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Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Deserção da instância por falta de alegações. artigo 67.º do RSTA. Regularidade da
notificação para alegações subsequentes. Prescrição.
Sumário:
I — Em recurso contencioso de anulação de acto administrativo em matéria tributária
a falta de alegações do recorrente só determina a deserção da instância nos termos
do § único do artigo 67.º do RSTA se o recorrente tiver sido notificado para alegar de forma clara e isenta de dúvidas quanto à aplicação do regime decorrente
daquele preceito legal.
II — Tal não se verifica se a notificação para alegações tiver sido feita pressupondo
ser aplicável o regime da impugnação judicial, em que as alegações subsequentes
são facultativas, não implicando a sua falta qualquer sanção.
III — Verificando-se vários factos interruptivos da prescrição mencionados no n.º 3 do
artigo 34.º do CPT não deve atender-se apenas ao primeiro ignorando o segundo,
como sucede no caso de ter sido instaurada execução depois de deduzido recurso
(hierárquico).
IV — Não constando do probatório nem de documento junto aos autos a data em que foi
instaurada a execução nem se se verificou a situação prevista no n.º 3 do artigo 34.
º do CPT (paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável ao
contribuinte) não se pode concluir no sentido da inutilidade superveniente da
lide, devendo em vez disso os autos baixar à primeira instância para apuramento
desses factos.
Processo n.º: 69/09-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: António Viegas Bota.
Relatora: Exma. Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Subdirector Geral dos Impostos recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 24 de Abril de 2008, que declarou a inutilidade superveniente da lide por
considerar prescrita a obrigação tributária em causa, apresentando as seguintes conclusões:
18.1. o recorrido não apresentou as alegações que deveria ter apresentado nos termos do disposto no artigo 67.º do Regulamento do STA, aplicável por força do disposto na alínea a) do n.º do
artigo 62º do ETAF, conjugado com o disposto no n.º 3 do artigo 118.º do CPT;
18.2 a falta de apresentação de alegações no prazo legal determina a imediata deserção do recurso contencioso, nos termos e por força do disposto no n.º 4 do artigo 690.º do Código de Processo
Civil e, consequentemente, determina a extinção automática da instância – alínea c) do artigo 287.
º do mesmo Código;
18.3 a instauração de impugnação judicial ou de recurso contencioso visando a anulação de
acto de liquidação de uma determinada obrigação tributária, bem como a citação do devedor respectivo para os termos de processo de execução, determina a interrupção do prazo prescricional da
obrigação tributária, n.º 1 do artigo 49.º da LGT, com referência ao n.º 1 do artigo 34.º do CPT, ao
tempo da sua vigência;
18.4 a paragem da execução fiscal superior a um ano, determinada pela dedução de oposição,
com o estabelecimento de garantia da dívida exequenda, designadamente, com a penhora de imóvel
de valor suficiente para o pagamento da dívida exequenda, é da responsabilidade do contribuinte
devedor e, por isso, não faz cessar a interrupção da prescrição, seja à luz do que então se dispunha
n.º 3 do artigo 34.º do CPT, seja à luz do que se dispõe no artigo 49.º da LGT, sempre com referência
ao n.º 1 do artigo 255.º do CPT ou do n.º 1 do artigo 169.º do CPPT.
18.5 desta forma, o tribunal “a quo”, ao decidir como decidiu, violou as normas citadas nas
conclusões anteriores e pelos motivos nelas expressos.
Termos em que deve ser conferido provimento ao presente recurso jurisdicional. Revogando-se
a decisão sob recurso e, consequentemente, manter-se a obrigatoriedade de o recorrido jurisdicional
pagar a obrigação liquidada.

483
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmo. Senhor Procurador Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido
da improcedência da questão prévia da deserção do recurso contencioso nos termos do artigo 640.º do
Código de Processo Civil por falta de alegações do recorrido e, quanto ao mérito do recurso, no sentido
de que os autos devem baixar à primeira instância para se apurar em que data foi instaurada a execução
e se o processo esteve parado por mais de um ano por culpa não imputável ao contribuinte.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
4 - Questões a decidir.
São duas as questões a decidir no presente recurso, precedendo necessariamente o conhecimento
da questão prévia suscitada pelo recorrente, qual seja a de saber se o recurso contencioso interposto
pelo recorrido devia ter sido julgado deserto, determinando-se a extinção da instância, por falta de
alegações no prazo legal.
A segunda questão respeita à prescrição da dívida de sisa e deve ser conhecida em caso de improcedência da questão prévia suscitada pelo recorrente.
5 – Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. Em 15/05/1984, foi outorgado o contrato de promessa de compra e venda, entre Lydia Scaberger e António Viegas Botas, prometendo a primeira vender ao segundo pelo valor de 30 milhões
de escudos, os bens referidos no contrato, entre eles um bem imóvel (fl. doc 1 no processo administrativo, PA e informação do serviço de finanças,)
2. No preço total da venda referido em 1, inclui-se os bens móveis discriminados no contrato
pelo valor de 10 milhões de escudos. (doc. e informação do serviço de finanças)
3. No referido contrato promessa consta a seguinte cláusula “o promitente-comprador poderá
designar outra pessoa ou entidade com quem essa escritura seja celebrada, valendo pois a promessa,
pelo que respeita à vendedora, como promessa de venda ao Sr. António Viegas Bota ou quem ele
indicar (verso da 1.ª fl. do contrato)
4. Em 13/06/1984, foi outorgado contrato de compra e venda, entre Lydia Scaberger e Daniel
Mendes Bota, declarando a primeira que vende ao segundo pelo preço de nove milhões de escudos,
o imóvel identificado na referida escritura
5. O bem imóvel referido nos nºs anteriores e objecto dos referidos contratos foi uma moradia
situada em Farrobilhas Quinta do Lago lote 27, freguesia de Almansil, inscrita na respectiva matriz
predial urbana sob o artº 3 426 (inf, do serviço de finanças)
6. Na sequência de informação dos serviços de fiscalização tributária, ofício n.º 126/91-GM de
14/03/91. Proc. A. Ordinária 3.ª Secção do Tribunal Judicial da Comarca de Loulé, que a “situação
em apreço seria considerada transmissão da propriedade imobiliária (…) pelo que estaria sujeita
a Sisa, visto que no contrato de compra e venda atrás referido interveio não o promitente comprador, mas uma terceira pessoa por ele indicada, ao abrigo do contrato de promessa já mencionado,
verificando-se que tal intervenção não resultou de um contrato de promessa de pessoa a nomear ou
de um mandato com ou sem representação”
7. Em consequência em 25/01/1993, foi liquidada a sisa a António Viegas Bota no valor
de 2, milhões de escudos e juros compensatórios no valor de 3.618.493$00 (conhecimento de sisa
n.º 10/93)
8. Através da liquidação de sisa n.º 1009, foi liquidada a sisa no valor de 900.000$00, tendo em
conta a declaração de António Viegas Bota, segundo a qual pretendia pagar a sisa devida com referência à compra que por valor de 9 milhões de escudos ia fazer na qualidade de gestor de negócios
de Daniel Mendes Bota a Lydia Schaberger (doc. no processo administrativo)
9. Em 19/06/1996, António Viegas Bota, recorreu da liquidação de sisa, a que se reporta o
conhecimento n.º 10/93),
10. Por despacho de 25/11/1998, exarado no parecer n.º 1450/98 no processo n.º SI.51.120696,
foi indeferido o recurso (processo administrativo)
11. O imposto não foi pago (fl. 183 dos autos).
6 – Compulsados os autos, apuram-se os seguintes factos e ocorrências, com interesse para a
decisão da questão prévia suscitada:
1. Em 11 de Fevereiro de 1999 António Viegas Bota interpôs no Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa ao abrigo do artigo 51.º, n.º 1, alínea a) do ETAF recurso contencioso de anulação do
despacho do Subdirector-Geral dos Impostos de 25/11/1998 que, por subdelegação do Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais, indeferiu o pedido do recorrente no sentido de lhe ser reconhecido não
ser devida “a sisa que lhe foi exigida relativamente a uma pretensa transmissão de propriedade imobiliária, na sequência de um contrato promessa de compra e venda” (cfr. o carimbo aposto na petição
de recurso a fls. 2 dos autos);
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2. Por sentença de 21/12/1999 o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa declarou-se materialmente incompetente para conhecer o recurso contencioso e mandou remeter os autos aos tribunais
tributários de 1.ª instância de Lisboa (cfr. sentença a fls. 54 a 56 dos autos);
3. O processo deu entrada no Tribunal Tributário de Lisboa a 26/3/2001 (fls. 62 dos autos) e, atento
o requerimento do recorrente solicitando a remessa do processo ao Tribunal Central Administrativo de
5/7/1999 (a fls. 52 e 53 dos autos), foi proferido despacho para notificação do recorrente para, em 8
dias, esclarecer se pretendia ou não a remessa do processo ao TCA (despacho a fls. 62 dos autos);
4. Em 18/4/2001 o recorrente, em resposta ao despacho supra, veio requerer a remessa do processo
ao TCA - secção de Contencioso Tributário (requerimento a fls. 64 dos autos);
5. Em 3/5/2001 os autos foram remetidos ao TCA (fls. 68 dos autos);
6. Por Acórdão de 15/1/2002 o TCA declarou-se hierarquicamente incompetente para decidir do
recurso, considerando competentes os Tribunais Tributários de 1.ª instância (cfr. Acórdão a fls. 75 a
80 dos autos);
7. Por requerimento de 5 de Fevereiro de 2002 o recorrente veio requerer ao TCA que ordenasse
a remessa do recurso ao tribunal hierarquicamente competente (cfr. requerimento a fls. 83 dos autos);
8. Em 19/2/2002 foi proferido despacho pelo relator no sentido de que fosse notificado o recorrente
para indicar qual o tribunal tributário de 1.ª instância que considere territorialmente competente (cfr.
despacho do relator no TCA a fls. 84 dos autos), tendo o recorrente respondido em 5/3/2002 considerar
ser competente o Tribunal Tributário de 1.ª instância de Faro (doc. a fls. 85 dos autos);
9. Em 18/3/2002 os autos foram recebidos no Tribunal Tributário de 1.ª instância de Faro (carimbo
de fls. 88 dos autos), que se declarou territorialmente incompetente e competente o Tribunal Tributário
de 1.ª instância de Lisboa por sentença datada de 4 de Abril de 2002 (a fls. 89 e 90 dos autos);
10. O processo foi remetido para aquele tribunal, dando aí entrada a 21 de Novembro de 2002
(doc. a fls. 101 dos autos);
11. Em 24/7/2003 foi lavrado despacho no sentido de ser a entidade recorrida notificada para
contestar e juntar o processo administrativo, tendo o despacho sido notificado em 8/8/2003 (fls. 102
dos autos);
12. A resposta da autoridade recorrida e o processo administrativo foram juntos aos autos em
21/10/2003 (cfr. doc. a fls. 103) disso se notificando o recorrente em 28/10/2008 (cfr. informação a
fls. 109, verso, dos autos);
13. Em 13/1/2004 os autos foram remetidos ao tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa (cfr. termo
de remessa a fls. 112 dos autos);
14. Sendo os autos aí recebidos em 15/4/2004 e na mesma data proferido despacho considerando
que em virtude do n.º 2 do art. 10.º do DL n.º 325/2003, de 29/12 e mapa anexo seria territorialmente
competente para conhecer do recurso o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé (cfr. despacho a
fls. 114 dos autos), sendo os autos remetidos a esse tribunal em 26/5/2004 (doc. a fls. 118 dos autos);
15. Já neste Tribunal, em 31/5/2004 o juiz proferiu despacho declarando-se territorialmente
incompetente para conhecer e declarando competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa,
mandando notificar as partes (despacho a fls. 120 dos autos);
16. Em data não determinada o Magistrado do Ministério Publico interpôs para o STA recurso
visando a resolução do conflito negativo de competência entre Tribunal Administrativo e Fiscal de
Lisboa e o de Loulé;
17. Por Acórdão da 2.ª secção do STA de 4/5/2005 (proc. 854/04) veio o conflito negativo de competência a ser resolvido no sentido de ser competente para conhecer do recurso contencioso o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Lisboa (cfr. Acórdão a fls. 142 a 144 dos autos);
18. Na sequência do referido Acórdão foram os autos remetidos do TAF de Loulé para o TAF de
Lisboa em 12/5/2005 (fls. 145 dos autos) e aí apresentados em 20/5/2005 (fls. 150 dos autos);
19. A notificação da remessa à mandatária do recorrente veio devolvida em 14/6/2005 (cfr. doc.
a fls. 152 dos autos);
20. Na sequência da devolução, em 30/9/2005 o TAF de Lisboa contactou telefonicamente a
Ordem dos Advogados tendo em vista averiguar a morada actual da mandatária judicial do recorrente
(cota a fls. 160 dos autos), sendo a mandatária de novo notificada da remessa para a nova morada em
3/10/2005 (doc. a fls. 161 dos autos);
21. Em 9/11/2005 foi o processo concluso ao juiz do TAF de Lisboa que em 5/1/2006 proferiu
despacho do seguinte teor: “Not. as partes para alegarem, querendo. Prazo 30 dias, começando o da
FP depois de decorrido o da impugnante” (cfr. despacho a fls. 162 dos autos);
22. Em 13/1/2006 foi o despacho supra notificado aos mandatários da entidade recorrida e da
recorrente (docs. a fls. 163 a 164 dos autos);
23. Em 1/3/2006 deu entrada no TAF de Lisboa, um requerimento da autoridade recorrida, acompanhado do respectivo duplicado e de prova de notificação à mandatária do recorrente (fls. 167 dos
autos), no qual se suscita a questão da não apresentação de alegações sucessivas pelo recorrido, cuja
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sanção, nos termos do n.º 3 do artigo 690.º do Código de Processo Civil, aplicável ex-vi artigo 67.º do
RSTA seria a deserção do recurso (cfr. fls. 166 a 168 dos autos);
24. No TAF de Lisboa foi proferido despacho mandando notificar o recorrente do requerimento
a fls. 168 dos autos (despacho a fls. 169 dos autos), sendo o despacho do juiz notificado à mandatária
do recorrente, para a morada informada pela Ordem dos Advogados, em 17/3/2006 (doc. a fls. 170
dos autos);
25. O processo foi concluso ao juiz em 12/5/2006 (fls. 171 dos autos);
26. Em 20/11/2006 foi proferido pelo Mm. Juiz do TAF de Lisboa despacho ordenando a notificação às partes para informarem se o imposto em causa se encontra pago e, se não for esse o caso, para
se pronunciarem sobre a eventual prescrição da dívida de imposto (despacho a fls. 172 dos autos);
27. Respondeu apenas a autoridade recorrida, em 14/12/2006, solicitando um prazo não inferior
a 15 dias para cumprir o despacho, sendo o requerimento deferido (requerimento a fls. 177 dos autos;
despacho a fls. 178 dos autos);
28. Em 4/1/2007 deu entrada no TAF de Lisboa resposta ao despacho referido supra, acompanhado de uma informação do Serviço de Finanças de Loulé informando que no proc. execução fiscal
n.º 108199301008110, em que é executado António Viegas Bota, foi deduzida oposição judicial em
24/07/2002 e que o processo se encontrava suspenso desde 10/2/2003 em virtude do valor atribuído ao
imóvel penhorado pertencente ao oponente garantir a dívida e acréscimos legais, não havendo risco de
prescrição (docs. a fls. 181 a 183 dos autos);
29. Em 21/11/2007 o processo deu entrada na 4.ª unidade orgânica do Tribunal Tributário de
Lisboa, vindo do Ex- Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, recebendo designação de Acção
Administrativa Especial (termo de apresentação e exame a fls. 185 dos autos);
30. Em 24/4/2008 o Tribunal Tributário de Lisboa proferiu a sentença objecto do presente recurso
(sentença recorrida, a fls. 187 a 193 dos autos).
7 – Apreciando
7.1 Questão prévia: Da deserção do recurso contencioso de anulação por falta de alegações
do recorrente
Alega o ora recorrente que o recorrido, no recurso contencioso de anulação que interpôs ao abrigo
do artigo 51.º, n.º 1 alínea a) do ETAF de 1984, não apresentou as alegações que estava obrigado a
apresentar nos termos do artigo 67.º do Regulamento do Supremo Tribunal Administrativo (RSTA) e
que a falta de apresentação dessas alegações no prazo legal determina a imediata deserção do recurso
contencioso (artigo 690.º, n.º 4 do Código de Processo Civil - CPC) e a extinção da instância (artigo
287.º alínea c) do CPC), pelo que o juiz a quo não poderia conhecer do pedido nem tão pouco da prescrição da obrigação tributária em causa.
Vejamos.
Na origem do processo está um recurso contencioso de anulação interposto em 11/2/1999 (cfr.
o carimbo aposto na petição de recurso a fls. 2 dos autos) de um despacho do Subdirector-Geral dos
Impostos de 25/11/1998 que, por subdelegação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, indeferiu um pedido do agora recorrido no sentido de lhe ser reconhecido não ser devida “a sisa que lhe
foi exigida relativamente a uma pretensa transmissão de propriedade imobiliária, na sequência de um
contrato promessa de compra e venda”, recurso este interposto por António Viegas Bota no Tribunal
Administrativo do Circulo de Lisboa e que, alega a recorrente, correu os seus termos como recurso
contencioso de anulação de acto administrativo em matéria tributária (cfr. o ponto 9 das alegações de
recurso, a fls. 218 dos autos).
Compulsados os autos, verifica-se que a alegação da recorrente de que os autos (…) correram
os seus termos como recurso contencioso de anulação de acto administrativo em matéria tributária
só é exacta até 21/11/2007, data em que o processo deu entrada na 4.ª unidade orgânica do Tribunal
Tributário de Lisboa, pois a partir daí recebeu a designação de acção administrativa especial (cfr. termo
de apresentação e exame a fls. 185 dos autos). Diga-se desde já, contudo, que a nova designação dada
ao processo a partir dessa data é incorrecta, pois o n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2002 de 22 de Fevereiro (que aprova o Código de Processo nos Tribunais Administrativos) estabelece expressamente que
as disposições do novo Código não se aplicam aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor
que, como se sabe, ocorreu em 1 de Janeiro de 2004 (cfr. o artigo 7.º da Lei n.º 15/2002, na redacção
que lhe foi conferida pelo art. 2.º da Lei n.º 4-A/03, de 19/2), não havendo pois que dar nova designação
à espécie processual, que continua a ser um recurso contencioso de anulação se o era antes da entrada
em vigor da Reforma do Contencioso Administrativo. Relembre-se que processo foi instaurado em
11/2/1999 e estava pendente em 1 de Janeiro de 2004, razão pela qual não devia ter sido redenominado
nem ter tramitado como acção administrativa especial.
A qualificação da espécie processual que está na origem dos autos como recurso contencioso de
anulação foi-lhe conferida desde logo pelo agora recorrido no requerimento de interposição do recurso
no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (cfr. petição inicial a fls. 2 dos autos) e poderia ter-se
como a adequada em face do disposto no n.º 3 do artigo 118.º do Código de Processo Tributário, em
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vigor ao tempo da interposição deste, que dispunha que “o recurso contencioso dos actos administrativos relativos a questões fiscais da administração fiscal, bem como do Governo Central, dos governos
regionais e dos seus membros, mesmo quando praticados por delegação, é regulado pelas leis de processo nos tribunais administrativos”.
Ao processamento deste recurso contencioso seriam aplicáveis não as normas do Código de Processo Tributário (CPT), mas as leis de processo nos tribunais administrativos em vigor à data, entre as
quais a Lei de Processo nos Tribunais Administrativos (LEPTA, aprovada pelo DL n.º 267/85, de 16/7)
e o RSTA (aplicável, na parte não revogada, ex vi do artigo 2.º da LPTA), diploma no qual se continha a
norma invocada pelo ora recorrente (artigo 67.º do RSTA) como fundamento para a deserção do recurso
contencioso por falta de alegações subsequentes e consequente extinção da instância, prejudicando o
conhecimento do mérito da acção e da questão da prescrição.
Não oferece contestação na doutrina que o artigo 67.º do RSTA fosse aplicável ao recurso contencioso de anulação, não obstante ser disciplina directamente estabelecida para os recursos jurisdicionais no Supremo Tribunal Administrativo (neste sentido, DIOGO FREITAS DO AMARAL, Direito
Administrativo, Volume IV, policopiado, Lisboa, 1988, pp. 207/208; JOSÉ CARLOS VIEIRA DE
ANDRADE – A Justiça Administrativa (Lições), 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 1999, pp. 241/242). O
que não é evidente é se o processo não terá sido assumido nalgum momento essencial como sendo de
impugnação, espécie processual na qual a falta de alegações era, como é actualmente, desprovida de
qualquer sanção [artigo 139.º do CPT e ALFREDO JOSÉ DE SOUSA/JOSÉ DA SILVA PAIXÃO,
Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, 4.ª ed., Coimbra, Almedina, 1998, p. 325 (nota
6 ao artigo139.º do CPT].
A dúvida coloca-se em face do teor do despacho do juiz do TAF de Lisboa proferido nos autos a
fls. 162, no qual se lê: “Not. as partes para alegarem, querendo. Prazo 30 dias, começando o da FP
depois de decorrido o da impugnante” (sublinhados nossos).
Parece resultar do teor literal do despacho, que na mente do juiz “a quo” os autos respeitavam a
um processo de impugnação, daí designar o recorrente como impugnante e a autoridade recorrida como
FP. Também o querendo pode ser indício de que tinha em mente o regime da falta de alegações escritas
no processo de impugnação, falta desprovida de consequências, como se disse já, não importando, como
em face do artigo 67.º do RSTA, a deserção do recurso. Poder-se-á aventar com eventual explicação para
o lapso, dado que o despacho é de 9/11/2005, o facto de em face do CPPT não merecer contestação que
os recursos contenciosos de actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação
da legalidade de actos de liquidação de imposto (como é inequivocamente o caso dos autos, em que
se pretende a anulação da liquidação de Sisa) deverem ser objecto de impugnação e não de recurso
contencioso [cfr. artigo 97.º, n.º 2 do CPPT e JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e
de Processo Tributário Anotado e Comentado, vol. I, Lisboa, áreas Editora, 2006, p. 675 (nota 18 ao
artigo 97.º do CPPT)] e o CPPT ser aplicável aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor
a partir de 5/7/2001 (por força do artigo 12.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho).
Independentemente dos motivos que terão levado o juiz “a quo” no TAF de Lisboa a proferir o
despacho nos termos em que o fez, certo é que os termos em que o proferiu não permitem que se considere que o então recorrente tenha sido regularmente notificado para apresentar alegações nos termos do
artigo 67.º do RSTA, mesmo que se entendesse não ser necessária a inclusão na notificação de referência
expressa ao preceito legal em causa (como defendem JORGE SOUSA e SIMAS SANTOS, Recursos
Jurisdicionais em Contencioso Fiscal, Lisboa, Rei dos Livros, 1997, nota 672, p. 355). É que, como se
disse no Acórdão deste Tribunal de 29 de Outubro de 2002 (rec. n.º 046677), que aqui acompanhamos,
“perante a falta de alegações da recorrente, o art.º 67.º do RSTA só se poderia considerar devidamente
cumprido, se a notificação ali prevista tivesse sido feita de forma clara e isenta de dúvidas, até pelas
consequências gravosas para a recorrente da falta de alegações, já que importa a deserção do recurso
(§ único do citado preceito legal)”.
Ora, na ausência de uma notificação clara e isenta de dúvidas quanto à necessidade de alegações
e à consequência da sua falta não devia o tribunal a quo ter considerado deserto o recurso contencioso,
determinante da extinção automática da instância, como pretende o recorrente.
O que se disse, não significa, porém, que o Tribunal não estivesse obrigado a conhecer da questão,
que foi perante ele expressamente suscitada nas alegações sucessivas da autoridade recorrida datadas
de 1/3/2006 (a fls. 168 dos autos). Mas quanto a esta questão nem uma linha lhe dedica a sentença
recorrida, que se concentra apenas em tratar da questão da prescrição.
Constitui causa de nulidade da sentença, a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva
apreciar (artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC, aplicável ex vi do artigo 1.º da LPTA), considerando-se como tais, por aplicação do n.º 2 do art. 660.º do CPC, “todas as questões que as partes tenham
submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a
outras”. Sucede que a nulidade da sentença por omissão de pronúncia não foi expressamente alegada
pelo recorrente nem arguida pelo Ministério Público, razão pela qual não pode dela conhecer este
Tribunal (artigo 110.º da LPTA).
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Pelo exposto, improcede a questão prévia suscitada pela recorrente.
7.2 Da prescrição
A sentença recorrida considerou estar prescrita a dívida de sisa cujo facto constitutivo se verificou
em 13/6/1984 (data de celebração da escritura de compra e venda a que se refere o ponto 4 do probatório), por lhe ser aplicável, em face do artigo 297.º do Código Civil o prazo de 10 anos estabelecido no
Código de Processo Tributário contado a partir de 12/5/1994 (data da entrada em vigor do Decreto-Lei
n.º 119/94, de 7/5, que deu nova redacção ao artigo 180.º do CIMSISD remetendo o regime da prescrição
dos impostos aí regulados para o artigo 34.º do CPT) e porque, não obstante se ter verificado a interrupção
da prescrição decorrente do recurso (hierárquico) da dívida de Sisa em 19/06/1996 (artigo 34.º, n.º 3 do
CPT) o processo esteve parado mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, havendo pois
que somar o tempo decorrido após este período ao que tiver decorrido até à data do recurso.
Insurge-se contra o decidido o ora recorrente, alegando que a instauração de impugnação judicial
ou recurso contencioso visando a anulação da liquidação da obrigação tributária, bem como a citação do
devedor respectivo para a execução determinam a interrupção do prazo prescricional (artigo 34.º, n.º 1
do CPT) e que a paragem do processo de execução fiscal por período superior a um ano, determinada
pela dedução de oposição, com estabelecimento de garantia da dívida exequenda, designadamente
penhora de imóvel de valor suficiente para o pagamento, é da responsabilidade do contribuinte, e por
isso não faz cessar a interrupção da prescrição (artigo 255.º, n.º 1 do CPT), razão pela qual a dívida
não se encontrava prescrita.
Vejamos.
Subjacente à sentença recorrida parece estar o entendimento de que para efeitos do n.º 3 do artigo 34.º do CPT havia que considerar apenas um dos factos interruptivos da prescrição aí elencados,
o que se verificasse em primeiro lugar, que foi no caso a dedução de “recurso relativo à liquidação da
dívida em causa”, intentado em 19/6/1996 (sentença a fls. 191 dos autos), que teria estado parado por
facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano.
E de facto assim sucedeu, como se extrai do “processo administrativo” junto aos autos: o “recurso”
esteve parado entre 14/8/1996 e 22/10/1997 (data da informação do Chefe de Serviço de Finanças
de Loulé) e entre 24/10/1997 e 9/11/1998 (data da informação do perito que antecede o despacho do
Subdirectorgeral dos Impostos).
Assim, tendo o processo administrativo estado parado por mais de um ano por facto não imputável
ao contribuinte, o efeito interruptivo da prescrição teria cessado em 14/8/1997, somando-se então todo
o tempo decorrido após este período com o que tiver ocorrido até à data da sua interposição, o que
levaria a considerar estar a dívida prescrita.
Sucede que o entendimento subjacente à sentença recorrida não é o que tem vindo a ser perfilhado
neste Tribunal. Entende-se hoje que “sucedendo-se no tempo vários dos factos elencados no artigo 34.º,
n.º 3 do CPT como interruptivos da prescrição, não pode atender-se apenas ao primeiro, ignorando- -se
o segundo, como acontece no caso de ter sido instaurada a execução” (cfr. o Ac. do STA de 16/1/2008;
também, JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas Práticas,
Lisboa, Áreas Editora, 2008, p. 64 e Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e
Comentado, Volume II, 5.ª ed., 2007, p. 198).
Ora, resulta dos autos que por falta de pagamento voluntário veio a ser instaurada execução para
cobrança coerciva da dívida, facto este que, nos termos do artigo 34.º, n.º 3 do CPT constitui também
facto interruptivo da prescrição. Não é, contudo, possível apurar com certeza, pois o facto nem consta
do probatório nem resulta inequívoco do documento a fls. 183 dos autos, a data em que a instauração da
execução teve lugar, não sendo igualmente possível saber se esta esteve parada por facto não imputável
ao contribuinte por mais de um ano.
Assim sendo, este Supremo Tribunal não dispõe de todos os elementos que permitam concluir no
sentido de saber se a lide é inútil em razão da prescrição da dívida tributária.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e
ordenar a baixa dos autos à primeira instância (Tribunal Tributário de Lisboa) com vista ao apuramento
dos factos que se julgam pertinentes ao conhecimento da prescrição.
Custas a final.
Lisboa, 2 de Abril de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António
Calhau.
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Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Indeferimento de reclamação graciosa por extemporaneidade. Impugnação judicial.
Sumário:
I — Das decisões de indeferimento de reclamações graciosas cabe sempre impugnação
judicial, a deduzir no prazo referido no n.º 2 do artigo 102.º do CPPT, independentemente de nelas ter sido ou não apreciada a legalidade do acto de liquidação
que foi administrativamente impugnado.
II — Só a tempestividade da reclamação graciosa abre à impugnante, neste caso, a
possibilidade de discutir a legalidade das liquidações impugnadas, pois a sua
extemporaneidade da reclamação ainda que não consequencie a extemporaneidade da impugnação conduz à sua necessária improcedência, por se reagir, então,
contra um caso decidido ou resolvido.
Processo n.º 125/09-30.
Recorrente: Tovil Tosel - Vidros para Iluminação, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – TOVIL TOSEL – Vidros para Iluminação, Lda., com os sinais dos autos, veio deduzir impugnação judicial no seguimento do indeferimento da reclamação graciosa referente ao IRS e juros
compensatórios dos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
Por sentença da Mma. Juíza do TAF de Leiria, foi julgada verificada a excepção da caducidade
da acção e absolvida a Fazenda Pública da instância.
Não se conformando com tal decisão, dela vem agora a impugnante interpor recurso para este
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
A)- A douta sentença recorrida julgou verificada a excepção da caducidade da acção invocada na
contestação, absolvendo a Fazenda Pública da instância.
B)- Contudo, não se determinou quando é que foram notificadas à recorrente as liquidações de imposto e juros compensatórios, nem qual a data limite para se proceder ao seu pagamento voluntário.
C)- A falta de determinação destes dois elementos não permite concluir, como se concluiu na
douta decisão recorrida, que a reclamação graciosa foi intempestiva.
D)- A discussão da tempestividade da reclamação não tem que ser efectuada necessariamente
através de recurso hierárquico, uma vez que a lei confere a este carácter facultativo, sendo a impugnação
judicial meio próprio para apurar se a mesma é ou não tempestiva.
E)- A douta sentença proferida não esgotou a apreciação da questão da tempestividade, uma vez
que nesta não foi concretamente apurada a data limite para se proceder ao pagamento voluntário das
liquidações.
F)- Pelo que não podia a reclamação graciosa ter sido considerada intempestiva se faltou apurar o
elemento essencial para determinar a sua tempestividade, ou seja, a data em que se iniciou a contagem
do prazo para apresentar reclamação graciosa.
G)- É, pois, evidente que não deve proceder a excepção de caducidade do direito de acção.
H)- Assim, a douta sentença recorrida violou os artigos 67.º, n.º 1, 70.º, n.º 1 do CPPT e o artigo 660.º do CPC, ex vi artigo 2.º, alínea e) do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1. A sociedade “Tovil Tosel – Vidros para Iluminação, Lda.” dedica-se à actividade de “Cristalaria”, com o CAE 026132 e encontra-se registada no regime geral de tributação para efeitos de IRC
– cfr. pág. 3 do relatório de inspecção e fls. 12 dos autos.
2. Na sequência da ordem de serviço n.º O1200600489 de 14/03/2006, os Serviços de Inspecção
Tributária da Direcção de Finanças de Leiria procederam a uma acção inspectiva, cujo motivo ou fundamento específico da inspecção, com o cód. PNAIT: 221,22 – SP com falta de entrega de retenção
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de IR, teve origem em informação para análise externa e incidiu sobre o exercício de 2003 e 2004 no
âmbito das retenções na fonte de IRS – cfr. pág. 3 do relatório de inspecção e fls. 12 dos autos.
3. A acção foi alargada aos exercícios de 2005 e 2006 – cfr. pág. 3 do relatório de inspecção e
fls. 12 dos autos.
4. Os Serviços de Inspecção concluíram em 29/08/2006 que se encontrava em falta IRS retido
nos seguintes valores e períodos:
2003 — 43.333,00 €.
2004 — 55.177,00 €.
2005 — 4.380,00 €.
2006 — 280,00 €.
Tudo conforme consta de pág. 7 e 8 do relatório de inspecção e fls 16 e 17 dos autos.
5. A sociedade impugnante tomou ainda conhecimento, por carta registada com aviso de recepção, datada de 06/09/2006, do teor do relatório de inspecção, conforme documento n.º 2 que junta à
petição inicial.
6. Em 08/05/2007 apresentou junto do Serviço de Finanças de Leiria 1 a petição que deu origem
à instauração do processo de reclamação graciosa n.º 1384200704001001, onde solicita anulação das
liquidações de IRS e juros compensatórios aqui em conflito, conforme consta dos respectivos autos
aqui em anexo.
7. Por despacho do Director de Finanças de Leiria de 04/12/2007, a reclamação supra foi indeferida por extemporaneidade, tendo deste despacho a aqui impugnante tomado conhecimento por carta
registada com aviso de recepção que assinou em 06/12/2007, conforme consta dos respectivos autos
aqui em anexo.
8. A presente impugnação foi deduzida em 18/12/2007.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF de Leiria que
julgou verificada a excepção de caducidade da impugnação deduzida pela ora recorrente no seguimento
do indeferimento da reclamação graciosa referente ao IRS dos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
Considerou, para tanto, a Mma. Juíza “a quo” que, indeferida, por intempestiva, a reclamação
graciosa deduzida contra as liquidações de IRS, e para mais não tendo a reclamante reagido por meio de
recurso hierárquico contra tal decisão, não podia agora a recorrente vir discutir, em sede de impugnação
deduzida contra o indeferimento da reclamação, a legalidade de tais liquidações.
Vejamos. A primeira questão que suscita, desde logo, é a de saber se o meio processual utilizado pela
recorrente para reagir ao indeferimento da reclamação graciosa que apresentou é ou não o adequado.
É evidente que a recorrente poderia ter logo reagido contra tal indeferimento através de recurso
hierárquico, mas, não o tendo feito, não ficava com isso precludido o seu direito de reagir contenciosamente contra aquela decisão, já que os recursos hierárquicos, salvo disposição em contrário das leis
tributárias, que aqui não existe, têm natureza meramente facultativa e efeito devolutivo (artigo 67.º,
n.º 1 do CPPT).
Sobre esta matéria, refere Jorge de Sousa, no seu CPPT anotado e comentado, a págs. 676/679,
que “a impugnação judicial só será o meio processual adequado quando o acto a impugnar contiver
efectivamente a apreciação da legalidade de um acto de liquidação. Se no acto praticado em processo
desses tipos (processos de revisão oficiosa ou de recurso hierárquico interposto de decisão de reclamação
graciosa) não se chegou a apreciar a legalidade do acto de liquidação, por haver qualquer obstáculo
a tal conhecimento (como a intempestividade ou a ilegitimidade do requerente ou recorrente), o meio
de impugnação adequado será a acção administrativa especial, como decorre do preceituado no
n.º 2 do art.º 97.º, pois se tratará de um acto que não aprecia a legalidade de um acto de liquidação.
Embora não seja usual a determinação do meio judicial adequado através do conteúdo do acto e não
da sua natureza ou do procedimento administrativo ou tributário em que ele foi proferido, é claro que
a alínea d) do n.º 1 e o n.º 2 deste art.º 97.º fazem depender a opção pela impugnação ou pela acção
administrativa especial (recurso contencioso) do conteúdo do acto e não de qualquer outro factor
(v. jurisprudência deste STA, num e noutro sentido, aí citada).
As dúvidas mais relevantes quanto à integral aplicação desta regra geram-se a propósito do
indeferimento de reclamações graciosas, por estar especialmente prevista no n.º 2 do art.º 102.º a sua
impugnabilidade através de processo de impugnação, sem qualquer restrição derivada do conteúdo
do acto, o mesmo sucedendo com a alínea c) do n.º 1 do presente art.º 97.º ao referir «a impugnação
do indeferimento total ou parcial das reclamações graciosas dos actos tributários» de forma autónoma
em relação aos «actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade
do acto de liquidação» referidos na alínea d).
Após análise das alternativas interpretativas, conclui o autor citado que “não sendo viável encontrar uma solução adequada e congruente para esta questão sem fazer interpretações ab-rogatórias,
a opção adequada, para quem tem a função de aplicar o direito nos tribunais, quando está em causa
apenas matéria processual, parece ser a de aplicar à letra as disposições legais, pois com tal aplicação consegue-se, ao menos, atingir maior certeza e clareza na utilização dos meios processuais que,
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decerto, são valores mais importantes para aqueles que vêm aos tribunais pedir tutela para os seus
direitos e interesses do que o poderá ser a coerência global do regime de impugnação.”.
Daí que se entenda, assim, caber sempre impugnação judicial das decisões de indeferimento de
reclamações graciosas, a deduzir no prazo referido no n.º 2 do artigo 102.º do CPPT, independentemente de nelas ter sido ou não apreciada a legalidade do acto de liquidação que foi administrativamente
impugnado.
No caso em apreço, a decisão de indeferimento da reclamação graciosa fundou-se, efectivamente,
na sua extemporaneidade, porquanto terá sido apresentada para além do prazo de 120 dias, previsto nos
artigos 70.º, n.º 1 e 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, contado a partir do termo do prazo para pagamento
voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas.
Desta decisão de indeferimento cabia, pois, de acordo com o que acima se expôs, impugnação
judicial a deduzir no prazo referido no n.º 2 do artigo 102.º do CPPT, ou seja, 15 dias após a sua notificação.
Ora, tendo a recorrente sido notificada da mesma em 6/12/2007 (v. ponto 7 do probatório), e
apresentado impugnação em 18/12/2007 (v. ponto 8 do probatório), a impugnação judicial é, por isso,
tempestiva porque deduzida no prazo legal.
A eventual irrelevância dos fundamentos invocados pode reflectir-se na apreciação do seu mérito
mas não prejudica a sua tempestividade.
A sentença recorrida incorreu, assim, neste erro de análise.
Mas, por outro lado, a sentença recorrida refere também que, ainda que, em tese, pudesse ser
admitida a impugnação, por tempestiva, acabaria por não poder conhecer do mérito da mesma, já que,
em tal situação, o pedido sempre teria que se cingir ao próprio despacho de indeferimento, o que, em
seu entender, não acontece, pois a causa de pedir é o próprio acto tributário de liquidação.
Para a Mma. Juíza “a quo” a impugnante olvida os fundamentos de ordem adjectiva que obstaram
ao conhecimento do mérito e continua a querer esgrimir a legalidade das liquidações, a qual não foi
apreciada em sede de reclamação graciosa.
Todavia, também neste ponto não assiste razão à Mma. Juíza “a quo”.
É certo que, só a tempestividade da reclamação graciosa abre à impugnante, neste caso, a possibilidade de discutir a legalidade das liquidações, pois a confirmar-se a intempestividade da reclamação
tudo se passa como se esta não tivesse existido.
E se, como supra se disse, embora a eventual extemporaneidade da reclamação não consequencie
a extemporaneidade da impugnação, não há dúvida que a extemporaneidade da reclamação conduz à
necessária improcedência da impugnação, por se reagir, então, contra um caso decidido ou resolvido.
Sucede, porém, que não se pode dizer que a impugnante na petição inicial de impugnação que
apresentou se limita a discutir a legalidade das liquidações, desprezando totalmente a decisão de indeferimento da reclamação graciosa.
Basta atentar nos artigos 19.º a 21.º da referida petição nos quais a ora recorrente alega expressamente que, embora devesse ter sido notificada das liquidações impugnadas, tal não sucedeu, daí a
tempestividade deste pedido de reclamação.
Ora, a decisão de indeferimento da reclamação graciosa (v. PA apenso) sustenta que esta é intempestiva por ter sido apresentada para além de 120 dias contados a partir do termo do prazo de pagamento
voluntário das prestações tributárias em causa, o qual terá ocorrido em 31 de Outubro de 2006 e constaria
das notificações das liquidações efectuadas, com as datas de registo de 27 de Setembro de 2006.
Tais factos não constam, porém, da matéria de facto fixada no probatório da sentença recorrida
nem resultam dos próprios autos (à excepção da data limite de pagamento que se extrai dos elementos
recolhidos por consulta do sistema informático e juntos no PA apenso).
E sem o apuramento destes factos não é possível, pois, concluir se a reclamação graciosa é, ou
não, intempestiva.
Sendo que só após, decidida esta questão, se poderá conhecer, então, do restante mérito da impugnação judicial deduzida.
A sentença recorrida não pode, por isso, manter-se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida, e ordenar a baixa dos autos
à instância para, após ampliação da matéria de facto pertinente, conhecer, então, da tempestividade da
reclamação graciosa apresentada, com as devidas e legais consequências.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação judicial. Prejuízo irreparável. Subida imediata.
Sumário:
I — O “despacho que mandou instaurar o processo de execução fiscal” não causa ao
executado «prejuízo irreparável», nos termos do n.º 3 do artigo 278.º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário.
II — Como assim, e em tal situação, a reclamação judicial ao abrigo do artigo 276.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário deve subir ao Tribunal apenas
depois da penhora na respectiva execução fiscal – por força do disposto no n.º 1
do artigo 278.º do mesmo Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Processo n.º 167-09-30.
Recorrente: Vinibeira – Vinícola da Beira, SA.
Recorrido: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Vinibeira, Vínicola da Beira, SA” recorre do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Viseu, a decidir «uma vez que a reclamação apresentada não apresenta por fundamento “prejuízo
irreparável”, nos termos e para efeitos do art.º 278.º/3 do CPPT, não se reveste de carácter de urgência,
pelo que só deverá subir a final, respeitando o estabelecido no n.º 1 do aludido artigo, pelo que, por
ora, se não conhecerá do pedido».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A decisão recorrida faz aplicação da norma contida no art. 278º do Código de Procedimento
e Processo Tributário na dimensão normativa segundo a qual a reclamação apresentada não apresenta
por fundamento prejuízo irreparável, pelo que deverá subir a final.
2. Padecendo essa dimensão normativa encontrada e aplicada de inconstitucionalidade orgânica
e material.
3. Na verdade, a sentença recorrida aplica uma dimensão normativa do artigo 278º do CPC que
é inconstitucional porquanto a presente reclamação perderia qualquer utilidade caso não subisse imediatamente e com efeito suspensivo.
4. A inconstitucionalidade orgânica da norma extraída do art. 278º do CPPT, na dimensão normativa aplicada, resulta da violação do disposto na Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, que autoriza
o Governo a aprovar o CPPT «no respeito pela compatibilização das suas normas com as da lei geral
tributária e regulamentação das disposições da referida lei que desta careçam» (cfr. art. 51º, alínea c)
da Lei n.º 87-B/98, de 31/12).
5. Ora, o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal de todos os actos lesivos vem afirmado pelos arts. 95º n.º 1 e n.º 2, alínea j) e n.º 103º, n.º 2 da Lei Geral Tributária.
6. Pelo que a referida limitação implica a falta de compatibilização dessa norma com as da lei
geral tributária. Extravasando, por conseguinte, o âmbito da referida lei de autorização legislativa e,
por consequência, o âmbito da competência do Governo nesta matéria, no quadro da reserva relativa
de competência legislativa da Assembleia da República (art. 165º, n.º 1, alínea i) da CRP).
7. De outro lado, a inconstitucionalidade material dessa dimensão normativa extraída do art. 278º
do CPPT resulta da violação do disposto nos arts. 26º, n.º 1 (direitos ao bom nome e reputação, à
imagem, e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação), 103º, n.º 3 (ninguém pode ser
obrigado a pagar impostos cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei) e 268º, n.º 4
(garantia aos administrados de tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente
protegidos), todos da Constituição.
8. A Constituição assegura que ninguém pode ser obrigado a pagar impostos cuja liquidação
e cobrança se não façam nos termos da lei (art. 103º CRP). A Constituição assegura que os actos
administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista na lei, e carecem de
fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos (art.
268º, n.º 3 da CRP). E a Constituição assegura que a todos é garantida tutela jurisdicional efectiva dos
seus direitos ou interesses legalmente protegidos (art. 268º, n.º 4 da CRP). O que, tudo, a dimensão
normativa encontrada para o art. 278º do CPPT não respeita.
9. A decisão de instaurar a execução e mandar citar a recorrente assume natureza decisória e atinge
directa e imediatamente a esfera jurídica da executada, envolvendo de per si a definição autoritária
de uma situação jurídica, pelo que constitui acto lesivo e reclamável nos termos do art. 276º e ss. do
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CPPT. Para mais quando, como é o caso, essa decisão assenta em título executivo nulo; não dispondo
a lei qualquer outro modo adjectivo de reclamar desse vício que, para empregar a expressão utilizada
no artigo 286º, n.º 4, da Constituição, é lesivo dos direitos ou interesses da recorrente.
10. A sentença recorrida deverá, por isso, vir revogada e substituída por o que é de Direito, com
as legais consequências.
Assim decidindo será feita inteira, devida e merecida JUSTIÇA!
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Objecto do recurso: A questão em análise neste recurso prende-se com a interpretação do art. 278º
n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, designadamente saber se só há subida imediata da reclamação nos casos em que é invocado prejuízo irreparável.
Alega a recorrente que a sentença a quo faz uma aplicação da norma contida no art. 278º do CPPT
na dimensão normativa segundo a qual haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos
irreparáveis que não sejam os inerentes a qualquer execução, dimensão normativa essa que padece de
inconstitucionalidade orgânica e material.
Fundamentação:
Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que «só é completamente inútil a reclamação com subida diferida quando o prejuízo eventualmente decorrente daquela
decisão não possa ser reparado» sendo que não preenche tal condicionalismo a reclamação do acto
de instauração da execução fiscal, com fundamento na sua ilegalidade.»
Como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23.05.2007, rec 374/07 «a
subida da reclamação após a penhora não a torna totalmente inútil, pelo contrário, pois, se deferida a
reclamação, o acto processual em causa - a instauração da execução - será anulado, ficando esta sem
efeito.
Claro que com os prejuízos inerentes mas (...) só a respectiva irreparabilidade é fundamento da
subida imediata. A eventual ilegalidade da instauração da execução fiscal não leva, pois, necessária e
automaticamente, à subida imediata da reclamação respectiva.»
A interpretação correcta do regime de subida da reclamação previsto no artº 278 do CPPT é, aliás,
a de que só haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos irreparáveis que não sejam
os inerentes a qualquer execução.
E isto porque, a admitir-se que prejuízos omnipresentes na generalidade das execuções possam
relevar para efeito de subida imediata da execução, chegar-se-ia à conclusão de que a subida imediata
seria a regra, o que estaria em contradição como o n.º 1 do artº 278 que adoptou a regra da subida
diferida.
Não procede também a invocada violação do princípio constitucional da tutela judicial efectiva.
Como sublinha Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado, 5ª
edição, II vol. pag. 667, «no âmbito da protecção constitucional garantida pelo direito à tutela judicial
efectiva não se pode incluir protecção contra os inconvenientes próprios de qualquer processo judicial
executivo, pois eles são inerentes ao próprio funcionamento do regime judiciário global relativo à
tutela de direitos».
E muito menos procede a alegada inconstitucionalidade orgânica da dimensão normativa extraída
do artº 279, n.º 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário.
A norma do artº 278º, n.º 3 do CPPT só contenderia com o disposto nos arts. 95º, nºs. 1 e 2 e 103 da
Lei Geral Tributária nos casos em que a subida deferida fizesse perder qualquer utilidade à reclamação
o que se reconduziria à denegação da possibilidade prática de reclamação (e seria incompatível com o
disposto nos aludidos normativos da Lei Geral Tributária).
Mas não é isso que sucede como já vimos, no caso subjudice, em que está em causa uma reclamação do acto de instauração da execução fiscal, com fundamento na sua ilegalidade, pois que a subida
da reclamação após a penhora não a torna totalmente inútil.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão
essencial que aqui se coloca é a de saber da (in)constitucionalidade formal e material da interpretação
do 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário adoptada pelo despacho recorrido.
2.1 A lei, para a subida imediata ao Tribunal da reclamação em execução fiscal, em vista do seu
pronto conhecimento, exige que essa reclamação se fundamente «em prejuízo irreparável», nos termos
do n.º 3 do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Para o conhecimento imediato da reclamação judicial em execução fiscal, a lei não se preocupa
com a tutela da simples utilidade que para o executado reclamante possa advir de um conhecimento
judicial imediato da reclamação por si apresentada, nem com o mero prejuízo pessoal, social, económico ou financeiro que para o executado reclamante possa advir da não subida imediata a Tribunal da
reclamação que tenha sido apresentada.
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A lei exige, para o efeito, «prejuízo irreparável», conceito que a jurisprudência desta Secção do
Supremo Tribunal Administrativo tem preenchido, integrado, comparado e conexionado mormente com
a noção de «absoluta inutilidade» da subida não imediata (diferida) da reclamação ao Tribunal.
A este propósito, pela sua feição pedagógica, respigamos, com a devida vénia, a seguinte passagem do acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 23-5-2007, proferido no recurso
n.º 374/07.
(…) “a inutilidade resultante da subida diferida da reclamação é noção a definir em presença
da de prejuízo irreparável de que fala a lei.
É seguro que o legislador não quis impor a subida imediata de todas as reclamações cuja retenção
pode originar prejuízos.
Não está em causa, pois, poupar o interessado a todo o prejuízo.
Por isso se estabelece que as reclamações sobem imediatamente só quando a sua retenção seja
susceptível de provocar um prejuízo irreparável.
Em súmula, a reclamação que não suba logo não perde todo o seu efeito útil, mesmo que não
evite o prejuízo que se quer impedir, desde que seja possível repará-lo.”
Ora, a jurisprudência tem interpretado de forma exigente o requisito da absoluta ou total inutilidade do recurso (reclamação), entendendo-se que a sua eventual retenção deverá ter um resultado
irreversível, não bastando a mera inutilização de actos processuais, ainda que contrária ao princípio
da economia processual, sem que aí se possa vislumbrar qualquer ofensa constitucional.
Cfr. Lebre de Freitas, Código de Processo Civil anotado, vol. 3, pp. 115/116, e jurisprudência
aí citada.
A subida da reclamação após a penhora não a torna totalmente inútil, pelo contrário, pois, se
deferida a reclamação, o acto processual em causa – a instauração da execução -, será anulado,
ficando esta sem efeito.
Claro que com os prejuízos inerentes mas, como se disse, só a respectiva irreparabilidade é
fundamento da subida imediata.
A eventual ilegalidade da instauração da execução fiscal não leva, pois, necessária e automaticamente, à subida imediata da reclamação respectiva.
Cf. ainda, entre muitos outros no mesmo sentido, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo, de 14-7-2008, proferido no recurso n.º 527/08.
2.2 No caso sub judicio, o despacho recorrido considerou, além do mais, que a reclamante, ora
recorrente, «não invocou nenhum tipo de prejuízo - irreparável ou não - nem nas peças que endereçou
ao Serviço de Finanças, nem na reclamação “sub judice”».
E, na verdade, assim é.
Na realidade, a reclamante, ora recorrente, não alegou “prejuízo irreparável” – condizentemente
aliás com o teor do pedido que fez ao Tribunal recorrido e que foi o seguinte: «Nestes termos, e nos
demais do douto suprimento, encontra-se viciado o despacho que mandou instaurar o processo de
execução fiscal em epígrafe e realizar os actos a este respeitantes, pelo que deverá vir declarada a
revogação desse acto e dos subsequentes e, e bem assim, ordenada a devolução das certidões de dívida
à entidade exequente, com as demais consequências legais» – cf. fls. 57.
O facto, alegado pela ora recorrente, de poder encontrar-se «viciado o despacho que mandou instaurar o processo de execução fiscal», manifestamente não é motivo ou fundamento para a execução
fiscal ter de subir de imediato ao Tribunal – segundo os termos do artigo 278.º, n.º 3, do Código de
Procedimento e de Processo Tributário – pois que, de tal despacho (que mandou instaurar o processo de
execução fiscal), evidentemente não resulta prejuízo que não possa ser reparado por adequada, própria
e oportuna reacção legal da reclamante.
E a verdade é que não estamos em sede de declaração da obrigação exequenda, mas nos achamos
já na adiantada etapa de efectivação do direito já declarado. Com efeito, o processo de execução fiscal
visa essencialmente a cobrança coerciva da liquidação tributária, «em que o autor requer as providências
adequadas à reparação efectiva do direito violado» (nas expressivas palavras que pedimos emprestadas ao n.º 3 do artigo 4.º do Código de Processo Civil). E bem pode acontecer que, de harmonia com
os termos legais especificamente próprios do processo executivo fiscal, a reclamante, ora recorrente,
tenha mesmo a obrigação legal de suportar alguns incómodos e “prejuízos” de vária ordem (os quais,
de resto, no caso nem sequer vêm invocados).
A ora recorrente invoca, sim, a «inconstitucionalidade orgânica da norma extraída do art.º 278.º do
CPPT, na dimensão normativa aplicada». E diz a ora recorrente que essa inconstitucionalidade «resulta
da violação do disposto na Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, que autoriza o Governo a aprovar o
CPPT “no respeito pela compatibilização das suas normas com as da lei geral tributária e regulamentação
das disposições da referida lei que desta careçam” (cfr. art. 51º, alínea c) da Lei n.º 87-B/98, de 31/12)»,
e também, diz, da violação do «direito de reclamação para o juiz da execução fiscal de todos os actos
lesivos afirmado pelos artºs 95.º n.º 1 e n.º 2, alínea j) e n.º 103.º, n.º 2 da Lei Geral Tributária». Pelo
que, diz ainda, «extravasando, por conseguinte, o âmbito da referida lei de autorização legislativa e,
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por consequência, o âmbito da competência do Governo nesta matéria, no quadro da reserva relativa
de competência legislativa da Assembleia da República (art. 165º, n.º 1, alínea i) da CRP)».
Ora, a interpretação do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – segundo
a qual as reclamações em processo de execução fiscal sobem imediatamente a Tribunal apenas nos
casos em que a apreciação judicial não imediata cause prejuízo irreparável ao reclamante – está bem de
ver que não se move em domínios em que o Governo se terá enxerido «no quadro da reserva relativa
de competência legislativa da Assembleia da República (art. 165º, n.º 1, alínea i) da CRP)», pois que
a subida diferida da reclamação não fere na sua essência e, por isso, não impede a concretização do
evocado «direito de reclamação para o juiz da execução fiscal de todos os actos lesivos afirmado pelos
artºs 95.º n.º 1 e n.º 2, alínea j) e n.º 103.º, n.º 2 da Lei Geral Tributária».
Pelo que improcede a alegada inconstitucionalidade formal-orgânica.
A ora recorrente invoca ainda a «inconstitucionalidade material dessa dimensão normativa extraída do art. 278º do CPPT», pois ela, segundo diz, «resulta da violação do disposto nos arts. 26.º,
n.º 1 (direitos ao bom nome e reputação, à imagem, e à protecção legal contra quaisquer formas de
discriminação), 103.º, n.º 3 (ninguém pode ser obrigado a pagar impostos cuja liquidação e cobrança
se não façam nos termos da lei) e 268º, n.º 4 (garantia aos administrados de tutela jurisdicional efectiva
dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos), todos da Constituição.
Mas a verdade é que não se enxerga (nem a ora recorrente se dá ao trabalho de nos mostrar) como
é que, da aplicação do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – com o sentido
de imediata subida da reclamação ao Tribunal tão-somente quando ocorrer prejuízo irreparável – pode
resultar a violação do disposto nos invocados artigos 26.º, n.º 1; 103.º, n.º 3; e 268.º, n.º 4, todos da
Constituição da República Portuguesa.
Em nosso julgamento, a interpretação do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, aplicada ao caso, não só respeita o disposto na Constituição da República Portuguesa e os
seus princípios, como até lhes dá inteiro cumprimento, mormente quanto à garantia de tutela jurisdicional efectiva dos direitos ou interesses legalmente protegidos da reclamante, ora recorrente – só que
essa garantia constitucional terá de ser entendida em termos relativos, compatível com outros direitos
fundamentais e não em termos absolutos, exclusivista e sem limites, como parece querer a ora recorrente.
Pelo que improcede, também, a alegada inconstitucionalidade material.
Estamos deste modo a dizer, em resposta ao thema decidendum, que não padece de inconstitucionalidade, nem formal nem material, a interpretação do 278.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, adoptada pelo despacho recorrido – o qual, de resto, decidiu o caso com essencial acerto.
E, então, a concluir, havemos de convir, em súmula, que o “despacho que mandou instaurar o
processo de execução fiscal” não causa ao executado «prejuízo irreparável», nos termos do n.º 3 do
artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Como assim, e em tal situação, a reclamação judicial ao abrigo do artigo 276.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário deve subir ao Tribunal apenas depois da penhora na respectiva
execução fiscal – por força do disposto no n.º 1 do artigo 278.º do mesmo Código de Procedimento e
de Processo Tributário.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso – devendo a reclamação subir a Tribunal
depois de realizada a penhora.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Vale.

Lisboa, 2 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Suspensão da execução. Nulidade da citação.
Sumário:
Nos termos do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, impõe-se a suspensão da execução fiscal até à decisão do pleito que tenha por objecto
a legalidade da dívida exequenda, em caso de reclamação graciosa, impugnação
judicial ou recurso judicial, e ainda de recebimento de oposição à execução, desde
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que tenha sido constituída ou prestada garantia ou a penhora garanta a totalidade
da quantia exequenda e do acrescido – não relevando para o efeito o mero incidente
de arguição de nulidade da citação para a execução.
Processo n.º 225/09-30.
Recorrente: MATUR – Sociedade de Empreendimentos Turísticos da Madeira, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Matur-Sociedade de Empreendimentos Turísticos da Madeira, SA” recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, a julgar «a presente reclamação totalmente improcedente».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A reclamação judicial apresentada, de cuja sentença se recorre, assentava, sucintamente, no
seguinte:
(i) o despacho reclamado, com a fundamentação que dele faz parte integrante, é ilegal, na medida
em que o art.º 169º do CPPT não é, contrariamente ao que se afirma em tal despacho, taxativo;
(ii) não sendo taxativo, devem relevar para efeitos de suspensão quaisquer outros meios de reacção através dos quais se discuta a legalidade da dívida ou da sua cobrança (legalidade da liquidação
ou da execução);
(iii) a nulidade do processo de execução fiscal por falta de citação é uma questão de legalidade/
validade da cobrança da dívida (efectuada através do mesmo processo de execução fiscal).
2. Por isso concluía a Recorrente a sua reclamação pedindo a anulação do despacho reclamado e
a sua substituição por uma decisão ordenando a suspensão do processo executivo.
3. O Tribunal recorrido considerou que, tal como afirmou a Recorrente em sede de reclamação
judicial, o art.º 169º do CPPT não é taxativo, pelo que devem relevar para efeitos de suspensão quaisquer meios procedimentais e processuais através dos quais se ponha em causa a legalidade da dívida
ou da sua execução.
4. Assim, e porque a taxatividade do art.º 169º do CPPT - único fundamento do despacho reclamado
- não se verifica, sempre deveria o Tribunal recorrido ter anulado, por ilegal, o mesmo despacho, o que
não fez (tendo em conta que a fundamentação integra o próprio acto reclamado).
5. Acresce que arguir a nulidade do processo executivo por falta de citação não é outra coisa que
não discutir a legalidade/validade do mesmo processo executivo, e por isso discutir a legalidade da
cobrança coerciva, o que por isso acarreta a suspensão do processo executivo.
6. A sentença recorrida entende que assim não é, mas não aduz um único fundamento que sustente
a sua posição, pelo que tal decisão padece, neste ponto, de falta de fundamentação.
7. Acresce que ao arguir a nulidade por falta de citação, a Recorrente está verdadeiramente a pôr
em causa a legalidade da cobrança coerciva da dívida, o que faria através de um processo de oposição
judicial, caso tivesse sido citada
8. Mais, a solução propugnada pela sentença recorrida conduziria a uma solução inadmissível:
um contribuinte regularmente citado poderia apreciar e arguir por via de oposição judicial todos os
vícios relacionados com a inexigibilidade da dívida e com isso ver suspenso o processo executivo; ao
passo que um contribuinte a quem não foi sequer dada a oportunidade de sindicar judicialmente tais
vícios (porque não foi citado) e arguisse a nulidade do processo por falta de citação veria o processo
executivo correr temos enquanto não fosse apreciada a nulidade invocada.
9. Ficam pois, e desta forma, demonstradas as razões do desacerto da decisão recorrida quanto a
essa única conclusão em que se baseia - a de que a arguição da nulidade por falta de citação não implica a
discussão da legalidade da cobrança coerciva e por isso não releva para efeitos de suspensão do processo
executivo, nos termos do art.º 169º do CPPT, - pelo que não deve a sentença recorrida manter-se.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento
e a sentença impugnada deve ser confirmada – apresentando a seguinte fundamentação.
1. A arguição da nulidade por falta de citação visa o suprimento da preterição de uma formalidade
legal destinada a comunicar ao executado a instauração da execução, a permitir-lhe requerer o pagamento em prestações ou a extinção da obrigação tributária exequenda por dação em pagamento, ou a
apresentar a sua defesa mediante dedução de oposição (arts.35º nº2 e 189º nº1 CPPT)
A citada arguição de nulidade não tem por objecto a inexigibilidade da dívida exequenda porque
não questiona nenhuma das suas características: certeza, liquidez e decurso do prazo para pagamento
voluntário (art.88º nºs 1 e 4 CPPT)
No sentido de que a arguição de nulidades processuais (como no caso sub judicio) não tem efeito
suspensivo do processo de execução pronuncia-se doutrina qualificada (Jorge Lopes de Sousa CPPT
anotado e comentado Volume II 2007 p171)
2. O argumento invocado pela recorrente, versando a distinção de tratamento entre o contribuinte
que argui a nulidade da falta de citação e o contribuinte que deduz oposição não procede: o primeiro
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poderá conseguir, oportunamente, a suspensão do processo executivo (à semelhança do segundo)
quando, após o suprimento da nulidade mediante realização de citação válida e regular, deduzir oposição
e prestar garantia adequada (arts.52º nºs 1 e 2 LGT;arts.169º nº5 e 212º CPPT).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação – especialmente daquela consignada supra sob o
ponto 1.2, 9. –, bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber
se a arguição da nulidade de falta de citação na execução fiscal «releva para efeitos de suspensão do
processo executivo, nos termos do art.º 169.º do CPPT».
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em 21 de Julho de 2001, foi instaurado contra a reclamante, no serviço de finanças da Lisboa
2, o processo de execução fiscal n.º 3247200101040600 (adiante designado PEF), para cobrança coerciva de dívida de IRC, referente a 2001, e juros, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em
23 de Abril de 2001, no montante total de Euros 196.218,10 (cf. fls. 1 e certidão de dívida a fls. 2, do
vol. I, do PEF em apenso).
2. Em 9 de Setembro do 2001, a reclamante foi citada para o PEF melhor identificado no ponto
anterior (cf. fls. 3 e 4, do vol. I, do PEF em apenso).
3. Em 18 de Setembro de 2006, foi exarado no PEF despacho pelo chefe do SFLx2, no qual se lê
o seguinte (cf. fls. 541, do vol. II, do PEF em apenso):
Considerando o informado conclui-se que o executado(a) procedeu ao pagamento de toda a dívida
exigida nos autos, pelo que, ordeno:
- O levantamento da(s) penhoras supra identificada(s), ao abrigo do art. 260.º do Código de Procedimento Tributário (CPPT);
- A extinção dos autos de harmonia com o artigo 269.º do referido CPPT;
(…)
4. Em 8 de Agosto de 2006, o PEF foi extinto por pagamento e anulação (cf. “tramitação do
processo”, a fls. 544, do vol. II, do PEF em apenso).
5. Em 15 de Dezembro de 2006, foi emitida no PEF informação pelos serviços do SFLx2 (cf.
fls. 563, do vol. II, do PEF em apenso):
INFORMAÇÃO
Aos 15 de Dezembro de 2006, faço estes autos conclusos, cumprindo-me informar o seguinte:
- Com vista a dar resposta ao pedido de informação, solicitado através do oficio n.º 359/OE da
13ª Vara Cível da Comarca de Lisboa, foi o processo em epígrafe “reapreciado”, pois surgiram dúvidas
quanto à sua extinção conforme tramitação do SEF;
- De facto verifica-se que após ter sido conhecida a improcedência da Reclamação dos actos do
órgão de execução fiscal nos termos do art. 276.º do CPPT, foi extraído mandado de penhora, entregue
aos GDV’s em 06-06-2006: para penhora até ao montante da quantia em dívida, que era € 15.267,21,
correspondente a juros de mora e custas, uma vez que o restante tinha sido pago e anulado;
- Aos 08-08-2006 veio a executada proceder ao pagamento da dita quantia (€ 15 271,12), ficando
o processo extinto por pagamento e anulação, pelo que em 18-09-2006 foi levantada a penhora da conta
bancária no Millennium que entretanto havia sido penhorada;
- No entanto “reapreciado” o processo não se encontrou motivo para a existência da anulação
n.º 6248 de 02-11-2004, no valor de € 130.812,05 (de quantia exequenda, que inclui juros de mora
liquidados e juros compensatórios calculados na certidão), anulação esta feita no serviço de finanças,
cujo motivo indicado “Aplicação do Benefício DL 248-A/2002”;
- Verifica-se que a executada aderiu ao DL 248-A/2002, propondo-se a fazer o pagamento de € 65.406,05,
no que respeita ao IRC de 1999 (liquidação n.º 2310017970 de 2001) dívida exigida no âmbito deste processo, pagamento esse que efectivou no dia 03-01-2003, conforme guia modelo 82, n.º 82007111586;
- Uma vez que o pagamento referido anteriormente é o único pagamento feito nos termos do DL
248-A/2002 no âmbito deste processo, a anulação correspondente ao benefício seria apenas de € 5.571,16
(€ 338,68 de JC e € 5232,48 de JM calculados na certidão) no que respeita à quantia exequenda e de €
14.389,33 no que respeita a juros de mora e não de € 130.812,05 (só quantia exequenda);
(consultar esquema em anexo)
- Em 28-01-2003 a executada fez mais um pagamento de € 5.450,50 (QE) e € 599,55 (JM), que
consta do Mgit, mas não conta do SEF;
Pelo exposto penso ser de:
• anular a anulação n.º 6248 reactivando o processo,
• recolher o pagamento que consta do Mgit e não do SEF, no montante de € 6.050,05
• aplicar o beneficio do DL 248-A/2002 na proporção do montante pago no dia 03-01-2003 ao
abrigo desse decreto.
À consideração superior.
(…)
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6. Em 18 de Dezembro de 2006, foi exarado despacho no PEF pelo chefe do SFLx2, com o seguinte teor (cf. fls. 563, verso, do vol. II. do PEF em apenso):
Face ao informado, anula-se a anulação n.º 6248 de 02/11/2004 por se verificar infundada e
proceda-se:
- Pedido de regularização/anulação da parte respeitante ao IRC pago no âmbito do DL 248-A/2002
decorrente do benefício previsto (cfr. informado);
- Anular, digo, anulação dos juros de mora respeitantes à parte do IRC pago no âmbito do referido
DL 248/2002;
- À notificação do executado para proceder ao pagamento da dívida em falta, no prazo de 30 dias
sob pena de prosseguimento dos autos, designadamente penhora — trâmites seguintes.
Lisboa, 18 de Dezembro de 2006
O Chefe de Finanças
Manuel Carlos Pires
7. Em 8 de Maio de 2007, a mandatária da reclamante foi notificada do teor do despacho melhor
identificado no ponto anterior (cf. fls. 582, do vol. II, do PEF em apenso).
8. Em 15 de Maio de 2007, deu entrada no SFLx2 uma reclamação judicial, nos termos dos art. 276.
º e n.º 3, do 278.º, ambos do CPPT, interposta pela ora reclamante, na qual é alegada a existência de
nulidade no PEF, por falta de citação, na sequência da respectiva reactivação, a ilegalidade da reactivação
do PEF e dos pedidos de penhora, a preterição de audiência prévia (cf. PI da reclamação, a fls. 584-608,
do vol. II, do PEF em apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
9. A reclamação melhor identificada no ponto anterior deu origem ao processo judicial de reclamação de actos do órgão de execução fiscal n.º 1794/07.8BELBS, que correu termos no Tribunal
administrativo e fiscal de Lisboa, e no qual foi proferida sentença em 17 de Outubro de 2007, na qual
se decide “1. Não conhecer da Reclamação; 2. Ordenar a remessa dos autos ao órgão de execução
fiscal para subirem depois de realizadas a penhora e a venda” (cf. fls. 799-800, do vol. III, do PEF em
apenso).
10. Em 22 de Novembro de 2007, deu entrada no Tribunal tributário de Lisboa, um “requerimento
de arguição de nulidade do procedimento de execução fiscal” relativo ao PEF, “nos termos do art. 151.º
e 165.º, n.º 1, ambos do Código de Procedimento e Processo Tributário”, no qual vem arguir a falta de
citação e pedir, a final “que seja declarada a nulidade, por falta de citação, nos termos da alínea a) do
n.º 1 do art. 165.º do CPPT, do processo de execução fiscal n.º 3247 2001 010 406000 e todos os actos
subsequentes” (cf. cópia do requerimento a fls. 855-873, do vol. III, do PEF em apenso).
11. Em 11 de Agosto de 2008, deu entrada no SFLx2 um requerimento subscrito pela mandatária
da reclamante, no qual informa que interpôs no Tribunal tributário de Lisboa, em 21 de Novembro de
2007, um requerimento arguindo a nulidade do PEF, e refere, a final “nestes termos traz-se ao conhecimento de V.ª Exa. a pendência do processo de arguição de nulidade por falta de citação, que não poderá
deixar de determinar a suspensão do processo executivo, o que se requer, para o que, nos termos do
n.º 2, do art. 169.º do CPPT, se aguarda a notificação para prestação de garantia” (cf. fls. 851-854, do
vol. III, do PEF em apenso).
12. O requerimento melhor identificado no ponto 10, veio a dar origem ao processo judicial da
espécie “outros processos”, que corre termos no Tribunal tributário de Lisboa, sob o n.º 901/07.5BELRS,
tendo sido proferida sentença, em 10 de Dezembro de 2007, na qual, com fundamento na existência de
um erro na entidade com competência para a decisão, se decidiu enviar os autos “ao Serviço de Finanças
competente, para que o requerimento de incidente de arguição de nulidade por falta de citação, e documentos anexos, a fls. 2 a 79, seja incorporado no processo de execução fiscal n.º 324720010140600,
para aí, como tal, ser apreciado pelo órgão de execução fiscal” (cf. cópia da sentença, a fls. 875-878,
do vol. III, do PEF em apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
13. Da decisão melhor identificada no ponto anterior, foi, pela ora reclamante, interposto recurso
para o Supremo Tribunal Administrativo, recurso esse que foi admitido, e se encontra pendente (cf. cópia
do recurso, a fls. 879-902 e 904, do vol. III, do PEF em apenso, e informação constante no SITAF).
14. Em 29 de Setembro de 2008, foi exarado despacho no PEF, com o seguinte teor (cf. fls. 922,
do vol. III, do PEF em apenso):
Pelo requerimento entregue em 11/08/2008, vem a executada Matur-Sociedade de Empreendimentos Turísticos da Madeira, S.A. solicitar a suspensão do Processo executivo acima identificado,
com fundamento na interposição de um recurso junto do Tribunal da decisão de um requerimento de
incidente de arguição de nulidade por falta de citação.
Ora, não tendo o legislador considerado tal situação, para efeitos suspensivos, não merece o pedido
deferimento, por falta de tipicidade na Lei.
Notifique-se.
Lisboa, 29 de Setembro de 2008
Maria Manuela Laranjeira
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15. A reclamante teve conhecimento do teor do despacho melhor identificado no ponto anterior
em 29 de Setembro de 2008, tendo o mesmo sido notificado por fax (cf. fls. 925, do vol. III, do PEF
em apenso).
16. Em 13 de Outubro de 2008, a presente reclamação deu entrada no SFLx2, tendo para o efeito
sido remetida àqueles serviços, através de correio expresso, registado no dia 9 de Outubro de 2008 (cf.
carimbo aposto a fls. 1, verso, e sobrescrito a fls. 167-168, dos autos).
2.2 Sob a epígrafe “Garantia da cobrança da prestação tributária”, o artigo 52.º da Lei Geral Tributária estabelece que «A cobrança da prestação tributária suspende-se no processo de execução fiscal
em virtude de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução
que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda (…)» [n.º 1]; e que «A
suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia idónea nos
termos das leis tributárias» [n.º 2].
Por sua vez, o artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário também preceitua
que «A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda (…), desde
que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.
º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado no
processo pelo funcionário competente» [n.º 1]; que «Se não houver garantia constituída ou prestada,
nem penhora, ou os bens penhorados não garantirem a dívida exequenda e acrescido, será ordenada
a notificação do executado para prestar a garantia referida no número anterior dentro do prazo de
15 dias» [n.º 2]; que «Se a garantia não for prestada nos termos do número anterior, proceder-se-á
de imediato à penhora» [n.º 3]; e que «Se for recebida a oposição à execução, aplicar-se-á o disposto
nos n.ºs 1, 2 e 3» [n.º 5].
Os actos tributários, como actos de natureza administrativa, são susceptíveis de execução imediata,
através de processo de execução fiscal. Findo o prazo de pagamento voluntário dos tributos, é extraída
certidão de dívida pelos serviços competentes, que é enviada aos órgãos periféricos locais competentes
para instauração que a devem promover, independentemente de o acto subjacente à certidão ter sido
impugnado graciosa ou contenciosamente (arts. 88.º, n.ºs 1 e 4, 149.º e 152.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário). No entanto, a execução suspender-se-á nos casos previstos neste artigo [169.
º], desde que tenha sido constituída ou prestada garantia, nos termos dos arts. 195.º e 199.º, ou tiver sido
efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido. Esta suspensão está
prevista genericamente no art. 52.º da LGT para os casos de pagamento em prestações, reclamação,
recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda. Por isso, é inequívoco que a possibilidade de suspensão aqui prevista
não se reduz aos casos em que esteja em discussão a legalidade da dívida exequenda, em sentido estrito,
como reflexo da ilegalidade da liquidação subjacente à dívida exequenda, mas abrangerá todos os casos
em que esteja em causa a legalidade da sua cobrança, seja contra os responsáveis originários seja contra
os subsidiários. A «legalidade da dívida exequenda» é um conceito mais lato do que o de «legalidade
da liquidação da dívida exequenda», pois abrangerá, além dos obstáculos à execução coerciva da dívida exequenda que derivam de vícios da liquidação, todos os outros obstáculos legais a que a dívida
possa ser coercivamente executada, isto é, os fundamentos de inexigibilidade da dívida enquadráveis
no art. 204.º do CPPT. Aliás, a atribuição de efeito suspensivo a «recurso, impugnação da liquidação
e oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda»
está expressamente prevista no n.º 1 do art. 52.º da LGT. Assim, estando reunidas as condições legais
de atribuição de efeito suspensivo (existência de garantia ou penhora, nos termos do n.º 1 do art. 169.
º) terão efeito suspensivo as reclamações (ou recursos judiciais) de actos praticados na execução fiscal,
previstas no art. 276.º, desde que seja invocado um fundamento de inexigibilidade. Não terão esse efeito,
porém, incidentes de arguição de nulidades processuais, quer directamente dirigidos ao tribunal pelo
interessado, quer cheguem ao tribunal através de reclamação de acto do órgão da execução fiscal que
não atendeu arguição de nulidade feita perante ele – cf. Jorge Lopes de Sousa, no Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, em anotação ao artigo 169.º.
Quer das normas quer da doutrina acabadas de citar, facilmente se retira que a execução fiscal
ficará suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso
judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, e ainda «se for recebida a oposição
à execução» – precedendo penhora ou garantia suficiente da “dívida exequenda e acrescido”. E, todavia, a execução fiscal não ficará suspensa pela simples dedução de incidente de arguição de nulidades
processuais como a falta de citação do executado.
2.3 No caso sub judicio, está em causa o despacho proferido no presente processo executivo pelo órgão da execução fiscal – despacho que é do seguinte teor, ipsis verbis (cf. o ponto 14. do probatório).
Pelo requerimento entregue em 11/08/2008, vem a executada Matur-Sociedade de Empreendimentos Turísticos da Madeira, S.A. solicitar a suspensão do Processo executivo acima identificado,
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com fundamento na interposição de um recurso junto do Tribunal da decisão de um requerimento de
incidente de arguição de nulidade por falta de citação.
Ora, não tendo o legislador considerado tal situação, para efeitos suspensivos, não merece o pedido
deferimento, por falta de tipicidade na Lei.
A sentença recorrida, além do mais considera (seguindo, aliás, o entendimento de Jorge Lopes
de Sousa, no Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, vol. II, 5.ª edição,
Lisboa, Áreas Editora, 2007, pág. 171) que «ainda que entendendo a “legalidade da dívida exequenda”
como um conceito mais lato que o da legalidade da liquidação, tal conceito não comporta a arguição
de nulidades do processo executivo, não se podendo assim considerar que se encontram reunidos os
pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo quando esteja em causa um incidente de
arguição de nulidades processuais, independentemente da forma que o mesmo assuma» – e, decidindo
em conformidade com tal entendimento, julgou improcedente a reclamação.
Julgamos que decidiu bem a sentença recorrida.
E nem deve dizer-se – como se vem dizer na conclusão 8. da alegação deste recurso – que «a
solução propugnada pela sentença recorrida conduziria a uma solução inadmissível: um contribuinte
regularmente citado poderia apreciar e arguir por via de oposição judicial todos os vícios relacionados
com a inexigibilidade da dívida e com isso ver suspenso o processo executivo; ao passo que um contribuinte a quem não foi sequer dada a oportunidade de sindicar judicialmente tais vícios (porque não foi
citado) e arguisse a nulidade do processo por falta de citação veria o processo executivo correr temos
enquanto não fosse apreciada a nulidade invocada».
Em nosso modo de ver, e salvo o devido respeito, é falacioso um tal raciocínio. É que o executado
– quer tenha sido regularmente citado, quer haja sido citado de modo irregular –, na verdade, pode sempre, e nas palavras da ora recorrente, «arguir por via de oposição judicial todos os vícios relacionados
com a inexigibilidade da dívida e com isso ver suspenso o processo executivo». No presente caso, com
efeito, para que a execução fiscal, nos termos da lei, devesse ser suspensa, e satisfeita a pretensão da
reclamante, ora recorrente, bastaria que esta houvesse deduzido (e tivesse sido recebida) oposição à
execução fiscal – suposta ainda evidentemente a existência de penhora ou garantia bastante da “dívida
exequenda e acrescido”. Não no fez. Sibi imputet.
Estamos deste modo a dizer, e em resposta à questão decidenda, que a arguição da nulidade de
falta de citação na execução fiscal não «releva para efeitos de suspensão do processo executivo, nos
termos do art.º 169.º do CPPT» – pelo que deve ser confirmada a sentença recorrida que laborou nesta
conformidade.
E, então, havemos de convir, em súmula, que, nos termos do artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, impõe-se a suspensão da execução fiscal até à decisão do pleito que
tenha por objecto a legalidade da dívida exequenda, em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial
ou recurso judicial, e ainda de recebimento de oposição à execução, desde que tenha sido constituída ou
prestada garantia ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido – não relevando
para o efeito o mero incidente de arguição de nulidade da citação para a execução.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Vale.

Lisboa, 2 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Caso julgado formal. Questão de inconstitucionalidade.
Sumário:
Tendo a questão da inconstitucionalidade do art. 14.º, n.º 2, do DL n.º 324/2003, de
27 de Dezembro, sido apreciada no processo, por despachos que não foram impugnados, o decidido sobre essa questão formou caso julgado formal (art. 677.º do
CPC), passando o que se decidiu sobre aquela questão a ter força obrigatória no
processo (art. 672.º do mesmo Código).
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Processo n.º 416/06-30.
Recorrente: Maria Fernanda de Melo Tadeu.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – MARIA FERNANDA DE MELO TADEU vem reclamar para a conferência do despacho
proferido pelo Relator ordenando a sua notificação nos termos e sob a cominação do art. 690.º-B, n.º 2,
do CPC, relativamente à taxa de justiça subsequente.
A Reclamante, no que concerne especificamente à aplicação daquela norma, defende, em suma, que
ela é inaplicável ao presente processo, iniciado no ano 2000, por o fundamento legal da sua aplicação
ao presente processo ser o art. 14.º, n.º 2, do DL n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, que, em seu entendimento, é inconstitucional, por violação dos princípios expressos nos arts 2.º, 18.º e 20.º da CRP.
Aquele art. 14.º, n.º 2, estabelece que «após a entrada em vigor do presente diploma, o montante
dos pagamentos prévios de taxa de justiça inicial e subsequente a efectuar nos processos pendentes é
determinado de acordo com a tabela do anexo I».
Assim, a única questão colocada pela Reclamante reconduz-se à da constitucionalidade daquele
art. 14.º, n.º 2, de que, no seu entendimento, decorre a aplicação daquele art. 690.º-B, n.º 2, do CPC.
2 – Como já se referiu no despacho de 2-7-2008, a fls. 568-570, a questão da compatibilidade do
art. 14.º (na sua totalidade) (1) do DL n.º 324/2003 com a Constituição foi já anteriormente suscitada
e apreciada no presente processo, tendo sido decidida no sentido da sua constitucionalidade, pelos
despachos de fls. 414-415 e 425.
Esses despachos não foram impugnados no prazo legal de 10 dias, aplicável à arguição de nulidades ou reclamação para a conferência (art. 153.º do CPC, diploma subsidiariamente aplicável por
força do disposto no art. 281.º do CPPT).
Por isso, formou-se caso julgado sobre a questão da constitucionalidade daquele art. 14.º, n.º 2,
do DL n.º 324/2003 (art. 677.º do CPC), pelo que o decidido naqueles despachos, passou a ter força
obrigatória no presente processo (art. 672.º do CPC), tendo de considerar-se assente que aquele artigo,
na sua totalidade, é compatível com a CRP.
Por isso, não pode ser reapreciada a questão de inconstitucionalidade suscitada pela Reclamante.
Consequentemente, não pode com fundamento em inconstitucionalidade daquele art. 14.º, n.º 2,
afastar-se a aplicação do art. 690.º-B, n.º 2, do CPC, que se decidiu no despacho reclamado.
Termos em a acordam em indeferir a reclamação e confirmar o despacho reclamado.
Custas desta reclamação pela Reclamante, com taxa de justiça que se fixa em 10 UC.
Vale.

Lisboa, 2 de Abril de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do

(1) Bem como do art. 15.º, n.º 2, do mesmo diploma.

Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Prescrição da obrigação tributária. Plano Mateus. Suspensão da prescrição. Inconstitucionalidades.
Sumário:
I — Tendo em conta o artigo 204.º da CRP que determina que nos feitos submetidos
a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na
Constituição ou os princípios nela consignados, e desde que o conhecimento de
vícios derivados de inconstitucionalidade de normas aplicadas não conflitua com
as exigências de segurança jurídica, admite-se a discussão das questões de constitucionalidade durante o processo, oficiosamente ou arguidas pelos interessados,
atenta a relevância jurídica das normas constitucionais.
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II — Nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10 de Agosto, o prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante o período de pagamento das prestações
autorizadas, entendendo-se como período de pagamento aquele que foi concedido ao contribuinte para pagar e não apenas aquele em que ele efectivamente
pagou.
III — Só a exclusão do regime previsto naquele DL, a qual se processa com o respectivo
despacho de exclusão, determina a cessação do efeito suspensivo do prazo de
prescrição.
IV — A norma constante do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10/8, assim interpretada,
não enferma de inconstitucionalidade orgânica nem formal nem viola qualquer
princípio constitucional.
Processo n.º 425/08-30.
Recorrente: CA – Construtora do Alva, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – C.A. – Construtora do Alva, SA, com os sinais dos autos, não se conformando com o acórdão do TCAN que negou provimento ao recurso por si interposto da decisão do TAF de Coimbra que
julgou improcedente a reclamação apresentada, nos termos do artigo 276.º do CPPT, de decisão do
órgão da execução fiscal, dele interpôs recurso por oposição de acórdãos para este STA, formulando
as seguintes conclusões:
1. Está em causa no presente recurso a questão de saber se, nos termos do artigo 5.º, n.º 5 do
Decreto-Lei n.º 124/96, o prazo prescricional se suspende durante o período de pagamento efectivo
das prestações ou, para além dele, ou seja, durante o período que foi concedido ao contribuinte para
pagar ou até que haja despacho de exclusão proferido pela AT.
2. Sucede, no entanto, que a norma do artigo 5.º, n.º 5, do DL 124/96, é organicamente inconstitucional, por violação do disposto no artigo 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, i), da CRP, uma vez que o
Decreto-Lei legisla em matéria de garantias dos contribuintes sem que para tal estivesse habilitado por
lei de autorização;
3. Sendo que, prevenindo a hipótese de se considerar que essa lei existia, ainda assim o Decreto-Lei referido, quanto ao regulado no artigo 5.º/5, seria formalmente inconstitucional por violação do
artigo 198.º, n.º 3, da CRP.
4. Nos termos do DL 124/96, a dívida torna-se exigível, cessando consequentemente a aplicação
do regime, a partir do momento em que deixe de existir cumprimento pontual e integral das prestações
em dívida, apenas se admitindo, a título excepcional, a relevação de um atraso quando o mesmo não
seja imputável ao contribuinte e desde que o pagamento se efectue nos 5 dias posteriores ao último dia
do mês de pagamento.
5. A exigibilidade da dívida com esse fundamento tem os seus pressupostos claramente definidos
no artigo 3.º, n.º 2, alínea a) e 5.º, n.º 4, do DL 124/96, operando ope legis, por força de lei, a partir do
momento em que a dívida se torna exigível.
6. A lei (DL 124/96) não exige ou condiciona a exigibilidade da dívida à existência de um “despacho de exclusão”, razão pela qual a interpretação do artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do DL, interpretado
no sentido de exigir esse despacho viola o princípio da legalidade fiscal.
7. Por força do princípio da preeminência e hierarquia dos actos normativos, não pode relevar-se
o teor do Despacho 18/97-XIII, do SEAF, na parte em que regula a cessação do regime instituído pelo
DL 124/96, condicionando a exigibilidade da dívida a um despacho de exclusão não previsto por lei e
que surge no culminar de um procedimento que se concretiza, face à lei, numa diferente posição quanto
à exigibilidade da dívida.
8. E mesmo a reconhecer-se que o presente despacho tem a natureza de um regulamento de execução, o certo é que o seu conteúdo está à partida vinculado pelas determinações legais, não podendo a
pretexto de regulamentação da lei criar um regime diferente do que vai estabelecido por via legislativa,
o que acaba por acontecer, in casu, no que concerne a todas as disposições do despacho relativas às
situações de atraso no pagamento (não contempladas na lei) e de exigência de um despacho de cessação
do regime a culminar o procedimento exclusivamente criado por via regulamentar.
9. O despacho do SEAF cria, em matéria do pagamento de prestações – mas com repercussões
ao nível da cessação do regime decorrente da exigibilidade da dívida tributária – uma regulamentação
não só distinta, mas também contrária à que consta do regime legal na medida em que o despacho seja
interpretado em termos de modelação do momento temporal determinante da exigibilidade da dívida.
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10. Sendo, assim, inconstitucionais, por violação do disposto no artigo 112.º, maxime, quanto aos
n.ºs 1, 7 e 8, donde se extrai o princípio da preeminência dos actos legislativos, as normas constantes
dos “pontos” 3, 4, 5 e 6 do Despacho 18/97-XIII do SEAF.
11. Independentemente disso, a matéria em causa, dizendo respeito a aspectos capitais da cobrança
da dívida fiscal, do seu cumprimento, da exigibilidade da dívida (no caso tendo em conta a adesão ao
regime do Decreto-Lei n.º 124/96), está constitucionalmente abrangida por uma reserva de acto legislativo não sendo passível de intervenção meramente regulamentar em tudo o que respeite à definição
das regras, procedimentos, prazos, mecanismos compulsórios, sancionatórios, formas de extinção da
obrigação tributária, suspensão da execução, que carecem de um acto de natureza legislativa que estabeleça o respectivo regime na ordem jurídico-fiscal.
12. Mais. O Despacho 18/97-XIII, ao estabelecer critérios normativos que são definidores da posição/estatuto do contribuinte perante a administração (prevendo, entre o mais, a adopção de medidas
de natureza cautelar relativamente ao património do contribuinte, e, regulando os termos em que poderá
ser proferido um despacho de exclusão pelo qual, na interpretação questionada, se afasta ou revoga
um determinado procedimento de extinção da dívida tributária) está a incidir sobre matéria reservada
à Assembleia da República.
13. Pelo que as normas contidas no Despacho (pontos 2 a 8) são formalmente inconstitucionais por
violação do artigo 103.º, n.º 3, da CRP e organicamente inconstitucionais, por violação do artigo 103.º,
n.º 2, em conjugação com o artigo 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP.
14. O “despacho de exclusão” exigido para cessar o efeito suspensivo previsto no art.º 5.º, n.º 5,
do DL 124/96 não tem natureza constitutiva ou atributiva de qualquer direito de acção, razão pela
qual, uma vez preenchidos os pressupostos de exigibilidade da dívida, está a AF, por lei, autorizada a
lançar mão dos meios que lhe permitem proceder à respectiva cobrança (artigo 3.º, n.º 2, alínea a) e
artigo 14.º, n.º 10 do DL 124/96).
15. Existindo a possibilidade da AF exigir ao contribuinte esse pagamento, deixando de se encontrar suspenso, por força de lei, qualquer processo de execução fiscal deve cessar o efeito suspensivo da
prescrição outorgado pelo referido artigo 5.º, n.º 5.
16. Interpretação diversa, construída a partir do disposto nos artigos 3.º, n.º 2, alínea a), e 5.º, n.º 5,
do DL 124/96, ao exigir que a cessação do efeito suspensivo da prescrição dependa de um despacho
de revogação (ou do decurso do prazo de vigência), sendo a dívida exigível a partir do momento em
que se verifique falta de cumprimento integral e pontual das prestações e com isso deixando de existir
suspensão dos meios de cobrança coercivos da dívida, viola os princípios da legalidade fiscal, da necessidade, adequação e proporcionalidade. O mesmo resultando da conjugação dessas normas invocadas
com o Despacho 18/97-XIII do SEAF, maxime ponto 5, e na interpretação supra definida.
17. O que é reforçado pela circunstância de nos termos do artigo 14.º, n.º 10, do DL 124/96, deixar
de vigorar, ope legis, a suspensão dos processos de execução quando se verificar alguma das hipóteses
previstas no artigo 3.º [no caso, no n.º 2, alínea a)].
18. A interpretação do citado artigo 5.º, n.º 5, no sentido de que o prazo de prescrição se mantém
suspenso para além do período de pagamento efectivo (integral e pontual) das prestações atenta contra
os princípios constitucionais da legalidade fiscal, da proporcionalidade e da tutela da confiança (artigos
2.º, 18.º, 103.º, n.ºs 2 e 3 da CRP).
19. A mobilização do disposto no artigo 34.º, n.º 3, do CPT não autoriza a suspensão do prazo
prescricional no caso do contribuinte ter aderido ao plano de pagamento do DL 124/96, pelo que tendo
cessado antes dessa adesão o efeito interruptivo da prescrição não pode o mesmo retomar-se supervenientemente.
20. Mesmo a considerar-se suspensa a prescrição durante o período de pagamento da dívida nos
termos do DL 124/96, a partir do momento em que deixa de existir um pagamento efectivo, podendo a
AF exigir o pagamento da dívida e prosseguir com a execução fiscal, deixa o processo de estar parado
por causa imputável ao contribuinte, mas sim por inércia administrativa, entendimento este que é reforçado pela consideração de que nos termos do art.º 14.º, n.º 10, do DL 124/96 fica levantada a suspensão
dos processos de execução fiscal quando o sujeito passivo deixar de reunir as condições previstas no
artigo 3.º, entre elas, deixar de efectuar o pagamento pontual e integral das prestações em dívida.
21. Uma leitura das disposições dos referidos artigos 14.º, n.º 10, 3.º, n.º 2, alínea a), e 34.º, n.º 3,
do CPT, na interpretação segundo a qual a paragem do processo de execução, deixando de existir
pagamento efectivo (pontual e integral) é, a partir desse momento, imputada ao contribuinte, será
inconstitucional por violação do princípio da legalidade fiscal e do princípio da proporcionalidade,
não se alterando esse juízo no caso do tribunal convocar, como ratio decidendi, o disposto nos pontos
3, 4, 5 e 6, pois também o critério normativo que se infira destas disposições em conjugação com os
artigos 14.º, n.º 10, 3.º, n.º 2, alínea a), do DL 124/96 e 34.º, n.º 3 do CPT padecerá de igual vício pelos
motivos referidos.
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22. Conclusão que se estende a um critério normativo autónomo, quando a interpretação dos referidos artigos for feita no sentido de imputar ao contribuinte a paragem do processo a partir do momento
em que a AT tem a possibilidade de mobilizar ou activar os procedimentos de cobrança coerciva.
23. O critério normativo inferido quer do artigo 34.º/3 do CPT, quer do artigo 5.º/5 do DL 124/96,
no sentido de manter suspenso o prazo prescricional tendo a AT a faculdade de exigir o pagamento de
uma dívida abrangida pelo DL 124/96, não tendo voluntariamente proferido despacho de exclusão, é
inconstitucional por violação dos princípios consagrados nos artigos 2.º, 18.º e 103.º da CRP.
Contra-alegando, veio a representante da Fazenda Pública dizer que:
1. O recurso por oposição de acórdãos destina-se a dirimir a contradição dos dois julgados quanto
a determinada questão de direito.
2. No seu âmbito, não podem ser conhecidas matérias que não sejam objecto de oposição nos
arestos em confronto.
3. Nas suas alegações, a Recorrente suscita quatro inconstitucionalidades (a inconstitucionalidade
orgânica do art.º 5.º, 5 do Dec.-Lei 124/96, a inconstitucionalidade formal do mesmo diploma e a inconstitucionalidade formal e orgânica do Despacho n.º 18/97-XIII do SEAF).
4. Nenhuma dessas inconstitucionalidades foi discutida pelos acórdãos aqui ditos em oposição;
muito menos, estes sobre elas se pronunciaram de forma divergente.
5. Atento este facto, elas não podem ser apreciadas na presente sede.
6. Aliás e em boa verdade, elas só foram suscitadas nas alegações para esse Venerando Tribunal,
nunca tendo sido colocadas e julgadas nas anteriores instâncias.
7. Integram, pois, efectivas questões novas, cujo conhecimento, como é sabido, é vedado ao
tribunal ad quem.
8. A decisão do presente recurso deve versar apenas sobre a interpretação do art.º 5.º, 5 do Dec.
-Lei 124/96, de 10 de Agosto.
9. Na tese do acórdão recorrido, aquele normativo prevê que a suspensão da prescrição respeita
ao “espaço temporal total, concretamente, concedido ao devedor para proceder ao pagamento”.
10. E que só assim não será se, em momento ulterior, for proferido despacho a declarar o incumprimento e a excluir o contribuinte do regime prestacional.
11. Essa interpretação é a mais adequada e correcta.
12. De facto, através do despacho de exclusão, a AF procede à verificação e comprovação das
circunstâncias previstas no art.º 3.º, 2 do Dec.-Lei 124/96, declara, se for caso disso, o incumprimento
do contribuinte e ordena a prossecução das execuções para cobrança das dívidas.
13. Se a AF accionasse os meios coercivos sem prévia emissão desse despacho estaria a postergar,
de um só golpe, o seu dever de fundamentação, o direito de participação do administrado nas decisões
que lhe dizem respeito e o direito à notificação dos actos que contendam com os seus legítimos interesses.
14. O despacho de exclusão marca o termo da suspensão dos processos executivos e da suspensão da prescrição porque, até à sua emissão, a AF estava legalmente impedida de fazer prosseguir as
execuções.
15. Essa solução não põe em causa o princípio da proporcionalidade e boa fé, antes lhe dá plena
garantia.
Por decisão sumária do Mmo. Juiz Relator, foi decidido não admitir o presente recurso por oposição de julgados e convolar o mesmo em recurso, em terceiro grau de jurisdição, para a Secção de
Contencioso Tributário deste STA.
O Exmo. Magistrado do MP junto desta Secção emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1. Em 94.03.21, foi instaurada contra a ora Reclamante, no Serviço de Finanças de Oliveira do
Hospital, a seguinte execução fiscal:
Imposto

Período

Certidão

Execução

Valor ($)

IRS

1990

940022196

0809-94/100139.6

12.344.000$00

Cfr. capa e título executivo no processo executivo respectivo em apenso.
2. A ora Reclamante foi notificada para os termos dessa execução em 94.03.24 - Fls 3 e 4 do
processo executivo respectivo.
3. A liquidação da dívida cobrada coercivamente na execução a que aludem os números anteriores tinha sido impugnada pela ora Reclamante, tendo ao processo respectivo sido atribuído o
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n.º 0809-93/300003.6 no Serviço de Finanças - Informação de fls. 9 do processo executivo respectivo.
4. E em 94.09.27, foi instaurada contra a mesma Reclamante, no mesmo Serviço de Finanças, a
seguinte execução fiscal:
Imposto

Período

Certidão

Execução

Valor ($)

IRC

1989

940061951

0809-94/100546.4

30.502.040$00

Cfr. capa e título executivo no processo executivo respectivo em apenso.
5. Também a liquidação que deu origem a esta execução foi parcialmente impugnada, em 94.06.28,
tendo ao processo respectivo sido atribuído o n.º 16/95, deste Tribunal - Cfr. Impugnação Judicial em
apenso.
6. Em 95.06.13, a segunda execução, a que aludem os n.ºs anteriores, foi apensada à primeira - Fls
6 a 6v. do processo executivo respectivo.
7. Em 95.06.19, foram na primeira execução penhorados diversos bens móveis - fls. 89 do processo executivo respectivo.
8. Em 97.01.30, A Reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Oliveira do Hospital requerimento pedindo o pagamento de dívidas em execução fiscal em 150 prestações mensais e iguais, entre
elas o paramento de 7.032.040$00 da dívida cobrada coercivamente na execução a que se alude em 4
supra, mais requerendo «que o pagamento da diferença entre os valores indicados e os constantes dos
referidos processos, seja SUSPENSO, de acordo com o ponto 2.3 e a sua alínea b) do OFÍCIO CIRCULADO n.º 749, Processo 740.7249 da Direcção de Serviços de Justiça Tributária da Direcção Geral
das Contribuições e Impostos, datado de 23 de Janeiro de 1997» - Fls.205 a 207 dos presentes autos.
9. Por decisão do Senhor Director de Finanças de 97.02.27 foi deferido o pagamento em 150 prestações mensais do total de 181.077.772$00, nele incluídos os montantes cobrados coercivamente nas
execuções fiscais a que se alude supra a título de imposto - fls. 207v. a fls. 208 dos presentes autos.
10. A Reclamante foi notificada da decisão a que alude o n.º anterior por carta registada com aviso
de recepção, recebida em 97.03.13 - fls. 209 e 210 dos presentes autos.
11. Por conta da dívida cobrada coercivamente na execução fiscal a que se alude em 1 supra foram
efectuados os seguintes pagamentos:

tos.

Prestação

Data Pag.

Imposto

Juros

Total

1.ª

97.04.30

909.891$

343.929$

1.253.820$

Fls. 8 (?) do processo executivo respectivo; Cfr. também informação de fls. 9 dos mesmos au-

12. Por conta da dívida cobrada coercivamente na execução fiscal a que se alude em 4 supra
foram efectuados os seguintes pagamentos, todos imputados na parte não impugnada da liquidação
respectiva:
Prestação

Data Pag.

Imposto

Juros

Total

4.ª
5.ª
6.ª
7.ª
8.ª
9.ª
10.ª
11.ª
12.ª

97.07.31
97.08.29
97.09.30
97.10.31
97.11.28
97.12.30
98.01.30
98.02.27
98.03.31

336.310$
909.891$
909.891$
909.891$
909.891$
909.891$
909.891$
909.891$
909.891$

343.929$
343.929$
343.929$
343.929$
343.929$
343.929$
343.929$
343.929$

336.310$
1.253.820$
1.253.820$
1.253.820$
1.253.820$
1.253.820$
1.253.820$
1.253.820$
1.253.820$

Fls. 6 a 16 do processo executivo respectivo; Cfr. também informação de fls. 204.
13. Por douto acórdão do S.T.A. de 98.11.25, já transitado em julgado, proferido nos autos de
impugnação judicial n.º 16/95 supra aludidos, foi negado provimento ao recurso do douto acórdão do
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T.T. de 2.ª Instância que, tendo concedido provimento ao recurso da douta decisão proferida em 1.ª
instância, julgou improcedente a impugnação da liquidação de I.R.C. de 1989, cobrada coercivamente
na execução fiscal a que se alude em 4 supra - Cfr. impugnação judicial em apenso.
14. A impugnação judicial a que alude o n.º anterior foi devolvida ao Serviço de Finanças de
Oliveira do Hospital em 2002.03.25 - Cfr. impugnação judicial em apenso.
15. Em 2003.02.03, foi na execução fiscal a que se alude em 4 supra lavrada informação onde,
dando conta do trânsito da decisão a que se alude em 13 supra, informava que já estavam vencidas 62
prestações - fls. 42 do processo executivo respectivo.
16. Por carta registada com aviso de recepção, recebida em 2003.02.04, foi a Reclamante notificada para efectuar o pagamento das 62 prestações já vencidas, no montante de € 71.294,28, alertando
ainda para o pagamento atempado a fim de não perder os benefícios concedidos pela decisão a que se
alude em 9 supra - fls. 43 e 44 do processo executivo respectivo.
17. Em 2003.02.19, a ora Reclamante apresentou um requerimento dirigido ao Ex.mo Senhor
Chefe do Serviço de Finanças, pedindo fosse declarada a prescrição do imposto e juros cobrados coercivamente na execução fiscal a que se alude em 4 supra ou, subsidiariamente, fosse aguardada decisão
de pedido de revisão do acto tributário respectivo - fls. 30 e seguintes do processo de execução a que se
alude em 1 supra. O douto requerimento foi junto a esta execução manifestamente porque a execução
a que o mesmo respeitava se encontra apensado a esta.
18. Por despacho de 2003.04.02, foi indeferida a pretensão a que alude o n.º anterior - fls. 63 da
mesma execução.
19. Da decisão a que alude o n.º anterior reclamou a ora Reclamante para este Tribunal, reclamação
que veio a ser indeferida em 2004.06.28 - fls. 169.
20. Em recurso da decisão a que alude o n.º anterior, foi lavrado pelo T.C.A.N. o acórdão que
integra fls. 220 a fls. 226 dos autos respectivos, que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos e onde, além do mais, foi acordado desatender a reclamação e manter o despacho
reclamado.
21. Devolvidos os autos à 1.ª instância, a Reclamante apresentou, em 2006.06.08, novo requerimento dirigido ao juiz deste T.A.F. de Coimbra, pedindo fosse declarada extinta, por prescrição, a
dívida tributária - fls. 345 e seguintes.
22. Por douta decisão de 2006.09.13, já transitada, foi indeferido o requerimento a que alude o
n.º anterior - Fls.374.
23. Em 2006.10.09, foram os autos devolvidos ao Serviço de Finanças - Fls.382.
24. Todavia, já em 2006.10.02, o Reclamante havia apresentado requerimento, dirigido ao Ex.mo
Senhor Chefe do Serviço de Finanças, onde pedia fosse declarada extinta, por prescrição, a exequenda
obrigação tributária - fls. 62 do processo executivo a que se alude em 4 supra.
25. Sobre o requerimento a que alude o n.º anterior incidiu o despacho de 2006.12.11 do Senhor
Chefe do Serviço de Finanças de fls. 78 a fls. 79 dos presentes autos, que aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os legais efeitos e de onde, além do mais, consta o seguinte:
«Quanto à contagem do tempo para a prescrição da dívida, encontra-se decorrido o prazo, até
à presente data, de 9 anos, 1 mês e 20 dias, assim contados:
De 01-07-1991 a 11-11-2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 anos 10 meses 23 dias
De 15-09-2006 a 11-12-2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 meses 27 dias
Na contagem do tempo para a prescrição teve-se em atenção a contagem proferida no Acórdão
do Tribunal Central Administrativo Norte, em 11-11-2004.
Posteriormente à contagem desse prazo e, devido aos recursos apresentados pela impugnante,
interrompeu-se o prazo de contagem para a prescrição, nos termos previstos no art.º 49.º da LG. T.,
retomando a contagem, na data em que este Serviço de Finanças recebeu os Autos do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra.
Por todo o exposto, indefiro o pedido.
Notifique-se o mandatário constituído e dê-se conhecimento à requerente para efeitos de audição
prévia, previsto no art.º 60.º da LGT, ficando a valer como despacho definitivo se não forem trazidos
novos elementos que permitam alterar o sentido da decisão no exercício deste direito» - Extracto de
fls. 79 do processo executivo a que se alude em 4 supra.
26. A Reclamante exerceu o direito de audição pela forma que consta do documento de fls. 91
a fls. 115 dos autos e que aqui se dá também por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos.
27. Em 2007.01.17, o Senhor Chefe do Serviço de Finanças lavrou despacho nos seguintes termos:
«Nas razões aduzidas pelo requerente, no exercício do direito de audição prévia, face ao projecto
de indeferimento da petição apresentada em que solicitava a extinção da dívida constante dos presentes
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autos, por prescrição, ressalta o argumento de que o prazo referido no art.º 34.º do CPT, se encontra
completado e, consequentemente, prescrita a obrigação tributária.
Tudo visto, importa referir, como já foi descrito no despacho inicial, convertido em projecto
de indeferimento, face ao exercício do direito de audição, que, encontra-se decorrido o prazo, até
11-122006, de 9 anos, 1 mês e 20 dias, tendo-se em atenção a contagem proferida no Acórdão do
Tribunal Central Administrativo Norte, em 11-11-2004.
Posteriormente e devido aos recursos apresentados pelo impugnante, interrompeu-se a contagem
do prazo de prescrição, nos termos do n.º 1 do art.º 49.º da LGT, retomando-se nova contagem, em
15-09-2006, data em que este Serviço de Finanças, recebeu os autos do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Coimbra.
Nestes termos, mantenho a decisão de indeferimento constante do projecto inicial.
Notifique-se o mandatário constituído e dê-se conhecimento à requerente.» - fls. 116 do processo
executivo a que se alude em 4 supra.
28. A Reclamante foi notificada da decisão a que alude o n.º anterior por carta registada com aviso
de recepção, recebida em 2007.01.19 - fls. 121 do processo executivo a que se alude em 4 supra.
29. A presente Reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Oliveira do Hospital em
2007.01.22 - fls. 128 do processo executivo a que se alude em 4 supra.
30. Em 2003.11.07, a Reclamante efectuou o pagamento de € 94.956,80 referente a «21 prestações
vencidas do Decreto-Lei n.º 124/96, de 18/8 nos (autos 139.6/96) em que há reclamação para o STA»
- Facto extraído do alegado nos artigos 51.º e 84.º da douta contestação e confirmado pelo documento
de fls. 124 do processo executivo a que se alude em 1 supra.
31. Do montante a que alude o n.º anterior, € 82.584,88 foram imputados no pagamento do remanescente da quantia exequenda e do acrescido cobrados na execução fiscal a que se alude em 1 supra
- Ofício de fls. 230 dos autos.
III – Está em causa no presente recurso a questão de saber se nos termos do n.º 5 do artigo 5.º do
DL 124/96, de 10/8, o prazo prescricional se suspende durante o período de pagamento efectivo das
prestações ou durante o período que foi concedido ao contribuinte para pagar ou até que haja despacho
de exclusão proferido pela AT.
Entendeu o acórdão recorrido que a suspensão do referido prazo só cessa quando decorrer o
período concedido para pagamento em prestações da dívida ou em momento anterior se for proferido
pela AT despacho de exclusão do regime prestacional.
Contra tal entendimento se insurge a recorrente, invocando, desde logo, a inconstitucionalidade
orgânica e formal das normas aplicáveis.
Alega a representante da FP que visando os recursos a análise e revogação das decisões recorridas
não pode este Tribunal conhecer dessa questão uma vez que a mesma não foi colocada nas instâncias
antecedentes.
Todavia, tendo em conta o artigo 204.º da CRP que determina que nos feitos submetidos a julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios
nela consignados, e desde que o conhecimento de vícios derivados de inconstitucionalidade de normas
aplicadas não conflitua com as exigências de segurança jurídica, é aceitável que se admita a discussão
das questões de constitucionalidade durante o processo, oficiosamente ou arguidas pelos interessados,
atenta a relevância jurídica das normas constitucionais (v. Jorge de Sousa, in CPPT anotado e comentado, anotação 8 ao artigo 124.º, a fls. 888).
Razão por que se passará, assim, a apreciar os invocados vícios de inconstitucionalidade, ainda
que só agora em sede de recurso suscitados pela recorrente.
Vejamos. Alega a recorrente que a norma do artigo 5.º, n.º 5 do DL 124/96 é organicamente inconstitucional, por violação do disposto nos artigos 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, alínea i) da CRP, uma
vez que o DL legisla em matéria de garantias dos contribuintes sem que para tal estivesse habilitado
por lei de autorização.
Não há dúvida que, de acordo com as disposições constitucionais citadas, os impostos são criados por lei da exclusiva competência da Assembleia da República, salvo autorização ao Governo, que
determina a incidência, a taxa, os benefícios e as garantias dos contribuintes.
A prescrição das obrigações tributárias, como garantia dos contribuintes em matéria de impostos,
está, pois, sujeita ao princípio da legalidade.
Todavia, a norma constante do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96 não enferma da alegada inconstitucionalidade orgânica, por inexistência de lei de autorização emanada da AR, porquanto não estabelece
um novo prazo de prescrição, apenas se limitando a dispor sobre a suspensão do seu decurso.
Suspensão essa perfeitamente aceitável e justificada porque, durante esse período, também o
processo de execução fiscal se suspende, o que impede a AT de prosseguir com a cobrança coerciva da
dívida (artigo 14.º, n.º 10 do DL 124/96).
Daí que não se verifique, pois, a apontada inconstitucionalidade orgânica daquela norma.
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Do mesmo modo que igualmente se não verifica também a alegada inconstitucionalidade formal
da mesma.
Com efeito, tal norma consta de diploma que expressamente se assume como desenvolvimento
do regime jurídico estabelecido no artigo 59.º da Lei n.º 10-B/96, de 23 de Março (Lei OGE 1996),
respeitante à mobilização de activos e recuperação de créditos, incluindo os de natureza fiscal.
E, assim sendo, o diploma em causa foi aprovado pelo Governo no exercício de funções legislativas
para as quais estava devidamente autorizado, não violando, por isso, o artigo 198.º, n.º 3 da CRP.
Por outro lado, o Despacho 18/97-XIII do SEAF limita-se a definir critérios operativos para a
aplicação do regime previsto no DL 124/96, de 10/8, regulando o respectivo procedimento, não criando
qualquer regime diferente do que estava estabelecido naquele DL mas antes regulamentando a sua
execução, e, nessa medida, não se pode dizer que a sua aplicação viole o princípio da preeminência e
hierarquia dos actos normativos ou qualquer outro princípio constitucional.
Quanto à interpretação da norma em causa, apenas se confirmará o que, a esse respeito, se disse já
em anteriores acórdãos deste STA, ou seja, que a suspensão do prazo de prescrição das dívidas decorre
entre a data do despacho de autorização do plano de pagamento em prestações e a data do despacho
de exclusão do plano (v. acórdãos de 16/1/2008, 9/4/2008 e 25/6/2008, proferidos nos recursos n.ºs
416/07, 646/07 e 446/08, respectivamente).
Na verdade, como se refere em tais arestos, nomeadamente no recurso 446/08, «o incumprimento
do plano de pagamento em prestações não determina automaticamente a exclusão do regime excepcional previamente autorizado resulta logo do próprio n.º 4 do artigo 5.º do DL 124/96 o qual prevê a
possibilidade de relevação do atraso, desde que por motivo não imputável ao devedor.
Aliás, em sintonia com essa correcta interpretação da lei, está também o Despacho 18/97-XIII do
SEAF de 14/3/07 que aprovou as grandes orientações para o acompanhamento do plano de regularização de dívidas fiscais, ao determinar que os contribuintes serão objecto de tratamento diferenciado
conforme se trate de aderentes com situação regularizada (os que estejam a cumprir integralmente os
compromissos decorrentes da adesão), aderentes com incidentes (os que tenham mais de três meses
de prestações em falta), aderentes em situação de incumprimento simples (com mais de três meses de
prestações em falta e que após terem sido contactados não tenham requerido a sua regularização)
ou aderentes em situação de incumprimento prolongado (os contribuintes com mais de seis meses de
atraso no cumprimento do plano prestacional).
E só relativamente a estes últimos, de acordo com tal Despacho, e após a constituição de garantias,
a AF preparará, então, o despacho de exclusão do regime prestacional com cessação ou caducidade
de benefícios, conforme os casos.
O que significa, assim, que a AF não exclui automaticamente do regime os contribuintes logo
que estes deixem de pagar as primeiras prestações, antes procura que eles mantenham essa adesão,
aceitando que eles adiram a planos de regularização autónomos das quantias em dívida ou ofereçam
bens em pagamento.
Ou seja, só depois de notificados para regularizarem a sua situação faltosa e no caso de não
o fazerem os contribuintes são então excluídos do regime de adesão e passam a ser tratados como
não aderentes, com a consequente perda dos benefícios que até aí mantinham, o que significa que só
pelo despacho de exclusão os contribuintes perdem efectivamente os benefícios de terem aderido ao
plano de regularização das dívidas fiscais ao abrigo do DL 124/96, um dos quais é necessariamente a
suspensão dos processos de execução, deixando de se justificar a partir daí, por isso, a suspensão do
prazo de prescrição que até aí se impunha.
Só a exclusão daquele regime, a qual se processa, como vimos, apenas com o respectivo despacho
de exclusão, determina o levantamento da suspensão da execução com a consequente cessação do seu
efeito interruptivo do prazo de prescrição.
É, de resto, esta interpretação a que melhor se adequa com o espírito do DL 124/96, o qual teve
em mente, como salienta o Exmo. PGA no seu parecer, a aplicação de medidas excepcionais de recuperação de créditos por dívidas de natureza fiscal ou à segurança social das quais eram devedores
empresas muitas delas em situação económica difícil, completamente incompatível com o rigor da
exclusão automática do plano por incumprimento pontual de qualquer prestação.
E o facto de se terem estabelecido critérios operativos diferenciados para a aplicação do regime
previsto no DL 124/96, distinguindo os contribuintes com a sua situação regularizada dos que estariam
em incumprimento simples ou prolongado, procurando um justo equilíbrio entre o interesse do credor e o
interesse do devedor, não tem nada de ilegal nem põe em causa qualquer princípio constitucional.»
Ou seja, a preocupação que o regime previsto no DL 124/96 tinha em recuperar os créditos por
dívidas de natureza fiscal de contribuintes em situação económica difícil obrigava a que antes de
avançar com a cobrança coerciva a AT esgotasse todas as possibilidades de cumprimento do regime de
pagamento acordado sem pôr em causa a viabilidade económica dos devedores.
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O espírito do diploma, que consubstanciava medidas excepcionais de recuperação de créditos,
é incompatível com o rigor da exclusão automática do plano por incumprimento pontual de qualquer
prestação.
E o equilíbrio encontrado entre os interesses do credor e do devedor, com a interpretação sustentada
não é ilegal nem viola qualquer princípio constitucional, designadamente os princípios da legalidade,
da necessidade, adequação e proporcionalidade, e da tutela da confiança.
Por último, também quanto à invocação do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do CPT não assiste
razão à ora recorrente.
Na verdade, existindo uma causa de suspensão autónoma em relação ao facto com efeito interruptivo, ela produzirá os seus próprios efeitos independentemente dos produzidos pelo facto interruptivo,
pelo que poderá obstar ao decurso do prazo de prescrição em situações em que não é produzido esse
efeito pelo facto interruptivo. Se tanto este facto como o facto interruptivo eliminarem a relevância
do mesmo período de tempo para prescrição, será irrelevante a existência de causa de suspensão, pois
esse período já não será contado para a prescrição por força do acto interruptivo. Mas, se houver algum
período do prazo que não é eliminado pelo facto interruptivo e é pelo facto suspensivo, cumular-se-ão
os efeitos dos dois factos (v. Jorge de Sousa, in Sobre a prescrição da obrigação tributária, a fls. 57).
Apreciando, então, o caso em apreço, à luz desta interpretação se concluirá, pois, como se fez nas
instâncias, que ainda se não operou a prescrição da dívida exequenda que respeita a IRC de 1989.
O prazo de prescrição aqui aplicável era de 10 anos, tendo-se iniciado em 1/1/1990 e interrompido com a instauração da impugnação judicial em 28/6/1994 (artigo 34.º do CPT e pontos 4 e 5 do
probatório), uma vez que, à data de entrada em vigor da LGT, que aprovou um prazo de prescrição
mais curto, faltava menos tempo para o prazo de 10 anos se completar do que o prazo de 8 anos da lei
nova (artigo 297.º, n.º 1 do CC).
O prazo de prescrição está, entretanto, suspenso desde 27/2/1997 (data do despacho de deferimento
do plano de pagamento em 150 prestações mensais – v. pontos 8 e 9 do probatório) até ao termo do
período de vigência do plano ou até ao eventual proferimento de despacho de exclusão do plano por
incumprimento.
Neste contexto, não se mostra ainda prescrita a dívida exequenda.
O acórdão recorrido que assim decidiu deve, por isso, ser mantido.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 2 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Prova por documentos. Momento da apresentação.
Sumário:
I — Nos termos do n.º 1 do artigo 523.º do CPC, os documentos destinados a fazer
prova dos fundamentos da acção ou da defesa devem ser apresentados com o
articulado em que se aleguem os factos correspondentes.
II — Se não forem apresentados com o articulado respectivo, os documentos podem ser
apresentados até ao encerramento da discussão em 1.ª instância, mas a parte será
condenada em multa, excepto se provar que os não pôde oferecer com o articulado
(n.º 2 do artigo 523.º do CPC).
III — A apresentação de alegações constitui o encerramento da discussão da causa na
1.ª instância (artigo 120.º do CPPT), sendo, por isso, esse o termo final do prazo
para apresentação de documentos em 1.ª instância.
IV — Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os
documentos cuja apresentação não tenha sido possível até àquele momento (n.º
1 do artigo 524.º do CPC).
V — A invocação de mero lapso não é suficiente para que se admita a junção tardia
de documento com base no disposto no do n.º 1 do artigo 524.º do CPC.
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Processo n.º 685/08-30.
Recorrente: Inersel – Construções, SA
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Inersel – Construções, SA, com os sinais dos autos, não se conformando com o despacho da
Mma. Juíza do TAF de Penafiel que lhe indeferiu a junção aos autos de certidão da situação contributiva alegada no n.º 4 da petição inicial, dele vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
A) O despacho recorrido, proferido a fls. 49 dos autos, deve ser revogado por violação do disposto
no art.º 666.º, n.º 1, do CPC.
B) A junção do documento que o despacho recorrido recusou deve ser admitida, com fundamento
nas disposições legais dos art.ºs 523.º, n.º 2, do CPC, 99.º da Lei Geral Tributária, e, ainda, 524.º, n.º 1,
final, e 2, do CPC.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Inersel – Construções, SA, vem, a fls. 44, na qualidade de impugnante nos presentes autos, requerer a junção aos mesmos da certidão da situação contributiva alegada no n.º 4 da petição inicial,
alegando só agora ter dado conta do lapso e ter o documento interesse para a decisão da causa.
Compulsados os autos, verifico que em 22.06.05 foi proferida decisão final nos mesmos, tendo a
impugnante da mesma sido notificada no dia 23.06.05 (cfr. fls. 42).
Acresce que, apesar de o referido requerimento ter dado entrada neste tribunal no dia 7.06.05,
já se encontrava completamente ultrapassado o prazo para a sua apresentação.
Efectivamente, dispõe o artigo 523.º, n.º 1 do Código de Processo Civil, aplicável ex vi artigo 2.º,
alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que os documentos destinados a fazer prova da acção ou da defesa devem ser apresentados com o articulado em que se alega os factos
correspondentes.
E preceitua ainda o seu n.º 3 que, se não forem apresentados com o articulado respectivo, os
documentos podem ainda ser apresentados até ao encerramento da discussão em 1.ª instância, mas a
parte será condenada em multa, excepto se provar que os não pôde oferecer com o articulado.
Ora, no caso dos presentes autos, encontra-se completamente ultrapassada a oportunidade
temporal de apresentação do documento, uma vez que a inquirição das testemunhas foi efectuada no
dia 06.04.05.
Pelo exposto e sem mais considerações, indefiro o requerido.
Custas do incidente a cargo de requerente, fixando-se a taxa de justiça em uma UC.
Notifique.».
III – Vem o presente recurso interposto do despacho da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que
indeferiu o pedido de junção aos autos da certidão da situação contributiva alegada no n.º 4 da petição
inicial com o fundamento de que já se encontrava completamente ultrapassado o prazo para a sua
apresentação.
Alega a recorrente que a junção do documento que o despacho recorrido recusou deve ser admitida, com fundamento nas disposições legais dos artigos 523.º, n.º 2, 524.º, n.ºs 1 e 2, do CPC e 99.º
da LGT.
Vejamos. O documento cuja junção foi recusada destinava-se, de acordo com o despacho recorrido
a fazer prova de factos alegados na petição de impugnação judicial.
Nos termos do n.º 1 do artigo 523.º do CPC, os documentos destinados a fazer prova dos fundamentos da acção ou da defesa devem ser apresentados com o articulado em que se aleguem os factos
correspondentes.
Se não forem apresentados com o articulado respectivo, os documentos podem ser apresentados
até ao encerramento da discussão em 1.ª instância, mas a parte será condenada em multa, excepto se
provar que os não pôde oferecer com o articulado (n.º 2 do artigo 523.º do CPC).
Depois do encerramento da discussão só são admitidos, no caso de recurso, os documentos cuja
apresentação não tenha sido possível até àquele momento (n.º 1 do artigo 524.º do CPC).
Só os documentos destinados a provar factos posteriores aos articulados, ou cuja apresentação se
tenha tornado necessária por virtude de ocorrência posterior, podem ser oferecidos em qualquer estado
do processo (n.º 2 do artigo 524.º do CPC).
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Ora, no caso em apreço, a junção do documento aqui em causa, destinado a fazer prova de facto
alegado na petição inicial, foi requerida em 7/6/2005, considerando a Mma. Juíza “a quo” estar já então
completamente ultrapassada a oportunidade temporal de apresentação do documento, “uma vez que a
inquirição de testemunhas foi efectuada no dia 06.04.05”.
Ainda que seja mais exacto dizer-se que é a apresentação de alegações que constitui o encerramento da discussão da causa na 1.ª instância (artigo 120.º do CPPT), sendo, por isso, esse o termo final
do prazo para apresentação de documentos em 1.ª instância, o certo é que, compulsados os autos, se
constata que o parecer do MP sobre as questões de legalidade suscitadas no processo (artigo 121.º do
CPPT) foi emitido em 31/05/2005 (v. fls. 12).
Ou seja, a junção do documento foi já requerida manifestamente depois do encerramento da
discussão da causa em 1.ª instância.
Além de que, tendo a certidão que se pretendia juntar aos autos sido requerida em 24/02/2000,
e emitida na mesma data (v. fls. 24 e 25), a recorrente apenas alega, para justificar a junção tardia da
mesma, o facto de só agora ter dado conta do lapso (v. fls. 22), o que de todo se não enquadra na previsão do n.º 1 do artigo 524.º do CPC.
Razão por que o recurso apresentado não pode, por isso, proceder.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Vale.

Lisboa, 2 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta do

Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Inutilidade Superveniente da lide. Conselho Técnico-Aduaneiro.
Sumário:
O facto da matéria relativa à origem das mercadorias dever ser apreciada pelo Conselho Técnico-Aduaneiro, de acordo com o processo previsto no DL n.º281/91, de
9 de Agosto, em nada colide com a utilidade da lide, antes tem a ver com a legalidade do próprio acto de liquidação, contendendo com a eventual procedência da
impugnação judicial deduzida.
Processo n.º 773/08-30.
Recorrente: Director-Geral das Alfândegas.
Recorrido: Crialme – Fabricação, Exportação e Importação de Confecções. Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Fazenda Pública vem recorrer da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que
ao julgar extinta a instância por inutilidade da lide, condenou a Administração Aduaneira a suportar as
custas da impugnação apresentada por Crialme – Fabricação, Exportação e Importação de Confecções,
Ldª, formulando as seguintes conclusões:
I. Havendo divergência de carácter técnico entre os serviços aduaneiros e os importadores quanto
à origem das mercadorias por estes importadas teriam que ser as mesmas previamente apreciadas por
aquele Conselho Técnico-Aduaneiro, nos termos previstos e regulados pelo DL n.º 281/91 de 9 de
Agosto.
II. Das Decisões do Conselho Técnico-Aduaneiro cabe recurso para os Tribunais Tributários, nos
termos do ponto iv) do n.º 1 do art.º 49.º do ETAF.
III. Discordando a impugnante da decisão dos serviços aduaneiros de não considerarem as mercadorias como originárias de Israel, deveria abster-me de apresentar a impugnação judicial da liquidação
consequente, mas apresentar junto do Conselho Técnico CONTESTAÇÃO TÉCNICA da decisão
administrativa (Alfândega do Aeroporto do Porto).
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IV. Tendo apresentado a impugnação da liquidação, a mesma é extemporânea e inútil por manifesta
ilegalidade da sua interposição, nos termos do art. 57º, § 4º, do RST.
V. Ora, dispõe no artº 447º do CPC que “quando a instância se extinguir por impossibilidade ou
inutilidade da lide, as custas ficam a cargo do autor, salvo se a impossibilidade ou inutilidade resultar
de facto imputável ao réu, que neste caso as pagará”.
VI. Não se descortina, de facto, que a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide
tenha resultado de qualquer facto praticado pela Administração Aduaneira ou de qualquer omissão a
que ela estivesse legalmente obrigada.
VII. Aliás, acresce referir que se a impugnante pretendia opor-se à EXECUÇÃO FISCAL, o meio
processual idóneo para o efeito era a OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL, regulada nos art.ºs 203.
º e ss. do CPPT (Código de Processo e Procedimento Tributário) e não a apresentação de impugnação
judicial da liquidação.
VIII. A douta sentença recorrida ao decidir atribuir a responsabilidade pelo pagamento das custas
à Fazenda Pública, por entender que a impugnação judicial da liquidação só foi intentada por, à data
da propositura da impugnação, ainda não se conhecer a Decisão do Conselho Técnico-Aduaneiro, fez
errada interpretação e aplicação da lei e deve ser revogada e substituída por outra a condenar nas custas
a impugnante.
IX. Normas violadas: art.º 447.º do CPC (Código do Processo Civil);
2- A recorrida não contra-alegou.
3- Igualmente inconformada, veio Crialme – Fabricação, Exportação e Importação de Confecções,
Ldª. recorrer da decisão na parte em que julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da
lide em virtude de a impugnante ter apresentado junto do órgão administrativo o processo técnico de
contestação, formulando as seguintes conclusões:
1. A sentença proferida a fls., em síntese, julgou extinta a instância por inutilidade superveniente
da lide em virtude de a Recorrente ter apresentado junto do órgão administrativo competente o processo
técnico de contestação,
2. por isso, no entender da sentença recorrida, o acto da administração fiscal não é susceptível
de impugnação em virtude de o meio próprio ser o do processo técnico de contestação, sendo que o
Conselho Técnico Aduaneiro se propõe apreciar — em primeiro grau —, a questão suscitada pela Recorrente e relativa à liquidação de direitos aduaneiros e imposto sobre o valor acrescentado em causa
na execução fiscal n.º 1830200701001140.
3. Baseia-se a sentença recorrida na manifestação de um propósito por parte da Fazenda Pública
— o de apreciação do processo técnico de contestação —, sendo que resulta dos autos que, apesar de
ter sido requerido aquele processo — de natureza não judicial, tão pouco jurisdicional —, a Administração permaneceu e permanece inactiva, não tendo praticado quaisquer actos tendentes à apreciação
das questões suscitadas pela Recorrente.
4. É inequívoco que a liquidação da dívida de direitos aduaneiros e de imposto sobre o valor
acrescentado tornou-se lesiva dos direitos da Recorrente, tanto mais que foi esta notificada nos termos
e para os efeitos do processo de execução fiscal n.º 1830200701001140,
5. e com a citação de tal processo de execução fiscal é inequívoco que se abriu a via do recurso
judicial — da impugnação — conforme consta da própria nota de citação endereçada pela Recorrida
à Recorrente.
6. Pretender que a presente impugnação é inútil constitui uma negação do direito à tutela jurisdicional efectiva da Recorrente.
7. É que, como resulta do procedimento administrativo junto aos autos, o processo técnico de
contestação foi apresentado em data anterior à presente impugnação, seja, em Fevereiro de 2007.
8. A impugnação entrou em juízo a 03/04/2008, após a citação da Recorrente para os termos da
execução fiscal e no prazo legalmente previsto para esta, conforme a lei tributária.
9. É do acto de execução fiscal que vem a presente impugnação interposta, acto este posterior à
apresentação do processo técnico de contestação que não foi objecto de qualquer decisão, mantendo-se
totalmente inerte a Direcção Geral das Alfândegas.
10. O silêncio da Administração Fiscal tem-se que haver como indeferimento da pretensão da
Recorrente.
11. Acresce ainda que, há diversas questões a decidir nos presentes autos, nomeadamente a da
validade ou não da segunda factura apresentada pela Recorrente,
12. questão esta que, em face da inutilidade da lide decretada, não foi sequer objecto de pronúncia
pelo Tribunal a quo,
13. Pronúncia essa que se impõe em face da procedência do presente recurso, devendo os autos
baixar a fim de, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, ser proferida a competente decisão.
14. Decisão essa que sempre passará pela procedência da presente impugnação atentas as alegações
produzidas bem como os demais elementos constantes dos autos.
3- Não foram apresentadas contra-alegações.
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4- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Alegações de fls. 205 e segs.
Nos termos do art. 6º do Dec. Lei n.º 281/91, de 9 de Agosto, o apuramento da classificação pautal,
origem ou valor das mercadorias compete ao Conselho Técnico Aduaneiro, o que vale por dizer que essa
questão não pode ser discutida em impugnação judicial (Ac. STA de 5.4.2000, 2ª Secção, P. 24173).
Pelas razões expostas, sou de parecer que se deve confirmar o julgado, nesta parte.
Alegações de fls. 200 e segs.
O recurso merece provimento, uma vez que era impossível legalmente deduzir esta impugnação
judicial.»
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
4- É do seguinte teor a decisão recorrida:
«Atendendo a que a impugnante apresentou junto de Chefe de Divisão de Controlo Aduaneiro o
Processo Técnico de Contestação a presente impugnação torna-se inútil.
Consequentemente, julgo extinta a presente instância por inutilidade superveniente da lide.
Custas pela Fazenda Pública.»
5- Importa começar por conhecer o recurso interposto pela recorrente “Crialme”, uma vez que o
seu eventual provimento prejudicará necessariamente a apreciação do recurso interposto pela Fazenda
Pública, a qual apenas impugna a decisão na matéria relativa á sua condenação em custas, no pressuposto da extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.
Recurso interposto pela recorrente “Crialme- Fabricação, Exportação e Importação de Confecções, Lda
A recorrente insurge-se contra a decisão de julgar extinta a instância, por inutilidade superveniente
da lide, com fundamento, no essencial, no facto da liquidação da dívida de direitos aduaneiros, como
acto lesivo dos seus direitos, ter aberto a via do recurso judicial, no caso a impugnação, sendo ainda certo
que o Processo Técnico de Contestação foi apresentado em momento anterior à presente impugnação
Diga-se, desde já, que a decisão sob recurso não é de manter.
De facto, se é certo que o Processo Técnico de Contestação foi desencadeado pela recorrente, nos
termos do n.º 2 do artigo 281/91, de 9 de Agosto, a 30 de Janeiro de 2007 (vide fls. 71 do PA apenso),
ou seja, em momento anterior à dedução da presente impugnação, 3 de Abril de 2007 (fls. 2 dos autos),
torna-se patente que a inutilidade da lide, a verificar-se, não lhe é superveniente, mas antes a afectará
“ab initio”.
Mas a verdade é que a presente lide impugnatória não só é útil, como a impugnação judicial constitui o meio processual adequado ao dispor da recorrente para obter a anulação do acto de liquidação de
direitos aduaneiros n.º 900.4811, de 18/12/06, em causa nestes autos, já que aí se questiona a respectiva
legalidade (artigo 97.º n.º 1, alínea d) do CPPT).
A circunstância da matéria atinente á origem das mercadorias dever ser apreciada pelo Conselho
Técnico Aduaneiro, de acordo com o processo previsto no já aludido DL n.º 281/81, em nada colide
com a utilidade da lide, antes tem a ver com a legalidade do próprio acto de liquidação, contendendo
com a eventual procedência da impugnação judicial deduzida.
Se a questão da origem das mercadorias pode ou não ser discutida na impugnação, atenta a respectiva natureza técnica cuja decisão compete ao Conselho Técnico Aduaneiro como acto preparatório
prejudicial ao acto de liquidação (cfr. acórdão de 05/04/00, no recurso n.º 24.173), tal questão prende-se
necessariamente com a decisão a proferir no âmbito do mérito da impugnação.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida,
desta forma ficando prejudicado o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública, devendo
os autos baixar ao TAF de Penafiel a fim de ser proferida decisão quanto ao mérito da impugnação
judicial, salvo se outro qualquer motivo a tal obstar.
Sem custas.
bosa.

Lisboa, 2 de Abril de 2009. – Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Bar-

Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Credor com garantia real. Notificação.
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Sumário:
I — O n.º 4 do artº 886º-A do CPC, em que se prevê a notificação da decisão sobre a
venda prevista nos seus nºs 1 e 2 aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender é subsidiariamente aplicável ao processo de execução
fiscal.
II — A omissão de notificação daquele despacho a credor reclamante de crédito com
garantia real sobre o bem a vender, através de propostas em carta fechada, constitui
nulidade processual que justifica a anulação da venda, nos termos dos artºs 201º,
n.º 1 e 909º, n.º 1, alínea c) do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c)
do n.º 1 do art.º 257º do CPPT.
Processo n.º 805/08-30.
Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Caixa Económica Montepio Geral, melhor identificada nos autos, não se conformando com
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que indeferiu o pedido de anulação da venda
realizada no processo de execução fiscal n.º 3921-99/101644.0 e que corre seus termos nos Serviços de
Finanças de Gondomar 3, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) — O despacho proferido em execução fiscal que determina a modalidade de venda, fixa o
valor base dos bens a vender e designa data para a abertura de propostas em carta fechada, caso seja
esta a modalidade de venda adoptada, é de notificação obrigatória a todos os interessados, ou seja, ao
exequente, ao executado e aos credores com garantia real. Assim,
B) — O artº 886º-A, n.º 4 do C.P.C., é de aplicação subsidiária a execução fiscal.
C) — A omissão da notificação desse despacho a qualquer um dos interessados constitui uma
nulidade processual, nos termos aplicáveis do disposto no artº 201º do CPC.
D)— Ficou vedada à credora reclamante qualquer possibilidade para impugnar ou reclamar da
modalidade da venda e do valor do bem a vender, ou mesmo acompanhar a praça, evitar que ocorresse
a degradação do preço da venda ou providenciar na defesa dos seus interesses.
E) — A prévia informação de que o bem penhorado iria ser posto à venda e a prática das formalidades exigidas poderia ter como consequências que a venda não fosse praticada, que o bem não fosse
vendido à pessoa a quem foi e, sobretudo, pelo preço por que foi.
F) — A sentença recorrida violou, com erro de interpretação e de aplicação, todas as citadas
disposições legais.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do provimento do presente recurso,
sufragando-se, para o efeito, na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença considerou provada a seguinte matéria de facto:
a) Pelo Serviço de Finanças de Gondomar 3, foi instaurado o processo executivo que corre seus termos sob o n.º 3921-99/101644.0 e aps, contra Rui Pedro Saraiva Costa, por dívidas de IVA de 1999;
b) No âmbito do processo executivo referido na alínea a), foi penhorado, em 17 de Outubro de
2002, um bem imóvel de acordo com o auto de penhora que consta a folhas 5 do p.e. e que aqui se dá
por integralmente reproduzido, com a seguinte descrição: “fracção autónoma identificada com a letra D,
do prédio constituído em propriedade horizontal, sito na Rua Dr. Severiano, da freguesia de Fânzeres.
(...) Inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo 2408-D da freguesia de Fânzeres”;
c) Relativamente ao prédio identificado na alínea antecedente foram inscritas na Conservatória
do Registo Predial de Gondomar, hipoteca voluntária a favor da Caixa Económica Montepio Geral
(inscrita em 01.04.1997), penhora a favor da mesma instituição financeira (inscrita em 26.11.2001) e
penhora a favor da Fazenda Nacional (inscrita em 17.10.2002) – cfr. folhas 17 e ss do p.e;
d) Em 14.05.2003 foi a agora requerente citada, na qualidade de credor com garantia real para
reclamar os seus créditos – cfr. folhas 27 a 29 do p.e;
e) Por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças datado de 23.05.2003 foi determinada a venda
do imóvel penhorado através de propostas em carta fechada, tendo sido designado o dia 24.07.2003,
para o efeito – cfr. folhas 35 do p.e;
f) Na data designada para a venda do bem penhorado, foi aquele adjudicado a Luís Alberto Rodrigues em virtude de ter apresentado a proposta de maior valor; tendo-lhe sido adjudicado em 25.08.2003
– cfr. folhas 66 e 71 do p. e.
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3 – A questão idêntica à suscitada no presente recurso foi também analisada no recente Acórdão
desta Secção do STA de 30/4/08, in rec. n.º 117/08, que o Relator subscreveu.
Por isso, por que não vemos motivo para alterar a jurisprudência que ali foi fixada e tendo em
vista obter uma aplicação e interpretação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC), vamos aqui
transcrever o citado acórdão, com as necessárias adaptações.
Assim, a questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é de saber se o art. 886.º-A, n.º 4
do CPC é subsidiariamente aplicável ao processo de execução fiscal.
“O art. 886.º-A do CPC estabelece o seguinte:
ARTIGO 886.º-A
Determinação da modalidade de venda e
do valor base dos bens
1 – Quando a lei não disponha diversamente, a decisão sobre a venda cabe ao agente de
execução, ouvidos o exequente, o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender.
2 – A decisão tem como objecto:
a) A modalidade da venda, relativamente a todos ou a cada categoria de bens penhorados, nos
termos da alínea e) do artigo 904.º, da alínea b) do n.º 1 do artigo 906.º e do n.º 3 do artigo 907.º;
b) O valor base dos bens a vender;
c) A eventual formação de lotes, com vista à venda em conjunto de bens penhorados.
3 – Quando o considere vantajoso ou algum dos interessados o pretenda, pode o agente de execução
fazer preceder a fixação do valor base dos bens das diligências necessárias à determinação do respectivo valor de mercado.
4 – A decisão é notificada ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos
com garantia sobre os bens a vender.
5 – Se o executado, o exequente ou um credor reclamante discordar da decisão, cabe ao juiz
decidir; da decisão deste não há recurso.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo não tem sido uniforme quanto à questão
de saber se o preceituado no art.º 886.º-A, n.º 4, do CPC, é de aplicar supletivamente no processo de
execução fiscal.
Este Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão de 12-2-2003, recurso n.º 1554/02, AP-DR de
25-3-2004, página 269, afirmou explicitamente a aplicabilidade subsidiária do art.º 886.º-A n.º 4, do
CPC ao processo de execução fiscal, dizendo que «o despacho que ordena a venda deve ser notificado
ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender. Tal significa que esta notificação deve ser efectuada aos interessados. Estes são, evidentemente,
o exequente que pretende pagar-se pela venda do bem, o executado que dele fica desapossado e os
credores que tenham garantia sobre os bens e que querem pela venda deles ressarcir-se».
Na mesma linha, no que concerne à fixação do valor base da venda, este Supremo Tribunal Administrativo entendeu ser aplicável o disposto no art.º 886.º-A, n.º 4, do CPC ao processo de execução
fiscal, no acórdão de 12-9-2007, recurso n.º 699/07.
Porém, em sentido contrário, quanto à comunicação da modalidade de venda escolhida o este
Supremo Tribunal Administrativo tem entendido que não tem aplicação aquele n.º 4 do art.º 886.º-A,
como pode ver-se pelos acórdãos de 28-3-2007, recurso n.º 26/07, de 3-10-2007, recurso n.º 514/06, e
de 28-10-2007, recurso n.º 662/07.
A questão da aplicabilidade do disposto no art.º 886.º-A, n.º 4, do CPC, não pode ser cindida
quanto às decisões a comunicar.
Na verdade, neste n.º 4 faz-se referência à notificação da «decisão» e ela abrange, nos termos do
n.º 2 do mesmo artigo, quer a escolha da modalidade de venda, quer o valor base dos bens a vender,
quer a eventual formação de lotes.
Por isso, a haver no processo de execução fiscal lugar a notificação ela terá de reportar-se à
globalidade da «decisão» referida.
…A esta questão da notificação da decisão deve ser dada resposta positiva.
Com efeito, vigora na generalidade dos processos judiciais o princípio da obrigatoriedade de
notificação às partes de «todos» os despachos que lhes possam causar prejuízo, o que é corolário da
proibição da indefesa que está ínsita no direito à tutela jurisdicional efectiva, reconhecido no art.º 20.º
da CRP.
Essa regra está mesmo expressamente formulada no art.º 229.º do CPC em que se estabelece, além
do mais que «devem também ser notificados, sem necessidade de ordem expressa, as sentenças e os
despachos que a lei mande notificar e todos os que possam causar prejuízo às partes» e que «cumpre
ainda à secretaria notificar oficiosamente as partes quando, por virtude da disposição legal, possam
responder a requerimentos, oferecer provas ou, de um modo geral, exercer algum direito processual
que não dependa de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação».
Aliás, é perfeitamente compreensível esta obrigatoriedade, à face do princípio da boa fé e da cooperação que deve ser observado nas relações entre todos os intervenientes processuais (artºs. 226.º e
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226.º-A do CPC), que impõe, seguramente, que as partes tenham conhecimento de todos os actos que
os possam prejudicar, a fim de poderem providenciar para defesa dos seus interesses, em sintonia com
a imposição constitucional de notificação dos actos administrativos, que se estabelece no n.º 3 do art.
º 268.º da CRP que, pelas mesmas razões, será aplicável a actos praticados em processos judiciais, em
que vigora um princípio geral de proibição da indefesa (art.º 20.º, n.º 1, da CRP).
Por outro lado, mesmo nos casos em que a escolha da modalidade de venda é vinculada, pode haver
uma decisão errada do órgão da execução fiscal na sua determinação (por exemplo, optar pela venda
por negociação particular, com fundamento em urgência, quando ela não exista ou optar pela venda
por propostas em carta fechada em situação em que, por haver urgência, deveria ser ordenada a venda
por negociação particular), pelo que aos que podem ser afectados pela decisão tem de ser reconhecida
a possibilidade de controlarem o decidido e impugnarem a decisão, são dela discordem.
Assim, em face dessa potencial lesividade da decisão prevista sobre a modalidade de venda, valor
base dos bens a vender e eventual formação de lotes, não poderá deixar de admitir-se a possibilidade
de ela ser impugnada através de reclamação, nos termos dos artºs 95.º, n.ºs 1 e 2, alínea j), da LGT e
276.º do CPPT, em consonância com a imposição constitucional da impugnabilidade de todos os actos
lesivos, que resulta do n.º 4 do art.º 268.º da CRP.
Esta norma do art.º 229.º do CPC, sobre as notificações a efectuar oficiosamente pela secretaria,
é de aplicação subsidiária no contencioso tributário, pois não há qualquer regra especial sobre esta
matéria.
Por outro lado, as especialidades que caracterizam o processo de execução fiscal em relação ao
processo de execução comum são justificadas pela maior celeridade que se quer imprimir àquele e a
efectivação das notificações previstas no art.º 886.º-A. n.º 4, do CPC não implica qualquer atraso na
tramitação do processo. Na verdade, as notificações às partes são efectuadas por correio, pelo que se
trata de um acto instantâneo que não impõe qualquer paragem do processo de execução fiscal, pelo
que não vale como fundamento do seu afastamento a preocupação legislativa em incutir celeridade ao
processo de execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a norma do art.º 886.º-A, n.º 4, do CPC é de aplicação subsidiária no
processo de execução fiscal, sendo essa a obrigatoriedade necessária para assegurar a compatibilidade
constitucional do processo de execução fiscal. () Também neste sentido, a propósito do art.º 882.º, n.º 2,
do CPC na redacção de 1961, correspondente ao actual n.º 4 do art.º 886.º-A, pode ver-se LAURENTINO ARAÚJO, Processo de Execução Fiscal¸ 1988, página 150.
A DGCI também entendeu ser aplicável ao processo de execução fiscal o disposto naquele art.º 882.
º, n.º 2, dando instruções aos seus serviços para o respectivo cumprimento, através do ofício circulado
n.º 716, de 9-5-1991 (ponto 10.2.1.2.), emitido a propósito do CPT, que, nesta matéria, é idêntico ao
CPPT.
…Porém, naquele n.º 4 do art.º 886.º-A do CPC faz-se referência à comunicação da «decisão», que
é a referida no n.º 2 do mesmo artigo, e neste não se faz referência à data da venda, designadamente,
no que directamente interessa no caso dos autos, à data da abertura das propostas em carta fechada,
sendo precisamente do desconhecimento desta data que o Requerente, credor com garantia real sobre
o bem a vender, se queixa.
No entanto, apesar de não se referir explicitamente neste n.º 2 do art.º 886.º-A que a decisão
abrange a indicação da data da venda por propostas em carta fechada, deve entender-se que ela também é abrangida.
Com efeito, a norma que actualmente consta do n.º 4 do art.º 886.º-A foi introduzida no CPC na
reforma de 1961, em que foi incluída no n.º 2 do art.º 882.º, em que se refere que «o despacho que
ordene a venda é notificado ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com
garantia sobre os bens a vender».
Com a introdução desta norma visou-se estender à generalidade dos interessados o regime que,
relativamente aos créditos da Caixa..., constava do art.º 4.º e § 1.º do Decreto n.º 33276, de 24-11-1943
(() Como informa LOPES CARDOSO, Manual da Acção Executiva, 3.ª edição, página 560.), que
estabeleciam o seguinte:
Nos processos em que a Caixa..., Crédito e Previdência ou algumas das suas instituições anexas
sejam exequentes ou reclamantes, o agente do Ministério Público logo que designado o dia para a
arrematação ou decidida a venda por meio de propostas em carta fechada ou por via de negociação
particular, comunicará o facto à Administração da Caixa, remetendo-lhe uma relação dos bens a
pracear ou a vender, donde conste, quanto a cada um dos bens, o encargo que o agrava, o valor por
que será posto em praça ou o preço mínimo que houver sido fixado para a negociação particular.
Tratando-se de prédios, apontar-se-á ainda na relação o número da descrição na Conservatória e o
artigo da inscrição na matriz, se o processo para tanto fornecer elementos.
§ 1.º Serão notificados ao agente do Ministério Público, no prazo máximo de vinte e quatro horas,
os despachos que, nos processos visados pelo artigo, designem dia para a arrematação ou decidam
sobre a venda por meio de proposta em carta fechada ou por via de negociação particular
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Assim, tem de se concluir que aquele n.º 2 do art.º 882.º do CPC, na redacção de 1961, abrangia
também a obrigação de notificação da data da venda ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender, pois a indicação dessa data que se previa
neste § 1.º.
Este entendimento veio a ser adoptado pelo STJ no assento n.º 8/93, de 29-9-1993, publicado no
Diário da República, I Série, de 24-1-1993, página 6530 e no Boletim do Ministério da Justiça n.º 429,
página 113, em que se decidiu que «a notificação a que se refere o n.º 2 do art.º 882º do CPC deve
incluir a indicação do dia, hora e local da venda por arrematação em hasta pública e tem de repetir-se
caso haja adiamento ou realização de segunda ou terceira praças».
Aliás, sendo esse valor fixado no mesmo despacho que determina a modalidade de venda, não
se pode compreender que haja qualquer razão para no processo de execução fiscal a comunicação da
decisão sobre a modalidade de venda escolhida, fixação do valor dos bens e eventual formação de lotes
não englobar a indicação da data da abertura das propostas em carta fechada.
Para além disso, a obrigatoriedade da comunicação da data da abertura das propostas resulta também
do n.º 2 do art.º 229.º do CPC ao estabelecer que «cumpre ainda à secretaria notificar oficiosamente
as partes quando, por virtude da disposição legal, possam responder a requerimentos, oferecer provas
ou, de um modo geral, exercer algum direito processual que não dependa de prazo a fixar pelo juiz
nem de prévia citação».
Na verdade, tanto no processo de execução comum como no processo de execução fiscal é reconhecido aos credores com garantia real sobre os bens a vender o direito de assistirem à abertura das
propostas [arts. 893.º, n.º 1, do CPC e 253.º, alínea a), do CPPT, respectivamente), pelo que há obrigação de a secretaria os notificar, oficiosamente, nos termos daquele n.º 2 do art.º 229.º para poderem
exercer este seu direito processual.
Esta regra é, aliás, um corolário do princípio da boa fé e da cooperação que deve ser observado
nas relações entre todos os intervenientes processuais na generalidade dos processos (artºs. 226.º e
226.º-A do CPC), que impõe, seguramente, que as partes tenham conhecimento de todos os actos que
os possam prejudicar e em que possam exercer direitos a fim de poderem providenciar para defesa dos
seus interesses, em sintonia com a imposição constitucional de notificação dos actos administrativos,
que se estabelece no n.º 3 do art.º 268.º da CRP que, pelas mesmas razões, será aplicável a actos praticados em processos judiciais, em que vigora um princípio geral de proibição da indefesa (art.º 20.º,
n.º 1, da CRP).
Assim, é de concluir que o art.º 886.º-A, n.º 4, do CPC é subsidiariamente aplicável ao processo
de execução fiscal, na parte em que impõe a notificação aos credores com garantia real do despacho que
determina a modalidade de venda, fixa o valor base dos bens a vender (e eventual formação de lotes)
bem como designa dia para a abertura de propostas em carta fechada, no caso de ser esta a modalidade
de venda adoptada. (()Este Supremo Tribunal Administrativo já no acórdão de 12-2-2003, recurso
n.º 1554/02, AP-DR de 25-3-2004, página 269, afirmou explicitamente a aplicabilidade subsidiária
do art.º 886.º-A n.º 4, do CPC ao processo de execução fiscal, dizendo que «o despacho que ordena
a venda deve ser notificado ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com
garantia sobre os bens a vender. Tal significa que esta notificação deve ser efectuada aos interessados. Estes são, evidentemente, o exequente que pretende pagar-se pela venda do bem, o executado
que dele fica desapossado e os credores que tenham garantia sobre os bens e que querem pela venda
deles ressarcir-se».
Para além disso, no que concerne à fixação do valor base da venda este Supremo Tribunal Administrativo defendeu a aplicabilidade do art.º 886.º-A, n.º 4, do CPC ao processo de execução fiscal, no
acórdão de 12-9-2007, recurso n.º 699/07, pelo que, sendo esse valor fixado no mesmo despacho que
determina a modalidade de venda, não se pode compreender que haja qualquer razão para no processo
de execução fiscal a decisão sobre a modalidade de venda escolhida não ser comunicada simultaneamente com a notificação daquela fixação.)
Para além disso, no caso em apreço, a notificação do despacho em causa aos credores com garantia
real até foi expressamente ordenada nele (fls. 22), pelo que, não sendo impugnado o aí decidido, ficou
assente que havia que efectuar tal notificação.
Pelo exposto, tendo sido omitida essa notificação ao Requerente da anulação da venda, credor
com garantia real sobre o bem vendido, ocorreu uma nulidade susceptível de influenciar a decisão do
processo, por o conhecimento de que havia sido ordenada a venda lhe permitir, além do mais, formular
proposta de aquisição.
Por isso, a omissão da efectivação da notificação do Requerente, ordenada no referido despacho, podendo ter influência na decisão do processo, não pode deixar de considerar-se nulidade
processual (art.º 201.º, n.º 1, do CPC), que afecta os actos que dela dependem, designadamente os
relativos à venda.
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…A existência de uma nulidade processual susceptível de afectar o acto da venda, constitui uma
causa de nulidade desta, nos termos do referido n.º 1 do art.º 201.º e da alínea c) do n.º 1 do art.º 909.º
do CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 257.º do CPPT.
Assim, têm de ser anulados todos os actos posteriores ao despacho de fls. 35, relativos ao acto
da venda…”.
Neste sentido, pode, ainda, ver-se os Acórdãos desta Secção do STA de 16/4/97, in rec. n.º 21.479
e de 14/7/08, in rec. n.º 222/08.
4 – Neste termos, acorda-se em:
– conceder provimento ao recurso jurisdicional:
– deferir o requerimento de anulação de venda;
– anular todos os actos processuais subsequentes ao despacho que designa data para a venda por
propostas em carta fechada, de fls. 35.
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1ª instância, com procuradoria de 1/8.
Lisboa, 2 de Abril de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge Lino
(vencido conforme declaração de voto junta).
Vencido
Mesmo que tenha sido expressamente ordenada no Tribunal recorrido a notificação do despacho
da venda executiva ao credor com garantia real sobre os bens a vender, considero que a falta de tal
(ordenada) notificação não é susceptível de influir no exame e na correcta solução do presente processo
de execução fiscal.
Sou do entendimento de que, em processo de execução fiscal, não há lugar à notificação ao “credor
com garantia real” do despacho que ordena a venda executiva.
Em meu entendimento, o regime da venda executiva em processo de execução fiscal, especialmente por virtude da natureza pública e indisponível das obrigações exequendas, encontra-se especial e
integralmente previsto, sem lacunas, no Código de Procedimento e de Processo Tributário – regime que,
assim, não carece nem de integração subsidiária nem de interpretação analógica por recurso mormente
à normação geral do Código de Processo Civil – cf. neste sentido o acórdão desta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo, de 28-11-2007, proferido no recurso n.º 662/07.
Estas as razões essenciais por que negaria provimento ao recurso. — Jorge Lino.

Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Oposição de Acórdãos. Reclamação para a conferência. art. 284º, 5, do CPPT. ETAF.
Lei 87-B/98, de 31/12. Sua Constitucionalidade Orgânica.
Sumário:
I— Incumbe ao relator decidir se há ou não oposição de acórdãos, nos termos do
art. 284º, 5, do CPPT, cabendo da decisão reclamação para a conferência, nos
termos gerais.
II— Tal disposição não viola qualquer norma do ETAF, nomeadamente o seu art. 30º,
n.3.
III — Tal interpretação não viola a Lei n. 87-B/98, de 3 1/12.
IV — Se no acórdão recorrido se decide que o Mm. Juiz da 1ª instância, pronunciando-se
expressamente sobre determinada questão, não tinha que sustentar a sua decisão
sobre tal ponto, erigido, em recurso, como nulidade de sentença, e o acórdão
fundamento ordenou que o juiz da instância se pronunciasse sobre uma arguida
nulidade, consistente em omissão de pronúncia sobre dada questão, não há qualquer oposição entre os acórdãos em confronto.
Processo n.º 806/07-30.
Recorrente: Cruz & Companhia.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Cruz & Companhia, SA, recorrente nos presentes autos, veio interpor recurso para o Pleno da
Secção de Contencioso Tributário do Acórdão deste STA de 711/2007, complementado pelo Acórdão
de 13/2/2007.
Alegou oposição de acórdãos.
Mais concretamente sustenta que o acórdão sob censura está em oposição com o acórdão deste
mesmo Supremo de 30/4/2003 (rec. n. 273/03).
Alega o seguinte (fls. 512 e 513):
“Por douto acórdão de 13 de Fevereiro de 2007, o Supremo Tribunal Administrativo julgou improcedente a nulidade arguida pela recorrente no seu requerimento de 26 de Novembro, motivando a
decisão com o seguinte fundamento:
“Sendo embora certo que os recurso são interpostos, processados e julgados como agravos em
processo civil (art. 281º do CPPT), não é menos verdade que foi proferida uma decisão final sobre a
questão submetida ao tribunal, pelo que é aqui aplicável o disposto no n. 1 do artigo 666º do CPC:
proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da
causa”. Assim sendo, como é, não tinha o Mm. Juiz a quo que proferir despacho de sustentação, pois
não há qualquer despacho a sustentar. E daí decorre que não podia reparar o agravo.
“Ora, salvo melhor opinião, a interpretação normativa do artigo 666º e do 744º, ambos do CPC, é
inconstitucional, bem como está em oposição com outras decisões perfilhadas pelo Supremo Tribunal
Administrativo que aqui se discrimina, nos termos do artigo 284º do CPPT:
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 2ª Secção do Contencioso Tributário, processo
0273/03, proferido em 30/04/2003... segundo o qual:
I— Arguida a nulidade de sentença por omissão de pronúncia (art. 668º, n. 1, alínea d) e 660º,
n. 2 do Código de Processo Civil), nos termos do estabelecido pelo n. 4 daquele preceito e de harmonia
com o disposto no artigo 744º do mesmo compêndio adjectivo, já perante a injunção legal contida no
n. 5 deste último, ao juiz recorrido cumpre sustentar ou reparar o agravo assim materializado.
II— Se porventura, omitir aquele despacho, o relator ou a conferência, caso aquele o não tenha
antes ordenado, devem mandar baixar o processo para que, sobre o agravo, seja emitido despacho de
sustentação ou reparação”.
Por despacho de 29 de Outubro de 2008, foi admitido o recurso interposto para o Pleno da Secção.
Ouvida a Fazenda Pública, veio esta sustentar que não ocorre a suscitada oposição de acórdãos,
baseando a sua tese na fundamentação seguinte:
“No acórdão recorrido, apesar da invocação de nulidade, o que estava em causa era a legalidade
da interpretação das normas jurídicas referentes à representação judiciária do Instituto do Vinho e
da Vinha.
“No acórdão fundamento estava em causa, efectivamente, uma nulidade de sentença por omissão
de pronúncia sobre uma questão — extemporaneidade da impugnação judicial — que a ter sido decidida favoravelmente à FP, obstaria à decisão sobre o mérito da liquidação. Por isso, o STA considerou
aconselhável o cumprimento do disposto no art. 744º, n. 5, do CPC, mandando baixar para pronúncia
sobre a questão, que permitiria, caso fosse reparada, “adequada e conveniente celeridade e economia
processuais” (finalidades tidas em mente pelo legislador, recordadas no referido Acórdão).
“Assim se conclui que não existe oposição entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento pelo
que o presente recurso não deverá ser admitido por falta dos necessários pressupostos”.
Foi dada vista ao MP.
Foi junto o acórdão fundamento.
Por despacho do relator de 4/Fevereiro/2009, foi o recurso julgado findo, pois concluiu ele não
haver qualquer oposição entre os acórdãos em confronto.
Notificado desta decisão, veio o recorrente reclamar para a conferência, oferecendo alegações
que finalizam no seguinte quadro conclusivo:
1. A presente decisão ora em apreço viola o n. 5 do arte 284º do CPPT, bem como, o n. 3 do arte 30º
do ETAF aplicável por força do n. 4 do art. 17º do ETAF.
2. O legislador ao estabelecer o disposto legal acima referido, teve apenas em vista impedir que
o mesmo Juiz que interveio no acórdão recorrido possa apreciar e decidir sobre o sentido da decisão
que ele próprio proferiu.
3. Conjugando o referido n. 3 do arte 30º do ETAF com o n. 5 do art. 284º do CPPT, podemos
constatar que o legislador não pretendeu atribuir ao Relator que interveio no acórdão recorrido, a competência para o julgamento da questão preliminar da existência de oposição
4. No caso em apreço a ora recorrente constata que o Venerando Juiz Conselheiro Relator que
julgou findo o presente recurso de oposição de acórdãos é o mesmo Juiz Conselheiro Relator que interveio no douto acórdão recorrido.
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5. Face ao exposto, o presente despacho que julgou findo o recurso ora em apreço viola a lei, pelo
que deve ser revogado, com as demais consequências legais.
6. Outro entendimento que não este consubstancia uma dimensão interpretativa do n. 5 do art. 284º
do CPPT que é inconstitucional.
Sem prescindir
7. Ao contrário do que o Representante da Fazenda Publica sustentou, no acórdão recorrido de
13/02/2007, objecto do presente recurso, o que estava em causa não era a legalidade da interpretação
das normas jurídicas referentes à representação judiciária do IVV, mas sim a nulidade suscitada pelo
ora recorrente, por requerimento datado de 26/11/2007, segundo o qual, em erro, o STA proferiu douto
acórdão, de 07/11/2007, sem ter ordenado abaixa do processo à primeira instância para que fosse proferido o despacho de sustentação ou reparação.
8. É certo que o que estava em causa no recurso que deu origem ao acórdão fundamento era uma
nulidade de sentença por omissão de pronúncia sobre uma questão: “extemporaneidade da impugnação
judicial”.
9. Contudo, compulsado o douto acórdão fundamento constatamos que o STA julgou que se impunha conhecer uma questão prévia ao conhecimento do mérito da questão suscitada pelo recorrente,
isto é, a questão do cumprimento do n. 5 do arte 744º do CPC.
10. É certo que para o recurso de oposição de acórdãos prosseguir é necessário que haja identidade substancial das situações fácticas, contudo, não é necessário que a situação fáctica seja totalmente
idêntica, bastando que a solução jurídica seja unívoca para ambas a situações.
11. No caso em apreço, salvo melhor opinião, não importa saber se no recurso que deu origem
ao acórdão fundamento estava em causa uma nulidade de sentença por omissão de pronúncia sobre
uma questão (extemporaneidade da impugnação judicial), e se no acórdão recorrido estava em causa a
nulidade suscitada pelo ora recorrente por falta de despacho de sustentação ou reparação por parte do
Juiz da primeira instância.
12.O que importa, isso sim é que a resposta tem que ser necessariamente unívoca para as duas
questões desenvolvidas nos referidos acórdãos, a saber: o cumprimento do n. 5 do art. 744º do CPC,
ordenando a baixa do processo para o tribunal de primeira instância proferir despacho de sustentação
ou reparação.
13. Termos em que, por ser manifesta a oposição de acórdãos deve o presente despacho ser revogado e, consequentemente, ser substituído por um outro que ordene a notificação do recorrente e
recorrido nos termos 282 do CPPT.
Notificado da reclamação, o representante da Fazenda Pública intui, com clareza, os fundamentos
da reclamação, que sintetiza do seguinte modo:
• Incompetência, face ao disposto nos artigos 284º, n. 5 do CPPT e 30º, n. 5 do ETAF, do relator
que interveio na decisão do Acórdão recorrido para decidir preliminarmente a questão da existência
de oposição;
• Inconstitucionalidade orgânica do n. 5 do artigo 284º do CPPT, por violação da Lei n. 87º-B/98,
de 31/12, se interpretado em sentido contrário;
• Erro de julgamento do despacho reclamado ao considerar não existir oposição entre os Acórdãos
recorrido de... e o Acórdão fundamento de... porque em ambos se impunha o cumprimento do n. 5 do
artigo 744º do CPC e baixa do processo ao tribunal de 1ª instância.
O EPGA teve vista dos autos.
Foram colhidos os vistos legais.
Cumpre decidir.
2. Impõe-se dar resposta às várias questões suscitada pelo recorrente, aqui reclamante.
2.1. Quanto à 1ª questão.
Defende o recorrente que o relator não podia proferir o despacho em causa, uma vez que tal despacho viola o disposto no n. 5 do art. 284º do CPPT, bem como o n. 3 do art. 30º do ETAF, aplicável
por força do n. 4 do art. 17º do mesmo ETAF.
Não tem qualquer razão.
Na verdade, o despacho em causa não viola o n. 5 do art. 284º do CPPT, pois este normativo impõe
expressamente ao relator que decida se há ou não oposição de acórdãos.
E foi o que este fez.
Não há violação das referidas normas do ETAF, uma vez que o art. 30º do ETAF trata do julgamento em Plenário, o que não é manifestamente o caso.
E se é óbvio que as decisões são tomadas em conferência (n. 5 do citado art. 17º do ETAF), esta
regra não está aqui posta em causa, já que, da decisão do relator (que é imposta, como se disse, pelo
citado n. 5 do art. 284º do CPPT), cabe, como é óbvio, reclamação para a conferência.
Como o recorrente agora faz.
Não procede pois este segmento da reclamação.
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2.2. Quanto à inconstitucionalidade orgânica desta interpretação, por violação do disposto na Lei
n. 87-B/98, de 31/12.
Também aqui não tem qualquer razão a recorrente,
Não há qualquer inconstitucionalidade orgânica.
Isso mesmo reconheceu o TC, por acórdão de 29/7/2008 (n. 403/2008), citado, na parte respectiva,
nas respectivas contra-alegações, e para cuja fundamentação se remete.
Improcede também este segmento da reclamação.
2.3. Quanto à alegada oposição de acórdãos.
Escreveu, sobre o ponto, o relator:
“Uma das questões suscitada perante o tribunal de instância radicava justamente na ilegitimidade
da Fazenda Pública para representar o Instituto do Vinho. Questão que o recorrente qualificou de nulidade.
“E sobre a qual o tribunal recorrido emitiu pronúncia expressa, considerando que não havia
qualquer ilegitimidade.
“Ou seja: esta invocada nulidade foi erigida como unia questão central perante o tribunal de
instância, que lhe deu resposta.
“Foi por isso que este Supremo Tribunal, no seu acórdão (recorrido) de 13/2/2007 sustentou que
o Mm. Juiz não tinha que, sobre a questão, proferir qualquer despacho, pois nada havia a sustentar, já
que lhe não era lícito alterar a sua posição.
“Ao invés, no acórdão fundamento, o que estava em causa era uma nulidade de sentença (omissão
de pronúncia) “porventura decorrente da invocada não apreciação e decisão pela impugnada sentença
da antes invocada questão prévia extemporaneidade da impugnação judicial”.
“Ou seja: enquanto na sentença aqui recorrida se decidiu expressamente a invocada nulidade, na
sentença proferida no processo donde emerge o acórdão fundamento, tal invocada nulidade resultará
de nela ter sido omitida pronúncia sobre dada questão.
“Como se vê é pois a todas as luzes evidente que não ocorre qualquer oposição entre os acórdãos
em causa.
“E nem se vê — nem vem qualificada — qualquer inconstitucionalidade no ponto em apreciação”.
Pois bem.
Esta formação louva-se na posição expressa sobre o ponto pelo relator, que acolhe na íntegra.
Improcede pois igualmente este segmento do recurso.
A pretensão do recorrente, aqui reclamante, está inexoravelmente votada ao insucesso.
3. Face ao exposto, acorda-se em indeferir a reclamação, confirmando-se o despacho do relator,
que julgou fundo o recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15 (quinze) UC’s.
Lisboa, 2 de Abril de 2009. – Lúcio Barbosa (relator) Jorge Lino – Brandão de Pinho.

Acórdão de 2 de Abril de 2009.
Assunto:
Prescrição da obrigação tributária. Responsabilidade subsidiária. Pressupostos atendíveis.
Sumário:
I — Ocorrendo com a Lei Geral Tributária um encurtamento do prazo de prescrição
em relação ao previsto no CPT, é aplicável o regime do artigo 297.º do Código
Civil, conforme impõe o n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de
Dezembro.
II — Todavia, a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais,
em resultado da previsão normativa do artigo 297.º do CC, não impõe a aplicação
de um ou outro regime em bloco, pois só se refere a lei que altere o prazo e não
aos termos em que se conta, nem tudo o que releva para o seu curso.
III — A respeito dos efeitos dos factos a que é atribuído efeito suspensivo ou interruptivo
rege o artigo 12.º do CC, nos termos do qual se prescreve que a lei que disponha
sobre os efeitos dos factos só visa aqueles que ocorrerem na sua vigência.
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IV — Os pressupostos da responsabilidade dos gestores têm natureza substantiva, pois
da sua aplicação resultam reflexos materiais na respectiva esfera jurídica, sendo,
por isso definidos pela lei vigente ao tempo da respectiva ocorrência.
V — O despacho de reversão, proferido pelo órgão da administração tributária que
dirige a fase administrativa do processo de execução fiscal, consubstancia uma
mera alteração subjectiva da instância executiva e daí que deva conter os requisitos
de uma petição em ordem àquela alteração, ou seja, deve enunciar os pressupostos
factos e de direito previstos nos artigos 23.º da LGT e 153.º do CPPT.
VI — Em consequência, a AF, bem como o tribunal, só pode socorrer-se dos factos que
aí são alegados.
Processo n.º: 1130/08-30.
Recorrente: José David Rodrigues Teixeira e Fazenda Pública.
Recorrido: Os Mesmos.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga na
parte em que, julgando parcialmente procedente a oposição à execução fiscal instaurada inicialmente
contra F. Teixeira & Silva Lda. determinou a extinção da execução contra o revertido José David Rodrigues Teixeira, com os sinais dos autos, por prescrição, no tocante às dívidas de IRC e IVA do ano
de 1996, formulando as seguintes conclusões:
A- Em 21.11.1996, foi instaurado no Serviço de Finanças (SF) de Vila Nova de Famalicão-2, o
processo de execução fiscal n.º 3590-96/012447.7, por dívidas de IVA de 1996, contra a sociedade devedora originária F. Teixeira e Silva Lda., no valor total de € 8.922,09 (1. e 2. dos Factos Provados).
B- Entre 22.11.1996 e 29.03.2000 e desde esta data até 22.06.2006, os autos estiveram parados
por facto não imputável ao contribuinte (3. da matéria assente);
C- Em 26.11.2002, foi instaurado no Serviço de Finanças (SF) de Vila Nova de Famalicão-2, o
processo de execução fiscal nº359-02/103168.6 por dívidas de IRC de 1996, contra a sociedade devedora
originária F. Teixeira e Silva Lda., no valor total de € 4.167,16 (7. dos Factos Provados).
D- Até 22.06.2006, os autos estiveram parados por facto não imputável ao contribuinte (8 da
matéria assente).
E- Em 16.01.1997, foi instaurado no Serviço de Finanças (SF) de Braga-2, o processo de execução fiscal n.º 4325199701001604, por dívidas de IVA de 1996 e respectivos juros contra a sociedade
devedora originária F. Teixeira e Silva Lda, no valor total de € 6.154,53 (1 e 2 dos Factos Provados)
F- Entre 23.04.2001 e 23.10.2003, os autos estiveram parados por facto não imputável ao contribuinte (5. da matéria assente);
G- Em 19.09.2006, foi o oponente citado da reversão (19. dos factos provados). Com base nos
factos descritos considerou a Mma. Juiz a quo, que a dívida exequenda relativa a IVA de 1996 se encontrava prescrita uma vez que, aplicando o prazo de prescrição previsto no CPT, o prazo de prescrição
da dívida exequenda só se completaria em 02.01.2007.
H- Sucede, porém, que a sentença recorrida fez uma errónea aplicação da lei, uma vez que não
procedeu a valoração da citação do Oponente, em 19. 09.2006, o corrida quando ainda estava em curso
do prazo prescricional
I- Como é jurisprudência pacífica do STA (Neste sentido, vd. entre outros, Ac. STA, de 14-07-2008
(Proc. n.º 510/08, Rel. Juiz Conselheiro António Calhau), e Ac. STA, de 25-06-2008 (Proc. 415/08
Rel. Juiz Conselheiro Brandão de Pinho) ambos consultáveis em http://www.dgsi.pt), ocorrendo nova
causa de interrupção da prescrição, esta produz os seus efeitos próprios, isto é, elimina o prazo que
anteriormente tinha decorrido para a prescrição e obsta a que o novo prazo decorra na pendência do
novo processo.
J- E é certo que a boa jurisprudência do STA vertida, por exemplo, no Ac. STA, de 04-06-2008
(vd. Ac. STA, de 04-06-2008 (Proc. n.º 249/08, Rel. Juiz Conselheiro António Calhau) que pode ser
consultado em http://www.dgsi.pt) precisa que:
... como se refere no acórdão deste STA de 27/6/2007, proferido no recurso 433/07, não há aqui
que comparar os regimes de suspensão e interrupção do prazo adoptados pelas leis antiga e nova para
determinar qual é o mais favorável, escolhendo a lei aplicável segundo o juízo assim atingido;
Assim, se de acordo com o mecanismo do artigo 279º n.º 1 do CC a lei nova for a elegível há que
aplicá-la sem mais.
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K- Estes ensinamentos podem ser complementados com o entendimento levado a Acórdão do STA
(vd. Ac. STA de 28-05-2008 (Proc. n.º 154/08, Rel. Juiz Conselheiro Miranda Pacheco) consultável em
http://www.dgsi.pt), cujo sumário se transcreve:
I- Não contendo a citação do interessado a fundamentação da liquidação e do despacho de reversão, deve o contribuinte arguir a nulidade ou irregularidade da citação, no prazo de contestação sendo
que do indeferimento desta arguição perante o órgão de administração fiscal cabe reclamação para o
tribunal tributário de 1ª instância- artigos 198º, nº2 do CPC, 276º do CPPT e 103º, n.º 2, da LGT.
II- Ocorrendo com a Lei Geral Tributária um encurtamento do prazo de prescrição em relação ao
previsto no CPT é aplicável o regime do artigo 297º Código Civil conforme impõe o n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro.
III- Todavia, a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais, em resultado
da previsão normativa do artigo 297º do CC, não impõe a aplicação de um ou outro regime em bloco,
pois só se refere a lei que altere o prazo e não aos termos em que se conta, nem tudo o que releva para
o seu curso
IV- A respeito dos efeitos dos factos a que e atribuído efeito suspensivo ou interruptivo rege o
artigo 12º do CC, nos termos do qual se prescreve que a lei que disponha sobre os efeitos dos factos
só visa aqueles que ocorrerem na sua vigência.
V- A citação do devedor subsidiário reveste a mesma eficácia interruptiva que a do devedor
originário, uma vez que se trata de uma só instância executiva, em que pela reversão, se opera uma
alteração subjectiva. (destacado nosso).
L- Da boa jurisprudência invocada avulta que, para efeitos de determinação da prescrição, haverá,
por força da aplicação do comando vertido no artº 12º do CC que atender a todos os factos interruptivos
ou suspensivos previstos na lei em vigor no momento em que os factos ocorram.
M- Tendo em conta o paralelismo existente entre a base factual subjacente ao douto Acórdão citado
e a situação vertente convoca-se a douta apreciação do Supremo Tribunal Administrativo no invocado
aresto de 04-06-2008... tendo os oponentes sido citados antes de terem decorrido os oito anos previstos
na LGT, não ocorreu, assim a invocada prescrição ao abrigo desta lei.
N- Na situação dos autos, o Oponente foi citado antes que tivesse decorrido o prazo de oito anos
da LGT ou o prazo de 10 anos resultante do artº 34º do CPT
O- Logo, não ocorreu a invocada prescrição ao abrigo desta lei, encontrando-se o referido prazo
prescricional interrompido, mantendo-se, até à presente data, o efeito derivado da aludida interrupção
ocorrida em 19.09.2006
P- Ao não decidir assim, fez a sentença recorrida fez uma errónea subsunção dos factos ao ordenamento jurídico aplicável, maxime do artº 49º n.º 1, da LGT
Q- Razão pela qual deverá ser revogada e substituída por Acórdão que declare a inexistência
da prescrição das dívidas de IVA e de IRC relativas ao ano de 1996 mantendo-se, no mais a sentença
recorrida.
2- O recorrido não contra-alegou.
3- Igualmente inconformado, veio o revertido José David Rodrigues Teixeira, recorrer da decisão
na parte em que verificou os pressupostos da sua responsabilidade subsidiária, formulando as seguintes
conclusões:
1- A legalidade da Reversão só pode ser aferida face aos concretos motivos que a administração
fiscal usou para decretar.
2- Para aferir da legalidade da reversão não podem ser usados outros fundamentos que não foram
oportunamente alegados pela Administração Fiscal no despacho que a ordenou.
3- “A reversão da execução fiscal depende de acto fundamentado da Administração Tributária, nos
termos do artigo 23º número 4. É no próprio processo de execução fiscal que devem ser apurados os
respectivos pressupostos e não em acção a propor perante os tribunais comuns ou tributários”. António
Lima Guerreiro in “Lei Geral Tributária Anotada, pág. 141.
4- Do Despacho de Reversão resulta inequívoco que a Administração Fiscal fez assentar a responsabilidade subsidiária do Oponente na previsão do artigo 13º do C.P.T..
5- Foi neste pressuposto que o Oponente deduziu oposição, alegando que não teve culpa na insuficiência do património social da originária devedora para responder pelas dívidas exequendas, bem
como que se encontrava sem qualquer actividade desde 1996.
6- Salvo o devido respeito, não pode a Douta Sentença alhear-se do conteúdo do despacho de
reversão, fundamentando a responsabilidade subsidiária noutros fundamentos, tais como a falta de
diligência devida a um gestor, aplicando o artigo 24º n.º 1 b) do LGT
7- Atento o conteúdo do Despacho de Reversão, deverá a verificação dos pressuposto da responsabilidade subsidiária do Oponente ser analisada à luz do artigo 13º do C.P.T.
8- A partir do acórdão do STA (Pleno) de 28.02.2007, rec. 1132/06, passou a haver o entendimento
de que “não existe qualquer presunção legal que faça decorrer da qualidade de gerente de direito o
efectivo exercício da função”.
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9- Não sendo possível afirmar e sustentar “que a fazenda pública beneficia da presunção judicial
de gerência de facto e não tem que fazer prova desta para poder reverter a execução fiscal contra o
gerente de direito”
10- A Administração Fiscal “deve, de acordo com as regras de repartição do ónus da prova, provar
os factos que legitimam tal exigência”
11- Não foi produzida qualquer prova pela Fazenda Pública acerca da gerência de facto do Oponente.
12- Não se encontra pois, provado nos autos um primeiro pressuposto da responsabilidade subsidiária do gerente, qual seja o exercício efectivo do cargo de gerente por parte do revertido quer na data
da constituição da dívida quer no seu vencimento.
13- Da factualidade assente resulta ainda provada a ausência de culpa do Oponente na insuficiência
patrimonial da sociedade para solver as dívidas fiscais.
14- Em 1996 o Oponente confrontado com as graves dificuldades económicas da executada originária optou por encerrar a sociedade — Vide pontos 23, 24 e 25 da Douta Sentença.
15- As dívidas em causa reportam-se a IRC de 2000, 2001 e 2002 e derivam de liquidações oficiosas por forçado artigo 53º do CIRC, introduzido pela Lei 30-G/2000, de 29.12, no qual se instituiu
o regime simplificado de apuramento do lucro tributável, para os rendimentos das pessoas colectivas.
16- Só por força de uma nova lei entretanto publicada, foi a sociedade abrangida por um regime
de IRC (PEC) que não existia à data do encerramento, que ocorreu em 1996.
17- A actuação do gerente em 2000, 2001 e 2002 não causou prejuízo no património da sociedade
pois esta não possuía quaisquer rendimentos, nem tão pouco existiam quaisquer bens pertencentes à
devedora originária.
18- Não se encontram, pois de verificados os fundamentos de que dependem a responsabilidade
subsidiária do ora Recorrente, sendo pois parte ilegítima, devendo consequentemente ser anulado o
despacho de reversão e extinta a execução contra o Oponente.
4- Não foram apresentadas contra-alegações.
5- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Alegações de fls. 246 e segs.
O julgado não deve ser confirmado por nele não se ter feito a melhor interpretação e aplicação da lei.
Com efeito, a sentença não procedeu à valoração da citação do oponente em 19.9.06, ocorrida
quando ainda estava em curso o prazo prescricional.
Termos em que sou de parecer que este recurso merece provimento.
Alegações de fls. 256 e segs.
O julgado deve ser confirmado, por nele se ter feito boa interpretação e aplicação do direito.
Termos em que sou de parecer que este recurso não merece provimento.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
6- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Foram deduzidas execuções fiscais n.º 3590-96/102447.7 e apensos contra F. Teixeira & Silva,
Lda. proveniente de IRC, anos 1996, 2000, 2001 e 2002, IVA do ano de 1996 coimas fiscais de 2001
e 2002 no valor total de 27.770,58 €
2. Em 21.11.1996 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3590-96/102447.7, relativo a
IVA, do ano de 1996, no valor de 8.922,09 €;
3. O processo esteve parado desde 22.11.1996 (da citação da executada originária) até 29.03.2000,
e desta data até 22.06.2006 (data em que foram efectuadas diligências com vista a reversão) por facto
imputável à Administração Fiscal.
4. Em 26.03.2001, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3590-01/100400.0 relativo a
coimas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26.03.2001, no valor de 171.09 €;
5. Em 28.02.2002, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3590-02/100140.0 relativo a
coimas cujo trânsito em julgado ocorreu em 25.02.2002 no valor de 2.093,44 €;
6. Em 31.05.2002, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3590-02/100386, relativo a
coimas cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.04.2002, no valor de 1.719,90 €;
7. Em 26.11.2002 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3590-02/1103168.6 relativo a
IRC do ano de 1996 no valor de 4.167,16 €;
8. O processo esteve parado desde instauração da execução até 22.06.2006, por facto imputável
à Administração Fiscal;
9. Em 27.02.2005 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3590-05/103232, relativo a
IRC, do ano de 2000, no valor de 3.634,77 €;
10. O processo esteve parado desde instauração da execução até 22.06.2006 por facto imputável
à Administração Fiscal;
11. Em 07.09.2005, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3590-05/1049550, relativo a
IRC, do ano de 2001, no valor de 3.634,77 €;
12. O processo esteve parado desde instauração da execução até 22.06.2006 por facto imputável
à Administração Fiscal;

524
13. Em 17.12.2005 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3590-05/1069500, relativo a
IRC, do ano de 2002, no valor de 3.357.36 €;
14. O processo esteve parado desde instauração da execução até 22.06.2006 por facto imputável
à Administração Fiscal;
15. Em 29.03.2000 foi lavrada certidão onde consta a inexistência de bens da executada originária
(fls. 5 do PEF);
16. Constatada a inexistência de bens na sociedade executada, foi iniciado o processo de reversão
contra o Oponente, na qualidade de responsável subsidiário por despacho datado de 17.07.2006, do
Chefe de Finanças (fls. 17/18 do PEF apenso)
17. No dia 28.08.2006 foi o Oponente notificado do projecto do despacho de reversão e para exercer
o direito de audição, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido (fls. 34/39 do PEF);
18. Em 12.09.2006, o Oponente veio pronunciar-se em sede de audiência prévia;
19. Em 19.09.2006 foi o Oponente citado do despacho de reversão, bem como para proceder ao
pagamento (fls. 38/40 do processo executivo apenso aos autos);
20. No despacho de Reversão consta como fundamento de reversão “Conforme o despacho de
reversão em anexo” (fls. 39 dos autos);
21. A executada originária tinha como objecto social, a importação e exportação de têxteis, comprava tecidos no estrangeiro e vendia-os no mercado nacional;
22. A partir de 1993 o sector dos têxteis sofre crise económica provocada pela entrada de têxteis
estrangeiros;
23. A partir de 1991 a executada originária teve dificuldades económicas, derivadas da falta de
pagamento, tendo obrigado a recorrer ao Tribunal para cobrança de crédito.
24. A Oponente em 17.11.2006 cessou a sua actividade com efeitos reportados a 1996;
25. Em 1996 a executada originária vendeu mercadorias que tinha em stocks à “Mercadona” e
encerrou a empresa;
26. Em 13.07.2005 foi efectuada a dissolução e o encerramento da executada originária;
27. A oposição foi deduzida em 16.10.2006.
7.1.Recurso interposto pela Fazenda Pública
A Fazenda Pública vem impugnar a sentença na parte em que julgou prescritas as dívidas de IVA
e IR.C relativas ao ano de 1996.
Vejamos então se essas obrigações tributárias se encontram ou não prescritas.
Para tanto, importa começar pela determinação de qual o prazo prescricional a atender.
Com efeito, na situação em apreço, esse prazo prescricional começou a decorrer ainda na vigência
do Código de Processo Tributário, o qual no n.º 1 do seu artigo 34.º dispunha que essas obrigações
tributárias prescreviam no prazo de 10 anos a contar do início do ano seguinte àquele em que tiver
ocorrido o facto tributário.
Todavia, com a entrada em vigor da Lei Geral Tributária esse prazo foi encurtado para 8 anos,
contados nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário, e nos
impostos de obrigação única a partir da data em que o facto ocorreu (artigo 48.º, n.º 1).
A resposta à questão enunciada passa pelo disposto no artigo 297.º do CC, aplicável por força do
disposto no artigo 5.º do DL n. 398/98, de 17/12, que aprovou a LGT.
Com efeito, o n.º 1 deste normativo preceitua o seguinte - “A lei que estabelecer, para qualquer
efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo
a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.
De salientar que a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais, em face
da previsão normativa do artigo 297.º do CC, não determina a aplicação de um ou outro regime em
bloco, pois só se refere a lei que altere o prazo, à sua medida e não aos termos em que se conta, nem
tudo o que releva para o seu curso.
Designadamente, o artigo 297.º do CC nada nos diz a respeito dos efeitos dos factos a que é atribuído efeito suspensivo ou interruptivo, à face da lei nova ou antiga, o que antes deverá ser procurado
no artigo 12.º do CC, no qual se prescreve que a lei que disponha sobre os efeitos dos factos só visa os
factos novos, ou seja, aqueles que ocorrerem na sua vigência (cfr. acórdão de 17/10/07, rec. 11.0 656/07).
Comecemos, então, por apurar qual o prazo prescricional aplicável ao IVA de 1996.
Tendo o respectivo processo executivo sido instaurado a 21/11/96 (2. do probatório), data que
antecedeu o início do prazo de prescrição (1/01/97), esse prazo não teria começado a correr e só tal aconteceria no caso do processo estar parado por mais de um ano por motivo no imputáve1 ao contribuinte.
Ora, acontece que o processo de execução fiscal esteve parado por motivo não imputável ao
contribuinte desde 22/11/96 e 29/03/2000 (3. do probatório)
Isto significa que, à luz do n.º 3 do referido artigo 34.º, só será de contabilizar o período de tempo
posterior a 22/11/97, o que significa que até à entrada em vigor da LGT (1/1/99) apenas estavam decorridos 1 ano, 1 mês e 8 dias dos supracitados 10 anos.
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Ou seja, em face do CPT faltava mais tempo para completar o prazo de prescrição de 10 anos do
que os 8 anos previstos na LGT.
Por outra parte, no que concerne ao IRC de 1996, tendo o respectivo processo executivo apenas
sido instaurado a 26/11/02, verifica-se ainda que nenhum facto interruptivo ocorreu na vigência do
CPT (cfr.n.º 2 do artigo 34.º do CPT)
Sendo assim, à data da entrada em vigor da LGT (1/01/99), tendo o prazo de prescrição à luz do
CPT tido o seu início em 1/01/97 e sendo certo que o prazo de 8 anos previsto no artigo 48.º, n.º1 da
LGT só se conta a partir de 1 de Janeiro de 1999, nos termos das disposições conjugadas do artigos 6.º
e 50, n.º 1 do DL n.º 398/98, de 17/12, faltavam os memos 8 anos para se completar a prescrição, quer
no regime do CPT, quer no regime da LGT.
Em face do exposto, nos termos do artigo 297.º do CC, será de atender nos casos das questionadas dívidas por IVA e IRC de 1996 ao novo prazo de prescrição de 8 anos previsto na LGT, já que a
lei antiga só seria de aplicar se, segundo ela, faltasse menos tempo do que segundo a lei nova para se
completar o prazo.
Prazo esse, como vimos, a contar da entrada em vigor da LGT, sendo que só interessam os facto
interruptivos ocorridos após essa data, acontecendo que o único foi a citação do ora recorrido/recorrente,
enquanto responsável subsidiário, em 19/09/06.
Ora, o efeito interruptivo dessa citação (artigo 49. n.º 1 da LGT), impediu que ocorresse a prescrição uma vez que o prazo só terminaria em 1/01/07.
De salientar que a previsão normativa constante do artigo 48.º, n.º 3 da LGT não releva no caso,
posto que só os factos interruptivos e suspensivos referentes ao devedor originário ocorridos após a
sua entrada em vigor estão sujeitos à condição nele prevista, sendo que, contando-se o prazo a partir
da entrada em vigor da LGT, não houve qualquer facto interruptivo ou suspensivo relativo ao devedor
originário a considerar.
Procede, deste modo, a pretensão da Fazenda Pública em ver julgadas não prescritas as dívidas
relativas ao IVA e RC de 1996, ao invés do que se entendeu na sentença recorrida.
7.2.Recurso interposto por José David Rodrigues Teixeira:
Na sua alegação de recurso o recorrente vem impugnar a sentença recorrido na parte em que
conclui pela verificação dos pressupostos da sua responsabilidade subsidiária.
Vejamos, então, a fundamentação jurídica em que a sentença alicerçou essa conclusão:
“Da factualidade assente resulta que o pagamento do imposto terminou no período do exercício
a seu cargo presume-se que a falta de pagamento lhe é imputável pelo que impede sobre si elidir a
presunção.
Resulta da matéria assente que o Oponente em 17.1 1.2006 cessou a actividade da executada
originária, com efeitos reportados a 1996.
Em 1996 a executada originária vendeu mercadorias que tinha em stocks à “Mercadona” e
encerrou a empresa e somente em 13.07.2005 procedeu à dissolução ou encerramento da executada
originária.
Ora o IRC de 2000, 2001 e 2002 deriva de liquidações oficiosas por força do artigo 53º do CIRC,
introduzido pela Lei n.º 30-G/2000, de 29.12, no qual instituiu o regime simplificado de apuramento
do lucro tributável, para os rendimentos das pessoas colectivas.
Do citado preceito resulta que são automaticamente abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos
passivos cujo volume total de proveitos, no exercício anterior, seja inferior a 149.639,37€, a menos que
expressamente optem por regime diferente, caso em que aquele deixa de ter aplicação automática.
Não tendo a devedora originária tido em consideração o disposto no art. 53º da CIRC, e não
tendo dissolvido e encerrado a sociedade está sujeita ao pagamento da quantia em causa.
Ora tal facto deriva da inércia dos seus gerentes em dissolver a executada originária.
Assim sendo o argumento da insuficiência do património para solver a dívidas fiscais não pode
ser aceite, pois a mesma deriva de falta de diligência devida a um gestor.
Acresce ainda referir que os factos alegados e parte provados reportam-se aos anos de 1991 a
1996 e não são alegados e provados factos relativamente aos anos em questão.
Face ao exposto da responsabilidade do Oponente o pagamento da dívida exequenda.”
Nas conclusões 1. a 7. da sua alegação de recurso, o recorrente vem insurgir-se contra o facto
da legalidade da reversão ter sido apreciada na sentença com base em fundamentos não alegados pela
Administração Fiscal no despacho que a ordenou, sendo certo que essa legalidade só pode ser aferida
pelos concretos motivos nesse despacho invocados, defendendo ainda que a verificação dos pressupostos
da responsabilidade subsidiária devem ser analisados à luz do artigo 13.º do CPT, como foi feito no
despacho de reversão, e não aplicando o artigo 24.º n.º 1, alínea b) da LGT.
Para apreciação dessas questões importa reproduzir o teor do essencial da fundamentação aduzida
no despacho de reversão, que embora não tenha sido levado ao probatório, consta do processo executivo
apenso (fls. 38 e seguinte).
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Afirma-se no despacho em causa:
“C) A verdade é que cabe ao revertido e não à Fazenda Pública, a prova de que administrou
a sociedade por forma a evitar que o seu património se tornasse insuficiente para a satisfação das
dívidas. Mas, não basta ao gerente criar a dúvida quanto à sua culpa pela insuficiência patrimonial
da sociedade originária devedora. (acórdão de 16 de Março de 2006 do TCAN). E o que decorre do
artº 13 do CPT. Nos termos deste artigo, é sobre o gerente que recai a prova de que não teve culpa
pela insuficiência do património da sociedade. E isto porque as normas com base nas quais se determina a responsabilidade subsidiária e as condições da sua efectivação são aquelas que estiverem em
vigor no momento em que se verificaram os pressupostos de tal responsabilidade (acórdão de 27 de
Setembro de 2005).
Assim sendo, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artº 153º e do artº 159º ambos do CPPT, e com
os fundamentos acima referidos, ordeno a reversão das dívidas já acima referidas contra o gerente
supra-identificado.”
Do confronto da fundamentação constante do despacho de reversão com o discurso argumentativo
aduzido na sentença por forma a sustentar a legalidade da reversão resulta à evidência que esta última
decisão se socorreu de factos e motivos estranhos aos invocados pela Administração Tributária, bem
como de diferente enquadramento normativo.
Em face disso, defende o recorrente que a verificação dos pressupostos da sua responsabilidade
subsidiária deve ser analisada á luz do artigo 13.º do CPT, como foi feito no despacho de reversão.
Vejamos.
Os pressupostos da responsabilidade subsidiária dos gestores têm natureza substantiva, pois da sua
aplicação resultam reflexos materiais na respectiva esfera jurídica, sendo, por isso, definidos pela lei
vigente ao tempo da respectiva ocorrência (vide, por todos, o acórdão do Pleno da secção de 22/03/06,
no processo n.º 576/04).
Daí que, sendo certo que, após terem sido julgadas prescritas as dívidas de IVA e IRC de 1996,
apenas permaneciam em causa as de IRC de 2000,2001 e 2002, bem se andou na sentença ao verificar
esses pressupostos de responsabilidade subsidiária à luz do artigo 24.º da LGT, para tanto irrelevando
o facto da administração tributária se ter apoiado no artigo 13.º do CPT, tanto mais que, como é sabido,
o juiz não depara com qualquer impedimento na indagação, interpretação e aplicação das regras de
direito (artigo 664.º do CPC).
Questão diversa é a de saber se a sentença recorrida, para aferir da legalidade da reversão, podia lançar mão de factos e fundamentos que não foram alegados oportunamente pela Administração Tributária.
Entendemos que não.
Com efeito, o despacho de reversão, proferido pelo órgão da administração tributária que dirige
a fase administrativa do processo de execução fiscal, consubstancia uma mera alteração subjectiva da
instância executiva e daí que deva conter os requisitos de uma petição em ordem àquela alteração, ou seja,
deve enunciar os pressupostos fácticos e de direito previstos nos artigos 23.º da LGT e 153.º do CPPT.
Em consequência, a AF só pode socorrer-se dos factos que aí são alegados
Ora, sendo assim, como é, numa fase pré-jurisdicionalizada do processo executivo, não se compreenderia que mais tarde o tribunal viesse, como que dar uma ajuda à Administração Tributária, dando
expressão a um fundamento “ex novo” que legitimasse a decisão de reversão, por essa via surpreendendo
o revertido, já que até ser proferida a sentença jamais tivera possibilidade de se pronunciar sobre esses
novos factos e fundamentos.
Neste contexto, a sentença sob recurso ao concluir pela responsabilidade do oponente, ora recorrente, pelo pagamento da dívida exequenda com fundamento em culpa decorrente de inércia, enquanto
gestor, de dissolver a firma originariamente executada, tomou em consideração este último dado factual que não fora alegado pelas partes tendo em vista a solução a dar à questão, sendo certo que o seu
conhecimento não era oficioso.
Daí que tenha ocorrido erro de julgamento por violação do princípio do dispositivo, enunciado no
artigo 264.º do CPC, donde se extrai a regra da proibição do juiz se servir da factos não alegados pelas
partes - cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, Anotado e Comentado, 5.º edição, a fls. 915, anotação 12
ao artigo 125.º, bem como acórdão de 28-2-96, no recurso n.º 19825
Nestes termos, procedendo as conclusões 1 a 6, a sentença não se pode manter.
Nas conclusões 8 a 18, o recorrente suscita questões relativas ao facto de não ter sido feito prova
pela Fazenda Pública de que exercera gerência de facto, bem com de que resultara provado que não
tivera culpa na insuficiência patrimonial da executada originária.
Acontece que tais questões não foram conhecidas e decididas na sentença recorrida, a qual é de
todo omissa a tal respeito.
Ora, os recursos jurisdicionais não visam apreciar matéria nova mas tão só sindicar a decisão
recorrida, excedendo o respectivo objecto o conhecimento de questões sobre as quais não recaiu pronúncia no tribunal recorrido, exceptuando as de conhecimento oficioso.
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Como assim, não tendo sido conhecidas na sentença recorrida e não sendo de conhecimento
oficioso, não serão objecto de apreciação nesta instância de recurso as matérias levadas às conclusões
acima aludidas.
Termos em que se acorda conceder provimento aos recursos interpostos e revogar a decisão recorrida, julgando não prescritas as dívidas de IVA e IRC relativas ao ano de 1996 e ordenando a baixa dos
autos à instância a fim de ser proferida nova decisão que não considere o referido facto não alegado.
Sem custas
Lisboa, 2 de Abril de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação judicial. Omissão de pronúncia.
Sumário:
Padece de omissão de pronúncia devida – causa de nulidade da sentença, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
[cf. também a alínea b) do n.º 1 do artigo 688.º do Código de Processo Civil] – a
sentença que, de modo nenhum, se pronuncia sobre a questão levantada na reclamação judicial (nos termos do artigo 276.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário), de a petição de oposição à execução fiscal ter ficado «indevidamente
retida no Serviço de Finanças».
Processo n.º 63-09-30.
Recorrente: Mecanipol – Equipamentos Industria de Carnes, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 “MECANIPOL, EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA DE CARNE, LDA” recorre da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, a julgar que «a apreciação da presente reclamação do órgão de execução fiscal, ao abrigo do art.º 276.º, do CPPT, é diferida para o momento em
que o processo executivo seja remetido, a final, ao Tribunal, e depois de concretizadas a penhora e a
venda (art.º 278.º do CPPT)».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A recorrente alega ter deduzido, em 01/06/2007, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1546200501051529 oposição à execução com fundamento nos termos da alínea b) do n.º 1,
3 e 4 do artº 203º CCPT, da alínea i) do artº 204º do CCPT, o que aliás inequivocamente resulta da
fundamentação legal exposta e da construção da respectiva peça processual;
2. Tal peça processual consubstancia uma oposição à execução, fundada na ocorrência de facto
superveniente, entre outros fundamentos invocados, estando absolutamente fora da possibilidade de
decisão do Sr. Chefe de Finanças;
3. A recorrente manifestou sempre a sua estranheza por não haver notícia da remessa a juízo da
oposição por facto superveniente deduzida via fax em 01/06/2007, ou de tomada de posição do órgão
de execução fiscal quanto ao mérito dessa oposição, uma vez esgotado o prazo de 20 dias previsto
no n.º 1, do artº 207º, do CPPT;
4. Na raiz deste problema está uma tomada de posição do Chefe de Serviço de Finanças de 28 de
Março de 2008 em cujos termos aquele serviço não considerava a existência da oposição dizendo que
“dada a falta de formalismo e extemporaneidade do pedido, foi tratado como pedido em prestações
sem instauração de processo de oposição” (jamais concedendo, evidentemente) retenção quanto à qual
se reagiu como se narrou no n.º 5 supra e que finalmente nesta posição vem explicada com propósitos
de (impossível) justificação;
5. Nestes termos toda a sequência pretensamente decisória que resiste à subida da oposição à execução traduz assunção de competências jurisdicionais exclusivas, cabendo na categoria dos actos nulos
por usurpação de poder, completamente estranhos às atribuições do Ministério das Finanças e que não
podem de todo em todo produzir os visados efeitos de denegação do direito de acesso da aqui recorrente
ao Tribunal Administrativo e Fiscal e bem assim à respectiva hierarquia dos tribunais dessa jurisdição;
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6. Notificada nos termos do 278/2 do CPPT, para se pronunciar quanto à reclamação, a representante da Fazenda Pública reconhece (no n.º 100 da respectiva posição) a dedução de oposição (que
todavia não subiu), não acompanhando, tanto quanto se veja, o Chefe de Finanças nas congeminações
pretensamente justificativas da falta de subida;
7. E o MP, por seu turno, vem dizer que a reclamação não invocou qualquer dos fundamentos
do art.º 204º CPPT, quando logo no primeiro ponto se invocara explicitamente alínea i) dessa mesma
disposição;
8. A sentença equivoca-se ao dizer que “em 1/06 de 2007 a reclamante apresentou requerimento
a arguir a nulidade do despacho de indeferimento do pedido de pagamento em prestações, requerendo
nova citação, alegando que apenas fora citada em 25/09 de 1995 da instauração do processo de instauração fiscal n.º 1546200501057529, para o pagamento da quantia de euros 25101,18”
9. Acrescentando que a convicção do tribunal se teria formado com base no teor dos documentos
dos autos, documentos que retiram, acrescente-se, a esta conclusão qualquer sentido ou nexo e acrescenta, de acordo com a douta minuta a ilustríssimo uso, que “não se provaram quaisquer outros factos
com interesse para a decisão” e todavia
10. O documento referido na alínea j) do ponto 1 da secção III da douta sentença em crise traduz (como acima se citou) que “A Mecanipol, Equipamento para a Indústria de Carnes Lda., contribuinte n.º 500189196, melhor identificada nos autos deduziu oposição à execução com fundamento
no artº. 3º do 268º da CRP, das alíneas d) e e) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 123º do CPA, alíneas a) e e)
do n.º 1 do art.º 124º CPA, do n.º 1 e alínea c) do n.º 2 do art.º 133º do CPA, n.º 1 e 2 do art.º 134º do
CPA e ainda nos termos do artº 189º CPPT e artº 196º CPPT, bem como nos termos da alínea b) do n.º 1,
3 e 4 do artº 203º CCPT, da alínea i) do artº 204º e do artº 196º do CCPT;
11. Tendo sido oferecida nos termos legais como garantia idónea susceptível de assegurar os
créditos da DGI, o imóvel atrás identificado;
12. A sentença jamais considera esta oposição e o seu estado de (injustificável) pendência por
subtracção à subida e nem sequer se pronuncia sobre o pedido que a tal subida respeita;
13. A oposição não sobe por decisão do Chefe de Finanças (!) que por decisão sua entende (ao
contrário de todos os demais até à sentença e com exclusão desta) não ter sido deduzida oposição,
assim se violando o art.º 208º, em cujos termos autuada a petição, o órgão de execução fiscal remeterá
no prazo de vinte dias o processo ao tribunal de primeira instância competente;
14. Nos termos do art.º 209º, a rejeição liminar da reclamação é competência exclusiva do juiz;
15. A oposição não pode deixar de ter nos termos do art.º 212º CPPT efeito suspensivo, uma vez
que foi oferecida a garantia legalmente exigível;
16. A douta sentença não só não se pronuncia sobre tal questão - encontrando-se por isso ferida
por omissão de pronúncia - traduzindo-se funcionalmente mima sustentação da conduta omissiva do
Serviço de Finanças que traduz, tão simplesmente, como aliás já se tinha dito, nulidade insanável, pelos
vícios que, em concurso, traduzem a ofensa ao conteúdo essencial do direito de acesso aos tribunais
(art.º 20º CRP), por acto completamente estranho às atribuições do Ministério das Finanças - por ser
competência jurisdicional exclusiva a decisão de uma oposição à execução traduzindo ainda esta abusiva
assunção de competências a matiz da usurpação de poder, tudo previsto no art.º 133º n.º 2 alínea a),
b), d) CPA.
Termos em que não pode manter-se a douta decisão recorrida que deve ser revogada, ordenando-se
a sua substituição por outro texto decisório onde se conheça o que foi submetido à decisão jurisdicional
Assim devendo dar-se provimento ao presente recurso com o que se fará a costumada Justiça!
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Nas conclusões 9, in fine, e 10, a recorrente considera provados factos que a Mma Juiz não estabeleceu no probatório, nem leva em consideração na decisão recorrida.
Assim sendo, o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, o que obsta a que este STA
possa conhecer do recurso, por ser por tanto competente o TCA (arts. 12º n.º 5, 26º alínea b), 31º n.º 3
e 38º alínea a) do ETAF.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
III. FUNDAMENTAÇÃO
1. Dos Factos
A. Em 16/09/2005 foi instaurado à reclamante, no serviço de finanças de Mafra o processo de
execução fiscal n.º 1546200501057529, para a cobrança coerciva do montante de € 25.101,18.
B. Em 25/09/2005 a reclamante foi citada para os termos do processo mencionado na alínea anterior.
C. Foram apensos ao processo de execução fiscal mencionada na alínea anterior vários processos
de execução fiscal passando a dívida exequenda a totalizar o montante de € 191.316,78.
D. Em 08/01/2006 foi assinado o aviso de recepção que cita a reclamante para os termos do processo de execução fiscal n.º 1546200501057529.
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E. Em 08/02/2007 a reclamante vem requer o pagamento da dívida no montante de € 923.767,78
em 48 prestações.
F. Em 08/02/2007 foi proferido despacho pelo chefe do serviço de finanças de Mafra que indeferiu
o pedido de pagamento em prestações com o fundamento de que o prazo para tal requerimento previsto
no n.º 1 do art.º 197.º do CPPT foi ultrapassado.
G. Em 1/03/2007 foi remetido à reclamante o ofício de fls. 6 dos autos que a notifica do despacho
mencionado na alínea anterior.
H. O Ofício não veio devolvido.
I. Em 04/05/2007 a reclamante foi notificada das penhoras identificadas a fls. 94 e 95 dos autos,
onde consta que a dívida exequenda é no valor de € 213.223,37.
J. Em 01/06/2007 a reclamante apresentou requerimento a arguir a nulidade do despacho de indeferimento do pedido de pagamento a prestações, requerendo nova citação, alegando que apenas fora
citada em 25/09/1995 da instauração do processo de execução fiscal n.º 1546200501057529, para o
pagamento da quantia de € 25.101,18.
K. Em 26/06/2007 foi proferido despacho pelo chefe do serviço de finanças que indefere o
requerimento anterior, e informa que desse despacho pode ser apresentada reclamação nos termos
do art.º 276.º do CPPT.
L. Em 29/06/2007 foi remetido à reclamante por registo simples o ofício de fls. 113 dos autos que
a notifica do despacho mencionado na alínea anterior.
M. Em 12/07/2007 a reclamante vem apresentar reclamação nos termos do art.º 267.º do CPPT do
despacho de 26/06/2007, arguindo a sua nulidade, na qual não peticiona a subida imediata da reclamação
nem alega prejuízo irreparável (cfr. reclamação de fls. 119 e ss dos autos).
N. Em 04/10/2007 foi proferido despacho pelo chefe do serviço de finanças que decidiu que a
reclamação apresentada apenas subiria a final nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 278.º do CPPT,
porquanto não se fundamenta em prejuízo irreparável.
O. Em 25/02/2008 foi remetido à reclamante o ofício de fls. 198 por correio registado simples
que a notifica do despacho mencionado na alínea anterior.
P. Em 05/03/2008 a reclamante apresenta reclamação do despacho de 04/10/2007, com os fundamentos e pedidos constantes da p. i de fls. 199 e ss, na qual não alega prejuízo irreparável, nem peticiona
a subida imediata da reclamação.
2.2 Em face da posição do Ministério Público, consignada em 1.4, a questão que antes de todas
aqui deve ser resolvida é a de saber da competência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal
Administrativo.
A ora recorrente conclui, além do mais, nas suas conclusões 9. e 10., indicadas pelo Ministério
Público, que «a convicção do tribunal se teria formado com base no teor dos documentos dos autos»;
«(…) e, todavia, o documento referido na alínea J) do ponto 1 da secção III da douta sentença em crise
traduz (como acima se citou) que “A Mecanipol, Equipamento para a Indústria de Carnes Lda., contribuinte n.º 500189196, melhor identificada nos autos, deduziu oposição à execução com fundamento
no artº. 3º do 268º da CRP, das alíneas d) e e) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 123º do CPA, alíneas a) e
e) do n.º 1 do art.º 124º CPA, do n.º 1 e alínea c) do n.º 2 do art.º 133º do CPA, n.º 1 e 2 do art.º 134º
do CPA e ainda nos termos do artº 189º CPPT e artº 196º CPPT, bem como nos termos da alínea b)
do n.º 1, 3 e 4 do artº 203º CCPT, da alínea i) do artº 204º e do artº 196º do CCPT».
O «documento referido na alínea J) do ponto 1 da secção III da douta sentença em crise», dito pela
ora recorrente, é assente pelo Tribunal a quo, na alínea J. do probatório sob o ponto 1, III, da sentença recorrida, como o «requerimento a arguir a nulidade do despacho de indeferimento do pedido de pagamento
a prestações, requerendo nova citação, alegando que apenas fora citada em 25/09/1995 da instauração
do processo de execução fiscal n.º 1546200501057529, para o pagamento da quantia de € 25.101,18».
Assim: onde a sentença recorrida assenta, na alínea J. do probatório, que a ora recorrente «apresentou requerimento a arguir a nulidade do despacho de indeferimento do pedido de pagamento a prestações», a ora recorrente diferentemente conclui, nas suas conclusões 9. e 10., que, com esse requerimento
dito em J. do probatório, «deduziu oposição à execução com fundamento no artº. 3º do 268º da CRP,
das alíneas d) e e) do n.º 1 e do n.º 2 do art.º 123º do CPA, alíneas a) e e) do n.º 1 do art.º 124º CPA,
do n.º 1 e alínea c) do n.º 2 do art.º 133º do CPA, n.º 1 e 2 do art.º 134º do CPA e ainda nos termos
do artº 189º CPPT e artº 196º CPPT, bem como nos termos da alínea b) do n.º 1, 3 e 4 do artº 203º
CCPT, da alínea i) do artº 204º e do artº 196º do CCPT».
A questão de saber se, com o requerimento dito em J. do probatório, a ora recorrente deduziu, ou
não, oposição à execução fiscal implica apenas um juízo a respeito do acto processual consubstanciado
nesse mesmo requerimento, juízo alcançável tão-somente «com base no teor dos documentos juntos
aos autos», para dizermos com os termos da ora recorrente.
E, como assim, tal juízo – a respeito do significado jurídico (judiciário) de um acto processual,
«com base no teor dos documentos juntos aos autos» – assume a natureza de uma qualificação de direito,
ou juízo de direito, que não de facto.
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Pelo que, não apresentando o recurso, como não apresenta, senão questões exclusivamente de
direito, aqui afirmamos, ao contrário do parecer do Ministério Público, a competência em razão da
hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo para o conhecimento do presente recurso.
E, então, em face do teor das conclusões da alegação, em especial das conclusões 12. a 16., a
questão que neste passo se coloca é a de saber se a sentença recorrida padece, ou não, de omissão de
pronúncia (sobre a questão da dedução, ou não, de oposição à execução fiscal).
2.3 Nos termos dos artigos 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e Processo Tributário e
668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil, a decisão judicial é nula quando o juiz deixe de
pronunciar-se sobre questão que devesse apreciar.
Esta nulidade (como, aliás, repetidamente vem dizendo esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo) está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660.º, n.º 1, do
Código de Processo Civil, no qual se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras, por tal modo que é a omissão ou infracção a esse dever, que concretiza a
dita nulidade – cf. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, vol. V, p. 143.
No caso sub judicio, a ora recorrente termina a petição inicial dos presentes autos de reclamação
judicial do órgão da execução fiscal do seguinte modo.
Finaliza peticionando a revogação do despacho do Chefe do Serviço de Finanças notificado a
4/10/2008 e a penhora, despachos que enferma de nulidade insanável, por acto completamente estranho
às atribuições do Ministério das Finanças, por ser competência jurisdicional exclusiva a decisão de uma
oposição à execução, o que se traduz numa usurpação do poder - art.º 133.º n.º 2 alínea a) e b) do CPA.
Requer-se ainda a anulação do registo da penhora e que se ordene a subida da oposição à execução
deduzida em 01/06/2007, indevidamente retida no Serviço de Finanças.
Como se vê, a reclamante, ora recorrente, para apreciação mormente na sentença que agora se acha
em crise, requereu expressamente na petição inicial da reclamação judicial, além do mais, «que se ordene
a subida da oposição à execução deduzida em 01/06/2007, indevidamente retida no Serviço de Finanças».
Porém, a sentença recorrida – tendo julgado «que a apreciação da presente reclamação do Órgão
de execução fiscal (…) é diferida para o momento em que o processo executivo seja remetido, a final,
ao Tribunal, e depois de concretizadas a penhora e a venda» – em absoluto, omitiu pronúncia sobre
aquela levantada questão da «subida da oposição à execução (…) indevidamente retida (…)».
Assim se vê que assiste razão à ora recorrente, quando conclui que, sobre a questão que levanta
nas conclusões de 12. a 16. da alegação do presente recurso, a sentença recorrida sofre de omissão de
pronúncia devida, determinante da sua nulidade.
Pelo que, assim sendo, havemos de concluir que padece de omissão de pronúncia devida – causa
de nulidade da sentença, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário [cf. também a alínea b) do n.º 1 do artigo 688.º do Código de Processo Civil] – a sentença
que, de modo nenhum, se pronuncia sobre a questão levantada na reclamação judicial (nos termos
do artigo 276.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário), de a petição de oposição à execução fiscal ter ficado «indevidamente retida no Serviço de Finanças».
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e anular a sentença recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Fundamentação do acto tributário. Revisão do acto tributário. Reclamação administrativa. Reclamação graciosa. Pedido de revisão oficiosa. Suspensão da execução
fiscal.
Sumário:
I — A exigência legal e constitucional de fundamentação dos actos tributários visa,
primacialmente, permitir aos interessados o conhecimento das razões que levaram
a autoridade administrativa a agir, por forma a possibilitar-lhes uma opção consciente entre a aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa.
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II — Fora de casos especiais em que se prevejam expressamente determinados requisitos a que deve obedecer a fundamentação dos actos tributários, a fundamentação
é suficiente quando proporcione aos destinatários do acto a reconstituição do
itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o
acto, de forma a poder saber-se claramente as razões por que decidiu da forma
que decidiu e não de forma diferente.
III — Se o contribuinte reage questionando a legalidade de um acto tributário, no prazo
da impugnação administrativa, através de um pedido de revisão do acto tributário, deverá ser dada a sua pretensão o tratamento de uma reclamação graciosa,
designadamente a nível dos efeitos no caso de reconhecimento da ilegalidade
imputada pelo contribuinte.
IV — Se o pedido de revisão do acto tributário é apresentado depois daquele prazo, assume a natureza de um «pedido de revisão oficiosa», na terminologia do art. 78.º,
n.º 7, da LGT, que não tem os efeitos nem o tratamento jurídico de uma impugnação
administrativa tempestiva.
V — Só o pedido de revisão do acto tributário que é apresentado no prazo da reclamação administrativa pode ser considerado como uma «reclamação» para efeitos de
viabilizar a suspensão da execução fiscal, com prestação de garantia.
Processo n.º: 65/09-30.
Recorrente: INTERPLUS — PUBLICIDADE E SERVIÇOS, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - INTERPLUS - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA, apresentou no Tribunal Tributário de
Lisboa uma reclamação de uma decisão do órgão da execução fiscal proferida no processo de execução
fiscal n.º 1106200601318527.
Aquele Tribunal julgou a reclamação improcedente.
Inconformada, a Reclamante interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
I. Entendeu-se na sentença que a pretensão reclamatória da agora recorrente não merecia provimento fundamentalmente, e para o que in casu interessa, por duas ordens de razões, a saber:
a) Que o acto se encontrava suficientemente fundamentado e demonstrativo de tal é que não ficou
prejudicado o acesso da aqui recorrente à tutela contenciosa;
b) Que o pedido de revisão do acto tributário apresentado pela recorrente apenas era assimilável
a uma reclamação, para efeitos do disposto nos artigos 52º da LGT e 169º do CPPT, nos casos em que
for apresentada no prazo de 15 dias previsto no artigo 162º do CPA, isto estribando-se na opinião do
Conselheiro Lopes de Sousa e naquilo que diz ser uma adesão sem reserva a tal tese.
II. O acto que foi notificado à recorrente encontrava-se suportado na mera invocação de preceitos
legais da LGT e do CPPT, mas isto feito de forma abstracta e acrítica.
III. Ora o dever de fundamentação expressa dos actos administrativos não se limita a ser, melhor
dizendo não se pode considerar cumprido, um mero pró - forma que pode ser praticado de forma tabelar
sendo bom não olvidar que o artigo 77º da LGT é a concretização em lei ordinária de um comando
constitucional previsto no artigo 268º, n.º 3 da CRP.
IV. E a situação mais se acentua quando a entidade recorrida para decidir como decidiu se afasta,
de ânimo leve, de jurisprudência de tribunal superior que havia entendido ex adverso o que era de per
se suficiente para que o dever de fundamentação mais cuidadosamente tivesse sido tratado.
V. A tudo isto acresce que o dever de fundamentação se decompõe em duas vertentes, a saber:
a) Fundamentação formal;
b) Fundamentação material.
VI. Pois que só a primeira modalidade não é suficiente.
VII. Ora a fundamentação material, feita pela invocação de preceitos legais deficientemente
interpretados, está errada, logo é manifesta a ocorrência de falta de fundamentação, tendo, assim, sido
violado o artigo 77º da LGT.
VIII. Bem ao contrário do sentenciado o pedido de revisão do acto tributário consubstancia uma verdadeira reclamação em sentido lato e não sendo tal instituto só para umas coisas e para outras não.
IX. Como dão conta os Autores supra citados.
X. E por isso é-lhe aplicável o regime previsto nos artigos 169º e 199º do CPPT pois que nenhum
sentido faria, numa perspectiva de harmonia do sistema, assim não ser.
XI. E tal tese da recorrente já mereceu acolhimento em Douto acórdão do STA supra citado.
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XII. Sendo arrepiante a ligeireza e facilidade com que o mesmo foi pura e simplesmente ignorado
pela sentença.
XIII. Sendo certo que a criatividade jurídica e a rebeldia intelectual é algo de louvável menos verdade não será que a instância inferior se deve habituar a cumprir com o previsto no artigo 8º, n.º 3 do Código Civil, sob pena de não o fazendo se correr o risco de cair no completo caos na interpretação das leis.
XIV. Diz-se na sentença que o efeito pretendido pela recorrente no sentido de constituir garantia
só seria possível se esta tivesse reagido aos actos de liquidação das taxas no prazo de 15 dias previsto
no artigo 162º do CPA.
XV. Com a entrada em vigor da LGT foi definitivamente clarificado o conceito de tributo nele se
integrando as taxas sendo tal o que resulta do artigo 3º n.º 2 daquele diploma.
XVI. Ora assim sendo, como inegavelmente o é, então serão aplicáveis os prazos de reclamação
e impugnação previstos no CPPT e nenhum dos prazos previstos neste compêndio é de 15 dias.
XVII. Em reforço de tal entendimento nada repugna trazer à liça o artigo 3º, n.º 3 da LGT e de
acordo com tal preceito legal a LGT remeteu para ulterior diploma a regulamentação do regime geral
das taxas.
XVIII. Ora tal foi precisamente o que veio a ocorrer com a publicação da Lei n.º 53 -E/2006, de
29 de Dezembro (vulgo Regime das Taxas Locais).
XIX. Nos termos do artigo 2º de tal diploma foi estabelecida a legislação subsidiária aplicável
sendo que da alínea e) consta o CPPT e da alínea g) o CPA.
XX. Sucede que a legislação subsidiária aplicável é-o de forma sucessiva querendo tal significar
que só se o diploma indicado em primeiro lugar não resolver a questão se passará para o seguinte.
XXI. O CPPT em relação aos prazos de reclamação e de impugnação resolve de forma clara e
definitiva a questão e o mesmo está elencado no artigo 2º do RTL antes do CPA.
XXII. O que leva a que considerando a lógica legal da sucessividade será aquele primeiro o aplicável não tendo cabimento a aplicação do CPA.
XXIII. Violou a sentença os artigos 3º, n.º s 2 e 3, 52º, n.º 1 e 77º da LGT, 124º do CPA, 169º e
199º do CPPT, 8º, n.º 3 do CC e 268º, n.º 3 da CRP, não se podendo, assim, manter antes devendo ser
revogada e substituída por uma decisão que ordene a notificação da aqui recorrente para que esta preste
garantia para suspensão da execução com indicação do respectivo valor e prazo para proceder a tal.
Nestes termos e nos melhores de Direito,
deverá o presente recurso merecer provimento e, em consequência, ser revogada a sentença e
ordenada a notificação da recorrente para prestar garantia, com vista a obter a suspensão da execução,
com indicação do respectivo valor e prazo, tudo o mais com as consequências legais.
A Excelentíssima Representante da Fazenda Pública contra-alegou, concluindo da seguinte forma:
1.º A douta Sentença recorrida não é merecedora de qualquer reparo, devendo manter-se na ordem
jurídica, por inexistência de vícios, uma vez que, não só é suficiente a fundamentação do acto sindicado,
como correcta a interpretação jurídica adoptada na mesma;
2.º O acto objecto da Reclamação de cuja Decisão vem interposto o presente Recurso não violou
a previsão do art. 77.º, da LGT, tendo sido fundamentada por meio de sucinta exposição das razões de
facto e de direito que a motivaram e contendo as disposições legais aplicáveis;
3.º O acto de cuja fundamentação se ocupa o presente corresponde a um acto administrativo em
matéria tributária, porquanto no mesmo não está em causa, directamente, um acto tributário, mas apenas
uma decisão procedimental, praticada no âmbito de um Processo de Execução Fiscal, concretamente,
a decisão incidente sobre o efeito do pedido de revisão da ora Recorrente;
4.º A decisão do procedimento tributário deve obedecer aos requisitos gerais dos actos administrativos, enunciados no art. 123.º do CPA, por se tratar de um acto que define a posição da Administração
tributária perante o contribuinte, razão pela qual deverá conter os elementos naquele previstos de forma
clara, precisa e completa, de forma a que sejam determinados de forma segura o sentido e alcance do
acto e os seus efeitos jurídicos;
5.º Sendo atingido tal objectivo, qualquer irregularidade ou omissão deverá considerar-se sanada;
6.º O acto reclamado respeita os condicionalismos ditados pelo referido art. 123.º do CPA, dispondo de sucinta exposição das razões de facto e de direito que o motivaram e obedecendo à referida
norma do CPA, sendo a sua fundamentação a adequada, face ao respectivo teor, conteúdo, objectivos
e complexidade;
7.º Em sede de fundamentação de actos administrativos (em matéria tributária) deverá ajuizar-se
a adequação da mesma ao acto concretamente em causa, sendo que aquela será tanto mais exigente
quanto mais complexo for este, como considera o douto Acórdão do STA de 21/05/2008, proferido no
Proc. n.º 256/08;
8.º A fundamentação deverá responder às necessidades de esclarecimento do destinatário do
acto, permitindo o conhecimento das razões de facto e direito que condicionaram a prática do mesmo,
devendo considerar-se devidamente fundamentado todo o acto relativamente ao qual o seu destinatário
fique esclarecido dos motivos que o condicionaram e, logo, apto a impugná-lo;
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9.º O dever de fundamentação terá sempre que ser aferido face ao acto efectivamente praticado,
perante o qual terá que ser cotejada a sua adequação, sobretudo quando se trata de actuação ao abrigo
de poderes vinculados, como acontece no caso do acto reclamado, porquanto as normas em causa no
mesmo (169.º do CPPT e 52.º da LGT) identificam, de forma taxativa, as situações que legitimamente
podem conduzir à suspensão da execução fiscal, sendo que aquela ao abrigo da qual a Reclamante
formulou o seu pedido não constitui uma delas;
10.º Vertendo tal disciplina para a concreta situação dos autos, há que considerar, previamente
à análise do acto propriamente dito, o próprio pedido que o motivou e respectivos fundamentos para,
então, poder avaliar-se a perfeição da fundamentação aqui posta em causa.
11.º O pedido que motivou a decisão reclamada dirigiu-se à suspensão do processo de execução
fiscal, com fundamento na pendência de pedido de revisão das quantias que constituem quantia exequenda, efeito para o qual solicitava informação relativa ao valor da garantia a prestar, tudo nos termos
dos arts. 169.º e 199.º do CPPT (vd. fls. 37).
12.º Face a tal pedido, a decisão reclamada procedeu ao respectivo enquadramento de facto,
identificando o motivo pelo qual a suspensão foi requerida (inexistindo outros factos que a tal decisão
importassem), e de Direito, referindo que nos artigos 169.º do CPPT e 52.º da LGT, disposições que
enumeram as situações/formas processuais que conduzem à suspensão da instância, não se encontrava
consagrada a “revisão oficiosa ou a revisão do acto tributário a pedido”, inexistindo norma legal que
permita obter tal efeito processual, no que respeita ao pedido de revisão;
13.º Questiona-se que outros elementos, de facto ou direito, poderia ter a Exequente acrescentado,
de forma a melhor fundamentar a decisão objecto da Reclamação a que se refere o presente, se os adoptados eram os adequados ao pedido que a ora Recorrente sujeitou a; apreciação jurisdicional;
14.º Consideradas as exigências de fundamentação inerentes à prática de actos, in casu, no âmbito
do contencioso tributário, as razões apresentadas pela Reclamante e o acto em apreciação, só pode
concluir-se ter o acto praticado sido fundamentado de forma expressa, expondo sucintamente as suas
razões de facto e direito, clara, por se apreender do mesmo os factos e o direito que o motivaram, suficiente, por possibilitar à ora Reclamante o conhecimento da respectiva motivação, de facto e direito,
e congruente, por a decisão configurar a consequência lógica e necessária das razões invocadas como
justificação do mesmo;
15.º Na verdade, a Recorrente, no presente Recurso, como na Reclamação, limita-se a descrever
o enquadramento legal da fundamentação do acto, sem de qualquer modo o transpor para a situação
que em concreto pretende ver apreciada judicialmente, procedendo à enumeração das exigências de
fundamentação, mas sem lograr demonstrar o porquê de as não considerar cumpridas!
16.º O que só pode decorrer do facto de o acto reclamado se encontrar devidamente alicerçado,
adequando-se perfeitamente o seu suporte, tanto à situação em causa, quanto aos fundamentos que
motivaram a decisão, de forma que o respectivo destinatário o apreendeu na sua plenitude;
17.º A Recorrente veio questionar o acto reclamado, apontando-lhe não só o vício de falta de fundamentação, mas contestando a sua legalidade e, logo, pondo em causa os respectivos fundamentos, o
que é sintomático do pleno conhecimento e apreensão do mesmo e da respectiva fundamentação, como
se defende no douto Acórdão do STA de 02-04-2008, proferido no Proc. 209/08;
18.º A decisão recorrida não merece, assim censura, ao considerar que o acto recorrido se encontra
fundamentado de facto e de direito, indicando claramente a respectiva motivação, e que a ora Recorrente revela, nos autos de Reclamação, ter compreendido o seu sentido, não tendo ficado, de modo
algum, prejudicado o seu direito de acesso à tutela contenciosa, conclusão que se retira da análise da
pretensão da ora Recorrente e respectivos fundamentos, uma vez que esta, ponderando a motivação do
acto praticado, decidiu atacar a sua legalidade, por discordar da solução jurídica adoptada.
19.º Também quanto à solução jurídica dada à questão objecto da decisão reclamada, não padece
de mácula a Sentença recorrida, que adopta a interpretação que redunda das normas legais aplicáveis
ao caso concreto, sendo a adoptada genericamente, na Doutrina e na Jurisprudência;
20.º Efectivamente, pretendia a aqui Recorrente ver a execução fiscal suspensa por efeito da pendência do pedido de revisão do acto tributário, que formulou nos termos do art. 78.º da LGT, que estabelece
que “a revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser efectuada por iniciativa do
sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, ou,
por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo
se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.”
21.º Contudo, como bem decidiu a douta Sentença recorrida, tal forma processual não tem previsão
nas normas legais que admitem a suspensão da execução fiscal e que, ao fazê-lo, delimitam os tipos de
processo que podem conduzir à mesma, e em que situações;
22.º Considerando o n.º 1, do art. 78.º, da LGT, e os arts. 169.º e 199.º, do CPPT, o efeito pretendido
pela Recorrente só seria possível caso o pedido de revisão do acto tributário tivesse sido formulado no
prazo da reclamação administrativa, estabelecido no art. 162.º do CPA;
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23.º Assim, a imprecisão que a Recorrente pretende apontar à Decisão recorrida resulta da interpretação de norma legal expressa, não se vislumbrando o porquê de vir afirmar nos presentes autos que
o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais manda aplicar subsidiariamente, em primeiro lugar,
o CPPT e, só no caso de lacuna deste, o CPA;
24.º Seguindo a linha de raciocínio da Recorrente, acrescenta-se que aquele Regime determina,
igualmente, antes do recurso ao CPPT, a aplicação subsidiária da LGT [alínea b), da Lei n.º 53-E/2006],
de cuja interpretação resultou a adopção daquele prazo;
25.º Ademais, tal discussão redunda em verdadeira inutilidade, uma vez que, mesmo adoptando
os prazos de Reclamação Graciosa previstos no CPPT, como defende a Recorrente e alguma doutrina,
sempre o pedido de revisão seria (há muito) extemporâneo e, logo, inviável para a determinação da
suspensão do processo de execução fiscal;
26.º Reitera-se, o pedido de revisão do acto tributário não suspende o processo executivo, consideradas as normas que expressa e taxativamente prevêem tal possibilidade e mesmo considerando-se
equivalerem, o pedido de revisão do acto tributário e a reclamação, sempre estaria a tese da Reclamante
votada ao insucesso, quanto à requerida suspensão da instância executiva, uma vez que a mesma dependeria da tempestividade do pedido de revisão, face ao prazo definido para a interposição de Reclamação,
à luz do disposto no n.º 1, do art. 78.º, da LGT e dos arts. 169.º e 199.º, ambos do CPPT);
27.º Acresce que a extemporaneidade do pedido de revisão se verifica invariavelmente, considerados os prazos previstos para a dedução desta, quer no CPA, como sustenta a douta Sentença recorrida,
quer no CPPT, como defende a Recorrente;
28.º Defendendo-se que a revisão do acto tributário, quando decorrente da iniciativa do contribuinte, equivale a verdadeira Reclamação, sempre terá de aceitar-se que o mesmo só pode ter lugar,
com fundamento em ilegalidade, no prazo da reclamação administrativa;
29.º Tendo o pedido de revisão sido deduzido em 12/08/2008 e reportando-se a facturas cujos
prazos de pagamento voluntário decorreram em 30/06/2006, mesmo considerando-se, apenas, a data em
que a Recorrente se dirigiu à Recorrida, por intermédio de Reclamação (26/08/2006), há muito havia
decorrido o prazo em que poderia imprimir ao pedido de revisão efeito suspensivo, quer se considere
o prazo estabelecido no CPA, quer se defenda, como a Recorrente, a aplicação do prazo de 120 dias,
consagrado no art. 70.º do CPPT, na redacção em vigor ao tempo da notificação da liquidação;
30.º O douto Aresto abundantemente citado pela Recorrente, e que esta afirma ter sido desconsiderado pela douta Sentença recorrida, não se debruça sobre a questão da tempestividade do pedido de
revisão do acto de liquidação, face ao prazo de dedução de Reclamação;
31.º Na verdade, o mencionado Acórdão considera que o pedido de revisão do acto tributário equivale a verdadeira reclamação, tout court, sem que aprecie concretamente a problemática da tempestividade
da dedução daquele, certamente porque a mesma não se colocava na situação de facto apreciada;
32.º E é essa, precisamente, a questão estudada na douta Sentença recorrida, que encara o pedido de
revisão do acto tributário como sendo assimilável à reclamação, mas desde que respeitados determinados
requisitos: pedido da iniciativa do sujeito passivo, incidente sobre a legalidade ou exigibilidade da dívida
exequenda e deduzido no prazo previsto no art. 162.º do CPA para a reclamação administrativa;
33.º Tendo por base tal entendimento e atendendo aos factos assentes nos presentes autos, atento o
tempo decorrido entre o conhecimento da liquidação e o pedido de revisão da mesma, outra alternativa não
restava senão a improcedência da Reclamação, o mesmo acontecendo relativamente ao presente Recurso.
34.º Repete-se, a decisão reclamada sempre seria de indeferimento da pretensão da Reclamante,
quer se considerasse que o pedido de revisão não era, de acordo com os arts. 169.º do CPPT e 52.º
da LGT, susceptível de conduzir à suspensão da execução, quer se defendesse, como a Recorrente,
que o pedido de revisão configura uma verdadeira reclamação, uma vez que, nesse caso, o mesmo só
poderia produzir tal efeito caso o pedido tivesse sido efectuado em tempo; não o tendo sido, sempre
improcederia.
Nestes termos e nos demais de Direito, invocando o Douto Suprimento de V. Exas, se requer não
seja concedido provimento ao presente Recurso e, nessa medida, seja mantida a douta decisão Recorrida,
assim se fazendo a devida JUSTIÇA.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
1. Fundamentação do acto administrativo reclamado.
Sufraga-se o entendimento vertido no discurso jurídico da sentença sobre a fundamentação legal
do acto administrativo reclamado:
a) sendo expressa, manifesta-se em sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da
decisão de indeferimento da pretensão de suspensão da execução fiscal (probatório n.º 6; art. 125º
n.º 1 CPA, sendo inaplicável o art. 77º n.º s 1 e 2 LGT, o qual regula a fundamentação da decisão de
procedimento tributário e de acto tributário)
b) obedece às características de clareza, suficiência e congruência que esclarecem concretamente
a motivação do acto (art. 125.º n.º 2 CPA)
c) cumpre uma dupla função
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I. exógena, propiciando aos interessados o conhecimento das razões determinantes da decisão, por
forma a permitir uma opção esclarecida entre a conformação e a impugnação graciosa ou contenciosa
II. endógena, visando a transparência da actividade administrativa, traduzida na observância dos
princípios constitucionais e legais da legalidade, justiça, igualdade e imparcialidade (art. 266º n.º 2
CRP; art. 55º LGT)
2. Revisão do acto tributárioO pedido de revisão do acto tributário, por iniciativa do sujeito passivo,
no prazo da reclamação administrativa, assume a natureza de reclamação, sendo causa de suspensão da
execução, desde que verificado o condicionalismo legal (arts. 52º n.º 1 e 78º n.º 1 LGT, art. 169º n.º 1
CPPT; cf. para maior desenvolvimento Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado Volume II p. 172).
Este autor sustenta que o prazo da reclamação administrativa expressão distinta da expressão
reclamação graciosa) será o da reclamação prevista no art. 162.º CPA: 15 dias. Em sentido contrário,
considerando que o prazo da reclamação administrativa corresponde ao prazo de 90 dias da reclamação
graciosa (art. 70º n.º 1 CPPT; art. 102º n.º 1 CPPT), com o argumento que a expressão reclamação administrativa é mera excrescência das versões preliminares da LGT, pronuncia-se Lima Guerreiro, com
a especial autoridade de membro da comissão que elaborou o anteprojecto e do grupo de trabalho que
elaborou o projecto final da LGT (Lima Guerreiro LGT anotada Edição Rei dos Livros pp. 343/344)
Seja qual for a interpretação adoptada da expressão reclamação administrativa no caso sub judicio
qualquer dos prazos estaria esgotado, pelo que o pedido de revisão carece de eficácia suspensiva da
execução fiscal, se atendermos
a) ao termo do prazo para pagamento voluntário da taxa liquidada, ocorrido em 30. 06. 2006
(probatório n.º 1)
b) à apresentação do pedido de revisão do acto tributário em 12.08.2008 (probatório n.º 4) art. 102º
n.º 1 CPPT
CONCLUSÃO O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 16 de Setembro de 2006, foi instaurado contra o reclamante, na divisão de execuções fiscais,
da CML, o processo de execução fiscal n.º 1106200601318527, para cobrança coerciva de dívida de
tributo relativo a “publicidade exterior”, referente a 2004, 2005 e 2006, cujo prazo de pagamento voluntário terminou em 30 de Junho de 2006, no montante total de Euros 8. 293, 45 (cf. fls. 1, e certidões
de dívida a fls. 2-7, do PEF apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
2. A reclamante foi citada no âmbito da execução melhor identificada no ponto anterior através de
documento de citação datado de 16 de Setembro de 2006 (cf. doc. de citação, a fls. 8, e requerimento
da reclamada, a fls. 9-11, do PEF apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
3. Em 26 de Setembro de 2006, deu entrada nos serviços da CML um requerimento subscrito
pela gerência da reclamante, cujo teor é aqui dado por integralmente reproduzido, no qual alega que
as facturas relativas ao tributo que este na origem da instauração do PEF melhor identificado no ponto
1, foram indevidamente emitidas, por considerar não ser devedora da quantia em causa, requerendo a
final a anulação das mesmas (cf. requerimento a fls. 9-11, do PEF apenso).
4. Em 12 de Agosto de 2008, deu entrada nos serviços da CML um “pedido de revisão do acto
tributário”, subscrito pelo mandatário da reclamante, “nos termos do artigo 78.º da Lei Geral Tributária”,
tendo por objecto as liquidações das taxas que estão na origem do PEF melhor identificado no ponto
1, e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. 46-61, dos autos).
5. Em 20 de Agosto de 2008, deu entrada nos serviços da reclamada um requerimento subscrito
pelo mandatário da reclamante, através do qual informa que deduziu pedido de revisão do acto tributário relativamente à dívida em causa no PEF e pede “a suspensão do mesmo até decisão do pedido
de revisão, dispondo-se a constituir garantia, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 169.º
e 199.º do CPPT” (cf. requerimento a fls. 37, do PEF apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido).
6. Em 3 de Setembro de 2008, foi exarado no PEF despacho por Henrique Pusinha, director de
departamento de apoio jurídico à actividade financeira, por subdelegação, com o seguinte teor (cf.
despacho a fls. 40, do PEF apenso):
A executada, por meio do requerimento de fls. 37, vem requerer a suspensão da presente execução,
com fundamento na existência de pedido de revisão oficiosa pendente. Nos termos dos artigos 169.º
do CPPT e 52.º da LGT, nos quais se encontram tipificados os casos de suspensão da execução, não
se encontra prevista a revisão oficiosa ou a revisão de acto tributário a pedido, nem noutro preceito
legal que o permita, estando previsto apenas mais um caso de suspensão no art. 216.º do CPPT. Na
verdade, a executada apresentou, segundo informação a fls. 28 verso reclamação, a qual lhe permitiria

536
a suspensão, enquanto não fosse decidida. Assim, ao abrigo dos artigos 169.º do CPPT e 52.º da LGT
e por não existir normativo legal que o permita, indefere-se o pedido. Notifique-se.
7. Em 16 de Setembro de 2008, a reclamante teve conhecimento do teor do despacho melhor
identificado no ponto anterior, através do ofício n.º 1583/DMF/DAJAF/DEF/08, da divisão de execuções fiscais, da CML, datado de 10 de Setembro de 2008, tendo por assunto “suspensão do processo
de execução fiscal n.º 1106200601318527 / Interplus – Publicidade e Serviços Lda.”, cujo teor aqui
se dá por integralmente reproduzido (cf. ofício, talão de aceitação dos CTT, e A/R, respectivamente a
fls. 41-42, dos PEF apenso).
8. Em 30 de Setembro de 2008, a presente reclamação deu entrada nos serviços da CML, tendo
para o efeito sido remetida àqueles serviços no dia 26 de Setembro através de correio registado (cf.
carimbo aposto a fls. 1, verso, e sobrescrito a fls. 37, ambas dos autos).
3 – A Recorrente apresentou num processo de execução fiscal pendente nos serviços da Câmara
Municipal de Lisboa um pedido de suspensão da execução até à decisão de um pedido de revisão de
acto tributário que apresentou, tendo por objecto os actos de liquidação das taxas cuja cobrança coerciva
se visa no processo de execução fiscal.
Ao formular tal pedido, a ora Recorrente disponibilizou-se para prestar garantia nos ternos dos
arts. 169.º e 199.º do CPPT.
O pedido foi indeferido com fundamento no facto de o pedido de revisão oficiosa do acto tributário
não se incluir entre os meios processuais relativamente aos quais se prevê no CPPT a possibilidade de
suspensão da execução.
A Recorrente imputou ao despacho reclamado vício de falta de fundamentação e de violação dos
arts. 52.º, n.º 1, da LGT e 169.º do CPPT.
Na sentença recorrida entendeu-se, em suma, que o acto reclamado se encontra suficientemente fundamentado e que a revisão do acto tributário apenas é assimilável à reclamação, prevista no art. 169.º do
CPPT, nos casos em que é apresentada no prazo da reclamação administrativa, previsto no art. 162.º do CPA.
4 – A primeira questão colocada é a da falta de fundamentação do despacho reclamado, cujo teor
está transcrito no ponto 6 da matéria de facto fixada.
A exigência de fundamentação dos actos administrativos (conceito em que se inserem os actos
tributários, à face do preceituado no art. 120.º do CPA) é formulada no art. 268.º, n.º 3, da CRP, que
estabelece que «os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses
legalmente protegidos».
No n.º 4 do mesmo artigo, garante-se aos interessados recurso contencioso, com fundamento em
ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos, independentemente da sua forma, que lesem os
seus direitos ou interesses legalmente protegidos.
Da conjugação destas duas normas resulta que o direito de impugnação contenciosa de actos lesivos, constitucionalmente reconhecido, não fica satisfeito com a mera possibilidade de os interessados
os poderem impugnar judicialmente, antes se exigindo que seja proporcionada àqueles a possibilidade
de os impugnarem com completo conhecimento das razões que os motivaram, isto é, trata-se de um
direito à impugnação contenciosa com a máxima eficácia.
Em matéria tributária, o dever de fundamentação dos actos decisórios de procedimentos tributários
e dos actos tributários é concretizado, de forma genérica, no art. 77.º da LGT.
Nos termos deste último artigo, «a decisão de procedimento é sempre fundamentada por meio de
sucinta exposição das razões de facto e de direito que a motivaram, podendo a fundamentação consistir
em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou
propostas, incluindo os que integrem o relatório da fiscalização tributária» e a «fundamentação dos
actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais
aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da
matéria tributável e do tributo».
Como vem entendendo este Supremo Tribunal Administrativo, a exigência legal e constitucional
de fundamentação visa, primacialmente, permitir aos interessados o conhecimento das razões que
levaram a autoridade administrativa a agir, por forma a possibilitar-lhes uma opção consciente entre a
aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa. (1)
Para ser atingido tal objectivo a fundamentação deve proporcionar ao destinatário do acto a reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o acto, de forma
a poder saber-se claramente as razões por que decidiu da forma que decidiu e não de forma diferente.
Assim, fora de situações especiais em que são exigidos acrescidos de fundamentação (como,
por exemplo, sucede nas situações previstas nos n.ºs 3 e 4 do art. 77.º da LGT), o acto considera-se
suficientemente fundamentado quando é atingido aquele objectivo. Nos casos especiais em que há exigências acrescidas de fundamentação, o acto estará suficientemente fundamentado quando as satisfaz
formalmente, dando a conhecer os elementos que a lei exige que sejam indicados.

537
Se, eventualmente, a decisão for errada, por não se verificarem os pressupostos de facto necessários para proferir a decisão que foi tomada, ou as normas legais indicadas não forem aplicáveis ao caso
ou tiverem sido deficientemente interpretadas e aplicadas, estar-se-á, na terminologia conceitual há
muito consolidada na doutrina administrativa e tributária e na jurisprudência deste Supremo Tribunal
Administrativo, perante vícios de erros sobre os pressupostos de facto ou erro sobre os pressupostos
de direito, mas não perante deficiência de fundamentação.
Por outro lado, estando há muito inventariados os tipos de vícios dos actos administrativos e
tributários, não se vê qualquer interesse e, pelo contrário, será prejudicial a nível da discussão jurídica,
a utilização de novos conceitos nominalmente diferentes para referenciar realidades conceituais há
muito existentes.
Assim, no caso em apreço, não se está perante uma situação em que a lei faça exigências especiais
de fundamentação e, como bem se refere na sentença recorrida, percebem-se as razões por que o órgão
da execução fiscal indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal, que foram:
– as situações em que é permitida a suspensão da execução fiscal estão tipificadas nos arts. 52.º
da LGT e 169.º e 216.º do CPPT;
– a revisão oficiosa e a revisão do acto tributário a pedido do contribuinte não vêm indicadas
naquelas normas;
– não existindo normativo legal que permita a suspensão, era de indeferir o pedido.
Como, efectivamente, nenhuma daquelas normas faz qualquer referência à revisão do acto tributário
ou à revisão oficiosa, não há qualquer dúvida sobre as razões do indeferimento do pedido de suspensão
da execução: o órgão da execução fiscal entendeu que só é permitida a suspensão relativamente aos
meios processuais indicados naqueles arts. 52.º da LGT e 169.º e 216.º do CPPT, pelo que, não sendo
neles indicada a revisão oficiosa ou a revisão sido acto tributário, não é permitida a suspensão.
Por isso, o despacho reclamado não enferma de vício de violação do dever de fundamentação,
imposto pelo art. 77.º da LGT.
Consequentemente, não merece censura o decidido na sentença recorrida sobre a suficiência de
fundamentação do despacho reclamado.
5 – A segunda questão colocada pelo Recorrente é a de saber se a apresentação de um pedido de
revisão do acto tributário pode ser fundamento de suspensão da execução fiscal.
A administração tributária não pode conceder moratórias no pagamento das obrigações tributárias,
salvo nos casos expressamente previstos na lei (art. 36.º, n.º 3, da LGT).
Na mesma linha, o art. 85.º n.º 3, do CPPT, estabelece que «a concessão da moratória ou a suspensão da execução fiscal fora dos casos previstos na lei, quando dolosas, são fundamento de responsabilidade tributária subsidiária», o que inequivocamente atribui às normas que permitem suspensão da
execução fiscal carácter de normas excepcionais, o que as torna insusceptíveis de aplicação analógica,
sem prejuízo da possibilidade de interpretação extensiva (art. 11.º do CC).
As normas que prevêem, com carácter geral, a possibilidade de suspensão da execução fiscal são
o art. 52.º da LGT e o art. 169.º que, no que aqui interessa, estabelecem o seguinte:
Artigo 52.º
1. A cobrança da prestação tributária suspende-se no processo de execução fiscal em virtude de
pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham por
objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho,
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas associadas de
diferentes Estados membros.
Art. 169.º do CPPT
1. A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação
judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, bem como durante
os procedimentos de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE,
de 23 de Julho, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas
associadas de diferentes Estados membros, desde que tenha sido constituída garantia nos termos do
artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente.
(...)
5 – Se for recebida a oposição à execução, aplicar-se-á o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3.
Como se vê, em nenhuma destas normas se prevê a possibilidade de suspensão de execução fiscal
com fundamento na apresentação de um pedido de revisão do acto tributário.
Por isso, a possibilidade de suspender a execução fiscal com fundamento na apresentação de um
pedido de revisão do acto tributário só existirá se este meio procedimental puder enquadrar-se, por
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interpretação declarativa ou extensiva, entre os meios procedimentais e processuais arrolados naqueles
arts. 52.º, n.º 1, e 169.º, n.ºs 1 e 5.
Para esse efeito, importa analisar em que consiste a revisão do acto tributário, prevista no art. 78.º
da LGT.
6 – O art. 78.º da LGT estabelece, no que aqui interessa, o seguinte:
Artigo 78.º
Revisão dos actos tributários
1. A revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser efectuada por iniciativa
do sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade,
ou, por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o
tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.
2. Sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impugnação pelo contribuinte, considera-se
imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação.
(...)
7. Interrompe o prazo da revisão oficiosa do acto tributário ou da matéria tributável o pedido do
contribuinte dirigido ao órgão competente da administração tributária para a sua realização.
Na redacção infeliz do n.º 1 deste artigo distinguem-se dois tipos fundamentais de revisão dos
actos tributários, com iniciativas, prazos e fundamentos autónomos:
– por iniciativa sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em
qualquer ilegalidade;
– por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo
o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.
Porém, apesar da aparente repartição dos dois tipos de revisão do acto tributário em função da
«iniciativa» do procedimento, constata-se que no também infeliz n.º 7 se faz referência a «pedido do
contribuinte» para realização de «revisão oficiosa».
«Revisão oficiosa» é a realizada por iniciativa dos serviços, sendo esse o alcance natural da expressão «oficiosa» na terminologia jurídica. Mas, é inequívoco pela referência a «pedido do contribuinte»
«para a sua realização» que, afinal, essa revisão não tem de ser de iniciativa da administração tributária,
podendo ser assentar também em iniciativa do contribuinte.
Das infelizes redacções dos n.ºs 1 e 7, conclui-se assim, que os dois tipos fundamentais de revisão
do acto tributário são afinal os seguintes:
– há um em que a revisão é pedida pelo contribuinte no prazo de reclamação administrativa e
com fundamento em qualquer ilegalidade;
– há outro em que a revisão é da iniciativa dos serviços ou é pedida pelo contribuinte, que se
denomina sempre «revisão oficiosa», que pode ser efectuada no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável
aos serviços.
7 – A infeliz redacção do n.º 1 do art. 78.º é equívoca quanto ao alcance da expressão «reclamação
administrativa».
Na LGT empregue-se por três vezes a expressão «reclamação graciosa» (art. 49.º, n.º 1, 53.º,
n.º 2, 92.º, n.º 8.
No pressuposto de presunção obrigatória de que o legislador soube exprimir o seu pensamento
em termos adequados (art. 9.º, n.º 3, do CC), a «reclamação administrativa» referida no art. 78.º, n.º 1,
não será a «reclamação graciosa», mas sim a «reclamação» que, genericamente, se prevê no Código do
Procedimento Administrativo [arts. 158.º, n.º 2, alínea a), e 161.º a 165.º], como meio de impugnação
de actos administrativos dirigido ao próprio autor do acto.
O facto de o pedido de revisão previsto no art. 78.º, n.º 1, da LGT ser dirigido ao próprio autor
do acto, como sucede com a reclamação prevista no CPA, corrobora esta conclusão, pois a apreciação
das reclamações graciosas cabe ao «órgão periférico local» (art. 73.º, n.º 4, do CPPT) ou ao «órgão
periférico regional da área do domicílio ou sede do contribuinte, da situação dos bens ou da liquidação
ou, não havendo órgão periférico regional, o dirigente máximo do serviço» (art. 75.º, n.º 1, do CPPT),
independentemente de serem ou não os autores do acto.
Poderá aventar-se que a referência à «reclamação administrativa» e não há «reclamação graciosa»
seja uma «excrescência das versões preliminares da LGT», como afirma o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto (2), mas parece ser um critério interpretativo de solidez jurídica duvidosa entender que
as expressões utilizadas pelo legislador, em vez de se presumirem expressão adequada do pensamento
legislativo, como impõe a lei (art. 9.º, n.º 3. do CC), sejam «excrescências de versões anteriores».
No caso em apreço, seja qual for o alcance da referência ao «prazo da reclamação administrativa» que consta do art. 78.º, n.º 1, da LGT, o certo é que, no caso em apreço, o pedido de revisão do
acto tributário não foi apresentado no prazo de 15 dias previsto no art. 162.º do CPA para a reclamação
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administrativa, nem no prazo de 120 dias previsto no art. 70.º, n.º 1, do CPPT, na redacção dada pela
Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, vigente ao tempo em que decorreu o prazo de pagamento voluntário (ponto 1 da matéria de facto fixada).
No entanto, porque a solução da questão de saber se o pedido de revisão por iniciativa do contribuinte é equiparável a reclamação passa por determinar o alcance da referência ao prazo da reclamação
administrativa feita no n.º 1 do art. 78.º da LGT, será conveniente efectuar uma apreciação da questão
com mais consistente robustez dogmática, que não entre em conflito com normas de tão alto relevo
como são as do art. 9.º do CC, normas sobre normas, enquadráveis numa teoria geral da lei. (3)
8 – Num Estado de Direito, em que a actividade administrativa está genericamente sujeita à observância do princípio da legalidade (art. 266.º, n.º 2, da CRP) e em que os entes públicos são responsáveis civilmente pelos actos que pratiquem que provoquem prejuízos para os particulares (art. 22.º da
CRP), só se compreende que se deixe de impor à Administração o dever de reparar as consequências
dos actos ilegais que pratique se existirem razões de segurança jurídica que imponham uma restrição
ou limitação daquele dever.
Com efeito, como sucede, em regra, com a generalidade dos direitos, o decurso do tempo pode provocar a sua extinção, e, nomeadamente no caso da cobrança dos tributos, o interesse público reclama que, em
regra, haja uma rápida definição dos direitos dos entes públicos, para poderem eficazmente programar as
suas actividades e aplicarem as quantias cobradas à satisfação os interesses públicos que visam prosseguir.
A fixação de qualquer prazo para impugnação de decisões administrativas constitui a determinação de um ponto de equilíbrio entre dois interesses conflituantes, que são o do interessado em ver
anulado o acto que considera ilegal e o da administração tributária em ver assegurada a estabilidade
das situações jurídicas tributárias. O peso deste último interesse acentua-se com o decurso do tempo
e a fixação do prazo legal deve corresponder ao ponto de equilíbrio entre estes dois interesses, permitindo aos interessados o direito de impugnação contenciosa enquanto não houver razões de segurança
jurídica que se lhe sobreponham.
No caso dos actos tributários, o limite máximo admitido para impugnação de actos anuláveis (4)
é o previsto para a reclamação graciosa, que pelo art. 70.º, n.º 1, do CPPT, está fixado em 120 dias a
contar dos factos referidos no art. 102.º, n.º 1, do mesmo Código.
Assim, nos casos em que o pedido de revisão do acto tributário é apresentado no prazo de 120
dias, a contar dos factos referidos no art. 102.º, n.º 1, do CPPT, é de entender que não há razão para que
o Estado se dispense do dever de reparar integralmente os danos provocados pelos seus actos ilegais,
com plena reconstituição da situação jurídica que existiria se o acto ilegal não tivesse sido praticado.
Por isso, se o contribuinte reage nesse prazo, através de um pedido de revisão do acto tributário,
deverá ser dada a sua pretensão o tratamento de uma reclamação graciosa, designadamente a nível dos
efeitos no caso de reconhecimento da ilegalidade imputada pelo contribuinte, que vão desde a restituição
da quantia indevidamente cobrada à atribuição de juros indemnizatórios desde a data do pagamento
indevido até à data da emissão da nota de crédito, no caso de se reconhecer que o erro não é imputável
ao contribuinte, nos termos dos arts. 100.º e 43.º, n.º 1, da LGT e 61.º, n.º 3, do CPPT.
O que significa, assim, que o pedido de revisão do acto tributário feito no prazo da reclamação
graciosa deverá ser considerado como uma verdadeira reclamação, uma pretensão anulatória tempestiva,
e, como tal, deverá também ser-lhe reconhecido o efeito de ser fundamento de suspensão da execução
fiscal, nos termos do n.º 1 do art. 169.º, do CPPT.
Aliás, o pedido de revisão com fundamento em ilegalidade dirigido ao autor do acto, no prazo
de reclamação administrativa, corresponde, precisamente, ao conceito doutrinal de «reclamação», que
veio a ser legislativamente consagrado no art. 158.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), do CPA, pelo que o que seria
difícil sustentar é que, apesar de caber no conceito de reclamação, aquele pedido de revisão no prazo
de impugnação administrativa não fosse qualificável como «reclamação».
9 – A mesma argumentação não vale, porém, para os casos em que o pedido de revisão é apresentado fora do prazo de 120 dias a contar dos factos previstos no art. 102.º, n.º 1, do CPPT.
Na verdade, pelo que se disse, nesse caso já se fazem sentir as razões de segurança jurídica que
justificam o estabelecimento de preclusão de direitos de anulação de actos tributários e, por isso, os
efeitos atribuídos ao pedido de revisão já não são os mesmos, como decorre da alínea c) do n.º 3 do
art. 43.º da LGT, ao estabelecer que são devidos juros indemnizatórios quando a revisão do acto tributário
por iniciativa do contribuinte se efectuar mais de um ano após o pedido deste, salvo se o atraso não for
imputável à administração tributária, e não juros indemnizatórios desde a data do pagamento indevido.
Interpretada à luz do atrás se referiu, a referência feita nesta alínea c) à revisão do acto tributário
por iniciativa do contribuinte, sem direito a juros indemnizatórios desde a data do pagamento indevido
e até à emissão da nota de credito, isto é, sem a «plena reconstituição da legalidade do acto ou situação
objecto do litígio» de que fala o art. 100.º da LGT, deverá restringir-se aos casos em que o pedido é
apresentado após o termo do prazo de impugnação de actos anuláveis, pois só nessas situações não lhe
deve ser reconhecido aquele direito.
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Mas, não sendo reconhecidos a este pedido de revisão do acto tributário os efeitos próprios de
uma reclamação, ele não deverá como tal ser considerada, designadamente para efeitos do art. 169.º,
n. 1, do CPPT.
Ou por outras palavras:
Se resulta dos arts. 43.º, n.º 1, e 100.º da LGT e 61.º, n.º 3, do CPPT que a administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de reclamação a favor do sujeito passivo, à
imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o
pagamento de juros indemnizatórios desde a data do pagamento indevido até à da emissão da nota de
crédito, nos casos em que da revisão do acto tributário não resultam esses efeitos deverá entender-se
que não se está perante uma reclamação.
10 – Há vários outros elementos interpretativos que apontam no sentido de o pedido de revisão
não ser sempre equiparado a reclamação e dever ser efectuada uma distinção entre os casos em que o
pedido é apresentado pelo contribuinte no prazo da reclamação e aqueles em que é efectuado posteriormente, isto é, os casos em que ele é um «pedido de revisão oficiosa» e não um pedido de revisão
por iniciativa do contribuinte, na terminologia dos n.ºs 1 e 7 do art. 78.º da LGT.
a) Assim, o art. 49.º da LGT, no seu n.º 1, no que aqui interessa, atribui efeito interruptivo à
«reclamação» e ao «pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo», o que inculca, por um lado,
que este «pedido de revisão oficiosa» não é uma reclamação; mas os outros pedidos de revisão do acto
tributário, os que são pedido de revisão por iniciativa do contribuinte em sentido estrito, esses cabem
no conceito de reclamação.
Na verdade, por um lado, se o pedido de revisão oficiosa (o pedido fora do prazo de impugnação), estivesse incluído no conceito de «reclamação» não se justificaria que fosse autonomizada a referência àquele.
Por outro lado, não se compreenderia que o pedido de revisão do acto tributário feito no prazo da
reclamação (quando é pedido de revisão por iniciativa do contribuinte) não tivesse efeito interruptivo da
prescrição e já o tivesse quando é feito fora desse prazo, quando é «pedido de revisão oficiosa». Por isso,
não estando o pedido de revisão apresentado no prazo da reclamação abrangido na expressão «pedido
de revisão oficiosa», é porque ele está incluído na referência feita nessa norma a «reclamação».
b) O art. 49.º, n.º 3, da LGT, na redacção inicial e na introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de
Julho, atribui efeito de suspensão da prescrição à paragem do processo de execução fiscal em virtude
de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação ou recurso.
Não se atribui o mesmo efeito à hipotética paragem do processo de execução fiscal por motivo de
pedido de revisão oficiosa da liquidação, embora este venha expressamente indicado no seu n.º 1.
O facto de se tratar de normas do mesmo artigo, não deixa espaço para aventar, com razoabilidade,
que o legislador que no n.º 1 se «lembrou» do pedido de revisão oficiosa se «esqueceu» de o referir
também no n.º 3.
Por outro lado, constata-se que na redacção do actual n.º 4 do art. 49.º (introduzida pela Lei
n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro), que sucedeu àquele n.º 3, se aditou aos meios processuais indicados
uma referência à oposição, continuando a omitir-se qualquer referência ao pedido de revisão oficiosa,
que continua indicado no n.º 1, o que fulmina uma hipotética tese do «esquecimento»: outra vez?; mesmo
quando o legislador está a acrescentar meios processuais com efeito suspensivo da prescrição?
Assim, a única explicação aceitável para a reiterada omissão de referência ao pedido de revisão
oficiosa no inicial n.º 3 e actual n.º 4 do art. 49.º é a de que deliberadamente não se pretendeu atribuir
efeito suspensivo da prescrição à pendência do pedido de revisão oficiosa.
Como o efeito suspensivo da prescrição associado à pendência de todos os meios processuais
indicados no n.º 3 inicial e n.º 4 actual só se verifica quando ocorrer «paragem do processo de execução
fiscal» ou «suspensão da cobrança da dívida» a justificação para a não atribuição de efeito suspensivo à pendência do pedido de revisão oficiosa só pode estar no facto de ele nunca ser fundamento de
suspensão da execução, pois não se poderia compreender que, se este pedido de revisão suspendesse
a prescrição, impedindo a administração tributária de cobrar a dívida, não se lhe desse um tratamento
idêntico aos dos outros meios processuais que têm esse efeito suspensivo.
c) Não é só o art. 169.º que não inclui o pedido de revisão oficiosa entre os meios procedimentos e
processuais com potencialidade para suspensão da execução fiscal, pois o art. 52.º, n.º 1, da LGT, tanto
na redacção inicial como na introduzida pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, também limita a
suspensão do processo de execução fiscal aos casos de reclamação, recurso, impugnação e oposição à
execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.
11 – Estes elementos interpretativos de cariz textual, são corroborados por uma boa justificação
para distinguir entre a pendência do pedido de revisão oficiosa, apresentado depois do prazo de reclamação, e o pedido formulado nesse prazo ou qualquer dos outros meios processuais indicados nos
arts. 52.º, n.º 1, da LGT e 169.º, n.º 1, do CPPT.
É que, de facto, os outros meios impugnatórios têm de ser apresentados em prazo relativamente
curto, em momento em que o processo de execução fiscal ainda não está instaurado ou o está há muito
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pouco tempo, e normalmente o efeito suspensivo com prestação de garantia é apresentado concomitantemente, pelo que os efeitos negativos que tem a suspensão do processo de execução fiscal são muito
menores do que os que ocorreriam se o processo estivesse em fase muito avançada.
Para retirar essa conclusão, basta ter presente que, se um pedido de revisão oficiosa fosse apresentado no segundo ou terceiro ano posterior à liquidação, por exemplo, poderia a execução fiscal estar
já em fase de pendência de anúncios de venda ou de período de apresentação de propostas ou mesmo
em fase posterior a venda, antes da sua entrega aos compradores, e a suspensão nesse momento seria
mais onerosa não só para o exequente (os anúncios da venda perderiam a sua utilidade) como para os
potenciais compradores, que poderiam já ter efectuado despesas para conhecerem e avaliarem os bens
em que pudessem estar interessados.
Em última análise, com a possibilidade de pedir a revisão oficiosa com efeito suspensivo da execução fiscal, colocar-se-ia ao dispor dos executados um meio de paralisarem a execução repetidamente
em momentos em que tal paralisação era inconveniente para o interesse público, com previsível descrédito da eficácia das vendas efectuadas em execução fiscal e desmotivação de potenciais compradores,
com os evidentes efeitos a nível da obtenção de melhores preços de venda que a concorrência entre os
interessados pode propiciar.
Assim, a solução legislativa de não atribuir efeito suspensivo da execução fiscal quando não é
apresentada no prazo de impugnação administrativa é a mais acertada, que também por isso, se deve
presumir ter sido adaptada (art. 9.º, n.º 3, do CC).
12 – No caso dos autos, o pedido de revisão do acto tributário foi apresentado muito depois de ter
terminado o prazo de impugnação administrativa (quer se entenda aplicável o prazo de 15 dias previsto
no art. 162.º do CPA, quer se julgue aplicável o prazo de 120 dias previsto no art. 120.º, n.º 1, do CPPT
para a apresentação de reclamação graciosa), pelo que não pode ser considerado uma reclamação, para
efeitos de suspensão da execução fiscal, como bem se decidiu na sentença recorrida.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.
(1) Noutro plano, que não assume relevância no caso em apreço, a exigência de fundamentação visará também assegurar
a transparência da actividade administrativa, particularmente a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da
justiça, da igualdade e da imparcialidade, formulados no n.º 2 do art. 266.º da CRP.
(2) Na esteira de LIMA GUERREIRO, «Lei Geral Tributária anotada», páginas 343/344.
(3) BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, páginas 173 e 231, nota (1)
(4) Relativamente aos actos nulos, pela sua raridade, não se levantam preocupações legislativas em limitar a sua impugnabilidade, por serem também raros e, por isso, quantitativamente limitados e suportáveis os efeitos nocivos que podem
advir de uma impugnação tardia.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
CPTA. artigo 150.º. Recurso de Revista Excepcional. Aplicação no tempo.
Sumário:
I — O artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos veio consagrar um novo recurso de revista, sem paralelo na Lei de Processo nos Tribunais
Administrativos, quer pela sua excepcionalidade, quer pela sua estrutura, quer
pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade.
II — Assim sendo, tal recurso não se aplica aos processos pendentes à data da entrada
em vigor do CPTA — 1 de Janeiro de 2004 — artigo 5.º, n.º 3, 2ª parte, da Lei
n.º 15/2002, de 2 de Fevereiro, que aprovou o mesmo diploma legal.
Processo n.º 86/09-30.
Recorrente: LISBARTE – Comercial de Recuperadores, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Lisbarte — Comercial de Recuperados, Lda., vem, nos termos do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, recorrer do acórdão do Tribunal Central Administrativo — Sul,
de 9 de Dezembro de 2008, que negou provimento ao recurso que interpusera da sentença que, por sua
vez, julgou improcedente oposição à execução fiscal.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1 - A interpretação do artigo 49º da Lei Geral Tributária, tal como foi feita no Acórdão ora recorrido, no sentido de que, afasta o número 2 do artigo 49º da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, manifesta-se
num Erro de Interpretação da Lei;
2 - O prazo prescricional iniciou-se em 01 de Janeiro de 2000 e interrompeu-se em “4.4.2003”,
não tendo sido praticado qualquer acto processual no ano subsequente sem que tal fosse imputável à
Oponente, decorrido um ano sobre aquela data o prazo reiniciou o seu curso.
Assim,
3 - O efeito interruptivo, derivado da referida oposição deduzida, cessa com o facto de o processo
executivo estar parado por inércia do Exequente, há mais de um ano. Passando a somar-se para o efeito
da prescrição o tempo decorrido.
4 - A revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT, só se aplica a prazos de prescrição em curso, objecto
de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo
por facto não imputável ao sujeito passivo (cf. artigo 91.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro).
Pelo que,
5 - Nos termos do disposto no art. 48.º n.º 1 da LGT, o prazo da prescrição já se consumou, atento
que já decorreram 9 (nove) anos e 1 (um) dia.
6 - Há violação do princípio do julgamento equitativo, quando o Meritíssimo Juiz em 1ª instância,
lavrou a sentença sem que se tenha pronunciado, em tempo algum, das razões de facto ou de direito,
que levaram à elaboração da mesma, sem que fosse inquirida a testemunha arrolada.
7 - Permitindo o douto Acórdão a violação do princípio do julgamento equitativo,
8 - Foram violados os seguintes princípios: O princípio do julgamento equitativo; O Princípio da
não Retroactividade da Lei; O Princípio do Contraditório; O Princípio do Inquisitório
9 - Foi violado o número 4 do artigo 20º da Constituição da República Portuguesa, quando o
douto Acórdão, permite a violação do principio do julgamento equitativo, mantendo a douta sentença
lavrada, sem que a testemunha arrolada pela Recorrente fosse inquirida sem qualquer expressão das
razões, o que constitui nulidade, por encerrar omissão de pronúncia.
10 - Há Omissão de Pronúncia do Acórdão ora Recorrido, quanto à questão da confissão expressa
da AF, através dos documentos juntos pela mesma a fls 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
e 105, nos quais a ora Recorrente no ano de 1999, nada deve de IVA nem de juros ao Estado. Prova
inequívoca da razão que assiste à ora Recorrente.
11 - Verificam-se os pressupostos de admissão do recurso de revista.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido da inadmissibilidade do recurso.
Vejamos, pois:
O artigo 150.º do CPTA veio consagrar um recurso de revista excepcional, integrado no Capítulo II
do Título VII, epigrafado “Dos Recursos Jurisdicionais”.
Trata-se de um recurso sem paralelo na Lei de Processo nos Tribunais Administrativos, quer pela sua
excepcionalidade, quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade.
Cfr., por todos, o recente acórdão do STA de 2 de Abril de 2008 — rec. n.º 01081/07.
Como escrevem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHE, Comentário ao CPTA, 2.ª edição, 2007: A introdução do recurso de revista, para o STA, de
decisões proferidas em segundo grau de jurisdição constitui uma novidade absoluta no nosso contencioso administrativo. Essa possibilidade encontra-se prevista nos artigos 150.º e 151.º: o primeiro destes
artigos contempla um recurso de revista de decisões proferidas em segunda instância pelo TCA, que
abre, pela primeira vez, a porta à existência de um duplo grau de recurso no contencioso administrativo
português”, nem sequer sendo “da tradição do nosso contencioso administrativo a existência de duplo
grau de recurso jurisdicional”.
Ora, o artigo 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro, que aprovou o CPTA, reza — n.º 1 — que
as suas disposições “não se aplicam aos processos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em
vigor” (1 de Janeiro de 2004), não sendo igualmente aplicáveis, a tais processos, as que “introduzam
novos recursos que não eram admitidos na vigência da legislação anterior”.
Sendo que o presente processo de oposição à execução fiscal foi instaurado em Agosto de 2003,
antes, pois, da dita entrada em vigor.
Pelo que o recurso não é efectivamente admissível.
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Cfr., aliás, no sentido exposto, por mais recentes, os acórdãos do STA de 18 de Abril de 2007
— recurso n.º 097/07, e de 11 de Março de 2009 — recurso n.º 1126/08.
Termos em que se acorda não tomar conhecimento do recurso.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça de € 150,00 e procuradoria de 50%.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Pimenta do Vale.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Recurso para Melhoria da Aplicação do Direito.
Sumário:
I — Nos processos judiciais por contra-ordenações tributárias pode ser admitido
recurso, mesmo que a coima aplicada seja de valor inferior à alçada dos tribunais tributários, quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da
aplicação do direito [artigo 73.º, n.º 2 da Lei-Quadro das Contra-Ordenações,
aplicável ex vi do artigo 3.º, alínea b) do RGIT].
II — Não se configura uma situação de manifesta necessidade de admissão do recurso
para a melhoria da aplicação do direito nos casos em que a decisão recorrida
apenas adoptou uma corrente jurisprudencial mais exigente sobre o preenchimento do conceito “descrição sumária dos factos” que deve constar da decisão
de aplicação da coima [artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT].
Processo n.º 103/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Miguel Gomes Castelão Unipessoal, Lda. e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons. Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário
de Lisboa, de 7 de Janeiro de 2008, que declarou a nulidade da decisão administrativa de aplicação de
coima e anulou os subsequentes termos do processo de contra-ordenação em que é arguido MIGUEL
GOMES CASTELÃO UNIPESSOAL, LDA, com os sinais dos autos.
- Fundamentação
2 - Estabelecem os números 1 e 2 do artigo 83.º do RGIT que o arguido e o Ministério Público
podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo,
ou para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de Direito, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um quarto
da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção acessória.
No caso dos autos não foi aplicada sanção acessória e a coima aplicada é no valor de € 201,90,
inferior, pois, à alçada dos tribunais tributários (correspondente a um quarto da alçada estabelecida para
os tribunais judiciais de 1.ª instância, que, ao tempo em que ocorreram os factos imputados à arguida
(2006) era de € 3.740,98, fixada pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro, pelo que a alçada
dos tribunais tributários era de € 935,25).
O Ministério Público invoca, no entanto, como fundamento para o presente recurso a sua manifesta
necessidade para a melhoria da aplicação do direito, havendo, assim, que considerar previamente se
estamos perante uma situação enquadrável no n.º 2 do artigo 73.º da Lei-Quadro das Contra-Ordenações,
aplicável às contra-ordenações tributárias ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT.
Como se decidiu no recente Acórdão deste Tribunal de 25 de Março passado (rec. n.º 106/09), que
acompanhamos, a expressão “melhoria da aplicação do direito” usada naquele art. 73.º, n.º 2, do RCCO
deve interpretar-se como abrangendo todas as situações em que há “erros claros na decisão judicial”
(…) situações essas em que, à face do entendimento jurisprudencial amplamente adoptado, repugne
manter na ordem jurídica a decisão recorrida, por ela constituir uma afronta ao direito”.
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que:

No caso dos autos, o Ministério Público invoca no seu requerimento de interposição de recurso

1ª - A decisão que aplicou a coima fixa dois factos (não entrega da declaração periódica respeitante
ao 6.º trimestre de 2006, cujo termo do prazo para cumprimento ocorreu a 16/8/2006) e faz referência
à obrigação tributária cujo incumprimento determinou o procedimento contra-ordenacional
2ª - Aliás, o arguido, no requerimento de recurso a fls. 11 dos autos, refere ter sido «notificado
da falta de apresentação de declaração periódica de IVA, referente ao 2.º trimestre de 2006», o que
significa que teve conhecimento perfeito dos factos que lhe são imputados.
3ª - Os requisitos elencados no art. 79.º n.º 1 do RGTI visam assegurar ao arguido a possibilidade
de exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados e das normas legais em que se enquadram e condições em que pode
impugnar judicialmente aquela decisão.
4ª - Por isso, tais requisitos deverão considerar-se satisfeitos quando as indicações contidas na
decisão sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos.
5ª - Da descrição dos factos constante da decisão de aplicação da coima foi possível ao arguido
perceber que não apresentara a declaração periódica de IVA, referente ao 2º trimestre de 2006,
6ª - O que lhe permitiu exercer efectivamente o seu direito de defesa.
7ª - Consequentemente, a decisão que aplicou a coima obedeceu à imposição contida no artº 79º
nº1 b) do RGTI.
8ª - Sendo o valor mínimo da coima é de € 200,00 e o valor máximo de € 2.500,00, e tendo sido
aplicado o mínimo acrescido de € 1,90, simbólico, é desnecessário o conhecimento dos elementos
subjacentes à graduação da coima, por insusceptível de ser diminuída.
9ª - Não sendo, nestes casos, a omissão da indicação daqueles elementos, nulidade insuprível.
10ª - A decisão recorrida violou, por errada interpretação, as normas constantes do art 63º nº1 b)
segunda parte e d) primeira parte, do RGTI.
Nestes termos, e nos demais de direito que V. Exas suprirão deve ser aceite e dado provimento
ao presente recurso, revogando-se a sentença recorrida, prosseguindo os autos seus ulteriores termos
como é de lei e de justiça.
Ora, sendo o conceito de “descrição sumária dos factos” um conceito relativamente indeterminado
e em relação ao qual não há unanimidade jurisprudencial (como se disse no Acórdão deste Tribunal
de 25/3/2009, supra citado), não pode considerar-se haver erro manifesto na decisão recorrida se esta
optou por um conceito mais exigente de “descrição sumária dos factos” do que o defendido pelo Ministério Público.
Como se disse no Acórdão que temos vindo a acompanhar “o objectivo do art. 73.º, n.º 2, do
RGCO ao admitir recursos nos casos em que eles são manifestamente necessários para melhoria da
aplicação do direito, não é viabilizar a correcção de decisões que optem por uma determinada corrente
jurisprudencial, mas sim permitir a emenda de erros jurisprudencialmente inadmissíveis, que estejam
à margem de qualquer corrente jurisprudencial”.
Nestes termos, é de concluir que no caso em apreço não se verificam os requisitos dos quais
depende a aceitação do recurso.
- DecisãoTermos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em não tomar conhecimento do recurso.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Contra-Ordenação fiscal. Recurso para melhoria de aplicação do direito. Descrição
sumária dos factos.
Sumário:
I — Ainda que a coima aplicada seja de valor inferior à alçada dos tribunais tributários, nos processos judiciais por contra-ordenação tributária o recurso é admis-
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sível sempre que se mostre manifestamente necessário à melhoria da aplicação
do direito, por aplicação subsidiária do artigo 73.º, n.º 2 do Regime Geral das
Contra-Ordenações.
II — A permissão desse recurso visa evitar erros jurisprudencialmente inadmissíveis,
que estejam à margem de qualquer corrente jurisprudencial.
III — Não se está perante uma situação de manifesta necessidade de admissão do recurso
para melhoria de aplicação do direito quando a decisão recorrida aderiu a uma
corrente jurisprudencial mais exigente sobre a densidade do conceito “descrição
sumária dos factos” que deve constar da decisão de aplicação da coima, por força
do artigo 79.º, n.º 1, alínea b), do RGIT.
Processo n.º 105/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Gigamotor Reparação e Comércio de Veículos Motorizados, Lda. e Director Geral
das Alfândegas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- O Exmº Magistrado do Ministério Público, não se conformando com a sentença do Tribunal
Tributário de Lisboa que, por não conter a descrição sumária dos factos, declarou a nula a decisão do
Director Regional de Contencioso e Controlo Aduaneiro de Lisboa, de 14.12.2006, que aplicara à firma
“Gigamotor Reparação Comércio de Automóveis, Lda.” uma coima pela prática de contra-ordenação
fiscal no montante de 400,00 €, dela vem recorrer formulando as seguintes conclusões:
1ª. A decisão da autoridade tributária de 14 de Dezembro de 2006, exarada a fls. 22/24 considera
provados os factos constantes da participação de fls. 3 dos autos, para a qual remete.
2ª. Participação essa que já havia sido notificada ao representante legal da arguida.
3ª. Por outro lado, na parte relativa ao enquadramento jurídico a decisão que aplica a coima
expressamente refere que “a viatura descrita foi declarada à Alfândega em 24/05/2005, tendo sido
apresentado o «Fahrzeugschein», cuja utilização equivale a livrete de trânsito caducado ou fora
das condições impostas por lei, estando a matrícula cancelada desde 04/04/2005, necessitando
de MR”
4ª.Os requisitos previstos no artigo 97.º do RGIT visam assegurar ao arguido a possibilidade do
exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e condições em que pode
impugnar judicialmente aquele decisão.
5ª. Por isso tais requisitos deverão considerar-se preenchidos quando as indicações constantes da
decisão que aplica a coima sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos.
6ª. Ora, da descrição dos factos constante da decisão da coima é, claramente, possível à arguida
perceber os factos que determinaram a sua condenação em coima, a saber, o facto da viatura dos autos
ter sido declarada à Alfândega em 24/05/05, tendo sido apresentado o «Fahrzeugsschein», cuja utilização equivale a livrete de trânsito caducado ou fora das condições impostas por lei, estando a matrícula
cancelada desde 04/04/2005, necessitando de CMR.
7ª. Pela leitura do requerimento de recurso judicial interposto pela arguida, facilmente, se constata
que percebeu, cabalmente, os factos que determinaram a aplicação da coima, facto que lhe permitiu o
exercício efectivo do seu direito de defesa.
8ª. Portanto, a decisão que aplicou a coima contém a descrição sumária dos factos, nos termos
impostos pela norma constante do artigo 79º/1/b) do RGIT.
9ª. A douta decisão sob censura violou, por errada interpretação, o estatuído nos artigos 63º/1/b),
1ª parte, do RGIT.
2- O recorrido Gigamotor - Reparação e Comércio de Veículos Motorizados, Lda., contra-alegou
nos termos que constam de fls. 99, no sentido da confirmação da decisão recorrida, em que se louva,
em virtude da mesma se encontrar bem fundamentada e em plena conformidade com as normas legalmente previstas.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A. Com base em participação feita por duas funcionárias da Alfândega do Jardim do Tabaco, o
Director da Directora Regional do Contencioso e Controlo Aduaneiro de Lisboa, pelo despacho recorrido, proferido 14-12-2006, aplicou à Arguida/Recorrente, uma coima pela prática de contra-ordenação
fiscal aduaneira, no montante de € 400,00 - fls. 22 - 23;
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B. Em tal despacho, na parte referente à descrição sumária dos factos, lê-se:
«Descrição Sumária dos Factos
Os factos descritos na Participação, a fls. 3 dos autos, já notificado ao Representante Legal do
arguido e para o qual se remete.
Da irregularidade não resultou qualquer prejuízo efectivo à Fazenda Pública.
Notificada da acusação, a arguida vem apresentar a sua defesa cf. consta nos autos a fls. 17 a 20
dos autos, requerendo a anulação do processo e a eliminação da possibilidade de aplicação de qualquer
coima.»
Seguem-se o enquadramento jurídico, com indicação das normas violadas e punitivas, e a indicação
dos elementos para a fixação da coima, nos termos do art. 27º do RGIT.
Por fim, fixa-se a coima em € 400,00 e as custas em € 44,50 - fls. 22 - 23.
4- O presente recurso foi interposto, vindo a ser admitido, ao abrigo do disposto nos artigos 73.º,
n.º 2 e 74.º, n.º 2 do RGCO, por tal se afigurar manifestamente necessário à melhoria da aplicação do
direito e à promoção da uniformidade da jurisprudência.
Preceitua o n.º 3 do artigo 74.º do RGCO que nesse caso a decisão sobre o requerimento constitui
questão prévia que será resolvida por despacho fundamentado do tribunal.
Vejamos, pois.
Tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º n.º 3 do CC), seguiremos de perto a douta fundamentação aduzida no acórdão de 25/03/09, processo n.º 106/09, numa
situação em tudo semelhante à do presente recurso.
Nos termos do artigo 83.º, n.º 1 do RGIT “o arguido e o Ministério Público podem recorrer da
decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, excepto de o
valor da coima não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância
e não for aplicada pena acessória”.
Ora, no caso em apreço, como acima se disse, a coima aplicada é de € 400, ou seja, tendo em
atenção que os factos imputados à arguida ocorreram no ano de 2006, inferior à alçada dos tribunais
tributários que era de € 935,25 (a alçada do tribunais judiciais de 1.ª instância foi fixada em € 3.740,98
pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 3/99, na redacção dada pelo DL n.º 623/2001, de 17 de Dezembro).
Verifica-se, assim, a excepção de recorribilidade prevista na parte final do já citado n.º do artigo 83.º
Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que a
norma constante do artigo 73.º, n.º 2 do RGCO, que admite a interposição de recursos jurisdicionais
de decisões judiciais proferidas em processos contra-ordenacionais, quando a coima aplicada é inferior
à alçada dos tribunais tributários, tendo em vista a melhoria da aplicação do direito ou a promoção da
uniformidade, é aplicável subsidiariamente ao Regime Geral das Infracções Tributárias (vide, entre
outros o acórdão de 20-06-07, no recurso n.º 411/07).
Invocando o Magistrado recorrente como fundamento da admissibilidade do recurso a sua manifesta necessidade para melhoria de aplicação do direito, importa, deste modo, indagar se ocorre uma
situação enquadrável no referido n.º 2 do artigo 73.º do RGCO.
Tem-se entendido que a expressão “melhoria de aplicação do direito” deve interpretar-se como
abrangendo todas as situações em que há “erros claros na decisão judicial ou seja comprovadamente
duvidosa a solução jurídica ou em que se “esteja perante uma manifesta violação do direito” – cfr Jorge
Lopes de Sousa e Simas Santos, Regime Geral das Infracções Tributárias, 2.ª edição, pág. 506, bem
como os acórdãos de 18-06-03, 16-11-05, 17-01-07, 15-02-07, 2-02-07 e de 06-11-08, nos recursos
n.ºs 503/03, 524/03, 1116/06, 1128/06, 115/06 e 619/08.
No caso em apreço, no intento de demonstrar que o recurso deve ser aceite por se mostrar manifestamente necessário à melhoria do direito, o Ministério Público alega o seguinte:
“1. 0 M.º Juiz de 1ª instância entende que o decisão que aplicou a coima é nula, porque, alegadamente, da mesma não consta a descrição sumária dos factos nos termos do estatuído nos artigos 79.º/1/b)
e 63.º/1/d) do RGIT.
2. A coima foi aplicada praticamente pelo mínimo (€ 400).
3. Ora, como é sabido a jurisprudência não é pacífica quanto à questão de saber o que seja a
descrição sumária dos factos, sendo certo que a interpretação correcta parece ser aquela que considera
que tal exigência se mostra satisfeita quando as indicações contidas na decisão são suficientes para
permitir ao arguido o efectivo exercício do direito de defesa, como, na perspectiva do MP, acontece
no caso em análise.
Pelo exposto, parece certo que o presente recurso deve ser aceite por se mostrar, manifestamente,
necessário à melhoria do direito’.
Perante o teor dum requerimento de admissão de recurso em tudo idêntico, afirmou-se no já
aludido acórdão de 25/03/09, processo n.º 106/09:
“Como se vê, o Requerente admite que não há unanimidade jurisprudencial sobre o conceito de
«descrição sumária dos factos».
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No caso em apreço, a sentença recorrida adoptou uma corrente jurisprudencial mais exigente sobre a densidade da «descrição sumária dos factos» que deve constar da decisão de aplicação de coima,
por força do disposto do art. 79.º, n.º 1, alínea b), do RGIT. O próprio facto de existirem divergências
jurisprudenciais sobre aquele conceito indica que não se está perante uma situação em que possa
considerar-se manifesta a necessidade de admissão do recurso para melhoria da aplicação do direito,
pois a opção por uma das correntes jurisprudenciais não pode, em, princípio e sem mais, considerar-se
um erro manifesto, já que ambas terão por suporte alguma argumentação.
Ou, por outras palavras, o objectivo do art. 73.º, n.º 2, do RGCO ao admitir recursos nos casos em
eles são manifestamente necessários para melhoria da aplicação do direito, não é viabilizar a correcção de
decisões que optem por uma determinada corrente jurisprudencial, mas sim permitir a emenda de erros
jurisprudencialmente inadmissíveis, que estejam à margem de qualquer corrente jurisprudencial.
Por isso, é de concluir que não se verificam, no caso em apreço, os requisitos de que depende a
aceitação do recurso.”
Por inteiro se subscrevem estas judiciosas considerações.
Termos em que se acorda não tomar conhecimento do recurso.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Execução Fiscal. Dação em pagamento. Artigo 60.º da LGT.
Sumário:
I — O artigo 60.º da LGT, inserido no Título III da LGT, trata do procedimento tributário.
II — A decisão sobre um pedido de dação em pagamento é um procedimento tributário,
enxertado no processo de execução fiscal.
III — Assim, tal procedimento tem enquadramento legal no artigo 60.º, 1, da LGT.
IV — Em consequência, e antes da decisão sobre requerimento apresentado para o efeito
pelo executado, impõe-se a sua audição, nos termos da citada disposição legal.
Processo n.º 130/09-30.
Recorrente: ACTIVAC - Instalações Electromecânicas, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino (relator por vencimento).
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ACTIVAC – Instalações Electromecânicas, Ld., com sede na Avenida João de Deus, 19,
Serra das Minas, Rio de Mouro, reclamou judicialmente da decisão da competente autoridade fiscal
da repartição de finanças de Sintra – 2, do indeferimento de dações em pagamento que apresentou em
processos de execução fiscal.
O Mm. Juiz do TAF de Sintra julgou o pedido improcedente.
Inconformada, a reclamante interpôs recurso para este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
I. A sentença recorrida, deve ser revogada, por não ter aplicado correctamente o direito aos factos
provados.
II. Nomeadamente por não ter dado por procedentes os vícios assacados ao indeferimento praticado,
a falta de audição prévia e a falta de fundamentação do acto de indeferimento praticado.
III. Ao contrário da teoria sustentada pela sentença a quo, a prática de actos tributários, deve
respeitar o preceituado no artigo 60º da Lei Geral Tributária, inexistindo qualquer especialidade para
a prática de actos em sede de execução fiscal.
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IV. O artigo 60º da LGT, preceitua que, previamente ao indeferimento de um requerimento deduzido pelo S.P., o respectivo indeferimento será obrigatoriamente precedido de audição prévia do
requerente.
V. Pelo que, o acto reclamado, violou a formalidade essencial, devendo ipso facto ser anulado
por ilegal.
VI. Ainda assim, o acto impugnado é ilegal por preterir igualmente a obrigação legal de fundamentação.
VII. Não dando a conhecer o respectivo iter cognitivo, e não dando a conhecer os respectivos
pressupostos em que a decisão de indeferir se alicerçou, preteriu o acto o dever de fundamentação.
VIII. Preterindo o dever legal de fundamentação, inquinou o acto do vício de violação de lei, a
determinar a respectiva anulabilidade.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. Em 17.09.06 foi instaurado processo de execução fiscal n. 3549200601113267 e aps., contra
a sociedade “Activac - Instalações Electromecânicas, Ld.”, por dívidas de Coimas Fiscais de 2006,
IVA de 2006 e 2007, e IRC de 2005, para cobrança coerciva das importâncias em dívida, no total de
€ 56.700,58.
B. Em 11.09.07 foi enviado ofício de citação do executado para o processo, por via postal com
aviso de recepção, o qual foi recebido em 13.09.07.
C. Em 15.10.07 foi enviado pelo executado via, “fax”, um pedido de dação em pagamento, cujo
conteúdo se dá aqui por reproduzido, dos créditos de que é titular sobre os devedores aí identificados,
tendo sido enviado cópia do requerimento em 17.10.07, a qual foi recebida em 18.10.08.
D. Em 15.11.07 foi proferido pelo Subdirector-Geral da D.S.J.T. o despacho de indeferimento do
pedido mencionado em C), cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, com fundamento na informação
e parecer dimanada dos serviços – cfr. fls. 101 e 102 dos autos.
3. São duas as questões que a recorrente identifica e a que o Tribunal haverá de dar resposta, a
saber: o incumprimento do art. 60º da LGT e a falta de fundamentação do acto reclamado.
Apreciemos cada questão de per si.
3.1. Quanto ao art. 60º da LGT,
A nosso ver, o recorrente tem razão.
Vejamos porquê.
É certo que “o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação
dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional” – art. 103º,
1, da LGT.
E o art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”.
Porém, e no nosso entendimento, o pedido de dação em pagamento (com a subsequente e inerente
decisão) não deixa de ser um procedimento tributário “enxertado” no processo de execução fiscal.
À semelhança aliás do que decorre com o pedido de pagamento em prestações – artºs 196º e ss.
do CPPT.
Logo, podemos dizer que ambas as situações têm enquadramento legal no art. 60º, 1, b) da
LGT.
O que significa a necessidade da audição do requerente antes da decisão.
Quer isto dizer que foi violado o disposto no referido art. 60º, n. 1 da LGT.
Nem se diga que é este um entendimento espúrio.
Isto porque a lei expressamente consagra a obrigatoriedade da audição do interessado em pleno
processo de execução.
Reportamo-nos nomeadamente ao art. 23º, n. 4, da LGT, onde se prevê a audição prévia e obrigatória do responsável subsidiário.
Em abono desta tese, pode ainda chamar-se à colação o relevo constitucional do direito de audição,
consagrado no art. 267º, 5, da CRP.
Por outro lado, na execução fiscal, mau grado o seu carácter judicial, praticam (ou podem praticar-se) actos materialmente administrativos.
Finalmente, a dação em pagamento pode ser decidida pelo próprio Ministro (art. 201º do CPPT),
o que lhe confere a natureza de procedimento administrativo (tributário).
Em suma, temos para nós como certo que se impõe ouvir o executado (nos termos do art. 60º da
LGT), sobre o projecto de decisão desfavorável à sua pretensão.
O recorrente logra pois êxito na sua pretensão.
E porque assim é, torna-se desnecessário conhecer da segunda questão: a falta de fundamentação
do acto reclamado.
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4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
e anular o acto impugnado.
Custas pela fazenda Pública, mas somente na 1ª instância.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator por vencimento) — Isabel Marques da
Silva — Lúcio Barbosa (vencido, de acordo com a declaração de voto junta).
Voto de vencido
Não acompanho a decisão que fez vencimento.
Alinharei de seguida as razões da minha discordância.
O art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”.
E o art. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o processo
de execução fiscal.
Ao invés, “o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos
órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional” – art. 103º, 1, da
LGT.
Como é bom de ver, e como acima dissemos, no processo de execução fiscal não está em causa
o procedimento tributário.
Vale isto por dizer que não foi violado o citado preceito legal, pela simples razão de que o mesmo
se não aplica no processo executivo.
Em processos de natureza judicial as decisões não têm que ser projectadas. A um requerimento
segue-se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo recurso (no caso, reclamação) para
o tribunal competente.
Nem impressiona o facto do responsável subsidiário ser ouvido necessariamente antes da reversão
(art. 23º, 4, da LGT). É que, neste caso, trata-se da chamada de alguém, até então exterior ao processo
executivo, compreendendo-se que seja ouvida antes de nele “entrar”.
Improcederia pois, na minha óptica, este segmento do recurso.
E que dizer da segunda questão?
Também aqui o recorrente não obteria provimento na sua pretensão.
Na verdade, diferentemente do que refere o recorrente, não estamos perante qualquer acto tributário, como é compreensível, mas sim perante um acto praticado em processo de execução fiscal que
não tem natureza jurisdicional. O que é diferente.
Isso não significa que o acto não deva ser fundamentado, à semelhança de todos os actos judiciais.
E para saber se tal acto está ou não fundamentado, nada como dar a conhecer o seu teor, como
segue.
Sobre a pretensão formulada pelo reclamante, aqui recorrente (dação em pagamento), o respectivo
inspector tributário produziu a seguinte informação:
“O SPSintra-2 através do seu oficio n. 14192 de 06/11/07, submete à apreciação superior o requerimento de dação em pagamento apresentado por Activac - Instalações Electromecânicas, Lda., com
sede na Praceta António Nobre, n. 30, Serra das Minas, 2635-603 Rio de Mouro, entrado no serviço
de finanças em 18/10/07.
“Os bens oferecidos em dação, são créditos que a requerente detém sobre seus devedores em
contratos de empreitada, os quais por diversos condicionalismos não têm vindo a conseguir liquidar.
“Consequentemente, requer a dação dos créditos em pagamento, nos termos do art. 201º do CPPT,
para efeitos de pagamento da divida exequenda nos PEF’s com o n. 3549200601113267.
“O SFSintra-2, em informação datada de 06/11/07, para além de informar acerca da extemporaneidade do pedido, esclarece que o primeiro dos créditos oferecidos já foi objecto de penhora em sede
de outro PEF embora permaneça em situação de controvertido por não reconhecido. Quanto ao segundo
crédito indicado, informam que o mesmo já havia sido penhorado através do SIPA no âmbito de outro
PEF e que para além disso também não foi reconhecida a obrigação. Concluem que o requerimento
será desnecessário devido a já se encontrar feita uma penhora e no restante o crédito não poder ser
exigido.
“Atendendo à informação dos serviços que aponta para risco evidente de incobrabilidade, e tendo
presente o disposto no n. 3 do art. 201º do CPPT, nos termos do qual para a admissibilidade da dação
é essencial o assentimento por parte do credor de acordo com o art. 837º do Código Civil, e tendo
presente o disposto no art. 201º do CPPT que claramente atribui carácter facultativo ao interesse do
credor na admissibilidade da dação, concluir-se-á, que se deve verificar o desinteresse do credor na
dação proposta.
“Pelo que, não deve o Estado emitir o seu assentimento à proposta de dação em pagamento,
indeferindo-se o pedido com fundamento no desinteresse da dação conforme previsto no art. 201º n. 3
do CPPT.
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“À Consideração superior”.
Esta informação mereceu a concordância do respectivo coordenador e do director de serviços e a
concordância expressa da competente autoridade tributária, com base na referida fundamentação, que
assim dela se apropriou.
Como é a todas as luzes evidente, trata-se de um despacho suficientemente claro, congruente e
devidamente fundamentado, percebendo-se claramente o iter cognitivo da respectiva decisão.
Improcederia assim, e manifestamente, este segmento do recurso.
Votaria pois o improvimento do recurso, mantendo a decisão recorrida.
É este pois o sentido do meu voto.
Lúcio Barbosa

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Prescrição da dívida exequenda. Interrupção do prazo.
Sucessão de regimes. Citação do devedor subsidiário.
Sumário:
I — Nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil, «a lei que estabelecer, para
qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também
aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir
da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos
tempo para o prazo se completar».
II — Só com a redacção dada ao n.º 1 do artigo 49.º da LGT pela Lei n.º 100/99, de 26
de Julho, se passou a atribuir efeito interruptivo à citação ocorrida no processo
de execução fiscal, em vez da instauração da execução que tinha tal efeito no
domínio do CPT.
III — A respeito dos efeitos dos factos a que é atribuído efeito suspensivo ou interruptivo
rege o artigo 12.º do CC, nos termos do qual se prescreve que a lei que disponha
sobre os efeitos dos factos só visa aqueles que ocorrerem na sua vigência.
IV — A citação do devedor subsidiário reveste a mesma eficácia interruptiva que a do
devedor originário, uma vez que se trata de uma só instância executiva em que
pela reversão se opera uma alteração subjectiva.
Processo n.º 149/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Manuel Melo da Silva Araújo.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza do
TAF de Braga que julgou procedente a oposição deduzida por José Manuel da Silva Araújo, residente
em Braga, à execução fiscal instaurada originariamente contra Barreto & Araújo, Têxteis, Lda., por
dívida de IVA do ano de 1996, e contra si revertida, dela vem interpor recurso para este STA, formulando as seguintes conclusões:
A- Em 16.01.1997, foi instaurado no Serviço de Finanças (SF) de Braga-2 o processo de execução fiscal n.º 4325199701001604, por dívidas de IVA de 1996 e respectivos juros, conta a sociedade
devedora originária BARRETO & ARAÚJO, TÊXTEIS, LDA., no valor total de € 6.154,53 (1. e 2. dos factos
provados).
B- Entre 23.04.2001 e 23.10.2003, os autos estiveram parados por facto não imputável ao contribuinte (5. da matéria assente).
C- Em 18.12.2006, foi o oponente citado da reversão (8. dos factos provados).
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D- Com base nos factos descritos, considerou a Mma. Juiz a quo que a dívida exequenda, relativa
a IVA de 1996, se encontrava prescrita, uma vez que, aplicando o prazo de prescrição previsto na LGT,
o prazo de prescrição da dívida exequenda só se completaria em 02.01.2007.
E- Sucede, porém, que a sentença recorrida fez uma errónea aplicação da lei, uma vez que não
procedeu à valoração da citação do Oponente, em 12.12.2006, ocorrida quando ainda estava em curso
o prazo prescricional.
F- Como é jurisprudência pacífica do STA, ocorrendo nova causa de interrupção da prescrição,
esta produz os seus efeitos próprios, isto é, elimina o prazo que anteriormente tinha decorrido para a
prescrição e obsta a que o novo prazo decorra na pendência do novo processo.
G- E é certo que a boa jurisprudência do STA vertida, por exemplo, no Ac. STA de 04.06.2008
precisa que:
…como se refere no acórdão deste STA de 27/6/2007, proferido no recurso 433/07, não há aqui
que comparar os regimes de suspensão e interrupção do prazo adoptados pelas leis antiga e nova para
determinar qual é o mais favorável, escolhendo a lei aplicável segundo o juízo assim atingido.
Assim, se de acordo com o mecanismo do artigo 279.º, n.º 1 do CC a lei nova for a elegível há
que aplicá-la sem mais.
H- Estes ensinamentos podem ser complementados com o entendimento levado a Acórdão do
STA, cujo sumário se transcreve:
I - Não contendo a citação do interessado a fundamentação da liquidação e do despacho de reversão, deve o contribuinte arguir a nulidade ou irregularidade da citação, no prazo de contestação,
sendo que do indeferimento desta arguição perante o órgão de administração fiscal, cabe reclamação
para o tribunal tributário de 1.ª instância - artigos 198.º, n.º 2, do CPC, 276.º do CPPT e 103.º, n.º 2,
da LGT.
II - Ocorrendo com a Lei Geral Tributária um encurtamento do prazo de prescrição em relação
ao previsto no CPT, é aplicável o regime do artigo 297.º do Código Civil, conforme impõe o n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro.
III - Todavia, a aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais, em resultado da previsão normativa do artigo 297.º do CC, não impõe a aplicação de um ou outro regime
em bloco, pois só se refere a lei que altere o prazo e não aos termos em que se conta, nem tudo o
que releva para o seu curso.
IV - A respeito dos efeitos dos factos a que é atribuído efeito suspensivo ou interruptivo rege o
artigo 12.º do CC, nos termos do qual se prescreve que a lei que disponha sobre os efeitos dos factos
só visa aqueles que ocorrerem na sua vigência.
V - A citação do devedor subsidiário reveste a mesma eficácia interruptiva que a do devedor
originário, uma vez que se trata de uma só instância executiva, em que pela reversão, se opera uma
alteração subjectiva.(destacado nosso).
I- Da boa jurisprudência invocada avulta que, para efeitos de determinação da prescrição, haverá,
por força da aplicação do comando vertido no art.º 12.º do CC, que atender a todos os factos interruptivos
ou suspensivos previstos na lei em vigor no momento em que os factos ocorram.
J- Tendo em conta o paralelismo existente entre a base factual subjacente ao douto Acórdão citado
e a situação vertente, convoca-se a douta apreciação do Supremo Tribunal Administrativo no invocado
aresto de 04.06.2008: … tendo os oponentes sido citados antes de terem decorrido os oito anos previstos
na LGT, não ocorreu, assim, a invocada prescrição ao abrigo desta lei.
K- Na situação dos autos, o Oponente foi citado antes que tivesse decorrido o prazo de oito
anos da LGT.
L- Logo, não ocorreu a invocada prescrição ao abrigo desta lei, encontrando-se o referido
prazo prescricional interrompido, mantendo-se, até à presente data, o efeito derivado da aludida
interrupção ocorrida em 18.12.2006.
M- Ao não decidir assim, fez a sentença recorrida uma errónea subsunção dos factos ao ordenamento jurídico aplicável, maxime do art.º 49.º, n.º 1 da LGT.
N- Razão pela qual deverá ser revogada e substituída por Acórdão que, verificando a inexistência
da prescrição da dívida exequenda, ordene a baixa dos autos para o prosseguimento da causa, de modo
a conhecer das demais questões suscitadas.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se assentes os seguintes factos:
1. Foram deduzidas execuções fiscais n.º 3425199701001604 contra Barreto & Araújo, Têxteis,
Lda., proveniente de IVA do ano de 1996, no valor total de 6.154,53 €;
2. Em 16.01.1997, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3425-97/100160.4 relativo a
IVA e juros de 1996;
3. Em 23.04.2001 por despacho do Chefe de Finanças foi o processo remetido à Divisão de Justiça
Tributária para apreciação jurídica (fls. 105 do PEF);
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4. Em 23.10.2003 o Serviço de Finanças de Braga solicitou à Conservatória do Registo Predial
de Braga certidão com vista à reversão da dívida (fls. 107 do PEF):
5. No período compreendido entre 23.04.2001 (data do despacho do Chefe de Finanças a remeter
o processo à Divisão de Justiça Tributária para apreciação jurídica) e 23.10.2003 (data em que o Serviço de Finanças de Braga solicitou à Conservatória do Registo Predial de Braga certidão com vista à
reversão da dívida) os autos encontraram-se parados por facto não imputável ao Oponente;
6. Constatada a inexistência de bens na sociedade executada, veio a execução a reverter contra o
Oponente, na qualidade de gerente, por despacho datado de 13.12.2006 do Chefe de Finanças, pelas
contribuições à Segurança Social (fls. 62 do PEF/21 dos autos);
7. Em 16.05.2006 o Oponente foi notificado para a audição prévia relativa ao projecto de reversão
da dívida (fls. 147/151);
8. Pelo ofício n.º 9328 foi o Oponente citado em 18.12.2006 e a presente oposição foi deduzida
em 29.01.2007.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza “a quo” que declarou
prescrita a dívida exequenda referente a IVA do ano de 1996 e, em consequência, julgou procedente a
oposição deduzida pelo ora recorrido contra o qual havia sido ordenada a reversão da execução fiscal
instaurada inicialmente contra a devedora originária para cobrança daquela dívida.
Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que à dívida em causa se aplicava o prazo de oito
anos previsto no artigo 48.º da LGT, o qual, contado a partir da entrada em vigor desta, se teria completado, assim, em 2/1/2007.
Vejamos. Respeitando a dívida exequenda a IVA do ano de 1996, nos termos do artigo 34.º do
CPT, então em vigor, o prazo de prescrição era de dez anos, contando-se desde o início do ano seguinte
àquele em que ocorreu o facto tributário, ou seja, neste caso, desde 1/1/1997.
Com a entrada em vigor da LGT em 1/1/1999, o referido prazo de prescrição passou a ser de
apenas oito anos.
Nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil, “a lei que estabelecer, para qualquer efeito,
um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem
em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.
Como, de acordo com o n.º 3 do artigo 34.º do CPT, a instauração da execução interrompia a prescrição, e, no caso em apreço, fora instaurada execução fiscal para cobrança de tal dívida em 16/1/1997,
é evidente que, à data de entrada em vigor da LGT, em 1/1/1999, faltava mais tempo para o prazo de
prescrição previsto no CPT se completar do que o novo prazo que a LGT veio a consagrar.
Daí que, por força do artigo 297.º, n.º 1 do CC, seja, na verdade, o prazo de oito anos, previsto na
LGT, o aplicável, o qual se conta a partir da entrada em vigor desta e se completaria, como se diz na
sentença recorrida, em 2/1/2007, caso não ocorresse até aí qualquer causa de interrupção do mesmo.
No caso aqui em apreciação, ocorrera já em 16/1/1997 um facto interruptivo – a instauração da
execução fiscal – sendo que a LGT deixou de atribuir efeito interruptivo a tal facto.
Só com a redacção dada ao n.º 1 do artigo 49.º da LGT pela Lei n.º 100/99, de 26/7, se passou a
atribuir efeito interruptivo à citação ocorrida no processo de execução fiscal, em vez da instauração da
execução que tinha tal efeito no domínio do CPT.
Ora, de acordo com o ponto 8 do probatório, o oponente foi citado em 18/12/2006.
Ou seja, desde que o prazo de prescrição de oito anos aqui aplicável começou a correr, em 1/1/1999,
o único facto interruptivo que ocorreu foi, pois, a citação do oponente em 18/12/2006, facto esse que
se verificou antes de completado aquele prazo.
Daí que nem sequer se possa dizer que tenha ocorrido nova causa de interrupção da prescrição,
como refere o recorrente.
Sendo certo que, como se disse no acórdão deste STA de 28/5/2008, proferido no recurso n.º 154/08,
a respeito dos efeitos dos factos a que é atribuído efeito suspensivo ou interruptivo rege o artigo 12.º do
CC, nos termos do qual se prescreve que a lei que disponha sobre os efeitos dos factos só visa aqueles
que ocorrerem na sua vigência.
Além de que a citação do devedor subsidiário reveste a mesma eficácia interruptiva que a do
devedor originário, uma vez que se trata de uma só instância executiva em que pela reversão se opera
uma alteração subjectiva.
Razão por que se não mostra, assim, prescrita a dívida exequenda.
Ao não decidir assim, fez, pois, a Mma. Juíza “a quo” na sentença recorrida errónea subsunção dos
factos ao ordenamento jurídico aplicável, designadamente violando o disposto no n.º 1 do artigo 49.º
da LGT, na redacção dada pela Lei 100/99, de 26/7, aqui aplicável, pelo que aquela decisão se não
pode manter.
Tendo o tribunal recorrido deixado de conhecer dos restantes fundamentos da oposição por os
considerar prejudicados pela solução dada ao litígio, impõe-se agora o seu conhecimento, se outro
motivo a tal não obstar.
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Atenta a petição inicial, o oponente, além da prescrição da dívida exequenda, invocou ainda,
como fundamentos da sua oposição, além da preterição de formalidades legais, a sua ilegitimidade,
por falta de culpa na insuficiência do património da sociedade devedora originária, tendo apresentado
designadamente para prova dos factos alegados rol de testemunhas que não chegaram a ser ouvidas,
face à solução dada pela Mma. Juíza “a quo” ao litígio, pelo que, como é evidente, não reúne ainda o
processo os elementos necessários ao conhecimento dos restantes fundamentos de oposição invocados,
pelo que se impõe que, por esse motivo, baixem os autos à 1.ª instância para que, produzida a prova
que se mostrar necessária e fixados os factos relevantes dela apurados, se conheça depois do mérito
desses fundamentos de oposição.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e ordenar a baixa dos autos
à 1.ª instância para aí prosseguirem os seus ulteriores termos com vista ao conhecimento das questões
que se consideraram prejudicadas face à solução dada ao litígio que ora se revogou.
Sem custas, uma vez que o oponente não contra-alegou neste STA.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Compensação de dívida tributária. Interpretação da lei conforme à
Constituição.
Sumario:
Numa interpretação conforme à Constituição, o artigo 89.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário não apoia a Administração na declaração de compensação de dívida tributária sem que sobre o acto de liquidação dessa dívida tenham
decorrido os prazos de impugnação administrativa e contenciosa.
Processo n.º 262/09-30.
Recorrente: Sotomar — Empreendimentos Industriais e Imobiliários, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Sotomar, Empreendimentos Industriais e lmobiliários, SA” vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou improcedente a reclamação judicial por si deduzida
nos presentes autos de execução fiscal.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões, que subordinamos a alíneas.
a) A Recorrente apresentou reclamação dos órgãos de execução fiscal ao abrigo dos artigos 276º e
278º do CPPT, do despacho proferido pelo Sr. Chefe de Serviço de Finanças de Porto 1., que determinou
que o valor de 81.401,93 euros, resultante do reembolso de IRC devido à Recorrente, fosse utilizado
na regularização da dívida impugnada no processo n.º 3174200601009710.
b) O tribunal “a quo” proferiu sentença mantendo a decisão do Exmo Sr. Chefe de Finanças, não
obstante ter reconhecido que foi requerida a prestação de garantia pela Recorrente e a sua intenção
inequívoca de reclamar.
c) Entende a Recorrente, ao contrário da douta decisão recorrida, que o dito acto do Exmo Sr.
Chefe de Serviço de Finanças, foi inadequado e extemporâneo, por ter sido requerida um mês antes
a prestação de garantia para suspensão do processo, ao mesmo tempo que se dava conhecimento da
intenção de reclamação do acto,
d) Entende por isso a Recorrente que a ser proferido qualquer despacho pela Administração Fiscal, na sequência lógica do pedido apresentado deveria sempre ser o de fixação do valor de garantia a
prestar e não a notificação da nota de compensação,
e) Refutou este entendimento a douta decisão do tribunal “a quo”, quando alegando a decisão
n.º 360/08 de 3/7/08 do Tribunal Constitucional, defendeu que a compensação podia ser realizada pela
Administração Fiscal apesar de ainda não se encontrar esgotado o prazo para o exercício do direito de
defesa do contribuinte.
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f) Interpretou mal o tribunal “a quo”, a referida decisão do Tribunal Constitucional, porquanto
entende a Recorrente que não é de todo aplicável a dita decisão ao caso concreto, em virtude de neste se
ter iniciado já a defesa do contribuinte, e como tal estava a Administração Fiscal obrigada a respeitá-la
e a dar-lhe seguimento, nomeadamente proferindo despacho de fixação de garantia solicitada.
g) Não se trata aqui de um caso no qual estava inerte o contribuinte, aquando da notificação da
nota de compensação.
h) Contrariamente ao disposto na decisão do Tribunal Constitucional, alegada e que no entender
do tribunal “a quo” contrariava o disposto no acórdão do STA de 23 de Abril de 2008 proferido no
processo 0133/08, e invocado pela Recorrente na reclamação apresentada,
i) Já tinha sido iniciado por parte da Recorrente um processo de defesa, o qual culminaria com a
apresentação da reclamação, logo após a prestação da garantia, que deveria ter sido fixada pela Administração fiscal em tempo útil.
j) Não era, pois, a contribuinte que estava em falta, o primeiro passo para a defesa havia sido
dado, competia à Administração Fiscal, dar o seguimento devido ao requerimento apresentado e que
é inequivocamente a prova de intenção de defesa (apresentada muito antes da notificação da compensação), mais ainda foi apresentada uma reclamação graciosa no âmbito daquele processo já
em 30 de Agosto de 2005,
k) Nesse sentido, a interpretação do tribunal “a quo” do artigo 89º do CPPT, que prevê a
compensação quando ainda está pendente a reclamação, sobretudo quando foi pedida pela Recorrente, dentro do prazo, a prestação de garantia, e estava pendente sem qualquer dúvida uma
reclamação (30-08-05), viola o direito de acesso ao direito de defesa, de justiça e de acesso aos
tribunais, nomeadamente por incidir sobre um “débito” impugnado.
l) Considerando ser ilegal a interpretação do artº 89º do CPPT, quando permite levar a cabo
a compensação quando o contribuinte declara expressamente em momento anterior à sua efectivação que pretende apresentar reclamação administrativa, pede para ser notificado da caução a
prestar e oferece-se a garantir a verba suficiente para suspender o processo executivo.
m) Pelo supra exposto, entende a recorrente terem sido violados, entre outros o Princípio do
Estado de Direito Democrático (artº 2 da CRP), de Acesso ao Direito (artº 20/4/5 da CRP), bem como
os artigos 89º do CPPT.
TERMOS EM QUE, COM O DOUTO SUPRIMENTO DE EXA DEVE O PRESENTE RECURSO SER CONSIDERADO INTEIRAMENTE PROCEDENTE, DEVENDO SER REVOGADA
A DOUTA DECISÃO PROFERIDA COM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS, COM O QUE
SE FARÁ JUSTIÇA!!!
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Vem o presente recurso jurisdicional da sentença do TAF do Porto que indeferiu a reclamação
da recorrente contra a compensação operada pelo órgão de execução fiscal que determinou que o seu
crédito de IRC fosse utilizado no pagamento parcial de uma dívida de Sisa em execução.
Embora, na sentença se tenha reconhecido que a AT procedeu à compensação em momento anterior
ao termo dos prazos para reagir contra a liquidação subjacente à dívida exequenda, considerou-se que
tal facto não impedia o fisco de a declarar.
Na defesa da sua interpretação do artº 89º, n.º 1 do CPPT, o juiz a quo invocou dois Acs. do TC
que não julgaram inconstitucional a interpretação dada ao referido normativo “no sentido de que a
compensação de créditos fiscais, realizada por iniciativa da Administração Tributária, pode ser efectuada
desde momento em que a dívida se tome exigível, apesar de ainda não se encontrar esgotado o prazo
para o exercício do direito de impugnação e de esta ainda não ter sido deduzida, sem que isso implique
qualquer cerceamento das possibilidades de defesa do contribuinte que deva considerar-se irrazoável,
desproporcionado ou intolerável.” (Acs. do TC nºs 386/05 e 133/08).
A meu ver, a pronúncia do TC sobre a questão não invalida minimamente a jurisprudência do STA
na matéria, também citada na douta sentença em crise.
É que apesar da interpretação literal do artº 89º, n.º 1 do CPPT não afrontar a Constituição, não
significa que deva ser adoptada.
Com efeito, tal como propõe Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado, Vol. 1, pág. 635, “a proibição de efectuar a compensação se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial
ou oposição à execução da dívida exequenda exprime uma intenção legislativa de a compensação só
se dever efectuar relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia. Por isso, está ínsito
naquele n.º 1 que a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais de
impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa.”
Face ao exposto, entendo que o tribunal a quo ao manter a compensação operada pelo fisco, violou
o artº 89º do CPPT, pelo que deve ser revogada, julgando-se procedente o presente recurso.
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1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber se foi dada boa interpretação ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) Pela Administração Fiscal foi emitida a liquidação de imposto municipal de sisa e respectivos
juros compensatórios, no montante de 115.626,04 euros, a pagar pela sociedade Sotomar - Empreendimentos Industriais e Imobiliários, S.A, ora reclamante, e cujo prazo limite para pagamento voluntário
terminou em 5/5/2006.
b) Em 25/5/2006, pelo Serviço de Finanças do Porto 1 foi instaurada a execução fiscal
n.º 3174200601009710 contra a ora reclamante, para cobrança coerciva de dívida proveniente da
liquidação referida na alínea anterior, no montante de 115.624,04 euros.
c) A ora reclamante foi citada para a execução em 5/7/2006 - cfr. carta precatória junta.
d) Em 3/8/2006, a executada requereu ao Exmo Sr. Chefe de Serviço de Finanças da Feira 2, a
fixação de valor para prestação de garantia idónea, informando-o da sua intenção de apresentar reclamação graciosa contra a liquidação do imposto que originou a dívida exequenda, para efeitos de
suspensão do processo de execução fiscal - cfr. fls. 27 dos autos.
e) Em 31/8/2006, a Administração Fiscal efectuou a compensação do montante de 81.401,93 euros, referente ao reembolso de IRC do ano de 2005, para aplicação no pagamento de parte das dívidas
integrantes de processo de execução fiscal n.º 3174200601009710 - cfr. fls. 60, 71/72.
f) A reclamante foi notificada da nota de compensação referida em e) e ainda para, querendo,
apresentar reclamação graciosa no prazo de 120 dias, ou impugnar judicialmente no prazo de 90 dias
- cfr. fls. 60 dos autos.
g) Em 18/9/2006, a ora reclamante apresentou reclamação graciosa relativamente à liquidação
subjacente à dívida constante do processo de execução fiscal identificado em b), e propôs-se prestar
garantia para atribuição de efeito suspensivo.
h) Na sequência da notificação referida em f), a ora reclamante apresentou reclamação graciosa
contra a compensação efectuada com o reembolso do IRC do ano de 2005, a qual foi indeferida por
despacho de 5/12/2007, por não ser esse o meio próprio para o efeito - cfr. fls. 61 dos autos.
i) Através de ofício datado de 19/10/2006, a ora reclamante foi notificada pela Administração
Fiscal do valor da garantia a prestar para suspender a execução fiscal n.º 3174200601009710 - cfr.
fls. 33 dos autos.
j) Por despacho de 27/3/2008, foi mandado proceder a nova notificação da ora reclamante para,
querendo, reclamar da demonstração da compensação, nos termos do art. 276º do CPPT - cfr. fls. 65/66
dos autos.
k) A ora reclamante foi notificada para reclamar da demonstração da compensação referida em e)
em 2/4/2008.
l) A presente reclamação foi apresentada em 15/4/2008 - cfr. fls. 75 dos autos.
2.2 Prescreve o n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário que «Os
créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação
judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas
à mesma administração tributária, salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso
judicial ou oposição execução da dívida exequenda ou esteja a ser paga em prestações, devendo a
dívida exequenda mostrar-se garantida nos termos deste Código».
A este propósito, em anotação 9. ao artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, Jorge Lopes de Sousa escreve como segue.
«O Tribunal Constitucional no acórdão n.º 386/2005 entendeu que o n.º 1 deste art.º 89.º não é
materialmente inconstitucional, à face dos princípios da igualdade e do acesso aos tribunais (art.ºs 13.º
e 20.º, n.º 1 da CRP), quando interpretado com o sentido de permitir a compensação logo que a dívida
se torna exigível, findo o prazo de pagamento voluntário de 30 dias (aplicável, nos termos do art.º 85.º,
n.º 2, do CPPT, quando não for fixado prazo especial), mesmo antes de estar findo o prazo para o
exercício do direito de impugnação, que é de 90 dias, nos termos do n.º 1 do art.º 102.º deste Código,
embora desta interpretação resulte que o contribuinte que vise obstar à compensação tenha de impugnar
o acto de liquidação dentro daquele prazo de 30 dias, sob pena de perder o direito de ver suspensa a
execução, pois a dívida, operada a compensação, fica cobrada. Parece, porém – pondera Jorge Lopes de
Sousa –, que a interpretação que se deve efectuar do n.º 1 deste art.º 89.º não é essa, pois a proibição de
efectuar a compensação, se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda exprime uma intenção legislativa de a compensação só se dever
efectuar relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia. Por isso, está ínsito naquele n.º 1
que a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação
contenciosa e administrativa do acto de liquidação da dívida em causa.».
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Por outro lado, como também assinala o mesmo Autor, na mesma obra, em anotação 7. ao normativo em foco «(…) não se pode admitir que ocorra uma privação coerciva de um direito de crédito,
como sucede nos casos de compensação forçada previstos no artigo 89.º, sem que sejam concedidas
ao afectado por ela todas as garantias de defesa que são concedidas à generalidade dos executados
fiscais».
É que, como também já se disse no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de
23/4/08, proferido no recurso n.º 133/08, tal entendimento «(…) redundaria numa diminuição irrazoável
e desproporcionada dos meios de defesa e impugnatórios da recorrente, com potencialidade para lesar
de forma irreversível os seus direitos, já que não precludindo embora a possibilidade de vir a contestar
a dívida executada e não importando numa perda definitiva do valor do seu crédito, a verdade é que a
privação no momento certo do correspondente montante pode ocasionar graves problemas de liquidez
de empresas como a recorrente e, em última análise, comprometer a sua sobrevivência económica».
Daí que, como no aresto citado, tenha de concluir-se pela inadmissibilidade de compensação de
dívidas de tributos por iniciativa da Administração Tributária antes de esgotados os prazos de impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso judicial ou oposição à execução, sob pena de violação
dos princípios constitucionais da igualdade e do acesso ao direito a uma tutela jurisdicional efectiva
(artigos 13.º, 20.º e 268.º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa).
Cf. o que vem de dizer-se nos acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de
21-5-2008 e de 25-6-2008, proferidos nos recursos n.º 356/08 e 464/08.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida advoga que «tendo a compensação em causa nestes
autos sido efectuada antes da dedução da reclamação graciosa contra a liquidação subjacente à dívida
exequenda, conclui-se estarem verificados os pressupostos previstos no art. 89.º, n.º 1 do CPPT e, portanto, pela legalidade de tal compensação»; e que «esta norma não afronta os princípios fundamentais
da igualdade, do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva, quando interpretada no sentido de
que a compensação de créditos fiscais, realizada por iniciativa da Administração Tributária, pode ser
efectuada desde o momento em que a dívida se torne exigível, apesar de ainda não se encontrar esgotado
o prazo para o exercício do direito de impugnação e de esta ainda não ter sido deduzida, sem que isso
implique qualquer cerceamento das possibilidades de defesa do contribuinte que deva considerar-se
irrazoável, desproporcionado ou intolerável».
Na verdade, assim é.
Com efeito, o n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário «não
consubstancia uma limitação inaceitável do direito de defesa», e poderá não ser materialmente inconstitucional – como, aliás, foi dito pelo Tribunal Constitucional mormente no seu acórdão supracitado.
Julgamos, no entanto – de certo modo acolhendo a doutrinação de Jorge Lopes de Sousa, supracitado –, que a interpretação do n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
em melhor conformidade com a Constituição, é a aquela que entende não ser admissível «que ocorra
uma privação coerciva de um direito de crédito (…), sem que sejam concedidas ao afectado por ela
todas as garantias de defesa que são concedidas à generalidade dos executados fiscais».
E, assim, entendemos que no caso a sentença recorrida não terá dado ao n.º 1 do artigo 89.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário a interpretação mais consentânea com a Constituição
e os seus princípios (de tutela jurisdicional efectiva).
Estamos, deste modo, a concluir, em síntese, que numa interpretação conforme à Constituição, o
artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário não apoia a Administração na declaração de compensação de dívida tributária sem que sobre o acto de liquidação dessa dívida tenham
decorrido os prazos de impugnação administrativa e contenciosa.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
julgando-se procedente a reclamação e anulando-se a decisão do órgão da execução fiscal.
Sem custas.
Vale.

Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Processo n.º 809/08-30.
Recorrente: Álvaro Teves Franco de Lemos.
Recorrido: Instituto de Gestão da Segurança Social — Secção de Processos de Ponta Delgada.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – ÁLVARO TEVES FRANCO DE LEMOS interpôs recurso de revista para este Supremo
Tribunal Administrativo do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 20-3-2007, nos termos
do art. 150.º do CPTA. (1)
A jurisprudência maioritária da Secção do Contencioso Tributário é no sentido da admissibilidade
deste tipo de recursos no contencioso tributário, inclusivamente em processos de oposição à execução
fiscal, com o é o caso do presente processo. (2)
Na linha dessa jurisprudência, a que se adere, entende-se que são admissíveis recursos excepcionais
de revista no contencioso tributário, em processos de oposição à execução fiscal.
2 – O art. 150.º do CPTA estabelece que «das decisões proferidas em segunda instância pelo
Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito» (n.º 1).
Nos termos do n.º 5 do mesmo artigo, «a decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto,
se preenchem os pressupostos do n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre
os mais antigos da secção de contencioso administrativo».
No caso em apreço, o recurso é interposto de um acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul
proferido em segundo grau de jurisdição.
A Recorrente defende que o recurso deve ser admitido por ser necessário para melhor aplicação
do direito.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Nos termos do arts 150.º do CPTA pode haver lugar a recurso de revista para o Supremo Tribunal
Administrativo das decisões proferidas em 2.ª Instância pelo Tribunal Central Administrativo.
O recurso tem natureza excepcional e apenas será admissível, quando esteja em causa a apreciação
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Em todo o caso a revista só poderá ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
Por outro lado o âmbito de intervenção deste recurso não é determinado segundo um critério
quantitativo mas sim segundo um critério qualitativo - cfr. Mário Aroso de Almeida, O Novo Regime
do Processo nos Tribunais Administrativos, 1ª edição, pág. 335.
Trata-se portanto de recurso restrito a matérias de maior importância, em função da sua relevância jurídica ou social ou em que a admissão do recurso seja necessária para uma melhor aplicação
do direito, na perspectiva de possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros,
em termos de garantia de uniformização do direito1
Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29 de Novembro de 2006,
recurso 729/06, in www.dgsi.pt, «A relevância jurídica ou social afere-se em, termos da utilidade
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular», sendo que a divergência, em sede factual, relativamente ao acórdão recorrido, não pode nunca
justificar tal recurso.
Tal não parece ser o caso das questões suscitadas no presente recurso, como se constata das
respectivas conclusões, em que e recorrente inclui abundante matéria de facto, resultando manifesto
que pretende submeter a questão a uma tripla instância, sem que se verifiquem pressupostos processuais para tal.
Nestes termos, e por não se verificarem os pressupostos do recurso excepcional de revista, nomeadamente os do art. 150.º, n.ºs 1 e 2 do CPTA, somos de parecer que o presente recurso deve ser
rejeitado.
Assim, cabe apreciar se se verifica o requisito de admissibilidade do recurso de este ser claramente
necessário para melhoria da aplicação do direito.
Esse Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo sobre os requisitos de admissibilidade
do recurso previstos no art. 150.º do CPTA o seguinte:
Nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo
Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.
O STA tem acentuado repetidamente, nemine discrepante - cfr., por todos, o acórdão da Secção
do Contencioso Administrativo de 24 de Maio de 2005, recurso n.º 579/05 - que o recurso de revista
daquele artigo 150.º, “quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admis-
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sibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida
na lei, não deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que
apenas poderá ser admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a
uma luz fortemente restritiva”.
Na mesma orientação, refere MÁRIO AROSO, que “não se pretende generalizar o recurso de
revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos
litígios», cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como
uma válvula de segurança do sistema”.
Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss.
O artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.
E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas
discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse
objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista”; e esta, em termos de capacidade de expansão da
controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.
Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há-de resultar da possibilidade de repetição,
num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.
3 – No caso em apreço, foi deduzida uma oposição à execução fiscal pelo ora Recorrente que foi
julgada totalmente procedente pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada (fls. 176-181).
O Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social interpôs recurso da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal para o Tribunal Central Administrativo Sul.
Este último Tribunal, por acórdão de 20-3-2007, concedeu provimento ao recurso jurisdicional e
julgou a oposição improcedente.
O Oponente, ora Recorrente, interpôs recurso daquele acórdão, concluindo da seguinte forma:
a) O recorrente não preteriu credores com o património da empresa pois pagou os velhos trabalhadores com dinheiro arrancado do seu património particular que vendeu ou onerou.
b) A recuperação da empresa tornou-se impossível dado se uma sociedade de despachantes aduaneiros que deixou de facturar 90% do que costumava desde que as fronteiras da EU desapareceram
sendo impossível a sua reconversão noutra actividade dada a idade e formação do pessoal de que
dispunha e mesmo assim conseguiu sobreviver 7 anos àquele desaparecimento.
c) O recorrente não delapidou o património da empresa porque esta sendo uma prestadora de
serviços, não o tinha a não ser a organização de pessoas que deixou de os ter.
d) O recorrente não teve culpa nessa delapidação que não existiu e a ausência de trabalho não
se lhe pode ser imputada.
e) A recorrida não alegou factos concretos de que o recorrente pudesse defender-se da presunção de culpa que, mesmo se fosse constitucional, não dispensava quem se prevalecesse daquela de os
apontar.
f) Mas, algumas das dívidas exequendas estão prescritas por não ter sido cumprido o prazo do
artigo 498 do Código Civil, aplicável porque o recorrente, não é o devedor originário e a sua responsabilidade é-lhe assacada por uma culpa presumida.
g) Há oposição de julgados porque a jurisprudência citada exige a presença de dois requisitos
para a reversão, quais sejam a inexistência de bens e a culpa do revertido na inexistência de tais bens
e o douto acórdão recorrido reconhecendo que a falta de património se deveu a facto de terceiro,
contraria tal desiderato, embora de forma indirecta.
h) Apesar disso a culpa presumida viola o princípio da inocência por se tratar de direito delitual
e não civil, qualidade já reconhecida por este Venerando Supremo tribunal em acórdão atrás citado.
i) E porque o douto acórdão recorrido não fez a aplicação mais feliz das normas contidas nos
artigos 24 1.b) da LGT, artigo 32.2 da CRP e 78.1 do Código das Sociedades Comerciais, e 498 do
CC deve por isso ser mandado revogar, mantendo-se a douta sentença da primeira instância como a
melhor, mais válida e melhor adequada ao caso subjudice.
JUSTIÇA
Nas conclusões de se reproduziram são suscitadas questões cuja resolução envolve a apreciação
de matéria de facto, pelo que estão fora do âmbito do recurso de revista, como é o caso das referidas
nas conclusões a) a d).
Na verdade, saber se o Recorrente não preteriu credores e pagou a trabalhadores com o seu património particular, apurar quais as razões por que a recuperação da empresa se tornou impossível e se
houve delapidação do património da empresa são questões que têm de ser apreciadas à face da prova
produzida e das regras da vida e da experiência, pelo que, não envolvendo a interpretação de regras
jurídicas, estão fora do âmbito do recurso de revista, que «só pode ter como fundamento a violação de
lei substantiva ou processual».
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Na conclusão e), o Recorrente refere que «a recorrida não alegou factos concretos de que o
recorrente pudesse defender-se da presunção de culpa que, mesmo se fosse constitucional, não dispensava quem se prevalecesse daquela de os apontar», sendo a única questão jurídica que coloca a da
constitucionalidade da presunção de culpa, prevista no art. 24.º, n.º 1, alínea b), da LGT.
Na conclusão f), o Recorrente coloca a questão da prescrição de algumas dívidas exequendas por
ter sido excedido o prazo previsto no art. 498.º do CC, cuja aplicação defende.
A conclusão g) reporta-se à demonstração da existência de oposição de julgados, pelo que não
releva para o presente recurso de revista.
Nas conclusões h) e i), o Recorrente afirma que «a culpa presumida viola o princípio da inocência por se tratar de direito delitual e não civil» e que a posição assumida no acórdão recorrido viola
«os artigos 24 1.b) da LGT, artigo 32.2 da CRP e 78.1 do Código das Sociedades Comerciais, e 498
do CC».
A questão da violação do art. 498.º do CC não foi colocada no recurso para o Tribunal Central
Administrativo Sul nem foi por este apreciada, pelo que não podem ser objecto de apreciação no âmbito de recurso de revista, que se destina a apreciar a correcção da decisão recorrida e não a a apreciar
questões não apreciadas pelas instâncias.
A questão de direito colocada é, assim, a da constitucionalidade da presunção de culpa que decorre
do art. 24.º, n.º 1, alínea b), da LGT, à face do disposto no art. 32.º, n.º 2, da CRP, que afasta o regime
de responsabilização com base na culpa que se prevê no art. 78.º do Código das Sociedades Comerciais.
Como se vê pela parte final do acórdão recorrido, foi com base naquela presunção de culpa, que
o Tribunal Central Administrativo Sul considerou não ter sido ilidida, que o este Tribunal concluiu que
o Recorrente deveria ser responsabilizado pelo pagamento da dívida exequenda.
Na alínea b) do n.º 1 do art. 24.º da LGT estabelece-se, no que aqui interessa, que as pessoas que
exerçam funções de administração ou gestão em pessoas colectivas são subsidiariamente responsáveis
«pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado no período do
exercício do seu cargo, quando não provem que não lhes foi imputável a falta de pagamento».
Esta questão manifestamente susceptível de repetição noutros casos, pelo que é de admitir a
revista.
Termos em que acordam em admitir o presente recurso de revista.
Sem custas.
bosa.

Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Lúcio Bar-

(1) Pelo despacho de 27-1-2009, foi decidido não tomar conhecimento do recurso interposto do acórdão do Tribunal
Central Administrativo Sul de 8-4-2008, não tendo sido impugnada a decisão.
(2) Admitindo este tipo de recursos no contencioso tributário, podem ver-se, a título de exemplo, os acórdãos de 14-7-2008,
recurso n.º 172/08; de 1-10-2008, recurso n.º 365/08; e de 15-10-2008, recurso n.º 554/08.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
IVA. Dedução do imposto. Factura
Sumário:
I — A factura ou documento equivalente passado em forma legal exigida pelo artigo 19.º,
n.º 2 do CIVA para a dedução do imposto é a que respeite todas as exigências do
artigo 35.º, n.º 5 do mesmo Código.
II — A exigência desse formalismo constitui um verdadeiro requisito substancial do
direito à dedução do imposto, apesar de o sujeito passivo estar isento de IVA.
Processo n.º 951/08-30.
Recorrente: Sovereign Trust Portugal — Serviços de Assistência Financeira, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Sovereign Trust Portugal - Serviços Assistência Financeira, Lda, melhor identificada nos autos,
não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou improcedente
a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IVA, relativo aos exercícios
de 2001 e 2002, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. Os serviços prestados pela recorrente à Sovereign Trust (Gibraltar) Limited e a que se referem
as facturas identificadas nos autos não estão sujeitos a IVA, porquanto a sociedade que adquire tais
serviços se encontra sedeada em país não pertencente à União Europeia,
2. Com efeito, tal resulta da matéria de facto dada como provada nas alínea F) a S) da decisão
recorrida e do n.º 9 do artigo 6º CIVA
3. Não é verdade que as facturas emitidas pela recte. não reúnam os requisitos legais, mais concretamente o previsto na alínea b), do n.º 5 do art. 35º do CIVA,
4. Com efeito, a mera remissão para os contratos e a referência a serviços, de consultoria económica
e financeira basta para identificar os serviços em questão, dado que tais contratos, que são do perfeito
conhecimento da SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LTD, identificam os serviços contratados e
que à impugnante incumbe prestar, bem como a sua natureza e custa.
5. Tais serviços foram suficientemente identificados, razão pela qual, no decurso do procedimento
de inspecção, a Administração Tributaria teve acesso a toda a informação que necessitava para levar a
cabo cabalmente a sua acção fiscalizadora.
6. Ora, conforme resulta da Jurisprudência citada pelo Tribunal a quo, é pacifico que “A exigência
da observância desses requisitos nos referidos documentos — facturas — tem como escopo permitir
à Administração tributária o controlo da situação financeira tributária..,” (cfr. Acórdão do Tribunal
Central Administrativo Sul de 25.05.04, citado pelo Tribunal a quo).
7. Assim, mesmo admitindo, por mera hipótese e sem conceder, que as facturas emitidas pela recte.
não continham algum dos referidos requisitos legais, sempre deveria o Tribunal a quo ter avaliado se
tal omissão era suficiente para, impedir a Administração tributária de fiscalizar cabalmente a actuação
da recte., o que manifestamente não foi o caso.
8. Antes pelo contrário, como já foi dito, a Administração Tributária, no processo de inspecção tributária que desencadeou, solicitou e recolheu toda a informação que entendeu necessária, da qual resulta,
conforme o próprio Tribunal a quo acaba por reconhecer, que as operações em causa estão isentas de IVA.
9. Ora, salvo o devido respeito, bastaria uma leitura mais atenta da jurisprudência citada pelo
Tribunal a quo para se aferir que as situações ali tratadas: não são necessariamente idênticas aquela
tratada nos autos.
10. Aliás, em situações idênticas à dos autos, têm entendido os Tribunais de forma diferente:
“«E após estas considerações a Mmª Juiz «a quo» debruçou-se sobre as facturas emitidas por (...)
relativas a comissões sobre serviços prestados na comercialização de vendas.
Sendo que as facturas não discriminam as vendas sobre que incidiram tais comissões nem a
percentagem auferidas com as vendas nem as entidades pagadoras desses comissões exibiu facturas
ou documentos equivalentes do pagamento dessas comissões a AF não revelou tais montantes (tais
facturas como passadas na forma legal, por hão discriminarem os serviços prestados) como custo e a
mª juiz entendeu igualmente como deixou referido no ponto 6.1 da sentença que as testemunhas que
depuseram sobre tais gastos não mereciam credibilidade pelas razões aí expostas e não contraditadas
pelo que nesta parte julgou a impugnação improcedente.»
A recorrente em sede de recurso e quanto a tais facturas veio juntar cópia do contrato efectuado com a
A. que se iniciou em 1995 e ao qual são anexadas as facturas (…) e dá uma explicação referente ao montante
aqui descrito, chamando em seu socorro o depoimento das testemunhas (...) Ora se tivermos em conta estes
dados e os documentos juntos pela Recorrente e o relacionarmos com o depoimento das testemunhas indicadas
constata-se que as facturas não relevadas, passam a preencher os requisites exigidos pelo art. 35º, n.º 5, do
CIVA...” (cfr. Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 23.06.2005, em www.dgsi.pt)
11. O facto das facturas estarem redigidas em língua inglesa também não leva à conclusão que
não têm forma legal, pois são aplicáveis, aqui, as normas constantes dos arts. 35º a 39º do CIVA, nos
quais vêm estabelecidas as formalidades que as facturas devem respeitar.
12. Em nenhum destes artigos, ou em qualquer legislação complementar ao CIVA vem prevista a
língua em que devem ser redigidas as facturas; com efeito, em relativamente a este ponto existe apenas
a orientação da Administração Fiscal citada pelos serviços de inspecção.
13. Regulam esta matéria os arts. 55º do CPPT e 68º da LGT; estes artigos estabelecem a vinculação da Administração Tributária às suas próprias orientações, conferindo aos contribuintes um maior
grau de certeza na interpretação das normas sobre que estas orientações versem.
14. O que aponta no sentido de ser apenas a própria Administração a vinculada pelas suas instruções
(neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, CPPT Anotado, Vislis 2000, pág. 286 e António Lima Guerreiro,
LGT Anotada, Rei dos Livros 2000, pág.. 314), e não os contribuintes: estes devem pautar a sua actuação pelo estabelecido nas leis fiscais, no caso o CIVA, que estabelece as regras relativas a cada caso.
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15. Aplicando este raciocínio ao facto de as facturas serem emitidas em língua inglesa, dir-se-á
que nunca a impugnante poderia ser penalizada com a liquidação adicional de imposto sobre as operações tituladas pelas facturas em questão, por tal facto, posto que tal não decorre de qualquer das leis
fiscais em vigor.
A Fazenda Pública contra-alegou nos termos que constam de fls. 249 e seguintes, que se dão aqui
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
a) O artº 28º n.º 1 em conjugação com o n.º 5 do artº 35º do CIVA, cria um dever de documentação
com um formalismo muito preciso e rigoroso atendendo às características do IVA, designadamente pela
sua natureza plurifásica que determina o mecanismo das deduções.
b) É esse elevado grau de formalização a que a facturação é sujeita que lhe confere valor probatório
para efeitos de direito de dedução.
c) As facturas que serviram de suporte às liquidações impugnadas, independentemente de não
serem redigidas em língua portuguesa, como dispõe o n.º 3 do Dec. Lei n.º 238/86, de 19 de Agosto,
não preenchem os requisitos formais mínimos exigidos, pois ao fazer remissão para um contrato a
montante não identifica correctamente os serviços, pelo que não estão em condições de comprovar as
operações efectuadas pela impugnante.
d) E da análise desse contrato verifica-se que nele a impugnante se obriga a prestações da mais
diversa natureza, nem todas abrangidas pela norma de conflito que determina a tributação no local em
que o destinatário tem a sede da sua actividade económica (artº 6º, n.º 9 do CIVA).
e) Pelo que é manifesto que, face à formalidade exigida, a remissão para tal contrato, feita na
facturação, não é bastante para se considerar que estão reunidos os requisitos legais previstos no n.º 5
do artº 35º do CIVA.
f) Sendo certo que observância desses elementos constitui formalidade substancial.
g) E por isso, como tem sido sufragado na doutrina e Jurisprudência, designadamente a mencionada
na douta sentença, para aferir a efectiva realização das operações a que as facturas se referem, não são
admitidos outros meios de prova.
h) No acórdão citado pela recorrente, na tentativa de demonstrar que em situações idênticas à
dos autos, têm entendido os Tribunais de forma diferente ao dos autos, é discutida situação diferente
daquela que ora se está a analisar, desde logo porque o que está a ser apreciado é uma liquidação de
IRC e consequentemente o enquadramento legal não é similar, nomeadamente o grau de formalismo
exigido nas facturas e documentos equivalentes que servem de suporte às operações realizadas.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso, uma vez que o julgado fez “boa interpretação e aplicação da lei, de resto na linha da
jurisprudência desta secção que cita”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) — Entre 2003/01/28 e 2003/06/02 a Administração Fiscal procedeu a inspecção parcial
— IVA — à actividade da Impugnante nos exercícios económicos de 2001 e 2002, e elaborou o relatório de fls. 33 e segs. do processo administrativo apenso, que aqui se dá por inteiramente reproduzido
e donde resulta com interesse para a decisão:
«(…)
I. CONCLUSÕES DA ACÇÃO INSPECTIVA
1.2. Descrição sucinta das conclusões da acção de inspecção
O sujeito passivo solicitou dois reembolsos de IVA nos montantes de € 10.757,65 e de € 8.90423,
pelas declarações periódicas de IVA dos períodos 02-12T e 01-09T, de acordo com o Despacho Normativo n.º 342/93 de 30/10.
Na análise efectuada, detectou-se a dedução indevida de IVA no montante global de € 518,48 e
falta de liquidação de IVA no montante de € 8.729,03, devido às situações explicitadas
I-1 MAPA RESUMO DAS CORRECÇÕES RESULTANTES DA ACÇÃO DE INSPECÇÃO
2001
Método de determinação da matéria tributável

Natureza
do imposto

Valor

2002
Refª item
Relatório

Valor

Refª item
relatório

26 440,19

III

114º e 119º
29º e 34º

VI
VI

I - 12 De natureza mera- Correcções à matéria
mente aritmética resultante tributável
de imposição legal
Imposto em falta
Legislação aplicável

IVA

52 807,32

RGIT
RJIFNA

114º e 119º
29º e 34º

VI
VI
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(…)
III. DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE
ARITMÉTICAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Da análise realizada aos exercícios de 2001 e 2002, relativamente aos elementos fiscais contabilísticos e informáticos disponíveis à data, bem como aos pedidos de reembolso e aos documentos
comprovativos de IVA dedutível, detectaram-se duas situações anómalas:
1. IVA indevidamente deduzido
Em 2001, verificou-se que o sujeito passivo deduziu IVA à taxa intermédia 12% nos serviços de
cocktail, o qual se encontra excluído do direito à dedução, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 21º
do CIVA.
Neste sentido, foi proposta a correcção desta situação ao sujeito passivo, tendo o mesmo regularizado a 2003/02/17 através do envio à DSCIVA das Declarações Periódicas de IVA - Mod. C de
substituição dos períodos 01-06T, 01-09T e 01-12T.
Período

IVA a recuperar
DP anterior

IVA a recuperar
DP de substituição

IVA indevidamente deduzido

01-06T

€ 3.630,61

€ 3.565,52

€ 65,09

01-09T

€ 2.679,97

€ 2.400,27

€ 279,70

01-12T

€ 3.314,53

€ 3.140,84

€ 173,69

2. Falta de liquidação de IVA nas prestações de serviços facturadas
O sujeito passivo em apreço, Sovereign Trust Portugal Serviços de Assistência Financeira, Lda.,
colectado pela CAE 74140 — Actividades de consultoria para os negócios e para a gestão, emitiu a
quase totalidade das facturas em 2001 e 2002 para uma única entidade do Grupo Sovereign a Sovereign
Trust (Gibraltar) Limited, com sede em Gibraltar (ponto 27 da lista dos países com regimes de tributação
privilegiada, claramente mais favorável publicada pela Portaria n.º 1272/2001, de 9 de Novembro).
Nas facturas acima referidas não foi liquidado IVA, tendo as mesmas a menção de “Isento de IVA
nos termos do art.º 6º, n.º 9 do CIVA”.
O disposto da alínea b) do n.º 5 do art.º 35.º do CIVA impõe que as facturas ou documentos equivalentes contenham os elementos de quantidade e a denominação usual dos serviços prestados, com
a especificação dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável, pelo que tendo o sujeito
passivo emitido facturas, mencionando genericamente serviços prestados no âmbito de um contrato
vasto de inúmeros serviços, se verifica clara violação daquele preceito e a inexistência de quantificação
expressa nem especificação das operações.
- Às facturas compreendidas entre a n.º 24 de 31/01/2001 à factura n.º 33 de 31/08/2001 têm
a menção “Reference services provided during the month of _________ as per our contract dated
01/01/2000.”
- Da factura n.º 34 de 30/09/01 à Factura n.º 37 de 28/12/01, acrescentaram a menção ir “Serviços
de consultoria económica e financeira (contrato de 01/01/20001”.
- As facturas n.º 38 de 28/12/2001 e n.º 39 de 31/01/2002 tem a menção de “Serviços de assistência
económica e financeira” e da factura n.º 40, 41, 42, 43 e 50 de 30/06/02 tem a menção de “serviços de
consultoria económica e financeira”.
Quando questionado sobre a quantificação da operação, o sujeito passivo informou que a base de
cálculo dos montantes facturados à Sovereign Trust (Gibraltar) respeita aos custos, encargos e despesas
incorridas mensalmente com as suas instalações, pessoal e outros custos previstos no contrato celebrado
entre ambas a 01/01/00 acrescido de 3% sobre o somatório os valores, tal como refere o ponto 3.2 do
referido contrato que se transcreve “Em acréscimo e relativamente à qualidade de serviços a serem
fornecidos pela Sovereign Portugal, a Sovereign Gibraltar pagará a Sovereign Portugal uma comissão
à taxa inicial de 3% dos referidos custos, mais IVA à taxa em vigor”.
Esta informação foi confirmada, contudo nunca foi liquidado IVA na facturação emitida Sovereign
Trust Gibraltar).
A nível da substância e da natureza da operação, sujeito passivo indica que elabora acções de
promoção e publicitação de serviços do Grupo Sovereign a clientes a potênciais clientes e como tal,
tratam-se de prestações de serviços de consultoria isentas pelo n.º 9 do art.º 6º do CIVA pois consideram que o adquirente, ou seja, a entidade pagadora do serviço se encontra estabelecida em país não
pertencente à Comunidade Europeia.
Notificou-se o sujeito passivo a 10/02/2003, para indicar a lista clientes a quem foram prestadas
serviços de informação e divulgação do grupo Sovereign e discriminar o tipo de informações prestadas

563
nos anos de 2001 e 2002 a potenciais clientes em território nacional; contudo o sujeito passivo não
forneceu a lista de clientes argumentando não manter listas actualizadas de potenciais clientes.
Salienta-se que, a resposta nada refere quanto aos clientes efectivos, aos quais terão proporcionado
informações ou condições para a concretização do negócio (constituição ou representação de empresas
estabelecidas em países com regimes de tributação privilegiada, claramente mais favorável publicada
pela Portaria n.º 1272/2001, 9 de Novembro).
O sujeito passivo esclareceu que ainda que as informações prestadas em Portugal pela Sovereign
Trust Portugal. Lda. são as seguintes:
“- Implantação do Grupo Sovereign ao nível internacional, e ordenamentos jurídicos onde actua.
- Indicação do enquadramento político e instituições políticas existentes naqueles ordenamentos
jurídicos.
- Figuras jurídicas societárias e outras existentes naqueles ordenamentos jurídicos e respectivas
vantagens comparativas.
- Regime jurídico destas figuras, e exigências legais associadas.
- Documentação necessária para constituição de sociedades e figuras jurídicas diversas, nos ordenamentos jurídicos de implantação do grupo Sovereign.
- Serviços prestados pelo Grupo Sovereign.
- Preços associados à prestação de serviços do grupo Sovereign.
- Termos e condições da subscrição de participações em sociedades ou outras figuras jurídicas
nos diversos ordenamentos jurídicos em que o grupo sovereign está implementado.”
Atendendo à finalidade e aos objectivos da actividade da empresa Sovereign Trust Portugal,
analisando os elevados custos, periodicidade e regularidade das comunicações realizadas em território
português, os custos com instalações e com pessoal em Portugal, considera-se que a Sovereign Trust
Portugal presta efectivamente os serviços de informação acima enumerados em território nacional a
residentes em Portugal, sendo estes os verdadeiros adquirentes dos serviços do Grupo Sovereign, ainda
que na contabilidade da Sovereign Trust Portugal não exista evidência dos pagamentos dos mesmos,
sendo o pagamento efectuado directamente com a Sovereign Trust Gibraltar.
Em suma, as facturas não foram emitidas correctamente, dado que não identificam expressamente
o tipo de serviços prestado.
Por outro lado, referem-se a serviços prestados no território nacional, por um prestador com sede
em Portugal a clientes nacionais (porque residentes — mesmo que temporariamente — em território
nacional) já que são estes os verdadeiros destinatários do negócio do presente sujeito passivo. O facto
de o pagamento ser efectuado pela Sovereign (Gibraltar) apenas se justifica por ser para esta empresa
que são canalizados alegadamente os clientes, na clara intenção de transferir para fora do território
nacional o rendimento derivado das operações.
Face ao exposto, encontram-se abrangidos pelo princípio geral de tributação na origem, de acordo
com o n.º 4 do art.º 6º do CIVA, sujeito a tributação em Portugal em IVA, a taxa normal, nos termos
da alínea c) do n.º 1 do art.º18º do CIVA.
Assim sendo, propõe-se a liquidação de IVA de acordo com o seguinte quadro:
Período

Factura nº

Factura data

Montante em
Euros

IVA em falta

Observações

01-03T

24

31-01-2001

17.676,77

3.005,05

Taxa 17%

01-03T

25

28-02-2001

19.698,09

3.348,68

Taxa 17%

01-03T

26

30-03-2001

23.386,45

3.975,70

Taxa 17%

60.761,31

10.329,43

01-03T

Total

01-06T

28

30-04-2001

25.561,64

4.345,48

Taxa 17%

01-06T

29

31-05-2001

22.402,85

3.808,48

Taxa 17%

01-06T

30

30-06-2001

35.181,16

5.980,80

Taxa 17%

83.145,65

14.134,76

01-06T

Total

01-09T

31

31-07-2001

26.473,48

4.500,49

Taxa 17%

01-09T

33

31-08-2001

23.356,89

3.970,67

Taxa 17%
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Período

Factura nº

01-09T
01-09T

Factura data

34

30-09-2001

Total

Montante em
Euros

IVA em falta

Observações

33.180,66

5.640,71

Taxa 17%

83.011,03

14.111,87

01-12T

35

31-10-2001

24.364,99

4.142,05

Taxa 17%

01-12T

36

30-11-20014

38.385,03

6.525,46

Taxa 17%

01-12T

38

28-12-2001

17.913,42

3.045,28

Taxa 17%

01-12T

Total

80.663,44

13.712,79

2001

Total

307.581,43

52.288,85

02-03T

39

31-01-2002

21.9996,78

3.739,45

Taxa 17%

02-03T

40

28-02-2002

31.381,45

5.334,85

Taxa 17%

02-03T

41

28-03-2002

18.238,35

3.100,52

Taxa 17%

71.616,58

12.174,82

02-03T

Total

02-06T

42

30-04-2002

22.473,14

3.820,43

Taxa 17%

02-06T

43

31-05-2002

23.065,21

3.921,09

Taxa 17%

02-06T

50

30-06-2002

34.336,05

6.523,85

Taxa 17%

02-06T

Total

79.874,40

14.265,37

2002

Total

151.490,98

26.440,19

A taxa normal de IVA das prestações de serviços da alínea c) do n.º 1 do CIVA, alterou de 17%
para 19% para facturas emitidas a partir de 05/06/2002 (inclusive), pelo disposto na Lei n.º 16-A/2002,
31 Maio.
(…)
VI. REGULARIZAÇÕES EFECTUADAS PELO S.P. NO DECURSO DA ACÇÃO INSPECTIVA
Relativamente à situação assinalada no ponto 1 do capítulo III, o sujeito passivo regularizou a
situação pelo envio, à DSCIVA a 2003/02/17, das Declarações Periódicas de IVA Mod. C de substituição dos períodos 01-06T, 01-09T e 01-12T, contudo não as fez acompanhar dos respectivos meios
de pagamento, tendo originado as Liquidações Adicionais n.º 3063592, 3063682 e 3063594, referente
aos períodos 01-06T, 01-09T e 01-12T respectivamente. O sujeito passivo procedeu ao pagamento das
mesmas por via electrónica a 02/06/2003.
(…)
IX. DIREITO DE AUDIÇÃO
Analisada a exposição do sujeito passivo, cuja cópia se anexa, concluiu-se que os argumentos
apresentados não alteram os fundamentos das correcções enumeradas no capitulo III, pelo que se mantém as propostas de liquidação de imposto.
À consideração superior,
Faro, 4 de Julho de 2003»
B) — Sobre o relatório de inspecção a que se refere a alínea anterior recaíram os seguintes parecer
e despacho de fls. 33 do processo administrativo apenso.
C) — Em 25/08/2003, a Administração Fiscal expediu à Impugnante as liquidações adicionais de
IVA referentes aos anos de 2001 e 2002 e respectivos juros compensatórios, cfr. fls. 19 e segs.
D) — O prazo de pagamento voluntário terminou em 31/10/2003.
E) — A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 31/12/03, cfr. fls. 1 dos presentes autos.
F) — A actividade da impugnante consiste na publicitação dos serviços prestados pela INTERNATIONAL COMPANY SERVICES (GIBRALTAR) LIMITED, que alterou a sua denominação para
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SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LTD, sociedade não residente, junto de potenciais ou efectivos
clientes desta última entidade, no Algarve, cfr. fls. 33 e segs destes autos.
G) — Para este fim, a impugnante utiliza diversos métodos de promoção dos serviços prestados
pela SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LTD no Algarve, dando a conhecer a existência daquela
entidade junto dos mais diversos tipos de público que pode manifestar interesse por aqueles serviços,
cfr. fls. 33 e segs..
H) — Estes métodos consistem na colocação de anúncios publicitários, no patrocínio de eventos
desportivos, na organização de seminários e na manutenção de instalações onde os interessados nos
serviços da SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LTD são elucidados dos serviços que aquela entidade
presta, cfr. fls. 33 e segs.
I) — Quando tais acções atingem o resultado pretendido – isto é, o público demonstra interesse na
aquisição daqueles serviços – a impugnante encaminha os interessados para a SOVEREIGN TRUST
(GIBRALTAR) LTD, fornecendo, quando requisitada, toda a documentação necessária, cfr. fls. 33 e
segs..
J) — A impugnante elucida ainda os potenciais clientes da SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR)
LTD relativamente às opções que esta entidade tem para lhes apresentar, no âmbito da sua actividade
própria, cfr. fls. 33 e segs., alegado na petição inicial e não contrariado pela Fazenda Pública.
L) — Assim, cada potencial cliente da SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LTD é informado
sobre a existência desta entidade, e os produtos ou serviços que poderá adquirir junto da mesma, cfr.
fls. 33 e segs., alegado na petição inicial e não contrariado pela Fazenda Pública.
M) — Posteriormente, todos os contratos que devam ser celebrados com a SOVEREIGN TRUST
(GIBRALTAR) LTD são-no entre as pessoas que, tomando conhecimento daquela entidade através
da impugnante, se lhe dirijam, no sentido de optar por um dos serviços prestados, cfr. fls. 33 e segs.,
alegado na petição inicial e não contrariado pela Fazenda Pública.
N) — A impugnante desconhece em absoluto, de entre os contactos que estabelece, que entidades
chegam efectivamente a dirigir-se à sua cliente e quais as que com ela contratam, cfr. fls. 33 e segs.,
alegado na petição inicial e não contrariado pela Fazenda Pública.
O) — Todos estes serviços são prestados no âmbito de um contrato de prestação de serviços
celebrado com a SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LTD cfr. fls. 33 e segs.
P) — Este contrato é o segundo dos contratos celebrados entre as duas sociedades, sendo que estes
serviços foram já prestados no âmbito de um contrato anterior, cfr., fls. 42 e segs..
Q) — O contrato referido na alínea O) titula quase todas as relações comerciais estabelecidas
pela impugnante.
R) — Todos estes serviços são prestados à SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LTD, entidade
que não se encontra estabelecida em Portugal, nem dispõe de qualquer representação permanente no
nosso país, dependendo de terceiros - no caso a impugnante - para dar a conhecer a residentes em
Portugal os seus serviços.
S) — Com efeito, a SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LTD é uma entidade com sede em
Gibraltar, território terceiro face à Comunidade Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 1º do CIVA.
2.3 — Os meios de prova.
O Tribunal baseou a sua convicção nos documentos juntos aos autos, incluindo os resultantes do
procedimento administrativo e, ainda, nos depoimentos das testemunhas, cuja razão de ciência abaixo
se indica.
A testemunha Joaquim Fava, disse ser o TOC da Impugnante desde 01-01-1998 e afirmou a factualidade dada por provada (e também disse que aquela também prestou outros serviços, embora em pequeno
número, a clientes portugueses, pelos quais cobrou IVA e passou factura, o que motivou o julgamento
dos factos não provados da petição inicial) e a testemunha Sílvia Espadinha foi a Inspectora Tributária
que procedeu à inspecção tributária à Impugnante, cujo depoimento foi na linha daqueloutra (o seu entendimento do contrato é que foi outro, o que se reflectiu no relatório da inspecção tributária nos termos
apurados; por outro lado, o julgamento negativo do art.º 20.º resultou de tal recusa não ter acontecido,
pois que o que efectivamente aconteceu foi que não havia qualquer listagem que pudesse ser fornecida).
4. Factos não provados.
A matéria de facto constante dos artigos 13.º da petição inicial (desde a expressão «sendo») e 14.º
da contestação (até à expressão «apresentada»).
3 – A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em saber se as facturas emitidas
pela impugnante preenchem ou não os requisitos previstos no artº 35º, n.º 5, alínea b) do CIVA.
Como é sabido, o IVA é um imposto geral sobre o consumo que incide sobre as transmissões de
bens, as prestações de serviços, as importações e as operações intracomunitárias efectuadas no território
nacional - artigo 1.º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Dispõe o artº 19º, n.º 1 deste diploma legal, que, para apuramento do imposto devido os sujeitos
passivos deduzem, ao imposto incidente sobre as operações tributáveis que efectuaram, o imposto devido
ou pago anteriormente, nomeadamente, na aquisição de bens e serviços a outros sujeitos passivos (al. a)).
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Por sua vez, estabelece o n.º 2 do mesmo artigo que “só confere direito à dedução o imposto
mencionado em facturas e documentos equivalentes passados em forma legal, bem como no recibo de
pagamento de IVA que faz parte das declarações de importação, em nome e na posse do sujeito passivo”.
E acrescenta no seu n.º 6 que “para efeitos do exercício do direito à dedução, consideram-se passados em forma legal as facturas ou documentos equivalentes que contenham os elementos previstos
no artigo 35.º”.
Como se escreve no acórdão desta Secção do STA de 31/1/08, in rec. n.º 902/07, “para evitar
a fraude fiscal, o legislador determinou que só seria dedutível o imposto mencionado em facturas,
documentos a estas equivalentes passados em forma legal ou no recibo de pagamento de IVA que faz
parte das declarações de importação, e desde que tais documentos estivessem em nome e na posse do
sujeito passivo.
E, atento aquele objectivo, o legislador foi especialmente exigente – n.º 6 do dito artigo 19.º:
“para efeitos do exercício do direito à dedução, consideram-se passados em forma legal as facturas ou
documentos equivalentes que contenham os elementos previstos no artigo 35.º…
A factura ou documento equivalente deve ser emitida pelo sujeito passivo “por cada transmissão
de bens ou prestação de serviços, tal como vêm definidas nos artigos 3.º e 4.º do presente diploma, bem
como pelos pagamentos que lhe sejam efectuados antes da data de transmissão de bens ou prestação
de serviços” – artigo 28.º, n.º 1, alínea b), do CIVA…
Na verdade, é reconhecido o carácter formalista do IVA, em ordem nomeadamente, a evitar, o
mais possível, a evasão fiscal, pelo que as respectivas formalidades o são ad substanciam, que não
meramente ad probationem”.
Posto isto e descendo ao caso dos autos, está em causa a prestação pela impugnante de serviços à
Sovereign Trust (Gilbraltar) Lda, nos termos do contrato por ambas outorgado e junto a fls. 33 e segs.
(al. N) do probatório)
Em consequência dos serviços assim prestados, foram emitidas as facturas que constam da
alínea A) do probatório.
Se atentarmos nas facturas em causa, independentemente de não terem sido redigidas em língua
portuguesa, tal como o exige o n.º 3 do Decreto-lei n.º 238/86 de 19/8 ou de o sujeito passivo, se assim
o entender, fazer nas mesmas a tradução em qualquer outra língua e como se demonstra no relatório
da Inspecção Tributária, cujos excertos foram transcritos no probatório, as mesmas não respeitam o
disposto no artº 35º, n.º 5, alínea b) do CIVA, que impõe que as facturas ou documentos equivalentes
contenham “a quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados, com
especificação dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável…”.
Na verdade, nas referidas facturas e nomeadamente, não se descriminam, nem identificam, expressamente, o tipo de serviços prestados no âmbito do referido contrato.
E não obedecendo, assim, aos requisitos legais exigidos pelo predito preceito legal, não obstam
à liquidação de IVA (cfr. artº 6º, n.º 4 do CIVA).
É certo que naquelas facturas não foi liquidado IVA, tendo as mesmas a menção de “Isento de
IVA nos termos do art.º 6º, n.º 9 do CIVA”, pelo que, pelo menos em teoria, devia, pois, equacionar-se
a possibilidade de não ser necessário liquidar o IVA, por dela estar isenta a sociedade que adquire tais
serviços, já que se encontra sedeada em país não pertencente à União Europeia, como também pretende
a recorrente.
Mas não tem razão.
Com efeito e como vimos, o que o legislador pretendeu foi evitar a fuga e a fraude fiscal, exigindo
várias formalidades aos documentos que atestam a existência de factos tributários: nas transmissões de
bens e prestações de serviços, as facturas têm que obedecer a todos os requisitos do dito artº 35º.
No caso dos autos, o facto tributário é a prestação de serviços, pelo que os documentos relevantes
para efeito de liquidação de IVA são as ditas facturas.
Todavia, estes documentos, que permitiram estabelecer uma relação com a sociedade adquirente,
não possuem os elementos essenciais legalmente previstos que permitam obstaculizar a liquidação do
IVA.
Na verdade e repetindo o que acima referimos, é reconhecido o carácter formalista do IVA, em
ordem nomeadamente, a evitar, o mais possível, a evasão fiscal, pelo que as respectivas formalidades
o são ad substanciam, que não meramente ad probationem.
Pelo que o facto de nas facturas ter sido mencionado que o adquirente está isento de IVA é irrelevante desde que não respeitem os requisitos legais aqui exigidos.
4 – Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter
a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Lino.

Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge
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Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Erro de direito.
Sumário:
I – Se na sentença recorrida, nem implícita, nem explicitamente, é feita qualquer
invocação ou alusão aos preceitos normativos invocados pelo recorrente na sua
motivação do recurso, o erro de direito imputado à referida sentença não existe.
II – Não existindo esse erro, o recurso não pode deixar de improceder.
Processo n.º 958/08-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Caves Escariz — Comércio de Vinhos, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou procedente a impugnação judicial que Caves Escariz - Comércio
de Vinhos, Lda, melhor identificada nos autos, deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRC,
relativo ao exercício de 1999, no valor de € 29.000,17, dela vem interpor o presente recurso, formulando
as seguintes conclusões:
I - A sentença ora impugnada considerou ter havido erro na quantificação da matéria colectável
por a A.T. não ter contabilizado as perdas.
II - Todavia, essas perdas não eram, no caso concreto, admissíveis, quer por carência de justificação
legal quer por ausência de elementos factuais que as demonstrassem, posto que não presumidas.
III - Decidindo em contrário, violou a decisão recorrida o disposto no n.º 10 do Despacho Normativo 42/2000, de 8 de Setembro, nos artigos 39 e 62, números 1 e 3, do CIEC, e 90 da LGT;
IV - Pelo deve ser revogada e substituída por outra que declare improcedente a demanda e válida
a liquidação questionada.
A recorrida não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que o recorrente é o Ministério
Público.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1 – A ora impugnante foi objecto de uma inspecção tributária relativamente ao exercício de 1999
no período de Setembro de 2003.
2 – A dita inspecção deu lugar à correcção da matéria colectável do referido exercício por aplicação dos métodos indirectos.
3 – A impugnante tem como actividade, o comércio por grosso de bebidas.
4 – Os factos que deram origem à liquidação ora em discussão, encontram-se exarados no relatório da inspecção tributária constante destes autos de fls. 17 a 22, cujos extractos se transcrevem:
“No exercício de 1999, nos períodos correspondentes ao 1º e 2º trimestres adquiriu ao fornecedor
espanhol “Bodegas Arnoya de Orense S.L” mercadorias, num total de 159.134 euros, informação esta
fornecida através do Sistema de Informações de Trocas Intracomunitárias (VIES).(...) Consultados
os elementos da escrita da empresa constatámos que não foram aquelas compras de mercadorias, ao
fornecedor espanhol, contabilizadas como aquisições intracomunitárias de bens, por força do disposto
no artigo 1º do Decreto Lei 290/92 de 28 de Dezembro que regulamenta (...) o RITI. (...) Deste modo,
e estando as referidas aquisições intracomunitárias de bens, sujeitas a imposto sobre o valor acrescentado (IVA), por força do disposto na alínea a) do artigo 1º do (...) RITI, deixou o sujeito passivo
de liquidar e entregar nos respectivos cofres do Estado, de acordo com a taxa prevista na alínea a) do
n.º 1 do artigo 18º do CIVA, (...) o imposto (IVA) no valor total de 7.956,70 (...) Atendendo a que o
sujeito passivo, não contabilizou, no exercício de 1999, aquisições intracomunitárias no montante de €
159.134 euros — Que face ao total dos proveitos declarados (84.918,36), e ao total das aquisições não
relevadas na sua contabilidade (159.134 euros), a margem de comercialização resultante seria negativa
(61,31%) pelo que, se presume, que aqueles bens foram vendidos a clientes — Assim e aceitando a
percentagem da margem bruta das vendas (sobre o custo) declarado pelo contribuinte na declaração de
rendimentos (Mod. 22) do exercício de 1999, apurou-se o valor das vendas com recurso à tributação
indirecta (conforme cálculos seguintes) (...) face aos valores declarados pelo sujeito passivo (...) no ano
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de 1999, calculou-se a margem bruta das vendas, do seguinte modo, margem bruta = (vendas – custo
mercadorias vendidas)/custo mercadorias vendidas, tendo resultado uma percentagem de 40,7% que
aceitamos como razoável para a actividade desenvolvida pela empresa.”
5 – A impugnante foi notificada nos termos e para os efeitos do art.º 60º da LGT por carta datada
de 15.09.2003, cfr. fls. 1 do PA e que aqui se dá por reproduzida.
6 – A impugnante foi notificada da fixação da matéria colectável com recursos aos métodos indirectos, por carta datada de 02.10.2003, cfr. fls. 8 do PA e que aqui se dá por reproduzida.
7 – Em Novembro de 2003 a ora impugnante apresentou um pedido de revisão da matéria colectável, cfr. fls. 19 e 20 do PA.
8 – Por carta datada de 03.12.2003, foi a ora impugnante notificada da decisão da comissão de
revisão, cfr. fs. 23 do PA.
9 – A impugnante foi notificada da liquidação adicional do IVA em 16.12.2003, cfr. fls. 23 (frente
e verso) destes autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida.
10 – No exercício da actividade da impugnante há lugar a perdas, designadamente no processo de
engarrafamento e nas transferências de vinhos do camião cisterna para as cubas de inox.
3 – Na sua motivação do recurso, alega o Magistrado recorrente que, muito embora na sentença
recorrida não se faça qualquer menção ao fundamento legal da decisão, a verdade é que a solução da
questão agora controvertida parece dever encontrar-se no Despacho Normativo n.º 42/00 de 8/9/00,
citado e junto pela recorrida à petição inicial como documento n.º 9.
Assim sendo e por que a impugnante não é um pequeno produtor de vinho, nem tão pouco possui
o estatuto de entreposto fiscal de armazenagem, não está abrangida no n.º 10 do Despacho Normativo
n.º 42/00 de 8/9/00, nos artºs 39º e 62º, nºs 1 e 3 do CIEC e 90º da LGT, carecendo, assim, as perdas
de justificação legal e de elementos factuais que as demonstrassem.
Todavia tal asserção não está correcta.
Na verdade e como vimos, na sentença recorrida e a este propósito, escreve-se tão só que “…tendo
em conta o conteúdo do relatório da inspecção tributária verifica-se que na fixação da matéria colectável,
não foram considerados quaisquer valores a título de quebras.
Conforme resulta da matéria de facto dada como assente, resultou provado que a impugnante no
exercício da sua actividade, designadamente no engarrafamento e nas transferências de vinho para as
cubas e destas para os garrafões, há perdas significativas e que não foram consideradas para efeitos da
fixação da matéria colectável.
Pelo que se conclui ter ocorrido erro na quantificação da matéria colectável, procedendo assim
o vício invocado”.
Sendo assim, na sentença corrida, nem implícita, nem explicitamente, já que, pelo menos, nenhuma
referência é feita às percentagens das perdas, se descortina qualquer invocação ou alusão aos preceitos
normativos invocados pelo Magistrado recorrente.
Pelo que, o erro de direito, assim por este arguido, não existe.
E não existindo esse erro de direito, o recurso não pode, sem mais, deixar de improceder.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Sem custas, por não serem devidas.
Lino.

Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Reclamação graciosa. Recurso hierárquico. Acção Administrativa Especial. Impugnação
Judicial. Convolação. Tempestividade.
Sumário:
1 — Se o tribunal reconhecer como estando errado o meio de reacção contra o acto
notificado indicado na notificação (artigo 37.º, n.º 4 do CPPT) mas for possível
«convolar» em meio processual adequado o meio processual inadequadamente
utilizado, deve, por razões de economia processual, optar pela convolação nos
termos dos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98, n.º 4 do CPPT).
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2 — Nos termos dos artigos 102.º, n.º 2 e 76.º, n.º 1 do CPPT, do indeferimento de
reclamação graciosa cabe impugnação judicial (a interpor no prazo de 15 dias)
ou recurso hierárquico (a interpor no prazo de 30 dias), podendo o contribuinte
optar livremente por uma ou outra via de reacção.
3 — Optando pela interposição de recurso hierárquico, a lei tributária garante-lhe
a possibilidade de reagir judicialmente contra o acto de indeferimento da sua
pretensão, desde que não esteja já pendente impugnação judicial com o mesmo
objecto (artigo 76.º, n.º 2 do CPPT).
4 — Do indeferimento do recurso hierárquico de indeferimento de reclamação graciosa
que aprecie a legalidade do acto de liquidação cabe impugnação judicial e não
“acção administrativa especial”, sendo o prazo para a sua interposição de 90
dias contados da notificação da decisão de indeferimento do recurso hierárquico
[alínea e) do n.º 2 do artigo 102.º do CPPT).]
5 — Não se verifica obstáculo à «convolação» em impugnação judicial de uma acção
administrativa especial contra o indeferimento de recurso hierárquico de indeferimento de uma reclamação graciosa (que apreciou a legalidade do acto de
liquidação), desde que esta tenha sido interposta dentro do prazo.
Processo n.º 1108/08-30.
Recorrente: Subdirector Geral dos Impostos.
Recorrido: Lopes & Cintra, L.da
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 – O Subdirector Geral dos Impostos recorre para este Supremo Tribunal do Despacho da Mmª
Juiz de Direito do Tribunal Tributário de Lisboa, de 24 de Abril de 2008, que determinou a “convolação” em impugnação judicial da acção administrativa especial intentada por LOPES & CINTRA,
Lda. do acto de indeferimento do recurso hierárquico do despacho que indeferiu reclamação graciosa
contra liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 1997, para o que apresentou as seguintes
conclusões:
A. A, aliás, douta sentença recorrida, ao decidir pela convolação da presente acção administrativa especial em impugnação judicial com base no art. 37.º n.º 4 do CPPT, fez, salvo o devido respeito
uma incorrecta interpretação e aplicação do direito aos factos, motivo pelo qual não deve ser mantida
B. Na verdade, o art.37º n.º 4 do CPPT, não pode ser chamado à colação no presente caso, uma
vez que a aplicação do mesmo pressupõe o uso de meio de reacção inadequado que justifique uma
decisão de rejeição.
C. Estando em causa um erro na forma processual utilizada, deve o Tribunal, por força
dos artigos 97º n.º 3 da LGT e 98º n.º 4 do CPPT, apreciar da possibilidade da convolação do meio
processual impróprio no meio processual próprio.
D. Não pode, pois, o Tribunal “a quo” considerar, como o fez, que a acção é sempre tempestiva
ao abrigo do art. 37º nº4 do CPPT, pois que, esse artigo não determina que todas as petições sejam
sempre tempestivas para efeitos de convolação, mas apenas confere ao interessado uma faculdade que
ele pode, ou não, utilizar em caso de rejeição da acção.
E. Ora, a acção só será de rejeitar se não for possível a sua convolação, o que implica que
o art. 37º n.º 4 do CPPT será aplicável já num segundo momento, quando, efectivamente, a petição
foi rejeitada pelo tribunal.
F. Assim, no presente caso deveria o Tribunal “a quo” ter aferido da tempestividade da p.i.,
com base nos prazos legalmente previstos, no art. 102.º do CPPT, para a dedução da impugnação
judicial.
G. E, fazendo-o, deveria ter concluído que a presente acção judicial era intempestiva, para efeitos
de convolação.
H. É que, tendo o A. deduzido reclamação graciosa, do indeferimento da mesma cabia impugnação
judicial, a apresentar no prazo de 15 dias após a decisão da reclamação (art. 102º, n.º 2 do CPPT),
sendo esta a via judicial própria para recorrer do acto de liquidação que o mesmo questiona.
I. Assim, o art. 102º, n.º 1, e) do CPPT quando permite a impugnação “dos restantes actos que
possam ser objecto de impugnação autónoma nos termos deste Código” não abrange hipótese como
a presente.
J. Para efeitos de discussão de questões que envolvam a apreciação do acto de liquidação, o
sistema instituído aponta para que o recurso hierárquico não tenha, nesse domínio de conhecimento,
qualquer autonomia impugnatória.
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K. Logo, tendo o recurso hierárquico natureza facultativa, se o A. optou por esta via administrativa e se o mesmo lhe foi indeferido, não pode fazer “renascer” a prerrogativa processual que antes
não usou no momento próprio, quando a lei dá o comando de que a impugnação judicial é deduzida
no prazo de 15 dias após a notificação da reclamação (art. 102º n.º 2 do CPPT).
L. Ainda que assim não se entenda, sem conceder, e como se decidiu no Acórdão do TCA, de
16/3/03, proferido no processo n.º 535/03, o prazo para interpor impugnação judicial, na sequência do
indeferimento de um recurso hierárquico apresentado, por seu turno, de indeferimento de reclamação
graciosa, sempre teria de ser o prazo de 15 dias previsto no n.º 2 do art. 102º do CPPT.
M. Logo, no caso “sub judice”, tendo o A. sido notificado do indeferimento do recurso hierárquico
por ofício de 30/04/04 e tendo apresentado a presente acção em 30/07/04, nesta data já tinha sido
ultrapassado o prazo de 15 dias previsto no n.º 2 do art. 102º do CPPT, deste modo, nunca poderia
a presente acção ser considerada tempestiva para efeitos da convolação do presente processo em
impugnação.
Termos pelos quais e, com douto suprimento de V. Exas., deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada a sentença recorrida e ser substituída
por outra que não determine a convolação do presente processo em impugnação judicial.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido de ser negado
provimento ao recurso, confirmando-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se ao decidir a “convolação” em processo de impugnação judicial de uma acção
administrativa especial contra um indeferimento de recurso hierárquico de indeferimento de reclamação graciosa em que se discute a legalidade de uma liquidação de IRC relativa ao exercício de 1997
foi feita incorrecta interpretação e aplicação do Direito, para o que importa decidir da verificação do
requisito da tempestividade.
5 – Matéria de facto
Na decisão do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. Em 2001/08/14, foi efectuada a liquidação adicional de IRC do exercício de 1997, da ora A.,
tendo como prazo limite de pagamento 15/10/2001 (cfr. doc. junto a fls. 12 do processo instrutor junto
aos autos);
2. Em 11/01/2002, a ora A. apresentou uma reclamação graciosa da liquidação adicional de IRC
do exercício de 1997 (cfr. doc. junto a fls. 2 do processo instrutor junto aos autos);
3. Por ofício de 25/08/2003, foi a A. notificada do indeferimento da reclamação graciosa identificada no ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 185 do processo instrutor junto aos autos);
4. Em 25/09/2003, a A. apresentou Recurso Hierárquico da decisão de indeferimento da reclamação graciosa de IRC (cfr. doc. junto a fls. 3 e segs. do processo instrutor – recurso hierárquico
- junto aos autos);
5. Por ofício de 30/04/2004, a A. foi notificada do indeferimento do Recurso hierárquico identificado no ponto anterior, do qual consta o seguinte: “(…) Fica V. Exª por este meio notificado (a) que
o Recurso Hierárquico supra referido mereceu despacho do Exmº Subdirector-Geral dos Impostos
em 29/03/2004 no uso de competências subdelegadas, negando provimento ao mesmo, conforme fundamentação que se junta. Informa-se ainda que, caso não concorde com a decisão, face ao disposto
no art. 191.º do CPTA (Lei n.º 15/2002, de 22/02) poderá, no prazo de três meses, conforme previsto
no n.º 2 do art. 69.º daquele Código, a contar da data da assinatura do aviso de recepção, interpor Acção
Administrativa Especial para a Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo,
nos termos da alínea b) do art. 38.º do ETAF (Lei n.º 13/2002, de 19/02), conjugada com o art. 66.º e
segs. do CPTA e do n.º 2 do art. 76.º do CPPT, salvo se já estiver pendente impugnação judicial com o
mesmo objecto. (…) “(Cfr. doc. junto a fls. do processo instrutor – recurso hierárquico – junto aos autos);
6. A presente petição inicial deu entrada no Tribunal Central Administrativo Sul em 30 de Julho
de 2004 (cfr. carimbo aposto sobre a PI de fls. 2).
6 – Apreciando.
6.1 Do fundamento legal da “convolação”
Insurge-se o ora recorrente contra a “convolação” ordenada no despacho da Mmª juíza do tribunal
“a quo” desde logo porque, segundo alega, decidiu pela convolação dos autos em impugnação com base
no art. 37.º, n.º 4 do CPPT, preceito que não poderia ser chamado à colação neste caso por pressupor
o uso de um meio de reacção inadequado que justifique uma decisão de rejeição (cfr. a alínea a) das
alegações de recurso supra transcritas).
Consultado o despacho recorrido (a fls. 93 a 98 dos autos) não é isso, contudo, que dele resulta.
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A referência ao artigo 37.º, n.º 4 do CPPT que aí se encontra, plenamente justificada em face
do teor da notificação (a que se pode imputar a responsabilidade directa quer pelo erro na forma de
processo utilizada para reagir ao indeferimento, quer pelo facto de este ter sido dirigido a tribunal
hierarquicamente incompetente para dele conhecer - cfr. o ponto 5 do probatório supra transcrito),
encerra uma crítica implícita e justa ao teor da própria notificação (cfr. o despacho a fls. 97 dos autos),
que, cumprindo formalmente a exigência legal de indicação dos meios de defesa para reagir contra o
acto notificado (artigo 36.º, n.º 2 do CPPT), cumpre-o substancialmente mal, pois indica como meio de
reacção ao dispor do contribuinte um meio tido como processualmente inadequado nos casos em que o
recurso hierárquico tenha por objecto mediato um acto de liquidação de imposto [cfr., neste sentido, a
título exemplificativo, os Acórdãos deste Tribunal de 7/11/07 (rec. 418/07), de 9/10/08 (rec. 567/08) e de
4/3/09 (rec.1034/08) e JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário
Anotado e Comentado, Volume I, 5.ª ed., 2006, pp. 578/580 (nota 7 ao art. 76.º do CPPT)].
Mas da invocação no despacho recorrido do artigo 37.º, n.º 4 do CPPT não resulta que a “convolação” tenha sido determinada por aplicação daquele artigo 37.º, n.º 4 do CPPT. O que aí se diz (cfr. o
despacho recorrido a fls. 97 dos autos) é que: “(…) quando o Tribunal reconhece que o meio processual
utilizado pelo contribuinte e indicado na notificação, não é o adequado, ao contribuinte ainda é possível,
nos 30 dias subsequentes ao transito em julgado da decisão intentar a acção adequada. No entanto,
o n.º 4 do art. 98ª do CPPT dispõe que, quando exista erro na forma de processo utilizada, o Tribunal
deve convolar o processo na forma processual adequada (…)”(sublinhados nossos). Resulta, pois, de
forma clara que, o despacho recorrido “convolou” a acção administrativa especial em impugnação
judicial por aplicação do n.º 4 do artigo 98.º do CPPT e não por aplicação do n.º 4 do artigo 37.º do
CPPT, preceito este cuja aplicação implicaria uma decisão de rejeição da acção e a concessão de um
prazo de 30 dias para interpor a impugnação e que foi preterido pela Mmª juíza do tribunal “a quo” por
razões de economia processual (cfr. o despacho recorrido a fls. 97 dos autos).
O preceito aplicado para ordenar a “convolação” foi, pois, o artigo 98.º do CPPT, que é o preceito
aplicável ao instituto (a par do artigo 97.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária). Por isso, o despacho recorrido
não merece, quanto a este tópico, qualquer censura
6.2 Dos requisitos da “convolação”: a questão da tempestividade
Alega o recorrente que a “convolação” não devia ter sido ordenada porque era intempestiva,
sendo este o único dos requisitos exigíveis para fazer operar tal mecanismo processual que considera não estar verificado (não se discute nem a existência de erro na forma de processo adoptada,
que constitui pressuposto da convolação, nem a adequação do pedido e da causa de pedir, que são
implicitamente aceites pelo recorrente como requisitos que se encontram preenchidos, o que no caso
não merece contestação pois que a reclamação graciosa de cujo indeferimento foi interposto recurso
hierárquico visava a anulação da liquidação adicional de IRC de 1997 – cfr. o n.º 2 do probatório
supra transcrito).
Assim, apenas de aferir da tempestividade se tratará, havendo no probatório constante da decisão
recorrida todos os elementos que permitem a este Tribunal efectuar essa indagação, que na decisão a
quo não foi feita ex professo.
O recorrente alega que o requisito da tempestividade não se verifica por três ordena de argumentos, a saber:
I) porque tendo o autor deduzido reclamação graciosa, do indeferimento desta cabia impugnação
judicial, a apresentar no prazo de 15 dias – artigo 102.º, n.º 2 do CPPT (cfr. a alínea H) das conclusões
supra transcritas);
II) porque tendo deduzido recurso hierárquico, a decisão de indeferimento do recurso hierárquico era
irrecorrível, porque aquele tem natureza facultativa (cfr. a alínea J) das conclusões supra transcritas);
finalmente,
III) porque ainda que assim não se entenda, do indeferimento do recurso hierárquico cabia impugnação judicial, a deduzir no prazo de 15 dias – artigo 102.º, n.º 2 do CPPT, e tendo o ora recorrido sido
notificado do recurso hierárquico em 30/4/2004, quando em 30/7/2004 interpôs a acção administrativa
especial já o prazo de 15 dias se havia esgotado.
Vejamos cada um dos argumentos.
I) Não parece oferecer dúvidas em face do teor do n.º 2 do artigo 102.º do CPPT que do indeferimento de reclamação graciosa cabe impugnação judicial, a deduzir do prazo de 15 dias. Sucede que
este não é o único meio de reacção contra o indeferimento da reclamação que a lei lhe faculta, pois
que nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do CPPT do indeferimento total ou parcial da reclamação cabe
(igualmente) recurso hierárquico facultativo (artigo 67.º, n.º 1 do CPPT), a deduzir no prazo de 30 dias
(artigo 66.º, n.º 1 do CPPT). Ora, sendo a lei que faculta ao contribuinte esta alternativa na escolha do
meio de defesa, não pode a Administração tributária pretender coarctar aos contribuintes as garantias
que o legislador lhes confere, impondo-lhes uma via única de reacção quando a via oferecida pelo
legislador é dual.
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Assim, podemos concluir em face dos artigos 102.º, n.º 2 e 76.º, n.º 1 do CPPT que do indeferimento da reclamação graciosa cabe impugnação judicial ou recurso hierárquico. Não sendo a opção
por um ou outro meio neutra quanto ao prazo de interposição (de 15 dias para a impugnação; de 30
para o recurso hierárquico), é legítimo ao contribuinte optar por interpor recurso hierárquico do indeferimento da reclamação.
II) Também não procede o argumento da irrecorribilidade da decisão de indeferimento do recurso
hierárquico, pretensamente derivado da natureza facultativa deste recurso. Do facto de o recurso hierárquico ter em regra natureza facultativa (artigo 67.º, n.º 1 do CPPT) deriva apenas como consequência
não ser obrigatória a respectiva interposição. Não resulta que seja a inimpugnável a decisão que nele
seja proferida, como inequivocamente se extrai da leitura do n.º 2 do artigo 76.º do CPPT, mesmo que
essa decisão seja meramente confirmativa de uma decisão administrativa anterior, como sucede no caso
de um indeferimento de recurso hierárquico de indeferimento de reclamação graciosa dirigida contra
um acto de liquidação. É que, como ensina JOAQUIM FREITAS DA ROCHA (Lições de Procedimento
e Processo Tributário, 2.ª ed., Coimbra, 2008,pp. 188/189) “(…) diferentemente do que acontece no
contencioso administrativo em sentido estrito – cfr. art. 53.º do CPTA – é possível, no contencioso
tributário, a impugnação contenciosa do conteúdo de actos meramente confirmativos (que são aqueles
que limitam a manter, sem alteração, a situação jurídica já definida pelo acto confirmado, não introduzindo qualquer modificação relevante naquela situação e, nessa medida, não trazendo nenhuma ofensa
aos direitos ou interesses legalmente protegidos do administrado)”. Esta solução legislativa tributária,
diversa da adoptada no contencioso administrativo, deve entender-se como uma “extensão das garantias
do contribuinte” (Ac. deste Tribunal de 7/11/07 – rec. 418/07) que, decorrendo directa e imediatamente
da lei tributária não cabe ao Fisco por em causa.
III) Concluindo-se no sentido de que a decisão do recurso hierárquico é impugnável, importa
perguntar por que via e em que prazo o é.
Propugna o recorrente que o meio é a impugnação e o prazo o de 15 dias após a notificação do
indeferimento, por aplicação do n.º 2 do artigo 102.º do CPPT. Sucede que basta atentarmos na letra
da lei para concluir que o n.º 2 do artigo 102.º se refere apenas à impugnação do indeferimento de
reclamação graciosa e não do recurso hierárquico, sendo pois inaplicável ao indeferimento de recurso
hierárquico de reclamação graciosa.
Do indeferimento de recurso hierárquico de reclamação graciosa cabe, se não tiver sido deduzida
impugnação judicial com o mesmo objecto (artigo 76.º, n.º 2 do CPPT), ou “acção administrativa especial “a deduzir no prazo de três meses (artigo 58.º n.º 2 alínea b) do CPTA), quando não comporte a
apreciação da legalidade do acto de liquidação ou, nos casos em que comporte a apreciação da legalidade
do acto de liquidação, impugnação judicial a deduzir no prazo de 90 dias contados da notificação, nos
termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 102.º do CPPT.
É esta a orientação uniforme e constante deste Supremo Tribunal, expressa designadamente nos
Acórdãos supra citados, que encontra apoio em JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., pp. 578 a 581
(notas 7 e 8 ao art. 76.º do CPPT) e a que hoje adere igualmente a doutrina (cfr. JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, 5.ª ed., Coimbra, Almedina, 2009, p. 397; JOAQUIM FREITAS DA ROCHA,
op.cit., p. 188).
Entendemos assim, na esteira dos Acórdãos e autores citados, que o prazo para deduzir impugnação
de acto de indeferimento de recurso hierárquico de reclamação graciosa que aprecie a legalidade de um
acto de liquidação é de 90 dias, contados da notificação do indeferimento (artigo 102.º, n.º 2, alínea e)
do CPPT).
Ora, no caso em apreço, tendo sido enviado ao Autor o ofício de notificação do indeferimento
do recurso hierárquico em 30/4/2004 (cfr. ponto 5 do probatório), a notificação foi necessariamente
recebida em data posterior a 30 de Abril de 2004, pois o dia 1 de Maio é feriado e o dia 2 de Abril
de 2004 foi um domingo. Assim, tendo a petição inicial dado entrada no tribunal em 30/7/2004 (cfr.
ponto 6 do probatório), tem-se por tempestiva, porque apresentada dentro dos 90 dias previstos
no artigo 102.º, n.º 1 do CPPT.
Bem andou, pois, a Mma. juíza “a quo” ao convolar a acção administrativa especial em impugnação judicial.
Conclui-se, pelo exposto, que o recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.
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Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Contra-Ordenação Fiscal. Concurso de Infracções. Cúmulo Jurídico.
Sumário:
De harmonia com o disposto no artigo 25.º do RGIT [redacção introduzida pelo artigo 113.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, (Orçamento Geral do Estado)]
a prática de várias infracções fiscais é punida com uma única coima.
Processo n.º 1113/08-30.
Recorrente: Mundiporta Comércio e Montagem de Portas e Divisórias, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – MUNDIPORTA COMÉRCIO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISÓRIAS, SA, inconformada com a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente o recurso que interpôs
do despacho do Director de Finanças de Lisboa que lhe aplicou uma coima no valor de € 10.706.00,
por ter entregue a declaração de IVA referente ao mês de Março de 2001, no prazo legal mas desacompanhada do respectivo meio de pagamento, dela vem interpor o presente recurso, formulando as
seguintes conclusões:
1. No presente processo, a Recorrente foi acusada da prática de uma contra-ordenação por ter
apresentado a declaração periódica de IVA no prazo legal embora não acompanhada do respectivo
meio de pagamento.
2. A mesma infracção (relativamente a outros períodos) realizada pela ora Recorrente foi-lhe
imputada noutros processos de contra-ordenação referentes ao período entre o início de 2003 e o final
de 2005.
3. Por isso, à Recorrente não deverá ser imputada a prática de uma contra-ordenação isolada, mas
sim de uma contra-ordenação continuada, porquanto se verificam, in casu, todos os pressupostos legais
do art. 30º, n.º 2 do Código Penal, aplicável por força do art. 3º b) e 19º RGIT e art. 32º RGCO.
4. Tal como o crime continuado, a contra-ordenação continuada é punível com a pena aplicável
à conduta mais grave que integra a continuação.
5. Tendo a Administração Tributária instaurado um processo de contra-ordenação por cada um
dos períodos em relação aos quais não foi pago o imposto, aplicando uma coima por cada um dos comportamentos omissivos, violou as normas respeitantes à previsão e punição das infracções continuadas,
nomeadamente, o art. 19.º do RGCO, 20º, n.º 2 e 79.º do Código Penal, aplicáveis subsidiariamente em
matéria de contra-ordenações fiscais por força dos arts. 3º, alínea b) do RGIT e 32.º do RGCO.
6. Assim, o presente processo de contra-ordenação é ilegal, devendo ser arquivado e, em seu lugar,
ser instaurado um único processo de contra-ordenação por todos os comportamentos omissivos da Recorrente ao qual deverá ser aplicável a coima prevista no art. 114º, n.º 2 do RGIT, com o agravamento
previsto no art. 26º, n.º 4 do mesmo código, sendo os respectivos intervalos determinados pela mais
elevada prestação tributária em falta.
2 – Contra-alegou o Ministério Público, tendo formulado as seguintes conclusões:
1.ª.Está imputada à arguida recorrente a prática da contra-ordenação p.p. nos artigos 40.º/1/a) e
26.º/1 do CIVA e 1 14.º/2 e 26.º/4 do RGIT.
2.ªPorquanto estando registada em IVA no regime normal de periodicidade mensal, fez a entrega,
em 12/3/2001, da declaração periódica do IVA relativa ao período de Janeiro de 2001, sem a prestação
tributária necessária para satisfazer o imposto exigível, no montante de € 49.562,66.
3.ª O comportamento de que a arguida vem acusada nestes autos repetiu-se ao longo do intervalo
de tempo compreendido entre o início de 2003 e finais de 2005.
4.ªComo justificação desse comportamento a arguida vem alegar dificuldades económicas resultantes de uma acentuada diminuição das vendas.
5.ªPara que se verifique uma contra-ordenação continuada necessário se torna que se verifiquem
os seguintes pressupostos:
A-Realização plúrima do mesmo tipo de infracção (ou de vários tipos que protejam fundamentalmente o mesmo bem jurídico;
B-Homogeneidade da forma de execução;
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C-Unidade de dolo; as diversas resoluções devem conservar-se dentro de uma linha psicológica
continuada;
D-Lesão do mesmo bem jurídico;
E-Persistência de uma situação exterior que facilita a execução e que diminui consideravelmente
a culpa do agente.
6.ªOra, no caso em análise é manifesto que não ocorre o pressuposto referido na alínea E da
anterior conclusão.
7ª.Efectivamente o pagamento do imposto em causa (IVA) não é suportado pela arguida, antes
tendo cobrado o mesmo dos seus clientes para o entregar nos cofres do Estado.
8.ªAssim se não fez entrega desse mesmo imposto ao Estado é porque deu outro destino (indevido)
ao respectivo montante, o qual se encontrava à sua guarda.
9.ªportanto, as alegadas dificuldades económicas, nem sequer levemente, diminuem a culpa da
arguida.
10ª.Não ocorre, pois, uma situação de contra-ordenação na forma continuada.
11.-A douta sentença recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação da lei, não tendo violado quaisquer normativos, nomeadamente, os constantes dos artigos 19.º do RGCO e 30.º12 e 79.º
do Código Penal.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando a questão prévia da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal Administrativo para conhecer do recurso uma
vez que “Nas conclusões 2 e 5, a recorrente alega factos que a Mmª Juiz não estabeleceu no probatório
nem levou em consideração na decisão recorrida.”
4 – Desta questão prévia, foram notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC) tendo respondido,
apenas a recorrente nos termos que constam de fls. 111 a 116, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais e em que, após considerar que “…apesar de não constar dos factos
assentes na sentença recorrida, facto é que na decisão de direito, a M.ma Juiz os apreciou, considerando
como factos provados e assente aqueles que servem de base às alegações de direito que nesta sede se
pretendem ver discutidas” conclui que “…a recorrente apenas pretende ver discutida esta questão de
direito, não fazendo sequer referência a qualquer matéria de facto controvertida, tanto mais que tal
controvérsia factual não existe no recurso interposto.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 – A decisão recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Aos 07/08/01, na Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, quando se encontrava no exercício
das suas funções, o Director de Serviços José Alexandre Campos Cruz, verificou pessoal e directamente
que a Sociedade “Mundiporta Comércio e Montagem de Portas e divisórias, S.A.”, com sede em Lisboa, enquadrada em sede de IVA no regime normal com periodicidade mensal, não entregou dentro
do prazo fixado para o efeito a declaração periódica acompanhada pelo respectivo meio de pagamento
do imposto, previamente liquidado nos termos da lei, relativamente ao mês de Julho de 2005, sendo o
valor do imposto em falta no montante global de Esc.: 9.936.421$00 (cfr. doc. junto a fls. 2 dos autos,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
2. O auto de noticia identificado no ponto 1 deu origem ao presente processo de contra-ordenação
fiscal n.º 310720056015280, cuja parte administrativa correu termos no Serviço de Finanças de Lisboa
8 e foi autuado em 08/07/05 (cfr. capa do processo);
3. A arguida notificada para apresentar a sua defesa ou pagar voluntariamente a coima (cfr. doc.
junto a fls. 5 dos autos);
4. Por despacho de 17/01/06, que aqui se dá por integralmente reproduzido foi aplicada a coima
à arguida no montante de € 10.706,00 (cfr. doc. junto a fls. 25 e 26 dos autos);
5. A arguida foi notificada da decisão descrita no ponto anterior do probatório em 10/05/2006 (cfr.
doc. junto a fls. 11 e 12 dos autos);
6. Em 30/05/06, a arguida deduziu a impugnação judicial do referido despacho (cfr. carimbo
aposto a fls. 13 e segs. dos autos);
7. Da conduta da arguida resultou efectivo prejuízo para a Fazenda Nacional, expresso no montante
de imposto liquidado e não entregue nos cofres do Estado no tempo devido;
6 – Questão Prévia.
Importa começar por enfrentar a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Procurador-Geral Adjunto
relativa à incompetência deste Supremo Tribunal para o conhecimento do recurso, uma vez que não
versaria exclusivamente matéria de direito.
Para tanto, sustenta que nas “conclusões 2 e 5, a recorrente alega factos que a M.ma Juiz não
estabeleceu no probatório, nem levou em consideração na decisão recorrida”.
Por sua parte, a recorrente alega que só pretende ver discutida matéria de direito e que os factos
em causa, embora não tenham sido fixados em sede de matéria de facto, foram apreciados na decisão
recorrida e considerados provados.
Vejamos.
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É indiscutível que, designadamente, a factualidade levada à conclusão 2. (A mesma infracção
(relativamente a outros períodos) realizada pela ora recorrente foi-lhe imputada noutros processos
de contra-ordenação referentes ao período entre o início de 2003 e o final de 2005) não foi dada por
assente na decisão recorrida.
Não obstante, o certo é que a decisão sob recurso assenta a sua fundamentação jurídica na realidade desse quadro factual, o que também se encontra pacificamente aceite por todos os intervenientes
processuais (cfr. conclusão 3.ª da contra-alegação do Ministério Público).
Neste contexto, impõe-se concluir que tais factos constituem uma realidade processualmente
adquirida e, como tal, deverá ser relevada para efeito da apreciação da questão jurídica controvertida
no presente recurso jurisdicional.
Versa o recurso, assim, em exclusivo matéria de direito, daí resultando a competência deste Supremo Tribunal, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento (artigo 26.º, alínea b) do ETAF), em
consequência do que se indefere a suscitada questão prévia.
7 – Mérito do Recurso
A questão jurídica controvertida no presente recurso foi em data bem recente apreciada e decidida
neste Supremo Tribunal em processo com a mesma recorrente, bem como se apresentam idênticas as
conclusões produzidas na respectiva alegação de recurso.
Sendo assim, por se concordar com o entendimento perfilhado no acórdão de 21/01/09, no processo
n.º 928/08, seguiremos de perto a fundamentação jurídica aí aduzida tendo em vista uma interpretação
e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º, n.º3 do CC).
Escreveu-se no aresto em causa:
“Sob a epígrafe “Concurso de contra-ordenações”, o artigo 25.º do Regime Geral das Infracções
Tributárias, na redacção da Lei n.º 15/2001 de 5 de Junho, preceituava que «As sanções aplicadas às
contra-ordenações em concurso são sempre cumuladas materialmente».
No entanto, e por força do artigo 113.º da Lei n.º 64-A/2008 de 31 de Dezembro [Orçamento
do Estado para 2009], o mesmo artigo 25.º do Regime Geral das Infracções Tributárias passou a ter a
seguinte redacção.
1. Quem tiver praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo
resulta da soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso.
2. A coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em concurso.
3. A coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas concretamente aplicadas
às várias contra-ordenações.
Pelo que se vê, o artigo 25.º do Regime Geral das Infracções Tributárias previa o simples cúmulo
material das coimas. E, agora, com a Lei do Orçamento para 2009, opera-se a alteração da regra de
cúmulo das coimas aplicáveis. Ou seja: a anterior regra de cúmulo material é substituída por uma regra
de cúmulo jurídico. Determina-se agora que quem tiver praticado várias contra-ordenações é punido
com uma coima única com o valor máximo da soma das coimas aplicadas, desde que este não ultrapasse
o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em concurso e o valor mínimo correspondente ao valor da mais elevada das coimas concretamente aplicadas às várias contra-ordenações.
O regime assim introduzido apresenta-se abstractamente mais favorável aos contribuintes.
E, por isso, o regime do (novo) artigo 25.º do Regime Geral das Infracções Tributárias deverá ser
aplicado retroactivamente aos processos contra-ordenacionais pendentes, se da sua aplicação ao caso
concreto redundar uma sanção mais favorável para o acoimado.
Na verdade, o artigo 29.º da Constituição da República Portuguesa, sob a epígrafe “Aplicação da
lei criminal”, preceitua, no seu n.º 4, que «Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais
graves do que as previstas no momento da correspondente conduta ou da verificação dos respectivos
pressupostos, aplicando-se retroactivamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido».
E o princípio constitucional da aplicação retroactiva da lei penal mais favorável ao arguido tem
expressa consagração no Código Penal — aplicável também às contraordenações fiscais, por força
da remissão do artigo 32.º do Regime Geral das ContraOrdenações [Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de
Outubro], e do artigo 3.º, alínea b), do Regime Geral das Infracções Tributárias.
Com efeito, o n.º 4 do artigo 2.º do Código Penal estatui que «Quando as disposições penais vigentes no momento da prática do facto punível forem diferentes das estabelecidas em leis posteriores,
é sempre aplicado o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente; se tiver havido
condenação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos penais logo que a
parte da pena que se encontrar cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na lei posterior».
De outra banda, em caso de concurso de contra-ordenações, sendo aplicada uma coima única,
recomenda-se que seja organizado pela autoridade competente um único processo e seja proferida uma
única decisão de aplicação de coima — cf. a este respeito o n.º 1 do artigo 36.º do Regime Geral das
Contra-Ordenações (Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro), aplicável subsidiariamente às contra-
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-ordenações fiscais por força da alínea b) do artigo 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias; e
cf. também Germano Marques da Silva, no Curso de Processo Penal, 1, Verbo, Lisboa, 2000, p. 196.”
Na situação “sub judicio”, a decisão sob recurso concluiu pela improcedência do pedido formulado pela ora recorrente de se lhe aplicar uma pena única, para o efeito argumentando com o facto de
“..actualmente, em todos os casos, as coimas aplicadas a várias contra-ordenações, cometidas pelo
arguido, serem acumuladas materialmente (artigo 25.º do RGIT))…”.
Ora, como vimos, tal argumentação jurídica perdeu toda a actualidade em face da nova redacção
do citado dispositivo legal,
Nesta conformidade, sendo incontroverso que “a mesma infracção (relativamente a outros períodos) realizada pela ora recorrente foi-lhe imputada noutros processos de contra-ordenação referentes
ao período entre o início de 2003 e final de 2005”, impõe-se concluir que tendo praticado várias infracções fiscais deve a mesma ser punida com uma coima única, nos termos do artigo 25.º da Regime
Geral das Infracções Tributárias [redacção Do artigo 113.º, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro,
(Orçamento do Estado para 2009)]
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida a fim
de ser observado o disposto no artigo 25.º da Regime Geral das Infracções Tributárias (nova redacção).
Sem custas.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 15 de Abril de 2009.
Assunto:
Fundamentação da sentença. Exame crítico da prova. Nulidade de sentença.
Sumário:
I — Nos casos em que seja produzida prova susceptível de avaliação subjectiva (como
sucede com a prova testemunhal), a fundamentação da sentença não pode deixar
de integrar uma apreciação crítica da prova, traduzida na indicação das razões por
que se deu ou não valor probatório a determinados elementos de prova ou se deu
preferência probatória a determinados elementos em prejuízo de outros.
II — A completa ausência de exame crítico das provas, quando ela é imprescindível
para permitir às partes a impugnação da decisão com cabal conhecimento das
razões que a motivaram e permitir ao tribunal de recurso apreciar a sua correcção
ou incorrecção, implica nulidade da sentença, por falta de fundamentação.
Processo n.º 1115/08-30.
Recorrente: FIVINTE – Projectos, Construção e Representações, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – FIVINTE – PROJECTOS, CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÕES, LDA, impugnou no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra liquidações de IRC relativas aos anos de 1996, 1997 e
1998 (1).
Aquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a Impugnante interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte, que
veio a declarar-se incompetente em razão da hierarquia para o seu conhecimento, na sequência do que
o processo foi remetido a este Supremo Tribunal Administrativo.
A Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1. O tribunal a quo, na sua douta decisão, omitiu no relatório a indicação dos factos dados por
não provados, para além de não ter efectuado um apreciação crítica da prova, como lhe competia, pelo
que, violando o disposto tios arts. 123.º, CPPT, e 659.º, CPC, deve ser declarada a nulidade da referida
sentença, atento ao disposto no art. 125.º, CPPT. Sem prescindir:
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2. A única interpretação do art. 86.º, 4, 2.ª parte, (até para evitar a sua inconstitucionalidade) é no
sentido de admitir a invocabilidade de qualquer ilegalidade, quer essa ilegalidade emirja da avaliação
indirecta ou do acordo, no seu todo, desde que estejam em causa vícios que atentem contra interesses
de terceiros (vg., futuros sócios do sujeito passivo) e/ou dos credores.
3. Se assim não fosse, seria possível ao sujeito passivo sanar ilegalidades das quais decorreria o
vício de nulidade, impedindo a invocação dessas mesmas ilegalidade por parte de terceiros e/ou dos
credores.
4. A leitura formulada pelo tribunal a quo atenta contra os interesses dos terceiros e/dos credores,
já que ela impede a utilização por parte destes de qualquer mecanismo jurídico que evite, respectivamente, a diminuição do valor da empresa e/ou a diminuição da garantia que o seu património representa.
Sem prescindir:
5. Mesmo admitindo como boa a interpretação do tribunal a quo, ele sempre estaria obrigado a
seguir o iter judicativo e, consequentemente, a afirmar que ilegalidades foram (ou não) encontradas na
avaliação indirecta a que o sujeito passivo, ora recorrente, foi objecto, pelo menos e com a intenção
de demonstrar que houve uma ilegalidade e, consequentemente, que lhe é permitido aplicar o referido
art. 86.º, 4. LGT, para isso, teria de valorar (positiva ou negativamente) a prova produzida em audiência
de julgamento, operação que, manifestamente, não fez.
6. É que há ilegalidades e ilegalidades, das quais emergem diferentes interesses em jogo assim
como diferentes regimes a aplicar – a jurisprudência tem admitido isso mesmo no sentido de o eventual
acordo não obstar à impugnação da liquidação em termos amplos – cfr. Ac. TCAS, de 21. 2. 2006,
Rec. 62/04, c jurisprudência nele referida.
7. Se assim não tosse, o tribunal sempre ficaria com um (insolúvel) dilema por resolver, Como os
factos são únicos, logo valorados de uma mesma forma, o tribunal sempre teria a obrigação de aferir os
factos excluídos do acordo pelas partes (porque isso foi aceite pelas partes nesses termos) e que foram
alegados na petição inicial pela ora recorrente.
8. O art. 86.º, 4, LGT, é inconstitucional por violar o disposto no art. 268.º, 4, CR P, na leitura
de que o acordo firmado entre as partes impede, in totum, o acesso por parte do sujeito passivo aos
tribunais e o consequente direito a uma sentença (justa) cujo objecto contenha com o procedimento
de avaliação indirecta, os pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável e o acordo
propriamente dito.
9. O tribunal a quo omitiu pronunciar-se sobre a legalidade do recurso a métodos indirectos por
parte da AT, por falta de adequada fundamentação, de facto e de direito, da respectiva decisão, quando
isso foi lhe directamente colocado na petição inicial, pelo que violou o disposto no art. 124.º, do CPPT,
e art. 660.º do CPC.
A decisão proferida pelo tribunal a quo violou os arts. 123.º, CPPT, 659.º, CPC, o art. 86.º, 4, LGT,
ou dele não resultando a melhor interpretação, e ainda os arts 124.º, CPPC e 660.º, CPC.
A referida sentença violou o art. 268.º, 4, CRP, na interpretação que retirou do art. 86.º, 4, LGT
termos em que,
na procedência do presente recurso, deve ser emitido acórdão revogando a douta sentença recorrida
considerando a violação das normas jurídicas apontadas e ainda errónea interpretação das mesmas.
Só assim, V. Ex.ªs farão a costumada justiça a que nos habituaram
Não foram apresentadas contra-alegações.
A Meritíssima Juíza pronunciou-se sobre a nulidade de sentença arguida, de falta de indicação dos
factos não provados, reconhecendo que ela se verificava e aditando à sentença o seguinte:
«Factos não provados
Nada de relevante a mencionar»
Relativamente à nulidade por falta de apreciação crítica da prova, a Meritíssima Juíza entendeu
que ela não ocorre.
Notificadas desta decisão da Meritíssima Juíza, as partes nada vieram dizer.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
1. Nulidades da sentença.
I. A nulidade consistente na falta de indicação na sentença dos factos não provados foi suprida
por despacho proferido no tribunal recorrido (fls. 290: art. 668º n.º 4 CPC ex vi art. 2º alínea e) CPPT)
II. A arguida nulidade por omissão de pronúncia sobre a questão da legalidade do recurso a métodos
indirectos para fixação da matéria tributável não se verifica porque a sua apreciação ficou prejudicada,
na economia do discurso jurídico, pela solução da questão da inadmissibilidade da impugnação judicial da liquidação, em consequência do acordo obtido no procedimento de revisão (fls. 258 e 290 vº;
art. 660 n.º 2 CPC)
2. Acordo no procedimento de revisão da matéria tributável
O acordo obtido no procedimento de revisão da matéria tributável fixada por métodos indirectos
preclude a possibilidade de invocação de qualquer ilegalidade ocorrida naquele procedimento na subsequente impugnação judicial do acto de liquidação (art. 86º n.º 4 LGT)
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A matéria tributável fixada pelo acordo constitui a base imperativa da liquidação do tributo
(art. 92º n.º 3 LGT)
O sujeito passivo pode discutir no procedimento de revisão a questão jurídica da legalidade dos
pressupostos da avaliação indirecta da matéria tributável; esta excepção à impossibilidade de apreciação
de questões de direito justifica-se por a sua resolução assentar essencialmente numa decisão de facto,
que envolve também uma apreciação de carácter técnico, que é a suficiência ou não dos elementos
existentes para determinar com exactidão a matéria colectável (art. 88º desta LGT) (Diogo Leite de
Campos/ Benjamim Silva Rodrigues/Jorge Lopes de Sousa Lei Geral Tributária comentada e anotada
2a edição revista e aumentada 2000 p. 3 84)
3. Constitucionalidade do art. 86º n.º 4 LGT
A interpretação da norma constante do art. 86º n.º 4 LGT efectuada na sentença impugnada não
viola a garantia constitucional de impugnação contenciosa de qualquer acto administrativo lesivo
(art. 268º n.º 4 CRP), considerando:
a) a intervenção do perito no procedimento em representação do sujeito passivo (art. 91º n.º 1
LGT); contrariamente ao regime do CPT em que o perito nomeado pelo contribuinte tinha o dever
legal de agir com imparcialidade e independência técnica (art. 86º n.º 5 CPT redacção do DL n.º 47/95,
10 Março)
b) a possibilidade de o sujeito passivo poder deduzir impugnação judicial contra o acto de liquidação (ou contra o acto de avaliação indirecta da matéria tributável que não dê origem a liquidação) para
discussão de qualquer questão de direito, com exclusão dos pressupostos da determinação indirecta da
matéria tributável (art. 91º n.º 14 LGT; cf. supra n.º 2)
CONCLUSÃO: O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se pronunciando a Excelentíssima Representante da Fazenda Pública, manifestando concordância e citando jurisprudência deste Supremo
Tribunal Administrativo.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
Factos Provados:
a) A actividade e contabilidade da impugnante foram objecto de inspecção relativamente aos
exercícios de 1996 a 1998, inclusive, IRC e IVA;
b) Dessa inspecção, cujo relatório se dá aqui por reproduzido, resultou apuramentos dos lucros
tributáveis para cada ano, respectivamente, de: 28.419.951$00; 19.174.773$00; 11.371.712$00, com
os fundamentos constantes do relatório da inspecção de 29/11/99 constante do P. A que aqui se dá por
reproduzido para todos os efeitos legais;
c) Discordando deste resultado a impugnante, em 28/3/00, formulou pedido de revisão, nos termos
do art. 91º da LGT, com os fundamentos constantes da petição de fls. 264 a 294 do P. A.;
d) Aos 20/6/00, pelas 10h, reuniu-se a Comissão de revisão composta por: perito da administração fiscal e um perito indicado pela reclamante Dr. Luís Miguel Rodrigues, relativamente à matéria
tributável do IRC e IVA apurado dos exercícios de 1996 a 1998;
e) «Na condução do procedimento, o perito da Administração Fiscal procurou estabelecer o acordo,
o qual foi possível concretizar do seguinte modo:
LUCRO TRIBUTÁVEL
IRC nos montantes: 14.825.793$00 8.963.049$00 9.838.746$00
IVA nos montantes: 1.974.542$00 1.406.334$00 1.523.890$00.
Este acordo foi estabelecido nos seguintes termos:
1. Aceitação dos valores fixados quanto a Obras de Remodelação e Projectos,
2. Correcção da margem bruta para 20% a aplicar sobre os custos das obras apuradas em exame
à escrita, para cálculo das vendas acordadas, mantendo-se os valores de venda sempre que forem mais
elevados do que resultaria do cálculo anteriormente referido (custos*1.2). Estão neste caso as obras
n.º s 1, 3º, 4º, no exercício de 1996 e as obras n.º s 4 nos exercícios de 1997 e 1998.
Junta-se em anexo à acta folhas de cálculo das obras objecto de correcção que será acrescido
para apuramento do lucro tributável, constituindo igualmente a base de I.V.A. em falta para cálculo
do imposto.
3. Relativamente à obra designada no relatório por Dr. Francisco Viegas, corrigiu-se na totalidade
as vendas presumidas em exame uma vez que foi demonstrado, pêlos elementos da contabilidade, que a
empresa contabilizou como proveitos do exercício de 1995, a totalidade do valor da obra no montante
de 11.600.000$00, recebidos do cliente a titulo de adiantamentos.
Este montante que deveria ter sido contabilizado numa conta de adiantamentos de clientes para
efeitos de IRC foi levado a proveitos influenciando os resultados daquele exercício, muito embora os
custos da obra se encontrem repartidos pêlos exercícios de 1995 e 1996. Assim entenderam os peritos
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corrigir as vendas presumidas tendo em vista evitar dupla tributação sobre os mesmos valores.(Juntam-se fotocópias das contas correntes demonstrativas da contabilização atrás referida).
4. Aceitação das restantes correcções efectuadas em exame à escrita.
5. Correcção de 5.000$00 no montante escrito no quadro do apuramento do lucro tributável
(pág. 19 do relatório) resultante da transposição incorrecta da pág. 15 do mesmo relatório (resumo
das correcções efectuadas).
Assim, o lucro tributável apurado fica determinado como segue:
Correcções acordadas

Lucro Tributável
declarado

Ano

(1)

1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3)

Lucro tributável
servirá de base
à liquidação do imposto

(2)

Técnicas

Métodos Indiciários

4) = (2) +(3)

2.380.218$
672.917$
874.688$

290.625$
17.850$
0$00

11.614.950$
8.272.552$
8.964.058$

14.285.793$
8.963.049$
9.838.746$

Cálculo do Imposto do IVA em falta:
Ano

1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volume de negócio acordado
em falta

Taxa do IVA

Imposto apurado em falta

11.614.950$
8.272.552$
8.964.058$

17 %
17 %
17 %

1.974.542$
1.406.334$
1.523.890$

O imposto será repartido pêlos períodos de acordo com o critério aplicado no exame à escrita. (...)»
f) a impugnação foi enviada por telecópia (fax) no dia 3/1/01 pelas 19h55m e o original pelo
registo do correio com data de 3/1/01 (fls. 152 a 154).
3 – A primeira questão colocada no presente recurso jurisdicional é a da nulidade da sentença por
omissão de indicação dos factos não provados e por omissão de pronúncia, por não se apreciarem as
questões da falta de fundamentação da decisão de recurso a métodos indirectos.
No despacho em que apreciaram as nulidades imputadas à sentença, a Meritíssima Juíza, com o
objectivo de suprir a nulidade, como permite o n.º 4 do art. 668.º do CPC, aditou à sentença uma indicação genérica de que relativamente a «Factos não provados» «Nada de relevante a mencionar».
Esta indicação, porém, nada acrescenta à sentença recorrida, pelo que, se se concluir que há factos
alegados sobre que deveria recair um juízo probatório, subsistirá a nulidade.
Para além disso, este aditamento, nada acrescenta no que concerne à falta de exame crítico das
provas, que também é invocada como suporte da arguição de nulidade da sentença recorrida.
4 – O art. 123.º, n.º 2, do CPPT estabelece que «o juiz discriminará também a matéria provada
da não provada, fundamentando as suas decisões».
A discriminação da matéria de facto provada e não provada deve abranger todas as soluções
plausíveis de direito, como se infere do preceituado no art. 511.º, n.º 1, do CPC, subsidiariamente
aplicável.
A fundamentação da sentença visa primacialmente impor ao juiz reflexão e apreciação crítica da
coerência da decisão, permitir às partes impugnar a decisão com cabal conhecimento das razões que a
motivaram e permitir ao tribunal de recurso apreciar a sua correcção ou incorrecção.
Mas, à semelhança do que sucede com a fundamentação dos actos administrativos, a fundamentação da sentença tem também efeitos exteriores ao processo, assegurando a transparência da actividade
jurisdicional.
Assim, a fundamentação de facto não deve limitar-se à mera indicação dos meios de prova em
que assentou o juízo probatório sobre cada facto, devendo revelar o itinerário cognoscitivo e valorativo
seguido pelo juiz ao decidir como decidiu sobre todos os pontos da matéria de facto. Nos casos em que os
elementos probatórios tenham um valor objectivo (como sucede, na maior parte dos casos, com a prova
documental), a finalidade de revelação das razões por que se decidiu dar como provados determinados
factos poderá ser atingida com a mera indicação dos respectivos meios de prova, mas, quando se tratar
de meios de prova susceptíveis de avaliação subjectiva (como sucede com a prova testemunhal), será
indispensável, para atingir tal objectivo, que seja efectuada uma apreciação crítica da prova, traduzida
na indicação das razões por que se deu ou não valor probatório a determinados elementos de prova ou
se deu preferência probatória a determinados elementos em prejuízo de outros.
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No caso em apreço, depois de se arrolarem os factos que se consideraram provados, foi indicada
a seguinte fundamentação:
Os factos basearam-se nos documentos juntos aos autos, nomeadamente os documentos do processo de revisão como acta da Comissão de Revisão e respectivos documentos; o relatório da Inspecção
Fiscal de fIs. 116 a 229 do P.A..
No entanto, a prova produzida no processo não se limita aos documentos juntos aos autos, pois
foram inquiridas nove testemunhas, algumas delas sobre mais de 30 dos factos indicados na petição
inicial.
Não se faz na sentença qualquer referência a toda esta considerável actividade probatória e, mesmo
que se concluísse do elenco de factos provados que mais nenhum se provou, não sendo arrolados os
factos que se consideraram como não provados, não é possível saber sobre que factos incidiram juízos
probatórios do Tribunal. Isto é, na falta de indicação dos factos não provados não se pode saber se,
relativamente a todos os factos invocados na petição sobre os quais as testemunhas depuseram, eles
foram considerados não provados ou o Tribunal nem sequer chegou a formular sobre eles um juízo
probatório.
Para além disso, mesmo que, com fragilidade, se pudesse aventar que na sentença existisse um
implícito juízo probatório negativo sobre todos os factos que foram objecto de depoimentos e que não
foram incluídos na lista de factos provados, ficar-se-ia sem saber quais as razões por que esses factos
não foram dados como provados, designadamente se foi por as testemunhas não afirmarem a sua correspondência com a realidade ou por não ser reconhecida credibilidade aos seus depoimentos.
Está-se, assim, não só perante uma omissão de indicação de factos não provados, mas também
perante uma completa ausência de exame crítico das provas.
É certo que na sentença, acabou por se concluir que o contribuinte não podia impugnar a quantificação da matéria colectável determinada com o seu acordo em procedimento de revisão e, a ser assim,
não teria utilidade a fixação da matéria de facto relativa a tal quantificação.
Mas, o certo é que, sendo impugnada a quantificação da matéria tributável, ao decidir-se no
processo a produção de abundante prova testemunhal sobre factos alegados na petição inicial que
apenas tinham a ver com tal quantificação, implicitamente se aceitou que a possibilidade de discussão
contenciosa dessa quantificação era uma solução plausível de direito. Na verdade, se se entendesse
que era indiscutível a inadmissibilidade de discussão dessa quantificação, não se deveria ter admitido
a produção de prova testemunhal, ao menos a partir do momento em que foram indicados os factos
sobre os quais cada uma das testemunhas iria depor, pois seriam diligências inúteis, cuja realização é
proibida por lei (arts. 13.º do CPPT e 137.º do CPC).
Por outro lado, a Impugnante defende no presente recurso jurisdicional a inconstitucionalidade
de proibição de impugnação da quantificação da matéria tributável e, mesmo que o Tribunal não aceite
esse entendimento, não se justifica que se considere a sua argumentação tão manifestamente errada que
permita a sua qualificação como solução de direito implausível.
Por isso, é de concluir que na sentença recorrida, deveriam indicar-se os juízos probatórios que
se fizeram sobre os factos alegados relativos a esta quantificação e as razões por que os mesmos se
consideram provados ou não provados, designadamente à face dos depoimentos produzidos.
Consequentemente, a sentença recorrida enferma de vício de falta de fundamentação de facto.
5 – A falta de fundamentação de facto implica nulidade da sentença, pelo que deve ser anulada,
em conformidade com o preceituado nos arts. 123.º, n. 2, e 125.º do CPPT.
Na verdade, em recursos para o Supremo Tribunal Administrativo, verificada uma nulidade deste
tipo, o Tribunal deve mandar baixar o processo, a fim de se fazer a reforma da decisão anulada, pelos
mesmos juízes quando possível (arts. 731.º, n.º 1, e 762.º, n.º 3, do CPC, aplicáveis por força do disposto no art. 281.º do CPPT).
Sendo de anular a sentença recorrida, fica prejudicado o conhecimento das outras questões suscitadas no presente recurso jurisdicional.
Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– anular a sentença recorrida;
– ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra a fim de a nulidade
referida ser sanada, pela Meritíssima Juíza que proferiu a sentença recorrida, se possível.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Abril de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques
da Silva.
(1) Inicialmente, a ora Recorrente impugnou também liquidações de IVA, mas confrontada com a inadmissibilidade de
cumulação de impugnações, acabou por restringir a impugnação às liquidações de IRC (fls. 190, verso, e 195).
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Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Imposto sucessório. Valor de quota. Sociedade Comercial. Sociedade por quotas.
Valor do balanço.
Sumário:
I — O valor de quota de sociedade comercial a considerar para efeitos de liquidação
de imposto sucessório é o do último balanço aprovado à data do óbito, se estiver
elaborado segundo as regras contabilísticas legalmente assumidas (art. 20.º, § 3.º,
regra 3.ª, do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões
e Doações).
II — A correcção a que se referem a regra 4ª do mesmo parágrafo e o art. 77º do mesmo
diploma legal é apenas a que seja consentida pelas ditas regras contabilísticas.
III — Só pode entender-se que ocorre subestimação de valores do activo, para efeitos
do § 2.º do art. 77.º do CIMSISD, quando a sua contabilização não esteja feita
pelo valor que as leis contabilísticas mandam ter em conta.
Processo n.º 36/09-30.
Recorrente: Erika Waltraud Ilse Hollmann.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – ERIKA WALTRAUD ILSE HOLLMANN impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Beja a segunda avaliação de uma quota da sociedade ALFA SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
Aquele Tribunal julgou improcedente a impugnação.
Inconformada, a Impugnante interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1.ª O valor das quotas legalmente consagrado para efeito da determinação da matéria colectável
no imposto sobre as sucessões e doações, nos termos da regra 33 do § 3º do art. 200 do CIMSISD,
é aquele que resulta do último balanço aprovado e organizado de acordo com as leis contabilísticas.
2.ª Esse balanço só pode ser corrigido, nos termos da regra 43 do § 3º do art. 20º e do § 2º do
art. 77º do CIMSISD, quando a sua contabilização não esteja feita pelo valor que as leis contabilísticas
mandam ter em conta.
3.ª Esta doutrina constitui a jurisprudência unanimemente firmada pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, no douto Acórdão de 22-06-2005, proferido
em recurso por oposição de acórdãos n.º 1369/04.
4.ª Deve ser revogada, por erro de julgamento, a decisão da douta sentença recorrida, que determinou
que as quotas são sempre avaliadas pela administração tributária, nos termos do art. 77.º do CIMSISD,
salvo se o seu valor for determinado pelo pacto social e o herdeiro não continuar na sociedade.
5.ª Deve ser igualmente revogada, por erro de julgamento, a decisão da douta sentença recorrida,
que determinou que, na avaliação de quotas nos termos do art. 77,º do CIMSISD, a administração
tributária não tem de observar as leis contabilísticas.
6.ª O legislador entendeu que o balanço social, enquanto resultado do cumprimento de certas
regras, é que espelha o valor da riqueza imaterial em causa nas quotas de sociedades.
7.ª Só será legítimo falar-se de subestimação de valores do activo social quando a sua contabilização não esteja feita pelo valor que as leis contabilísticas mandam ter em conta.
Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas, deve ser dado provimento ao presente recurso,
revogada a douta decisão recorrida e anulado o acto tributário impugnado com todas as consequências
legais.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
1. As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art. 684º n.º 3 CPC/
art. 2º alínea e) CPPT
A 7.ª conclusão das alegações de recurso enuncia (de forma implícita mas inequívoca) um juízo
conclusivo fáctico que contraria juízo conclusivo fáctico de sinal contrário formulado pela administração tributária, segundo o qual o valor da quota transmitida, relevado na contabilidade da sociedade (e
objecto da avaliação), se encontrava subestimado.
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A fundamentação de facto da sentença não formula qualquer juízo, limitando-se a remissão para
o laudo dos peritos avaliadores nomeados pela Fazenda Pública (probatório n.º 7)
A formulação deste juízo de subestimação radica na apreciação de matéria de facto, porque resulta
da comparação entre o valor nominal da quota e o valor real da quota, aferido designadamente pelo seu
valor de mercado (cf. PA apenso fls. 70; laudo dos peritos avaliadores n.º 4):
É evidente a consequência jurídica que a recorrente pretende extrair, ao sustentar a inexistência
de subestimação do valor da quota inscrito na contabilidade, se considerarmos que ela é determinante
das avaliações efectuadas e impugnadas (arts. 77 § 2º, 96º corpo e 97º §1º CIMSISSD).
2. Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA - Secção de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Sul-Secção de Contencioso Tributário (arts. 26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF aprovado
pelo DL n.º 13/2002, 19 Fevereiro; art. 280º n.º l CPPT) A interessado poderá requerer, oportunamente,
o envio do processo para o tribunal declarado competente (art. 180 n.º 2 CPPT).
O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art.160 n.º 2 CPPT)
A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede
o de qualquer outra matéria (art. 13º ETAF vigente ex vi art. 2º alínea c) CPPT)
3. Se for decidido conhecer do mérito do recurso justificam-se as seguintes considerações:
I. O valor das quotas em sociedades que não sejam por acções determina-se pelo último balanço,
salvo se, não continuando as sociedades com o herdeiro ou legatário do sócio falecido, o valor das
quotas tiver sido fixado no pacto social (art. 20º §3º 3ª regra CIMSISSD)
Este valor, constante de um balanço organizado com observância das normas contabilísticas aplicáveis, exprime o valor relevante dos bens transmitidos para liquidação do imposto sobre as sucessões
e doações (art. 20º corpo CIMSISSD)
Em caso de correcção do último balanço o valor da quota determina-se pelo balanço corrigido
(art. 20º § 3º 4ª regra CIMSISSD)
Se o exame à escrita da sociedade não permitir a correcção do valor da quota, reputada subavaliada segundo o último balanço, deve a administração tributária promover a sua avaliação (art. 77º §2º
CIMSISSD).
II. Esta definição do regime jurídico aplicável à solução da causa exige a ampliação da matéria de
facto, a operar no tribunal de 1.ª instância, visando a indagação dos factos que permitam apurar:
– se a adquirente da quota permaneceu na sociedade
– se o valor da quota, por transmissão mortis causa, estava fixado no pacto social
– conclusivamente, se o valor nominal da quota inscrito na contabilidade da sociedade estava
subestimado, designadamente por comparação com o seu valor real ou o valor de mercado na data da
transmissão mortis causa (arts 729º n.º 3 e 730º n.º 1 CPC).
CONCLUSÃO
O STA-Secção de Contencioso Tributário é incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento do mérito do recurso, sendo competente o TCA Sul–Secção de Contencioso Tributário
Subsidiariamente
A sentença deve ser anulada e ordenada a devolução do processo ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto, nos termos enunciados na fundamentação (nº 3)
As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se pronunciando a Recorrente, defendendo
que não devem ser acolhidas as posições nele assumidas.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1.º Por óbito do marido da impugnante, ocorrido em 30/11/98, ela adquiriu uma quota com o valor
nominal de esc: 59.000.000$00 correspondente a 49,17% do capital social de esc: 120.000.000$00,
da sociedade Alfa Sociedade Agrícola, Lda, — acordo das partes expresso nos articulados e processo
administrativo apenso.
2.ª A impugnante participou ao S. F. a aquisição da referida quota, juntando o extracto do último
balanço das partes expresso nos articulados e processo administrativo apenso.
3.ª O capital próprio era de acordo com o último balanço de esc: 38.952.872$00, de que resultava
para a quota o valor de esc: 19.151.829$00 – acordo das partes expresso nos articulados e processo
administrativo apenso.
4.ª No âmbito do processo sucessório instaurado, foi o valor da quota determinado em € 330.216,38
acordo das partes expresso nos articulados e processo administrativo apenso.
5.º A impugnante contestou o valor que foi mantido em sede de primeira e segunda avaliação —
acordo das partes expresso nos articulados e processo administrativo apenso.
6.º A administração tributária corrigiu o valor contabilístico do imobilizado corpóreo da sociedade pela aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda constante da Portaria 280/98 de
06/05 – acordo das partes expresso nos articulados e processo administrativo apenso.
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7.º A administração tributária justificou a correcção assim efectuada com o disposto no art. 20 § 3.
4 e no art. 77, todos do CIMSISD, bem como na directriz contabilística n.º 16 de 11/01/1995 – acordo
das partes expresso nos articulados e processo administrativo apenso.
Não se provaram outros factos com interesse para a decisão da causa.
3 – Importa apreciar, em primeiro lugar, a referida questão prévia da incompetência, já que o
conhecimento da competência, nos termos do art.13.º da C.P.T.A., deve preceder o de qualquer outra
questão.
O art. 26.º, alínea b), do ETAF de 2002 estabelece que compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários, com exclusivo fundamento em matéria de direito.
O art. 38.º, alínea a), do mesmo diploma atribui competência à Secção do Contencioso Tributário
de cada Tribunal Central Administrativo para conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários,
com excepção dos referidos na citada alínea b) do art. 26.º.
Em consonância com esta norma, o art. 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve que das decisões dos
tribunais tributários de 1ª instância cabe recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo,
salvo se a matéria do mesmo for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta
do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado
da decisão final (art.16.º, n.º s 1 e 2, do CPPT).
O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que a competência afere-se pelo quid disputatum, que não pelo quid decisum, pelo que é indiferente, para efeito de apreciação da competência,
determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais do recorrente no julgamento do recurso.
Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos artigos 26º, alínea b),
e 38.º, alínea a), do ETAF de 2002 e 280.º, n.º 1, do CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas
alegações de recurso e respectivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como
suporte da sua pretensão factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir a questão de direito
tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de
facto fixada na decisão recorrida, pois o tribunal ad quem, antes de estar decidida a sua competência,
não pode antecipar a sua posição sobre a solução da questão de direito, pois decidir qual é esta solução
cabe apenas ao tribunal que estiver já julgado competente.
Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquelas normas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse
competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como
provados: se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, e fica, desde
logo, definida a competência da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo,
independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a
concluir que a discordância sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevantes
para a decisão do recurso, à face da posição de direito que entende adequada.
4 – A questão suscitada pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público assenta na conclusão 7.ª das alegações que entende enunciar «(de forma implícita mas inequívoca) um juízo conclusivo
fáctico que contraria juízo conclusivo fáctico de sinal contrário formulado pela administração tributária, segundo o qual o valor da quota transmitida, relevado na contabilidade da sociedade (e objecto
da avaliação), se encontrava subestimado».
Refere ainda o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público que «a fundamentação de facto
da sentença não formula qualquer juízo, limitando-se a remissão para o laudo dos peritos avaliadores
nomeados pela Fazenda Pública (probatório n.º 7)».
É inequívoco que saber se o valor de uma quota corresponde ou não à realidade envolve a apreciação de matéria de facto.
No entanto, naquela conclusão, a Recorrente não afirma que o valor da quota esteja ou não subestimado, em relação ao valor real, afirmando, antes, o seu entendimento jurídico de que «só será
legítimo», isto é, legalmente admissível, «falar-se de subestimação de valores do activo social quando
a sua contabilização não esteja feita pelo valor que as leis contabilísticas mandam ter em conta».
Esta conclusão corresponde, aliás, uma citação textual do acórdão do Pleno deste Supremo Tribunal
Administrativo de 22-6-2005, recurso n.º 1369/04, em que se refere, na sua parte final:
Só será legítimo falar-se de subestimação de valores do activo quando a sua contabilização não
esteja feita pelo valor que as leis contabilísticas mandam ter em conta.
Assim, aquela afirmação não tem a ver com qualquer questão de facto, sendo uma posição de
carácter exclusivamente jurídico, o que, aliás, é patente em face da conclusão anterior, em que a Re-

584
corrente afirma que «o legislador entendeu que o balanço social, enquanto resultado do cumprimento
de certas regras, é que espelha o valor da riqueza imaterial em causa nas quotas de sociedades».
O afirmado na conclusão 7.ª é corolário do que se afirma na conclusão 6.ª.
Improcede, assim, a questão prévia suscitada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto.
5 – Por óbito do marido da Impugnante foi efectuada uma liquidação de imposto sucessório relativa a uma quota de uma sociedade por quotas, sendo o respectivo valor calculado pela Administração
tributária com base no valor fixado no último balanço anterior ao óbito e nos coeficientes de desvalorização da moeda previstos na Portaria n.º 280/98, de 6 de Maio.
A Administração tributária justificou a correcção nos art. 20.º, § 3.º, regra 4.ª e 77.º do Código do
Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações.
A Impugnante defende no presente recurso jurisdicional que o valor a considerar para liquidação
do imposto sucessório é o que resulta do último balanço.
6 – O art. 20.º, § 3.º, regra 3.ª estabelece e que
3.ª O valor das quotas ou partes em sociedades que não sejam por acções determinar-se-á pelo
último balanço, ou pelo valor atribuído em partilha ou liquidação dessa sociedade, ou na relação dos
bens, nos termos da regra antecedente, salvo se, não continuando as sociedades com o herdeiro, legatário
ou donatário do sócio falecido ou doador, o valor das quotas ou partes tiver sido fixado no pacto social;
No caso em apreço, resulta da sentença recorrida que «os herdeiros continuaram na sociedade»,
mas «o pacto social não estabelecia forma de liquidação das quotas» (parte final do ponto 4.1.).
Na sentença entendeu-se que, nestas condições, era necessário efectuar avaliação.
No entanto, não é essa a interpretação adequada daquela regra.
Na verdade, no que aqui interessa, a excepção que se prevê na sua parte final depende, cumulativamente de o herdeiro não continuar na sociedade e o valor da quota ter sido fixado no pacto social,
como resulta gramaticalmente do texto desta disposição.
No caso, o herdeiro continuou na sociedade, pelo que não se verifica a excepção.
Por isso, há que aplicar a regra de o valor a considerar para efeito de liquidação de imposto
sucessório ser o do último balanço, que foi aprovado antes do óbito, no pressuposto de que ele está
organizado de acordo com as regras contabilísticas aplicáveis.
A correcção referida na regra 4.ª do mesmo parágrafo e no art. 77º do CIMSISD é apenas a correcção
que seja consentida pelas ditas regras contabilísticas e não a correcção com recurso a outras regras do art. 20.
º atinentes à determinação do valor de elementos constantes do balanço quando transmitidos qua tale. (1)
Só será legítimo falar-se de subestimação de valores do activo para efeitos do § 2.º do art. 77.º do
CIMSISD quando a sua contabilização não esteja feita pelo valor que as leis contabilísticas mandam
ter em conta. (2)
Assim, no caso em apreço, não se demonstrando que o balanço não estivesse efectuado de acordo
com as regras contabilísticas, é de concluir que não há suporte legal para a avaliação efectuada.
Termos em que acordam neste Supremo Tribunal Administrativo em:
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– julgar procedente a impugnação;
– anular o acto de avaliação impugnado.
Custas pela Fazenda Pública na 1.ª instância.
Sem custas neste Supremo Tribunal Administrativo, por a Fazenda Pública não ter contra-alegado
[art. 2.º, n.º1, alínea g), do CCJ].
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.
(1) Neste sentido tem vindo a decidir este Supremo Tribunal Administrativo, como se pode ver pelos seguintes acórdãos:
– de 26-2-1997, recurso n.º 20965, AP-DR de 4-5-99, página 656;
– de 17-3-1999, recurso n.º 20967, e de 22-6-2005;
– do Pleno, de 22-6-2005, recurso n.º 1369/04.
(2) Acórdão do Pleno citado na nota anterior.

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Impugnação Judicial. Prazo. Repetição da notificação. Duplicação da colecta.
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Sumário:
I — Uma vez notificado o contribuinte para efectuar o pagamento da taxa liquidada,
o prazo de 90 dias para a apresentação da impugnação judicial começa a correr
a partir do termo do prazo para o pagamento voluntário (artigo 102.º, n.º 1,
alínea a) do CPPT).
II — Decorrido esse prazo, fica precludido o direito de apresentação de impugnação
judicial, muito embora o contribuinte possa vir a ser de novo notificado para
efectuar o pagamento da mesma taxa que fora liquidada, não revestindo essa
notificação a virtualidade de abertura de um novo prazo impugnatório.
III — A duplicação da colecta, enquanto fundamento de impugnação judicial, consubstancia vício gerador de mera anulabilidade.
Processo n.º 53/09-30.
Recorrente: José Magalhães Ferreira.
Recorrido: Município de Felgueiras.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- José Magalhães Ferreira, Carlos Moreira Pinto, Manuel António Teixeira Costa e Casimiro
Barbosa da Costa com os sinais dos autos, vêm recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Braga, que julgou intempestiva a impugnação judicial deduzida da liquidação da taxa compensatória efectuada pelo Município de Felgueiras no montante de 25.848,72 €, formulando as seguintes
conclusões:
1 – Os ofícios de 30/10/2003 e 05/09/2005, não correspondem à notificação da liquidação da taxa,
mas sim a notificação das deliberações da Câmara Municipal de Felgueiras de aplicar aquela taxa a
título de compensação;
2 – A contagem do prazo de 90 dias previsto no art. 102º do CPPT para deduzir impugnação contra o acto de liquidação depende da efectiva notificação desse acto, notificação que tem, além disso,
de se mostrar feita nos termos estipulados na lei, sob pena de não poder constituir o marco de partida
dessa contagem;
3 – Por outro lado, os recorrentes dizem existir duplicação de colecta, sendo este fundamento
de impugnação e oposição, a qual deverá sempre ser apreciada pela Mmª Juíza “a quo”, o que não foi
feito na sentença recorrida;
4 – Como decorre do disposto no n.º 3, do artº 102º do CPPT, a declaração de nulidade poderá
ser feita em qualquer altura, pelo que não poderia nunca ser julgada extemporânea a impugnação e a
recorrida absolvida da instância com esse fundamento;
5 – Assim, a sentença recorrida violou, apara além de outros, os art.ºs 102º e 205º n.º 1 do
CPPT.
2- O recorrido Município de Felgueiras não contra-alegou.
3- Por acórdão de 31-11-08, Tribunal Central Administrativo Norte julgou-se incompetente, em
razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso jurisdicional.
4- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido da improcedência do
recurso.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
5- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Os impugnantes são promotores do loteamento industrial n.º 5/98 Travassô-Sendim, Felgueiras, a que corresponde o alvará de loteamento n.º 2/2002, licenciando a constituição de 4 lotes, todos
destinados à construção de edifícios para a indústria, oficina ou armazém;
2. Antes da aprovação do loteamento a Câmara Municipal procedeu à pavimentação de um caminho público contíguo àquele loteamento e que serve de acesso.
3. Com base em prévia operação de liquidação feita pelos serviços competentes, a Câmara
Municipal deliberou em 05/05/2003 exigir dos requerentes do loteamento, os impugnantes, a taxa de
compensação do valor de 25.848,72 €.
4. Mas mais tarde, já na pendência de recurso contencioso daquela deliberação, por se reconhecer que a mesma não estava suficientemente fundamentada, a Câmara Municipal revogou-a por nova
deliberação de 02/12/2003.
5. Com base nos pareceres da assessoria jurídica de 17/02/2003 e de 25/07/2003, a Câmara Municipal, por deliberação de 27/10/2003, por remissão para aqueles / pareceres, deliberou manter a liquidação efectuada pelos serviços, ou seja manter o cálculo da compensação do montante de 25.848,72 €,
e exigi-la dos titulares do alvará de loteamento, com base em “se concluiu que não seria de exigir ao
loteador o custo da pavimentação entretanto executada pela Câmara Municipal nem, consequente-
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mente, a dedução do seu custo na caução que foi prestada, devendo antes, atento o disposto no n.º 4
do artigo 16º do D.L. n.º 448/91, de 29 de Novembro, impor-se a solução consistente em recalcular a
compensação, em numerário ou espécie, a pagar pelo loteador, por já não se justificar a exigência da
execução da infra-estrutura em causa”, conforme fls. 28 ss.
6. Essa deliberação foi notificada aos impugnantes titulares do alvará pelo oficio n.º 9358, de
30/10/2003, junto a fls. 32 por cópia, referindo-se na notificação que o pagamento da compensação
deveria ocorrer no prazo de 30 dias, pagamento que não foi efectuado.
Os impugnantes pediram o licenciamento de um aditamento ao alvará.
7. Aquele aditamento merecera o parecer constante de fls. 12 do qual consta;
“... A assessoria jurídica reproduz os seus pareceres de 17 de Fevereiro de 2003 e de 25 de Julho
de 2003, respectivamente a folhas 254 e a folhas 306 do processo.
Salienta que estes pareceres tiveram aceitação por banda da Câmara Municipal que na sua reunião
de 2003.10.27 deliberou concordar cometes e manter o cálculo da compensação já liquidada pelos
serviços, no montante de 25.848,72 €, a pagar pelo requerente do loteamento no prazo de 30 dias,
pagamento que não foi efectuado até esta data.
Em Março de 2004 o Senhor Doutor Marques de Carvalho proferiu novo parecer jurídico sobre
a matéria, confirmando aqueles pareceres da assessoria jurídica... Como é evidente, manteve-se e
mantém-se em vigor a segunda deliberação de 2003.10.27, acima mencionada, deliberação esta que
foi devidamente fundamentada e notificada ao mesmo titular do alvará por ofício de 2003.10.30, a folhas 316 do processo... Está agora pendente o pedido de uma segunda alteração ao alvará de loteamento
n.º 2/2002, como se vê de folhas 348 e seguintes do processo... a emissão do alvará e, como é evidente
dos seus aditamentos, depende do pagamento das taxas devidas pelo requerente, consequentemente
devendo ser recusada a emissão do correspondente alvará enquanto não se mostrar paga a mencionada
compensação do valor de 25.848,72 €.... Convém, no entanto, proceder a uma nova notificação expressa
para pagamento da calculada compensação no de 25,848,726, pagamento a efectuar no prazo de 30 dias,
sob pena de se instaurar imediatamente o respectivo processo de execução fiscal – sem prejuízo da
suspensão da emissão do aditamento ao alvará já acima aconselhado. Com a notificação deverá ser
enviada cópia do presente parecer, para completo esclarecimento do interessado.”
8. O aditamento ao alvará foi deferido, tendo os impugnantes sido notificados por oficio de 5/9/05
(fls. 9), referindo-se na notificação:
“… Relativamente ao pedido de licenciamento referenciado em epígrafe, cumpre-me informar que
o mesmo foi deferido, por despacho de 2005/07/22 do Excelentíssimo Vereador no uso de competências
subdelegadas pelo Presidente da Câmara em exercício, conforme despacho de 2003.02.13.
Nos termos da legislação em vigor, V. Exa. dispõe de 365 dias, a contar da presente notificação,
para requerer o respectivo alvará
PAGAMENTO DAS TAXAS
O montante das taxas a pagar pelo presente licenciamento constam da nota de liquidação anexa
a este ofício:
Licenciamento 5.852,12 €
Compensação no valor de 25.848,72 €”
9. Por ofício de 13/10/05 foram notificados nos seguintes termos:
“...Relativamente ao assunto referenciado em epígrafe, cumpre-me dar conhecimento do parecer
emitido pela Assessoria Jurídica desta Câmara em 2005/10/07, cuja cópia se anexa.
Tal parecer foi objecto do seguinte despacho:
“Notifique-se o requerente para no prazo de 30 dias efectue o pagamento do valor da compensação calcula.”
Assim, fica V. Ex.a notificado para, no prazo de 30 dias, a contar da data da presente notificação,
efectuar o pagamento da compensação, no valor de 25.848,72 €.
Findo o prazo e não se verificando o pagamento, será aquela importância debitada à Tesouraria
para efeitos de instrução do respectivo processo de execução fiscal....”
10. O parecer aludido é o referenciado em “7”.
6- A sentença recorrida julgou intempestiva a impugnação judicial deduzida da liquidação da taxa
de compensação de € 25.848,72 efectuada pelo Município de Felgueiras, em consequência do que o
absolveu da instância.
Para tanto, ponderou-se na decisão, no essencial, que a taxa fora determinada por deliberação de
27/10/03 e notificada aos ora recorrentes por ofício de 30/10/03 para pagamento no prazo de 30 dias e
daí que o facto de ter ocorrido uma nova notificação por oficio de 13/10/05 para o mesmo fim não teve
o “condão de os colocar de novo em prazo para impugnar”, sendo válida a “citação” primitivamente
efectuada.
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Como tal, tendo dado entrada a 9/12/05, a impugnação judicial seria extemporânea.
Vejamos.
Verifica-se do probatório (6.) que os impugnantes foram notificados para efectuar o pagamento
da compensação no prazo de 30 dias por ofício datado de 30/10/03, pagamento esse que não foi efectuado.
Significa isso que, de acordo com o disposto no n.º 1, alínea a) do artigo 97.º do CPPT, a partir
do termo do prazo para o respectivo pagamento voluntário começou a correr o prazo de 90 dias para a
apresentação da impugnação judicial.
Na verdade, ao invés do que defendem, os recorrentes logo aí foram notificados para o pagamento
da taxa de compensação liquidada e não apenas da deliberação da C. M. de Felgueiras que mantivera
a liquidação efectuada pelos serviços.
A questão que se coloca é assim de saber se a nova notificação, por ofício de 13/10/05 (9. do
probatório), para o pagamento da mesma taxa que anteriormente já fora liquidada, a pretexto do deferimento de um aditamento ao alvará de loteamento (8. do probatório), reveste ou não a virtualidade
para abrir um novo prazo impugnatório.
Entendemos que não, devendo antes considerar-se que por esgotamento do prazo legal que a lei
concede para o efeito, o respectivo direito de impugnar precludiu.
De facto, uma resposta afirmativa a essa questão afrontaria a estabilidade do acto administrativo
de liquidação e cobrança de taxa que anteriormente se firmara na ordem jurídica, como caso decidido
ou resolvido, por falta de tempestiva impugnação judicial e daí que só o termo do prazo para pagamento voluntário decorrente da primeira notificação releve para o início da contagem do prazo para a
impugnação judicial da liquidação da taxa de compensação.
Não obstante, o certo é também que os recorrentes invocaram na impugnação judicial a
duplicação da colecta como vício gerador de nulidade insanável do acto de liquidação da taxa de
compensação, tendo para o efeito alegado, nomeadamente no artigo 36.º do petitório, que o “tributo
está integralmente pago, exigindo-se à mesma pessoa «um outro» (tributo) referente ao mesmo
facto tributário”.
Daí que, em seu entender, a impugnação poderia ser deduzida a todo o tempo, como decorreria
do disposto no n.º 3 do artigo 102.º do CPPT.
No que se refere à duplicação de colecta admite-se que casos existam que possa ser objecto de
impugnação judicial, para além das situações em que configura fundamento de oposição à execução
fiscal (artigo 204.º, n.º 1, alínea g) do CPPT).
Na realidade, após ter sido cobrada a quantia indicada numa liquidação anterior, uma segunda
liquidação de igual natureza, referente ao mesmo facto tributário e ao mesmo período de tempo (artigo 205.º n.º 1 do CPPT) encontra-se ferida de ilegalidade decorrente de vício de duplicação de colecta,
por a lei não permitir efectuá-la.
Embora a duplicação de colecta seja de conhecimento oficioso no âmbito do processo de execução
fiscal (artigo 175.º do CPPT), enquanto fundamento de impugnação judicial o vício daí decorrente gera
mera anulabilidade.
De facto, os vícios do acto impugnado são, em regra, geradores da sua anulabilidade, só implicando
a sua nulidade quando se verifique no acto a ausência de algum dos seus elementos essenciais ou quando
a lei preveja expressamente essa forma de invalidade (artigos 133.º, n.º 1 e 135.º do CPA).
Ora, no caso sujeito, o acto de liquidação da taxa de compensação objecto de impugnação não
se encontra abrangido por qualquer daquelas hipóteses normativas, sendo de realçar também que, a
verificar-se a invocada ilegalidade da liquidação, não pode afirmar-se que a mesma ofenda o conteúdo
essencial de um direito fundamental, como impõe a alínea d) do artigo 133.º, n.º 2 do artigo 133.º do
CPA, já que apenas atinge limitadamente o direito de propriedade dos recorrentes (cfr. Jorge Lopes de
Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, anotação 8.ª ao artigo 124.º).
Como assim, não sendo a duplicação de colecta geradora de nulidade do acto de liquidação, também quanto a essa matéria se impunha o respeito do prazo de 90 dias para a dedução de impugnação
judicial nos termos do artigo 102.º n.º 1 do CPPT, sem prejuízo de, uma vez transcorrido esse prazo, os
recorrentes poderem invocar o mesmo fundamento em pedido de revisão tributária, no prazo de quatro
anos (artigo 78.º, n.º 6 da LGT)- cfr. Jorge Lopes de Sousa, ob.citada, a fls. 396.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, assim, a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.
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Acordão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Nulidade da sentença. Convolação de petição de oposição em petição de impugnação.
Sumário:
I — Constitui causa de nulidade da sentença a falta de pronúncia sobre questões que
o juiz deva apreciar, considerando-se como tais todas as questões que as partes
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja
prejudicada pela solução dada a outras.
II — A convolação do meio processual inadequadamente utilizado em meio processual
adequado visa obstar a que, por via de uma errada eleição da forma de processo,
o tribunal deixe de se pronunciar sobre o mérito da causa.
III — Não se verificando obstáculo legal à convolação da petição de oposição em petição
de impugnação, deverá esta ser ordenada.
Processo n.º 79/09-30.
Recorrente: COLUSALI – Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.A..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 – COLUSALI – SOC. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou
improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal n.º 0353200501002880, instaurada no Serviço
de Finanças de Barcelos, por dívida de SISA, apresentando as seguintes conclusões:
A. Nos termos do n.º 3 do art.º 97.º da LGT e do n.º 4 do art. 98.º do CPPT, em caso de erro na
forma de processo este deverá ser convolado na forma de processo adequada uma vez que a Recorrente pretende que seja feita a apreciação judicial da legalidade da liquidação.
B. Não existe qualquer obstáculo à convolação da petição de oposição em petição de impugnação judicial já que a causa de pedir — a ilegalidade da sua liquidação — invocado na petição de
oposição e o pedido de anulação de execução constante da oposição que deverá interpretar-se como
de anulação do acto impugnado se ajustam à forma de impugnação judicial.
C. A petição foi tempestivamente apresentada para efeito da nova forma processual — a
impugnação judicial — já que, como resulta da matéria dada como provada o termo do prazo do
pagamento voluntário ocorreu a 03 de Janeiro de 2005 e a petição deu entrada no princípio do mês
de Março, ou seja, bem dentro dos 90 dias previstos no art. 102.º do CPPT.
D. O acto de notificação da liquidação de sisa (doc. n.º 1 junto com a contestação) é nulo uma
vez que não é comunicada a data do acto de liquidação. (n.º 8 do art.39.º do CPPT)
E. A notificação da liquidação não está fundamentada, não indicando os meios de defesa e
prazo para reagir contra o acto notificado, e — sem tal notificação integral o acto não será válido e,
consequentemente, não será eficaz em relação ao notificado. (artºs 77 n.º 6 e 36 n.º 1 do CPPT).
F. O tribunal não se pronunciou sobre as questões atinentes às nulidades arguidas, pelo que
a sentença é nula (artº 165 CPPT e 668º do CPC aplicável por força do disposto na alínea e) do
artº 2. º do CPPT);
G. A sentença proferida violou, entre outras, as disposições constantes do n.º 3 do artº 97.º da
LGT, do n.º 4 do art.º 98.º e artº 165º do CPPT, artº 668º do CPC e do artº 7º do CPTA.
Termos em que (d)everá o presente recurso merecer provimento, revogando a sentença recorrida e determinar a convolação da petição de oposição em petição de impugnação judicial, com
interpretação do pedido formulado como pedido de anulação de liquidação.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: as questões objecto do presente recurso são a nulidade da decisão recorrida por omissão de pronúncia e a possibilidade de convolação da petição de oposição em petição
de impugnação judicial.
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Fundamentação:
1. Em relação à primeira questão afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Alega a recorrente que o tribunal não se pronunciou sobre as questões atinentes às nulidades
arguidas, relativas à notificação da liquidação, pelo que a sentença padece de omissão de pronúncia.
Mas não lhe assiste razão.
Com efeito resulta do artigo 125.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário que
constituem nulidades da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos
de facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que o juiz não deva conhecer.
Como refere o Cons.º Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e de Processo
Tributário, 4.ªed., pag. 565, esta omissão de pronúncia ocorrerá «nos casos em que o tribunal, pura
e simplesmente, não tome questão sobre qualquer questão de que devesse conhecer, inclusivamente
não decidindo explicitamente que não pode dela tomar conhecimento».
Ora, como resulta de decisão recorrida, o tribunal pronunciou-se expressamente (fls.100) sobre
a validade da notificação da liquidação considerando não ter ocorrido qualquer irregularidade.
Não se verifica, pois, a arguida nulidade pelo que improcede nesta parte a argumentação da
recorrente.
2. A segunda questão objecto do recurso é uma questão exclusivamente de direito, que é a
de saber se os fundamentos invocados na petição inicial se podem enquadrar nos pressupostos do
processo de impugnação judicial.
Alega a recorrente que não existe qualquer obstáculo à convolação da petição de oposição em
petição de impugnação já que a causa de pedir — a ilegalidade da sua liquidação — invocada na
petição de oposição e o pedido de anulação de execução constante da oposição, que deverá interpretar-se como de anulação do acto impugnado, se ajustam à forma da impugnação judicial.
A nosso ver esta argumentação deverá proceder.
Decorre do artigo 98.º, n.º 4 que a convolação é legalmente admissível se o pedido se adequar
à forma processual correcta e se a petição contiver a descrição dos factos necessários à eventual
procedência do pedido na forma processual correcta, desde que não esteja ultrapassado o prazo legal
permitido para essa forma do processo.
Assim o juiz só estará desonerado de ordenar a correcção da forma do processo quando ela se
mostre de todo inviável.
No caso verificam-se os pressupostos relativos ao pedido e causa de pedir, sendo que a recorrente
alegava a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, concluindo que tinha direito à isenção de
sisa nos termos do artº 11.º, n.º 2 do CISISSD.
A interpretação da petição inicial permite pois concluir pela existência de um pedido implícito
compatível com a forma de processo de impugnação, sendo, por outro lado, a petição tempestiva,
tal como alega a recorrente.
Nestes termos somos de parecer que o recurso, nesta parte, merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação4 – Questões a decidir
São duas as questões a decidir no presente recurso: a invocada nulidade por omissão de pronúncia
da sentença e o pedido de convolação da petição de impugnação em petição de oposição.
5 – Matéria de facto
5.1 - Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto de recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
1- Em nome da ora oponente foi instaurada a execução fiscal com o n.º 0353200501002880
por dívida de Sisa (...).
2 — A ora oponente foi citada em 4.02.2005 da referida execução (...).
3- O termo do prazo para pagamento voluntário ocorreu em 03.01.2005 (...).
4- A ora oponente foi notificada por carta com aviso de recepção assinado em 24.12.2004, para
proceder ao pagamento da sisa e juro compensatórios no prazo de 10 dias (...)
5 — Em 10 de Dezembro de 2004 foi levantado auto de notícia contra a ora oponente (...)
6 – Em 03.12.2004 foi dado conhecimento à ora oponente de que era devida sisa pela alienação
do imóvel à empresa New-Door, SA (...).
5.2 - Com interesse para a decisão da causa, resulta ainda provado pelos documentos junto aos
autos que:
- a petição de oposição deu entrada no Serviço de Finanças de Barcelos em 7 de Março de 2005
(cfr. carimbo de entrada aposto pelo serviço de finanças a fls. 5 dos autos);
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- nela expressamente se invoca como fundamento de oposição a ilegalidade da liquidação da
dívida exequenda - alínea h) do n.º 1 do art.204.º do CPPT (cfr. o n.º 2 da petição de oposição, a fls. 5
dos autos),
- aí se alegam factos que, no entender da oponente, contenderiam com a legalidade da liquidação
de SISA à oponente (cfr. os n.ºs 4 a 29 da petição de oposição, a fls. 5 a 9 dos autos).
6 – Apreciando.
6.1 Da nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
Alega a recorrente que a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, ao não se ter pronunciado sobre as nulidades da notificação da liquidação por ela arguidas (arts. 165.º do CPPT e 668.
º do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT).
Vejamos se tem razão.
Dispõe a parte final do n.º 1 do art. 125.º do CPPT (que mais não reproduz, omitindo as alíneas,
que o n.º 1 do art. 668.º do CPC), que constitui causa de nulidade da sentença “a falta de pronúncia sobre
questões que o juiz deva apreciar (…)”, considerando-se como tais, por aplicação supletiva do n.º 2
do art. 660.º do CPC (ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT, que não contém norma sobre a matéria),
“todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão
esteja prejudicada pela solução dada a outras”.
É jurisprudência corrente deste Tribunal que “o conhecimento de todas as questões não significa
que o tribunal tenha de conhecer de todos os argumentos ou razões invocadas pelas partes” (JORGE
LOPES DE SOUSA – Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 5.ª
ed., Volume I, Lisboa, Áreas Editora, 2006, p. 912 e jurisprudência aí citada).
Na sentença recorrida, pode ler-se (a fls. 100 dos autos) que a juíza, com base na matéria de facto
dada como provada, conclui no sentido de que “a ora oponente foi validamente notificada da liquidação
(…). Assim sendo, e ao contrário do que a oponente pretende, não ocorreu qualquer irregularidade da
notificação”.
Pode, pois, concluir-se que, que embora em termos lacónicos e não considerando especificamente todos os argumentos invocados pela recorrente, a sentença se pronunciou sobre a validade da
notificação.
Não se verifica, pois, a arguida nulidade por omissão de pronúncia, pelo que improcede nesta
parte a argumentação da recorrente.
6.2 - Da convolação da petição de oposição em petição de impugnação.
A recorrente termina as suas alegações de recurso solicitando ao Tribunal que convole a petição
de oposição apresentada em petição de impugnação judicial, com interpretação do pedido aí formulado
como pedido de anulação de liquidação.
A convolação do meio processual inadequadamente utilizado em meio processual adequado – determinada pelos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT – visa obstar a que, por via de uma
errada eleição da forma de processo, o tribunal deixe de se pronunciar sobre o mérito da causa e constitui
como que uma injunção ao juiz, de que este apenas está desonerado quando a correcção se mostre de
todo inviável (DIOGO LEITE DE CAMPOS/BENJAMIM SILVA RODRIGUES/JORGE LOPES DE
SOUSA – Lei Geral Tributária Anotada e Comentada, 3.ª ed., Lisboa, Vislis, 2003, p. 502).
Não se verificando obstáculo legal à convolação, deverá esta ser ordenada.
E não há, de facto, qualquer obstáculo nesse sentido.
Vejamos.
A petição de oposição apresentada pela recorrente expressamente invoca como fundamento a
ilegalidade da liquidação da dívida exequenda - alínea h) do n.º 1 do art.204.º do CPPT (cfr. o n.º 2 da
petição de oposição, a fls. 5 dos autos) e aí se alegam factos que, no seu entender, contenderiam com a
legalidade da liquidação de SISA (cfr. os n.ºs 4 a 29 da petição de oposição, a fls. 5 a 9 dos autos). Não
há, pois, obstáculo quanto à causa de pedir para a convolação da oposição em impugnação, pois, nos
termos do 99.º do CPPT a impugnação pode ter por fundamento qualquer ilegalidade.
O mesmo se diga em relação ao requisito da tempestividade. Consta do probatório que a petição
de oposição deu entrada no Serviço de Finanças de Barcelos em 7 de Março de 2005, sendo o termo
do prazo para pagamento voluntário o dia 3 de Janeiro de 2005. Ora é de 90 dias, contados do termo
do prazo para pagamento voluntário (art. 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT), o prazo para impugnação,
pelo que se conclui que quando foi apresentada a petição de oposição o prazo para impugnar ainda
não se extinguira.
No que ao pedido respeita, embora o pedido expressamente formulado na oposição seja o da
anulação da execução, sempre se dirá, acompanhando o parecer do Exmo Procurador Geral Adjunto
neste Tribunal, que a interpretação da petição inicial permite concluir pela existência de um pedido
implícito de anulação da liquidação.
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Assim, o recurso merece provimento.
- Decisão7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida
e, nos termos dos artigos 97.º,n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, ordenar a convolação da petição de
oposição apresentada em petição de impugnação judicial, interpretando-se o pedido formulado como
pedido de anulação da liquidação.
Sem custas.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. - Isabel Marques da Silva (relatora) - Pimenta do Vale - Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Caducidade da garantia. artigo 183º-A do CPPT.
Sumário:
I — A garantia prestada, e não caducada, de harmonia com o disposto no artigo 183.º-A
do CPPT, em 1/1/2007, data em que aquele normativo foi revogado, só poderá
ser levantada oficiosamente ou a requerimento de quem a haja prestado quando
no processo que a determinou tenha transitado decisão favorável ao garantido
ou haja pagamento da dívida, nos termos do n.º 2 do artigo 183.º do CPPT.
II — Tal interpretação é a que mais se coaduna com o artigo 12.º do CC e não viola
qualquer princípio constitucional.
Processo n.º 138/09-30.
Recorrente: Montijodis-Sociedade de Distribuição, SA.
Recorrido: Director Geral das Alfândegas.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Montijodis – Sociedade de Distribuição, SA, com os sinais dos autos, não se conformando
com a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Almada que indeferiu o pedido de declaração de caducidade
da garantia por si formulado, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes
conclusões:
I. A ora recorrente apresentou impugnação judicial a 08.11.2004 tendo prestado garantia para
suspensão do processo executivo sob a forma de garantia bancária, cujo levantamento foi requerido
em 29.04.2008, por não ter sido proferida decisão no tribunal competente até à referida data e por um
prazo superior a 3 anos.
II. Considerou o tribunal recorrido que, nos termos do artigo 183.º-A do CPPT, a garantia prestada para suspender a execução, designadamente em caso de impugnação judicial, caduca se a mesma
não estiver julgada em 1.ª instância no prazo de três anos a contar da data da sua apresentação e que
o prazo da caducidade da garantia conta-se a partir da data de apresentação da impugnação e não da
data da prestação da garantia.
III. No entanto, o mesmo tribunal entende que o pedido de declaração de caducidade da garantia prestada no processo executivo não tem provimento uma vez que a caducidade da mesma ocorre
depois da entrada em vigor da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, que revogou (no artigo 94.º) o
artigo 183.º-A do CPPT, ou seja, depois de 01.01.2007.
IV. Todavia, entende a ora recorrente que se deve considerar como princípio a data da entrada da
impugnação como a data a partir da qual se estabelece o início do prazo de 3 anos para determinação
da caducidade da garantia, independentemente de esta ter sido prestada a posteriori.
V. Ou seja, para todos os efeitos, a data da prestação da garantia reporta-se à data da entrada da
impugnação, e nesse sentido a doutrina e a jurisprudência, nomeadamente o acórdão datado de 11 de
Dezembro de 2007 do Supremo Tribunal Administrativo que refere a este propósito que “(…) a garantia
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caducara pelo decurso de mais do que três anos da data da apresentação da impugnação judicial.
O entendimento do despacho recorrido, para o qual o prazo de três anos se conta a partir da data da
constituição da garantia, não tem apoio legal bastante.”.
VI. Nesta perspectiva, o momento da prática do acto processual determinada pela entrada da
impugnação, isto é, a data em que é considerada a prestação da garantia, determina o regime jurídico
adjectivo que lhe é aplicável.
VII. Deste modo, o presente pedido de declaração de caducidade de garantia afere-se pela lei
vigorante ao tempo da prática do acto, ou seja, estamos perante o domínio da aplicação do princípio
“tempus regit actum”, por força do qual o artigo 183.º-A do CPPT se aplica à presente acção que, no
caso vertente, era norma em vigor à data da sua propositura.
VIII. O artigo 94.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, interpretado no sentido de que a
revogação do artigo 183.º-A do CPPT importa apenas a validação da garantia prestada e já caducada
no seu âmbito de vigência, contraria frontalmente o artigo 12.º da LGT, assim como o artigo 12.º do
Código Civil, e os princípios de segurança jurídica e da confiança ínsitos no princípio do Estado de
Direito Democrático, da não retroactividade da lei restritiva de direitos, liberdades e garantias e da não
retroactividade da lei fiscal, inscritos nos artigos 2.º, 18.º, n.º 3 e 103.º, n.º 3, respectivamente, todos
da Constituição da República Portuguesa.
IX. Deve, pois, concluir-se que a Lei Nova ao dispor sobre os efeitos dos factos apenas visa os
factos novos e que, assim, é inaplicável às situações por ela previstas cujos pressupostos, segundo
a lei antiga, ocorreram sob o domínio desta lei, só se aplicando aquele às situações que se tenham
constituído pela ocorrência dos factos integradores da respectiva previsão legal a partir do início da
sua vigência.
X. Resulta deste modo que, com a apresentação do requerimento de prestação de garantia que
retroage os seus efeitos à data da entrada da impugnação, ficou determinado na ordem jurídica que o
regime aplicável ao caso dos autos era regulado pela lei antiga, uma vez que, como já foi anteriormente
referido, a contagem do prazo de três anos para a caducidade da garantia prestada inicia-se com a apresentação em juízo da impugnação judicial.
XI. Neste sentido, comunga deste entendimento o despacho proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto no processo n.º 39/05.0BEPRT, em que é deferido o levantamento de uma garantia
bancária prestada com os mesmos pressupostos aqui apresentados – que se junta como doc. 1.
XII. De salientar ainda que o pedido de levantamento da garantia foi requerido pela recorrente
a 29.04.2008, tendo sido apenas proferida decisão pelo tribunal a quo a 14.11.2008 (…), pelo que os
30 dias de que o tribunal dispunha para se pronunciar terminaram em 29.05.2008, sem que nenhuma
decisão tivesse sido proferida.
XIII. Deste modo, à data em que foi proferido o despacho recorrido, o requerimento apresentado
pela recorrente considerava-se já tacitamente deferido ao abrigo do n.º 5 do mencionado artigo, razão
pela qual de nada vale e em nada releva o despacho proferido pelo tribunal a quo.
XIV. O presente recurso deverá ser de subida imediata visto que a utilidade da declaração da
caducidade da garantia reside, forçosamente, na possibilidade de ser a mesma levantada antes da prolação da decisão final.
XV. Se o presente recurso subir apenas com a decisão final – altura em que, por uma forma ou por
outra, a garantia prestada será levantada – a recorrente em nada beneficiará com o seu julgamento.
XVI. Assim, deverá ser levantada a garantia prestada atendendo à sua caducidade quer por terem
decorrido 3 anos após a apresentação da impugnação judicial, quer por deferimento tácito previsto no
artigo 183.º-A do CPPT.
XVII. Pelo exposto, o presente recurso não pode deixar de ser julgado totalmente procedente,
anulando-se a douta sentença recorrida, e, consequentemente, ordenando-se o levantamento da garantia
prestada por caducidade de acordo com a aplicação do artigo 183.º-A do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento, devendo confirmar-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
• A presente impugnação foi proposta em 08.11.2004.
• Decorreram mais de três anos sem que tenha sido proferida decisão nesta instância, por motivo
não imputável à impugnante.
• Foi prestada garantia bancária em 25.05.2007.
III – Vem o presente recurso interposto do despacho do Mmo. Juiz do TAF de Almada que indeferiu o pedido de declaração de caducidade da garantia prestada pela impugnante, ora recorrente, com
o fundamento de que, como em 1/1/2007 a garantia não havia ainda caducado, por não terem decorrido
até então três anos desde a data de apresentação da respectiva impugnação judicial (em 8/11/2004), só
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poderá a mesma ser levantada quando no processo que a determinou tenha transitado em julgado decisão
favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida, nos termos do n.º 2 do artigo 183.º do CPPT.
Contra tal entendimento se insurge a recorrente, alegando que o seu pedido de declaração de caducidade se deve aferir pela lei vigorante ao tempo da sua prestação, ou seja, à luz do artigo 183.º-A,
do CPPT, entretanto revogado pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, uma vez que o artigo 94.º
desta lei, que revogou tal normativo, interpretado no sentido de que a revogação do artigo 183.º-A do
CPPT importa apenas a validação da garantia prestada e já caducada no seu âmbito de vigência, contraria frontalmente o artigo 12.º da LGT, assim como o artigo 12.º do CC, e os princípios de segurança
jurídica e da confiança, ínsitos no princípio do Estado de direito democrático, da não retroactividade
da lei restritiva de direitos, liberdades e garantias e da não retroactividade da lei fiscal, inscritos nos
artigos 2.º, 18.º, n.º 3 e 103.º, n.º 3 da CRP.
Não tem, porém, razão a recorrente.
Com efeito, dispunha o n.º 1 do artigo 183.º-A do CPPT que a garantia prestada para suspender
a execução em caso de impugnação judicial caducava se nesta não tivesse sido proferida decisão em
1.ª instância no prazo de três anos a contar da sua apresentação.
Com a revogação deste artigo, operada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, deixaram
de caducar as garantias prestadas em que não se tivesse completado o prazo necessário para ocorrer a
caducidade, passando a aplicar-se às mesmas o disposto no n.º 2 do artigo 183.º do CPPT, que estabelece que as garantias poderão ser levantadas logo que no processo que a determinou tenha transitado
em julgado decisão favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida.
É que, como diz Jorge de Sousa, no seu CPPT, anotado e comentado, a fls. 248, está-se perante
uma situação jurídica em curso de constituição, pelo que, se no momento da entrada em vigor da lei
nova não ocorreu ainda a caducidade, os requisitos para a sua ocorrência ou não são regulados pela lei
nova (neste sentido, relativamente à generalidade das situações em curso de constituição, pode ver-se
Baptista Machado, in Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil, páginas 150-152).
Só relativamente às situações em que os requisitos para ocorrer a caducidade se preencheram
antes da revogação deste artigo, continua a ser possível declarar a caducidade, uma vez que se trata de
uma situação jurídica constituída à sombra da lei antiga.
Não se verifica, pois, qualquer violação dos princípios constitucionais indicados, designadamente
os da não retroactividade da lei ou da segurança jurídica e da confiança, sendo, aliás, essa interpretação
a que mais se coaduna com o disposto no artigo 12.º do CC.
De resto, neste sentido se vem pronunciando a jurisprudência deste STA, como se pode ver nos
acórdãos de 7/5/08 e de 25/6/08, proferidos nos recursos n.os 787/07 e 317/08, respectivamente, do último dos quais se destaca o seguinte trecho: «É que, como o Tribunal Constitucional tem repetidamente
afirmado, a alteração legislativa só será inconstitucional, por violação desse princípio, se “atingir
de forma inadmissível, intolerável, arbitrária ou desproporcionadamente onerosa aqueles mínimos de
segurança que as pessoas, a comunidade e o direito têm de respeitar”, pois, se é certo que o princípio
da confiança postula um mínimo de certeza nos direitos das pessoas e nas expectativas que lhes são
juridicamente criadas, tal princípio, no entanto, reprova apenas “as afectações inadmissíveis, arbitrárias ou excessivamente onerosa, com as quais não se poderia moral e razoavelmente contar” – v.
ac. do TC n.º 323/2006, de 17 de Maio de 2006.
Ora, não é o que sucede neste caso pois continua a vigorar uma norma como a do n.º 2 do artigo 183.º do CPPT que dispõe que a garantia poderá ser levantada oficiosamente ou a requerimento
de quem a haja prestado logo que no processo que a determinou tenha transitado em julgado decisão
favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida.».
Razão por que o despacho recorrido que assim entendeu se deva, por isso, manter.
Na verdade, não tem fundamento legal algum o requerimento apresentado pela ora recorrente a
solicitar a declaração de caducidade da garantia prestada no âmbito da impugnação judicial instaurada
em 8/11/2004.
Com efeito, em face da revogação do citado artigo 183.º-A do CPPT, a partir de 1/1/2007, passou
a reger em tal matéria apenas o n.º 2 do artigo 183.º do CPPT, segundo o qual a garantia só poderá
ser levantada quando no processo que a determinou tenha transitado em julgado decisão favorável ao
garantido ou haja pagamento da dívida.
E assim, como em 1 de Janeiro de 2007 não havia ainda caducado a garantia prestada, por não
terem decorrido até então três anos desde a data de apresentação da respectiva impugnação judicial, o
pedido de declaração de caducidade formulado pela ora recorrida só podia ser indeferido por falta de
apoio legal.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Anulação de venda. Artigo 886º-A do CPC. Execução fiscal.
Sumário:
I — No processo de execução fiscal tem aplicação supletiva o disposto no artigo 886º-A
do CPC.
II — Assim, o credor com garantia real tem necessariamente que ser notificado nomeadamente do despacho que ordena a venda por negociação particular, e o preço
mínimo por que ela deva ser realizada.
Processo n.º 146/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Caixa Geral de Depósitos, S. A. e Outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este Supremo Tribunal da sentença proferida pelo
Mm. Juiz do TAF de Penafiel, que anulou a venda de um prédio urbano, sito na freguesia e concelho
de Valongo.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
A. O presente recurso é interposto para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo (cfr. parte final do n. 1 do art. 280º do CPPT), por estar em causa, a nosso ver, exclusivamente matéria de direito, uma vez que consideramos que a sentença recorrida fez errada interpretação
e aplicação da lei ao caso concreto.
B. Está em causa nestes autos a decisão de anulação da venda de um prédio urbano, com fundamento
na falta de notificação à requerente — credora com garantia real — da decisão que ordenou a venda
por negociação particular e fixou o valor de base do bem a vender, que constitui nulidade processual
susceptível de influenciar a decisão do processo e que afectam os seus termos posteriores.
C. Com o desta forma decidido, não pode a Fazenda Pública conformar-se, ressalvado o devido
respeito por diferente posição, na medida em que:
D. A requerente foi citada nos termos do art. 239º do CPPT e teve conhecimento da venda judicial
por propostas em carta fechada.
E. O CPPT, que constitui lei especial, contém regras especificas relativas à modalidade de venda e
valor base dos bens a vender que não carecem de recurso subsidiário ao art. 886º-A do CPC e atendem
às particularidades do processo de execução fiscal.
F. A aplicação supletiva do CPC é condicionada pela existência de caso omisso, art. 2º, alínea e)
do CPPT, que não se verifica na situação em apreço.
G. O art. 886º-A do CPC apenas se aplica à decisão a tomar pelo agente de execução, o que não
é o caso no âmbito do processo de execução fiscal.
H. O art. 886º-A do CPC apenas se aplica “Quando a lei não disponha diversamente”, e o CPPT
dispõe de forma diferente,
I. Estes elementos interpretativos literais levam à não aplicação subsidiária do art. 886º-A do CPC.
J. Contribui também para esta conclusão o facto de, ao contrário do que acontece em Processo
Civil, estarmos perante uma decisão vinculada por parte do órgão de execução fiscal, quer quanto à
modalidade da venda subsequente à venda por proposta em carta fechada (Art. 252º, n. 1, alínea a) do
CPPT), quer quanto ao valor de base dos bens a vender (Art. 250º do CPPT).
K. Acresce que o art. 252º, n. 3 do CPPT prevê uma forma de publicidade desta decisão diferente
da determinada pelo art. 886º-A do CPC: publicitação na Internet nos termos da Portaria n. 352/2002,
de 03/04/2002.
L. A solução determinada pelo legislador fiscal respeita o direito de participação do credor com
garantia real na medida em que este foi previamente citado (Art. 239º do CPPT) e tem o dever de diligenciar pela protecção dos seus interesses, acompanhando o processo de execução fiscal.
M. O conhecimento da decisão de venda pela modalidade de negociação particular e o valor de
base do bem a vender constam dos elementos previstos para a publicitação via Internet,
N. Sendo certo que desta decisão o credor com garantia real poderá reclamar nos termos do
art. 276º do CPPT.
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O. Nestes termos, não podemos concordar que a falta da notificação prevista no art. 886º-A do
CPC dê lugar a unia nulidade processual (Art. 201º, n. 1 do CPC), nem que resulte em nulidade da
própria venda,
P. Uma vez que o legislador optou por uma forma de publicidade diferente da notificação para
fazer chegar ao conhecimento de todos — incluindo o credor com garantia real previamente citado — a
decisão de venda por negociação particular, o valor de base do bem a vender.
Q. Encontram-se assim respeitados o direito à tutela jurisdicional efectiva e os princípios da boa
fé e da cooperação, bem como o dever de transparência.
R. Acresce que, e sem prescindir do supra invocado, quanto à nulidade da venda como consequência da nulidade processual por falta de notificação da decisão consideramos que por um argumento de
maioria de razão não poderá ser declarada a nulidade da venda:
S. Havendo falta de citação do credor com garantia real, prevê o art. 864º, n. 10 do CPC que esta
falta não importa a anulação da venda já efectuada, quando “o exequente não haja sido o exclusivo
beneficiário”.
T. Então, a falta de uma notificação posterior (que a nosso ver nem é devida) a este chamamento à
execução não poderá acarretar tal efeito, na medida em que o bem já se encontra vendido, o adquirente
é um terceiro cujos interesses merecem tutela.
U. A douta sentença recorrida violou o disposto nos Artºs 2º, alínea e) e 252º, n. 3 do CPPT e nos
Artºs 886º-A e 864º, n. 10 do CPC.
Contra-alegou a recorrida Caixa Geral de Depósitos, que formulou as seguintes conclusões nas
respectivas contra-alegações:
1. Em Maio de 2003 foi a Credora Caixa citada no âmbito da presente execução para reclamar
créditos, e em simultâneo notificada da marcação da venda do imóvel penhorado, a qual se encontrava
marcada para o dia 25/07/03, tendo reclamado o seu crédito.
2. No dia 25 de Julho 2003 compareceu a Credora Caixa no 1º Serviço de Finanças de Valongo,
na pessoa da sua mandatária, tendo sido informada que face à inexistência de propostas a venda não
se tinha concretizado.
3. Foi igualmente informada de que uma vez que o Sr. Chefe do Serviço de Finanças não iria
proferir nessa data qualquer despacho, seria notificada posteriormente da nova venda.
4. Em 21 de Janeiro de 2005, teve conhecimento por carta registada enviada pelo Executado ao
escritório da mandatária da Credora, de que havia sido realizada a venda do imóvel penhorado nos
presentes autos em 02/07/04.
5. Foi com enorme surpresa que tomou conhecimento de que a venda já se havia realizado e por
o valor de 18.954,326, ou seja, por cerca de 20% do valor real do imóvel.
6. Conforme consta do anúncio da primeira venda, o valor para a venda era de 56.000 € já reduzido nos termos do n. 2 do art. 2500 do C.P.P.T.,ou seja, os 56.000 € correspondiam a 70% do valor do
imóvel, portanto, 80.000 €.
7. Apesar do lapso de tempo decorrido, a Credora Caixa atribuiu o silêncio do Serviço de Finanças
falta de tempo para o agendamento da nova venda.
8. A falta de notificação à Credora Reclamante do despacho que ordenou a venda por negociação
particular e nomeou o encarregado da venda, bem como a falta da notificação da proposta apresentada
no valor de 18.954,32 €, constitui nulidade de processo e acarreta a anulação dos actos subsequentes,
nos termos do art. 201º nos 1 e 2 do C.P.C..
9. De facto a falta de conhecimento da venda por negociação particular e da proposta de aquisição
apresentada, teve perniciosa influência no resultado de tal venda, nomeadamente, no preço obtido na
mesma com evidente prejuízo para as partes.
10. Na verdade a ora Requerente tinha financiado a aquisição da habitação penhorada nos autos
estando informada sobre o seu valor real e teria interesse em acautelar, pelo menos, o ressarcimento
do seu crédito com o produto da venda, nunca deixaria o imóvel ser adquirido por o valor irrisório de
18.954,32 €, correspondente a 20% do seu valor real.
11. Tal aquisição “apenas” beneficiou o adquirente, tendo prejudicado irremediavelmente, caso
não venha a ser anulada, tanto a Exequente Fazenda Nacional, como a Credora Caixa, que se vê assim
desprovida da sua garantia real por um valor insignificante face ao seu real valor.
12. A falta de notificação do despacho que ordenou a venda por negociação particular, bem como
da proposta de aquisição de valor tão irrisório, à Credora Reclamante e ao executado, teve como resultado a venda do imóvel por um valor que apenas beneficiou o Adquirente, deixando prejudicadas
todas as partes.
13. Tivesse o Executado tido conhecimento da venda por valor tão irrisório, bem como a credora,
certamente se iriam opor a tal proposta, e quanto à Credora Caixa, apresentaria sempre proposta de
valor bem superior, o que seria benéfico para todas as partes.
14. O despacho que ordena a venda tem de ser notificado ao executado e aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender, nos termos do art. 886º- A n. 1 e 4 do C.P.C.
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aplicável por força do disposto no art. 2º alínea e) do C.P.P.T., cfr. Assento n. 8/93 de 29/09/93 in D.R.
I Série - A, de 24/11/93; Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12-02-2003 no âmbito do
recurso n. 1554/02, AP -DR de 25-03-2004, página 269; Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
de 12-09-2007, proferido no âmbito do recurso n. 699/07; Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
de 30-04-2008 proferido no âmbito do recurso n. 117/08 e, mais recentemente, o Acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo de 14-07-2008 proferido no âmbito do processo 0222/08.
“O despacho que ordena a venda deve ser notificado ao exequente, ao executado e aos credores
reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender. Tal significa que esta notificação deve ser
efectuada aos interessados. Estes são, evidentemente, o exequente que pretende pagar-se pela venda
do bem, o executado que dele fica desapossado e os credores que tenham garantia sobre os bens e que
querem pela venda deles ressarcir-se” in Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12-02-2003
no âmbito do recurso n. 1554/02, AP -DR de 25-03-2004, página 269.
15. Na mesma linha, no que concerne à fixação do valor base da venda, o Supremo Tribunal Administrativo entendeu ser aplicável o disposto no art. 886º-A, n. 4, do C.P.C. ao processo de execução
fiscal, no Acórdão de 12-09-2007, proferido no âmbito do recurso n. 699/07 e, mais recentemente, no
Acórdão de 30-04-2008 no âmbito do recurso n. 117/08 o Supremo Tribunal Administrativo decidiu
que “o n. 4 do art. 886º-A do C.P.C., em que se prevê a notificação da decisão sobre a venda prevista
nos seus nºs 1 e 2 aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender é subsidiariamente aplicável ao processo de execução fiscal”.
16. Estabelece o artigo 229º do C.P.C., além do mais, que “devem também ser notificados, sem
necessidade de ordem expressa, as sentenças e os despachos que a lei mande notificar e todos os que
possam causar prejuízo às partes” e que “cumpre à secretaria notificar oficiosamente as partes quando,
por virtude da disposição legal, possam responder a requerimentos, oferecer provas ou, de um modo geral,
exercer algum direito processual que não dependa de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação”.
17. E perfeitamente compreensível a obrigatoriedade referida no art. precedente, à face do princípio
da boa fé e da cooperação que deve ser observado nas relações entre todos os intervenientes processuais
(artºs. 226º e 226º-A do C.P.C.), que impõe, seguramente, que as partes tenham conhecimento de todos
os actos que as possam prejudicar, a fim de poderem providenciar para defesa dos seus interesses, em
sintonia, aliás, com a imposição constitucional de notificação dos actos administrativos, contemplada
no n. 3 do art. 268º da C.R.P..
18. A falta de notificação do despacho que ordenou a venda por negociação particular, à Credora
Reclamante e ao executado, teve como resultado a venda do imóvel por um valor que apenas beneficiou
o Adquirente, deixando prejudicadas todas as partes.
19. Tivesse a Credora tido conhecimento da venda teria apresentado sempre proposta de valor
bem superior, o que, seria benéfico para todas as partes.
20. É verdade que a especificidade que caracteriza o processo de execução fiscal em relação ao
processo comum é justificada pela maior celeridade que se quer imprimir àquele, porém a efectivação
das notificações a que se refere o art. 8860-A n. 4 do C:P.C. não implica qualquer atraso na tramitação do processo. A obrigatoriedade de tais notificações é necessária para assegurar a compatibilidade
constitucional do processo de execução fiscal.
21. Só com essas notificações “se atingirá o escopo da lei, que é o de evitar uma possível degradação do preço da venda, com o que todos - exequente, executado e credores - ficariam prejudicados”
(Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16-04-1997).
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. Em 14 de Maio de 2003 foi assinado o aviso de recepção do ofício n. 2263, de 12 de Maio de
2003, de citação da requerente, na qualidade de credora com garantia real, “de que no dia 25 de Julho
de 2003, pelas 10 horas, vai proceder-se neste Serviço de Finanças [de Valongo 1] à venda judicial por
meio de propostas em carta fechada do bem imóvel constante do auto de penhora junto ao processo de
execução fiscal acima referenciado [Processo n. 1899-98/100511.1 e apensos], cuja fotocópia se anexa,
podendo, se assim o desejar acompanhar a referida venda”.
B. Sendo o valor base para a venda anunciado de € 56 000,00;
C. Venda que não se realizou “por não ter sido apresentada qualquer proposta de compra do bem
em venda”;
D. Mas que, por decisões do Chefe do Serviço de Finanças de 24 de Outubro de 2003 e 29 de
Março de 2004, se veio a realizar por negociação particular e pelo preço de € 18 500,00;
E. A requerente, Caixa, havia financiado a aquisição da habitação penhorada nos autos da execução fiscal em causa;
F. Financiamento esse garantido por hipoteca constituída sobre o mesmo imóvel a favor da requerente, Caixa;
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G. Não consta seja dos autos seja do P.A. que a requerente, Caixa, tivesse sido notificada das decisões e data da realização da venda por negociação particular, bem como do preço base para venda.
3. A questão a decidir é esta: No processo de execução fiscal tem aplicação supletiva o disposto
no art. 886º-A do CPC?
O Mm. Juiz defende que sim. Opinião divergente tem a recorrente Fazenda Pública.
Quidjuris?
No processo executivo, a convocação dos credores e verificação dos créditos tem assento nos artºs
239º e ss. do CPPT, dispondo o n. 1 daquele primeiro normativo a obrigatória citação dos credores com
garantia real, relativamente aos bens penhorados
E a venda dos bens penhorados tem conteúdo normativo nos artºs 248º e ss. do referido CPPT.
Aquela primeira disposição legal diz que a venda é feita por propostas em carta fechada (salvo
quando se disponha de forma diversa na referida lei).
E na publicidade da venda por esta forma, procede-se à respectiva publicitação (art. 249º, 1, do
CPPT), com notificação dos titulares do direito de preferência (n. 7 do citado artigo).
Já sabemos, através do probatório, que não houve proponentes, pelo que a venda foi efectuada
por uma das modalidades extrajudiciais previstas no Código de Processo Civil (art. 252º, 1, do CPC).
E já vimos que a modalidade de venda escolhida foi a venda por negociação particular (com
previsão no art. 904º, do CPC).
Mas será que se aplica supletivamente o artigo 886º-A do CPC?
Trata-se de uma disposição geral sobre a venda (qualquer das modalidades de venda), aí se dizendo
que, quando a lei não disponha diversamente, a decisão sobre a venda cabe ao agente de execução,
ouvidos o exequente, o executado e os credores com garantia sobre os bens a vender.
A referência ao agente de execução não é impeditiva da aplicação subsidiária deste normativo, já
que no processo de execução fiscal a sua função é exercida pela competente autoridade tributária.
A nossa resposta àquela questão tenderia desde logo a ser positiva, na medida em que, como
vimos, o CPPT remete, sem mais para o CPC, pelo que se compreende que se apliquem os pertinentes
preceitos, incluindo aqui a referida notificação aos credores com garantia real.
Acrescem outras razões de natureza legal, como seja o direito à tutela jurisdicional efectiva,
prevista no art. 20º da CRP, e que encontra tradução no art. 229º do CPC.
Assim, a eventual lesividade da decisão, sem audiência do credor com garantia legal, não pode deixar
o mesmo credor indefeso, de forma a impedi-lo de usar a possibilidade. de reclamar de uma tal decisão.
É certo que o legislador pretende que a execução fiscal seja célere, mas essa celeridade em nada
é prejudicada pela notificação aos credores com garantia real. E há que assegurar o direito que a estes
assiste de pugnar pela defesa dos seus direitos.
Notificação que encontra tradução legal no n. 4 do art. 886º-A do CPC.
Podemos assim concluir que este normativo é de aplicação subsidiária no processo de execução
fiscal, sendo essa obrigatoriedade necessária para assegurar a compatibilidade constitucional do processo de execução fiscal(1)
É certo que nesse normativo não se faz referência à data da venda.
Mas ela deve igualmente ser notificada ao credor com garantia real, seja por aplicação do art. 229º,
2 do CPC (notificação oficiosa da secretaria), seja como corolário dos princípios de boa fé e cooperação que deve ser observado nas relações entre todos os intervenientes processuais na generalidade dos
processos (artºs. 226º e 226º-A do CPC)(2)
Concluímos assim que o art. 886º-A, n. 4, do CPC, é subsidiariamente aplicável ao processo de
execução fiscal, na parte em que impõe a notificação aos credores com garantia real do despacho que
determina a modalidade de venda, fixa o valor base dos bens a vender, bem como designa dia para
abertura de propostas em carta fechada.
Sendo que tais razões impõem a notificação do credor com garantia real do despacho que ordena
a venda por negociação particular e o preço mínimo por que ela deve ser realizada, por força do citado
dispositivo legal.
Assim, sendo o recorrido, credor com garantia real, tinha que ser notificado do despacho em causa.
E não foi.
Verifica-se pois a nulidade processual prevista no art. 201º do CPC, susceptível de influir na
decisão da causa:
Daí que a decisão de anulação de venda, decretada pelo Mm. Juiz a quo não mereça censura.
É verdade que o recorrente objecta com o disposto no n. 10 do art. 864º do CPC, que estipula
que “a falta das citações prescritas tem o mesmo efeito que a falta de citação do réu, mas não importa
a anulação das vendas, adjudicações, remições ou pagamentos já efectuados, dos quais o exequente
não haja sido exclusivo beneficiário, ficando salva à pessoa que devia ter sido citada o direito de ser
indemnizada, pelo exequente ou outro credor pago em vez dela, segundo as regras do enriquecimento
sem causa, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos gerias, da pessoa a quem seja imputável
a falta de citação”.

598
Mas, a nosso ver, esta disposição legal tem a ver com a estabilidade das relações jurídicas, impedindo assim que uma venda, efectuada por exemplo anos atrás, venha a ser anulada por falta de citação
de algum dos interessados, que não o próprio executado (vide art. 909º, 1, b) do CPC).
Ao passo que a situação que analisamos tem a ver com uma nulidade processual, a arguir em
prazo curto. O que é coisa diferente.
A decisão recorrida, como dissemos, é assim de manter.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 22 de Abril 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Isabel Marques da Silva — Jorge Lino
(Vencido, conforme declaração junta).
Declaração
Vencido.
As formalidades necessárias, e suficientes, de publicitação (conhecimento, notificação) da venda
por negociação particular em processo de execução fiscal são as previstas de modo especial no n.º 3
do artigo 252.º do CPPT — as quais se não prova que tenham sido omitidas no caso.
Pelo que não terá ocorrido alguma nulidade processual nos termos do n.º 1 do artigo 201.º do
CPC, determinante de anulação da venda executiva.
De resto, não se verifica a hipótese do n.º 10 do artigo 864.º do CPC (venda em benefício exclusivo
do exequente), que pudesse levar à anulação de tal venda.
Como, aliás, se escreve no douto presente acórdão, a lei impede que a venda executiva deva ser
anulada simplesmente “por falta de citação de algum dos interessados”.
Por maioria de razão, não pode ser anulada a venda executiva, quando na execução fiscal foram
citados todos os interessados — como aqui acontece.
Ademais, estou inteiramente de acordo com a argumentação da recorrente Fazenda Pública — razão por que daria provimento ao recurso e revogaria a sentença recorrida.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Jorge Lino.
(1) Vide, a propósito, o acórdão deste STA de 14/7/2008 (rec. n. 222/08).
(2) Acórdão citado.

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Compensação de créditos.
Sumário:
Na pendência de “reclamação graciosa”, tendo o executado solicitado a fixação de
garantia a prestar para suspender a execução e tendo o seu montante sido fixado
mas não notificado ao executado, não pode operar-se a compensação por iniciativa
da Administração tributária nos termos do artigo 89.º, n.º 1 do CPPT.
Processo n.º 277/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Imocaixa — Gestão Imobiliária, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 23 de
Outubro de 2008, que, julgando procedente a reclamação deduzida por IMOCAIXA – Gestão Imobiliária, S.A contra a compensação efectuada pela Administração tributária, no montante de 16.766,23 e
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referente a um crédito seu respeitante a reembolso de IRC do exercício de 2006 com a dívida exequenda
objecto de execução fiscal n.º 1910200801033190, anulou a referida compensação.
Solicita a recorrente ao Tribunal a revogação integral da decisão recorrida, por ilegal, para o que
apresenta as seguintes conclusões:
A. O facto de a compensação ter sido efectuada antes de decidida a reclamação graciosa interposta, e sem que ainda tivesse decorrido (ou sequer iniciado) o prazo para a prestação de garantia,
não tem qualquer relevância para a boa decisão da causa.
B. O prazo para defesa da legalidade da liquidação em nada contende com o direito à execução
por parte da AF, direito este que nasce logo que finde o termo do prazo do pagamento voluntário da
dívida concedido ao contribuinte.
C. O artigo 78.º do CPPT, ao preceituar sobre a modalidade da cobrança, estipula que a cobrança
das dívidas fiscais pode ocorrer ou por pagamento voluntário ou através da cobrança coerciva, sendo
que o pagamento voluntário é «aquele que deve ser feito nos prazos fixados nas leis tributárias.» cfr.
art. 84.º do CPPT.
D. Isto é, o incumprimento das obrigações tributárias ocorre findo que seja o prazo do pagamento
voluntário já que a partir daí o devedor se encontra em mora sendo este incumprimento que legitima
a cobrança coerciva, bem como, por ser uma mera modalidade dessa cobrança a compensação das
dívidas de tributos por iniciativa da AF nos termos do previsto no art. 89.º do CPPT.
E. De facto, enquanto decorre o prazo para o pagamento voluntário das dívidas fiscais, não é
lícito à AF agredir o património do devedor.
F. Por isso há que aferir sobre o momento em que para a AF surge o direito de exigir coercivamente o pagamento da dívida.
G. Ora, a legitimidade para AF nasce com o momento em que ocorre incumprimento e porque o
incumprimento se verifica nas obrigações tributárias findo que seja o termo legal fixado nas leis tributárias para o pagamento voluntário a AF encontra-se legitimada par(a) proceder à cobrança coerciva
da dívida, designadamente através da execução fiscal desde que o incumprimento ocorra.
H. A partir daí, surge para AF o poder/dever de exigir a satisfação da dívida tributária do sujeito
passivo o que pode fazer-se através da cobrança coerciva ou através da modalidade de compensação
de dívida mecanismo e instituto previsto no art. 89º do CPPT.
I. A compensação é, como se sabe e resulta da lei, um modo de extinguir as obrigações pecuniárias ou referentes a coisas fungíveis entre pessoas que são reciprocamente credoras e devedoras e,
na essência, consiste em dar por paga a dívida de cada um em quantidade igual à do seu crédito que
igualmente se dá por cobrado noutro tanto.
J. Como diz o art. 847.º do CC «quando duas pessoas sejam reciprocamente credor e devedor
qualquer delas pode livrar-se da sua obrigação por meio da compensação com a obrigação do seu
credor desde que verificados os requisitos consignados nas alíneas a) e b) do citado artigo.
K. Porque se trata de créditos do Estado esta compensação só é permitida nos termos legalmente
definidos como é o caso do art. 89.º, o que bem se compreende atenta natureza indisponível de tais
créditos.
L. Trata-se de um figura ou instituição jurídica que «visa evitar uma desnecessária duplicação
de pagamentos e também cumprir uma função de garantia baseada em critério de justiça e equidade
já que através dela se evita que um devedor pague a sua dívida e corra o risco de não cobrar o crédito
por insolvência do outro devedor.»
M. E isto sem que a AF esteja obrigada a esperar pelo termo dos prazos que a lei concede ao
executado ou contribuinte para a defesa da legalidade dessa mesma dívida.
N. Dos requisitos que condicionam a sua possibilidade destaca-se, desde logo, o facto da necessidade de os créditos em presença deverem ser exigíveis judicialmente e as obrigações em presença
terem por objecto coisas fungíveis da mesma espécie e qualidade.
O. Desde que o executado tenha sido notificado da liquidação a que diz respeito a dívida em
causa, a mesma passa a ser exigível, tendo a certidão a que alude a alínea a) do art. 162.º do CPPT,
desde que contenha os requisitos do art. 163.º do mesmo diploma legal, a força de título executivo com
a mesma força de sentença transitada em julgado.
P. E sendo instaurada a execução fiscal a sua suspensão só pode ter lugar em caso de reclamação
graciosa impugnação judicial ou recurso judicial que tenha por objecto a legalidade da dívida mas
desde que tenha sido constituída garantia ou deferida a sua dispensa ou a penhora garanta o pagamento da mesma — cfr. art. 169º do CPPT.
Q. Todavia, como já se referiu, essa celeridade em nada contende com os meios de defesa legalmente atribuídos ao devedor nem com eventuais prejuízos daí resultantes já que se o acto de liquidação
donde dimana a dívida em cobrança for anulado por ilegalidade tal situação faz desde logo ressarcir
o contribuinte não só com a restituição do que pagou indevidamente como no pagamento de juros
indemnizatórios nos termos do art. 61.º do CPPT.
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R. Decorre do exposto que a sentença padece de erro de julgamento por ser irrelevante o facto
de a compensação ter sido efectuada antes de decidida a reclamação graciosa interposta, e sem que
ainda tivesse decorrido (ou sequer iniciado) o prazo para a prestação de garantia, pelas razões anteriormente expostas.
S. Efectivamente, tendo o recorrente sido notificado da liquidação do IRC (sic) bem como do
prazo para o pagamento voluntário e seu termo, não tendo procedido ao pagamento, ocasionou uma
situação de inexecução, constituindo-se em mora e, consequentemente, com tal inexecução, preencheu
os pressupostos legais para a AF no exercício do seu poder/dever de poder accionar a cobrança coerciva nos termos do art. 847º do CC e art. 89.º do CPPT.
T. Neste sentido, v.g., por todos, o Acórdão do TCAN, proferido em 09/09/2004, in recurso
n.º 000242/04, bem como o Acórdão do TCAN, proferido em 02/06/2005, in recurso n.º 00335/04, e o
Acórdão do STA, proferido em 03/07/2008, in recurso n.º 133/08.
U. Mostram-se, assim, violadas as seguintes disposições legais: art. 89.º, 78.º do CPPT, cotejado
com o disposto no art. 847.º do CC.
Termos em que, (d)eve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença
recorrida.
2 – Nas suas contra-alegações de recurso o recorrido defende, quanto ao mérito do recurso, a
manutenção do julgado, concluindo nos termos seguintes:
a) A matéria de facto dada como provada na douta sentença de fls. não é posta em causa pela
Ilustre Representante da Fazenda Pública;
b) Consequentemente, o Tribunal Central Administrativo é incompetente para conhecer deste
recurso;
c) A douta sentença proferida nos autos não enferma de qualquer ilegalidade;
d) A compensação efectuada, após ter sido deduzida reclamação graciosa e enquanto se aguarda a
fixação do montante da garantia a prestar, padece de ilegalidade, por violação do disposto no art. 89.º
do CPPT;
e) A interpretação mais conforme da lei e que melhor acautela a observância dos princípios
fundamentais do direito e melhor defende os direitos e interesses legítimos do contribuinte é a de que
a compensação não pode ocorrer até que terminem os prazos para reclamar, impugnar, recorrer ou
deduzir oposição e, praticado qualquer destes actos, até que termine o prazo para que o contribuinte
preste a garantia necessária para lhe atribuir efeito suspensivo;
f) A jurisprudência recente tem sido no sentido propugnado pela ora Recorrida, sendo vários
os Acórdãos que concluem que uma outra interpretação do art. 89.º, n.º 1, do CPPT constituiria uma
violação dos princípios constitucionais da igualdade e do acesso ao direito a uma tutela jurisdicional
efectiva.
h) Nada há, pois, a apontar à aliás douta sentença recorrida.
Por tudo o exposto, deve ser declarada a excepção de incompetência do tribunal recorrido e,
caso assim não se entenda, deve a douta sentença recorrida ser confirmada e a compensação anulada,
assim se fazendo a verdadeira e costumada JUSTIÇA!
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal entendeu não haver lugar
a nova pronúncia em segunda instância, pois sobre o mérito do recurso pronunciou-se já o Ministério
Público por parecer a fls. 206-207 dos autos, que, quanto ao mérito do recurso, se pronuncia no sentido
de lhe ser negado provimento.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se a compensação efectuada por iniciativa da administração Tributária na pendência
de reclamação graciosa mas antes de o contribuinte ser notificado da garantia a prestar para suspender
a execução é conforme ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º do Código do Procedimento e do Processo
Tributário (CPPT).
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
a). Através de ofício de 6/12/2007, foi a ora reclamante notificada pelo Serviço de Finanças de
Vila Nova de Gaia 1 para proceder ao pagamento da importância de 8.445,77 euros e respectivos
juros, relativa a liquidação de imposto municip(a)l de sisa, com referência ao contrato promessa de
compra e venda celebrado em 15/12/1998, cuja cópia consta de fls. 32 a 35 dos autos e aqui se dá por
reproduzido para os efeitos legais.
b). Em 24/4/2008, pelo Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 1 foi instaurada a execução
fiscal n.º 1910200801033190 contra a ora reclamante, para cobrança coerciva de dívida proveniente
de imposto de sisa, no montante de 15.464,03 euros [referida na alínea a)].
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c). Em 6/5/2008, a reclamante apresentou reclamação graciosa relativamente à liquidação subjacente à dívida constante do processo de execução fiscal identificado em b). — cfr. fls. 76 a 86 dos
autos.
d). Em 27/5/2008, a reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia
1 a fixação do montante da garantia a prestar, nos termos dos art. 169.º e 199.º, n.º 5, ambos do CPPT,
a fim de suspender a execução identificada em b), nos termos que constam de fls. 15/16 e que se dão
por reproduzidas.
e). Em 11/6/2008, pelo Chefe do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 1 foi proferido o
seguinte despacho: “Considerando que o executado deduziu reclamação graciosa da dívida exigida
nestes autos, conforme informação supra. Considerando que nos termos do n.º 1 do art. 169.º do Código de procedimento e do Processo tributário a reclamação graciosa tem efeitos suspensivos quando,
a requerimento do sujeito passivo for prestada garantia idónea, nos termos do art. 199.º do mesmo
Código, até decisão do pleito. Proceda-se ao cálculo da garantia a prestar e notifique-se a executada
do valor da mesma, para que seja prestada no prazo de 10 dez) dias, a contar da notificação.”
f). Em cumprimento do despacho referido em e) foi efectuado o cálculo da garantia a prestar, no
montante de 20.770,00 euros.
g). A reclamante/executada não foi notificada do montante fixado para a garantia a prestar.
h). Em 20/6/2008, a Administração tributária efectuou a compensação n.º 20080000822031.,
do montante de € 16.766,23, emergente de reembolso de IRC relativo ao (do) exercício de 2006 a
que a reclamante tinha direito, para pagamento da dívida integrante do processo de execução fiscal
indicado em b).
i). Em consequência do facto referido em h), em 20/6/2008, tal processo de execução fiscal foi
extinto “por pagamento voluntário”.
j). A presente reclamação foi apresentada em 10 de Julho de 2008 — cfr. fls. 61 dos autos.
6 – Apreciando.
6.1 Da competência do STA para conhecer do presente recurso
Vêm os autos do presente recurso do Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN) que, por
Acórdão do passado dia 29 de Janeiro, se declarou incompetente em razão da hierarquia para o decidir
e competente para o efeito a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo,
mandando remeter os autos a este Tribunal após o trânsito em julgado, atento o requerido pela recorrente
Fazenda Pública, (Acórdão do TCAN a fls. 215 a 223 dos autos).
Não há controvérsia das partes a propósito a competência deste Supremo Tribunal para conhecer
do recurso – que tem por exclusivo objecto matéria de direito (art. 280.º, n.º 1 do CPPT) pois as partes
não contestam os factos constantes do probatório, divergem apenas quanto à interpretação das regras
jurídicas aplicáveis -, nem o Acórdão do TCAN, ao decidir como decidiu, merece qualquer censura.
Também este Supremo Tribunal se reconhece competente para conhecer do recurso interposto pela
Fazenda Pública da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 23 de Outubro de 2008,
ao abrigo dos artigos 26.º alínea b) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
6.2 Da (i)legalidade da compensação efectuada por iniciativa da Administração tributária
A ora recorrente imputa à sentença recorrida erro de julgamento, por violação dos artigos 89.º e
78.º do CPPT “cotejado com o disposto no art. 847º do CC”, ao ter decidido pela ilegalidade da compensação operada por a mesma só ser admissível após o decurso do prazo para a prestação da garantia
pela executada.
Desde já se diga que não se entende qual a razão da invocação pela ora recorrente da violação
dos artigos 78.º do CPPT e 847.º do CC, preceitos que de nenhum modo foram aplicados na sentença
recorrida e cujo alcance para a decisão do presente recurso não se descortina.
O artigo 78.º do CPPT, sob a epígrafe “Modalidades da cobrança”, dispõe tão só que a cobrança
das dívidas tributárias pode ter lugar por pagamento voluntário ou por cobrança coerciva. Até aqui
nenhuma novidade, senão talvez a de que, na perspectiva da Administração fiscal (mas de que não
comunga o representante da Fazenda Pública nas suas alegações de recurso – cfr. as alíneas C) a E)
das suas conclusões supra transcritas), a compensação de créditos por iniciativa da administração
tributária após o termo do prazo para pagamento voluntário corresponde a um pagamento voluntário
(cfr. a alínea i) do probatório)!
No que se refere ao artigo 847.º do Código Civil, que estabelece os requisitos da compensação
em face do direito comum, não se descortina igualmente a razão de ter sido chamado à colação, tanto
mais que o regime civilístico da compensação afasta em princípio do seu âmbito os créditos do Estado
e outras pessoas colectivas públicas (art. 853.º, n.º 1, alínea c) do CC), apenas compensáveis se a lei
o autorizar. Ora, parece que pretender retirar da parte inicial da alínea a) do n.º 1 do artigo 847.º do
C.C. – requisito comum da exigibilidade judicial do crédito -, esquecendo a sua parte final [ou seja, a
improcedência de excepção peremptória ou dilatória de direito material], com base numa equiparação
entre a certidão de dívida e a sentença transitada em julgado que desapareceu da lei tributária desde
que foi revogado o velho artigo 154.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI) é
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olvidar a existência de normas especiais para a compensação de créditos tributários, que estabelecem
eles próprios requisitos adicionais para que a compensação possa ser legalmente efectuada.
Assim, das normas enunciadas pela recorrente como tendo sido violadas com a decisão recorrida
a única que importa considerar é a do artigo 89.º do CPPT, e apenas no seu n.º 1, pois o regime decorrente dos demais números nem foi aplicado pela sentença recorrida nem é objecto de qualquer litígio
nos presentes autos.
Vejamos então.
Dispõe o n.º 1 do artigo 89.º do CPPT, sob a epígrafe “(c)ompensação de dívidas de tributos por
iniciativa da administração tributária”: (o)s créditos do executado resultantes de reembolso, revisão
oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente
aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração tributária, salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda
ou esta esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda mostrar-se garantida nos termos
deste Código.
É apenas a parte final do preceito transcrito que importa aqui interpretar, pois no caso, aquando da
compensação (efectuada de 20/6/08 – cfr. a alínea h) do probatório supra transcrito), estava já pendente
reclamação graciosa (apresentada em 6/05/2008 – cfr. a alínea c) do probatório).
É certo que a dívida ainda não estava garantida. Mas ocorre que nem podia estar, porque a Administração não havia ainda notificado o contribuinte para a prestar, não obstante a fixação de garantia
ter sido oportunamente solicitada e o seu montante ter sido fixado pela Administração tributária (cfr.
as alíneas d) a g) do probatório supra transcrito). Faltou à Administração cumprir o despacho do Chefe
do Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 1 na parte que mandava notificar a executada do valor
da garantia fixada para que a prestasse, e sem essa notificação não começou sequer a correr o prazo
(de 15 dias, como resulta do n.º 2 do artigo 169.º do CPPT e bem se disse na sentença recorrida e não
de 10, como consta do despacho transcrito no probatório – cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código
de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, volume II, 5.ª edição, 2007, nota 2
p. 173) para a prestação de garantia.
São tais factos irrelevantes, como sustenta a recorrente Fazenda Pública?
Não nos parece.
Se, como decidiu recentemente este Tribunal em Acórdão que acompanhamos (Ac. do STA de
7/1/2009, rec. n.º 694/08), “(p)ara efeitos de compensação de dívidas de tributos, por iniciativa da
administração tributária (…) deve equiparar-se, à pendência dos meios processuais ou procedimentais
aí elencados, o não decurso dos respectivos prazos”, isto tanto vale quanto aos meios impugnatórios
propriamente ditos (reclamação, impugnação, recurso ou oposição) como aos procedimentos tendentes
à prestação de garantia, por um argumento de identidade de razão e sob pena de se desvirtuar a ratio
legis que a excepção à possibilidade de compensação constante da parte final do n.º 1 do artigo 89.º
pretende acautelar, que parece ser o de “a compensação só se dever efectuar relativamente a dívidas
sobre as quais não haja controvérsia” [neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., pp. 635/636
(nota 9 ao art. 89.º do CPPT)].
Ora, a dedução de reclamação graciosa exprime a existência de controvérsia acerca da dívida que
a Administração tributária pretende executar, facultando a lei o direito ao executado de, na pendência
em sede administrativa ou judicial do pleito, obstar a que a execução prossiga através da prestação de
garantia ou obtendo a sua dispensa.
Acresce que na pendência do prazo para prestar a garantia cuja fixação foi solicitada para suspender a execução esta devia ter permanecido suspensa, sem que no seu âmbito pudessem ser praticados actos ofensivos do património do contribuinte - como o é manifestamente a compensação por
iniciativa da administração tributária (art. 89.º n.º 1 do CPPT), na medida que o priva de um crédito a
que tem direito sem para tal ter de consentir -, pois como bem se disse na sentença recorrida, resulta
do preceituado nos artigos 2 e 3 do artigo 169.º do CPPT que a dedução de reclamação graciosa (ou
impugnação ou interposição de recurso) tem um efeito suspensivo provisório até que termine o prazo
de 15 dias que se prevê seja concedido ao executado para a prestar, prazo durante o qual a execução
não pode prosseguir.
O recurso não merece, pois, provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.
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Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Embargos de terceiro. Cônjuge da executada. Propriedade dos bens penhorados.
Sociedade irregular.
Sumário:
I — Tendo o processo de execução sido instaurado apenas contra a mulher do embargante, não figurando este no título executivo, nem tendo sido, sequer, citado após
a penhora dos bens móveis e não se estando perante qualquer situação em que lei
especial preveja a possibilidade de penhora de bens de terceiro, designadamente
do embargante, só podem ser penhorados os bens daquela.
II — Não havendo execução contra o embargante, não podem os bens próprios deste
serem objecto de penhora.
III — O facto de poder haver responsabilidade pessoal e ilimitada daqueles que actuem
nos termos de uma sociedade irregular, seja por via do artº 36º do Código das
Sociedades Comerciais, seja por força do artº 997º do Código Civil, não obsta a
que o cônjuge da executada, que tenha a posição de terceiro, possa defender, por
meio de embargos, os direitos relativamente aos bens próprios, pois na execução
movida contra apenas um dos responsáveis solidários apenas os bens deste podem
ser penhorados.
IV — Isto é, no caso de responsabilidade solidária passiva, o credor pode demandar
qualquer dos responsáveis ou todos eles, mas, se só demandar um deles, só os
bens desse podem ser penhorados.
V — Sendo o outro responsável terceiro em relação ao processo executivo, a que não
foi chamado através de citação, pode, nessa qualidade, deduzir embargos se forem
penhorados bens seus na execução dirigida contra outro responsável.
Processo n.º: 324/08-30.
Recorrente: António Baptista Barbosa.
Recorrido: Fazenda Pública e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - António Baptista Barbosa, melhor identificado nos autos, não se conformando com a sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que negou provimento aos embargos de terceiro que
deduziu contra a penhora de bens móveis para pagamento de dívidas de IVA e coimas, relativas ao ano
de 2000, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1º O tribunal a quo considerou inócuo saber a quem pertencem as máquinas ou seja os bens móveis penhorados que levaram o ora recorrente a apresentar os presentes embargos uma vez que face à
prova produzida concluiu existir entre embargante e embargada/executada uma sociedade irregular,
pelo que são ambos responsáveis pelas dívidas geradas pelo estabelecimento, pessoal, ilimitada e
solidariamente.
2º Porém, salvo melhor opinião, não podemos concordar com a douta decisão mesmo que o embargante seja efectivamente também responsável pela dívida fiscal em causa como concluiu o tribunal
a quo, uma vez que a penhora que incidiu sobre os referidos bens móveis tem na sua génese uma execução cujo o título executiva dado à execução apenas consta a executada/embargada como executada
e não também o embargante.
3º A douta decisão põe em causa os princípios mais basilares da acção executiva transformando
o embargante também em executado sem que exista um título executivo emanado pelas Finanças onde
ele também conste como executado.
4º Pelo que, mesmo que se conclua como o faz a sentença do tribunal a quo que o embargante
ora recorrido é igualmente responsável pela dívida em causa, mas não estando ou não constando o
recorrente do título executivo que deu origem à penhora, não deveria o tribunal a quo substituir-se à
Fazenda Nacional, transformando-o também em executado, que é o que na realidade sucede.
5º Deveria, pois, o tribunal a quo ter efectivamente conhecido da propriedade dos bens móveis
penhorados e em função desse conhecimento ter ou não considerado procedentes os embargos deduzidos pelo ora embargante.
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6º Pelo que o tribunal a quo conheceu para além do objecto da acção e não se pronunciou pela
questão que efectivamente se lhe colocou: a propriedade dos bens móveis penhorados.
7º Pelo que concluímos existir omissão de pronúncia por um lado quanto à questão da propriedade dos bens móveis penhorados e conhecimento para além do objecto que se lhe foi colocado, por
outro lado.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
recurso, anulando-se a sentença recorrida e “ordenada a devolução do processo ao tribunal recorrido
para ampliação da matéria de facto e subsequente julgamento da causa, de acordo com o regime jurídico
indicado na fundamentação”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Embargante e Executada encontravam-se emigrados em França, onde viveram em união de
facto cerca de oito meses antes de regressarem a Portugal;
2. Embargante e Executada abriram entre 1997 e 1998 um estabelecimento de conserto de calçado,
carteiras, casacos de pele e fabrico de cópias de chaves em Ponte de Lima, assim que regressaram a
Portugal, continuando a viver em união de facto;
3. Nos anos de 2000, 2001 e 2002, o Embargante trabalhava no conserto de calçado e no fabrico
de cópias de chaves e a Executada no conserto de malas de senhora e casacos, no referido estabelecimento, ambos atendiam clientes, passavam facturas ou recibos correspondentes aos trabalhos prestados
e recebiam o respectivo pagamento;
4. No referido período, a Executada fazia pagamentos e tratava de toda a documentação referente
ao dito estabelecimento;
5. O Embargante era quem dava ordens ao único empregado do Estabelecimento, Rui Norberto;
6. Os rendimentos auferidos com a exploração do estabelecimento eram os únicos possuídos por
Embargante e Executada.
Motivação.
A convicção do Tribunal baseou-se essencialmente no depoimento do Embargante, bem como na
prova testemunhal prestada.
Assim, o próprio embargante refere que trabalhavam os dois no estabelecimento e que a Executada
é que tratava da “papelada”.
3 - Na sua motivação do recurso alega o recorrente que a sentença recorrida enferma de nulidade
por omissão e excesso de pronúncia.
Como é sabido, a nulidade da sentença por omissão de pronúncia verifica-se quando o tribunal
deixe de se pronunciar sobre questões que devia apreciar (cfr. artº 125º do CPPT).
Na falta de norma neste diploma sobre os deveres de cognição do tribunal, há que recorrer à norma
do artº 660º, n.º 1 do CPC, por força do disposto no artº 2º, alínea e) do CPPT.
Naquele normativo, impõem-se ao juiz o dever de conhecer todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução
dada a outras.
O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que, quando o tribunal consciente e fundadamente não toma conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, se for errado
o entendimento em que se baseia esse conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia.
Esta só ocorrerá nos casos em que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão que devesse conhecer, inclusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela
tomar conhecimento.
No caso em apreço, alega o recorrente que a sentença recorrida não se pronunciou sobre a propriedade dos bens móveis penhorados.
Mas não lhe assiste razão.
Com efeito, naquela sentença refere-se expressamente que, da matéria de facto dada por assente,
pode concluir-se que entre o embargante e a executada constituiu-se uma sociedade irregular.
“Desta forma, ambos são responsáveis pelas dívidas geradas pelo estabelecimento, pessoal, ilimitada e solidariamente.
Sendo ambos responsáveis pelas dívidas do estabelecimento, é inócuo saber se as máquinas pertencem a um ou a outro, porquanto o património levado para a sociedade irregular responde sempre pelas
dívidas contraídas pela sociedade. Ou seja, o património existente na sociedade responde pelas dívidas
desta e caso não seja suficiente, responderão pessoal, solidária e ilimitadamente ambos os sócios”.
Pelo que falece, assim, a arguida nulidade, uma vez que a questão da propriedade dos bens ficou
prejudicada pelo entendimento explícito de que, sendo insuficientes os bens da sociedade, responderão
pelas dívidas desta ambos os sócios, pessoal, solidária e ilimitadamente.
Por outro lado, nos termos do artº 125º do Código de Procedimento e Processo Tributário, constitui
causa de nulidade da sentença a pronúncia do juiz sobre questão que não deva conhecer. Esta nulidade,
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também prevista no artº 668º, n.º 1, alínea d), do CPC, está relacionada com a segunda parte do n.º 2
do artº 660º do CPC, onde se estabelece que o juiz “não pode ocupar-se senão das questões suscitadas
pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras questões”.
Se bem compreendemos as conclusões da sua motivação do recurso, o excesso de pronúncia
arguido pelo recorrente assenta no facto de, em vez de se pronunciar sobre a propriedade dos bens
penhorados e em função desse conhecimento ter ou não julgado procedente os presentes embargos,
o Tribunal recorrido substituiu-se à Fazenda Pública e transformou-o, também, em executado, uma
vez que o recorrente não figura no título executivo emanado por esta, mas apenas a executada mulher.
É manifesto que o vício assacado à sentença não existe.
O presente processo é um processo de embargos de terceiro deduzido pelo recorrente contra a
penhora de bens móveis.
Como lhe competia o Juiz “a quo” analisou e resolveu a questão essencial que dos mesmos emergia e que se traduzia no facto de saber se os referidos embargos eram ou não admissíveis, tendo-se
pronunciado de forma negativa, uma vez que a “exploração do estabelecimento comercial correspondia
à situação de uma sociedade irregular, respondendo pelas dívidas os bens existentes no mesmo, sendo
indiferente quem contribuiu com esses bens para a constituição da “sociedade””. Sendo certo que era
indiferente, para esse efeito, o facto de só a executada mulher figurar no título executivo, na medida em
que a dívida “não é originada pela actividade profissional pessoal da então esposa do embargante…mas
pela actividade de ambos. O facto de apenas esta figurar no título executivo, resulta somente da situação
da sociedade nunca ter sido legalizada”, não ocorrendo, assim, qualquer substituição relativamente à
Fazenda Pública, como anota o Mmº Juiz “a quo” no seu despacho de sustentação, a fls. 297 e 298.
Deste modo, e em resumo, sendo que a nulidade da sentença por omissão ou por excesso de
pronúncia, como se viu, está relacionada com o dever do Juiz de conhecer de todas as questões que as
partes lhe colocaram e apenas estas, a sentença arguida, ao contrário do que invoca o recorrente e pelo
que se deixou exposto, não é nula por ter conhecido questões de que não podia tomar conhecimento.
Tal vício, a nosso ver, poderá antes constituir erro de julgamento, o que iremos apreciar de seguida.
4 - De acordo com a petição inicial, os presentes embargos foram deduzidos por quem alega ser
cônjuge da executada, vigorando o regime de separação de bens, não figurar no título executivo, só
ter tomado conhecimento da penhora quando ocorreu a venda por negociação particular, visando os
embargos bens móveis não sujeitos a registo. Afirma pretender que seja reconhecida a sua qualidade
de proprietário desses bens e que, em consequência, seja “ordenado o levantamento da penhora sobre
as máquinas ou bens móveis”.
Como vimos supra, o improvimento dos embargos assentou, em suma, no fundamento de que,
sendo a “sociedade” constituída entre o embargante e a executada uma sociedade irregular, ambos respondem pelas dívidas da mesma, de forma pessoal, solidária e ilimitadamente, sendo assim indiferente
quem contribuiu com os bens para a constituição da referida “sociedade”.
Mas será assim?
Desde logo há que salientar que não vem posto em causa pelas partes, nem na sentença recorrida,
a qualidade de terceiro do embargante.
Dispõe o artº 352º do CPC que “o cônjuge que tenha a posição de terceiro pode, sem a autorização
do outro, defender por meio de embargos os direitos relativamente aos bens próprios…”.
E estabelece o artº 821º, n.º 2 do mesmo diploma legal que “nos casos especialmente previstos na
lei, podem ser penhorados bens de terceiro, desde que a execução tenha sido movida contra ele”.
Ora no caso dos autos e como vimos, o processo de execução foi apenas instaurado contra a
mulher do embargante, não figurando este no título executivo, nem tendo sido, sequer, citado após a
penhora dos bens móveis, citação que não era obrigatória, uma vez que esses bens não estão sujeitos
a registo (cfr. artº 239º do CPPT).
Sendo assim e uma vez que só foi chamada à execução a sua mulher e não se está perante qualquer
situação em que lei especial preveja a possibilidade de penhora de bens de terceiro, designadamente do
aqui embargante, só podem ser penhorados os bens desta. E não havendo execução contra o embargante
não podem os bens próprios deste serem objecto de penhora.
O facto de poder haver responsabilidade pessoal e ilimitada daqueles que actuem nos termos de
uma sociedade irregular, seja por via do artº 36º do Código das Sociedades Comerciais, seja por força
do artº 997º do Código Civil, não obsta a que o cônjuge do executado, que tenha a posição de terceiro,
possa defender, por meio de embargos, os direitos relativamente aos bens próprios, pois na execução
movida contra apenas um dos responsáveis solidários apenas os bens deste podem ser penhorados. Isto
é, no caso de responsabilidade solidária passiva, o credor pode demandar qualquer dos responsáveis
ou todos eles, mas, se só demandar um deles, só os bens desse podem ser penhorados; sendo o outro
responsável terceiro em relação ao processo executivo, a que não foi chamado através de citação, pode,
nessa qualidade, deduzir embargos se forem penhorados bens seus na execução dirigida contra outro
responsável.
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Assim, não é de afastar a possibilidade de procedência dos embargos, que dependerá da prova que
se venha a fazer de que os bens penhorados referidos pelo embargante lhe pertencem, como afirma.
5 - Nestes termos e com este fundamento, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso
e ordenar a baixa do processo à 1ª instância a fim de ser apreciada e decidida a questão da propriedade
dos bens móveis penhorados, se a tal outra razão não obstar.
Sem custas.
Lino.

Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Recurso contencioso. Recurso jurisdicional. Efeito do recurso. Omissão de pronúncia.
Caso julgado.
Sumário:
I — Tendo o recurso jurisdicional subjacente um recurso contencioso de anulação, deve
ser-lhe atribuído o efeito suspensivo, tendo em conta o disposto nos artigos 105.
º, n.º 1 da LPTA e 5.º da Lei 15/02, de 22/2.
II — A sentença só é nula, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, se
não se tiver pronunciado sobre questões que devesse apreciar, uma vez que o juiz
deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação,
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras
(n.º 2 do artigo 660.º do CPC).
III — Não se verifica omissão de pronúncia se o juiz, ainda que de uma forma muito
incipiente e deficitária, apreciou a questão suscitada.
IV — Ocorre a excepção dilatória do caso julgado, que, obstando ao conhecimento do
mérito da causa, determina a absolvição da instância, quando se repete uma causa,
propondo acção idêntica quanto aos sujeitos, pedido e causa de pedir, depois de
a primeira ter sido decidida por sentença que já não admite recurso ordinário
(artigos 493.º, n.º 2, 494.º, al. i), 495.º, 497.º, n.os 1 e 2 e 498.º do CPC).
Processo n.º 466/08-30.
Recorrente: Subdirector Geral dos Impostos.
Recorrido: Ramiro & Pires, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Subdirector-Geral dos Impostos, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza do TAF
de Mirandela que concedeu provimento ao recurso contencioso interposto por Ramiro & Pires, Lda.,
com sede em Bragança, e, em consequência, anulou a liquidação de imposto complementar, secção B,
do ano de 1987, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. A sentença recorrida ao ter decidido dar provimento ao recurso contencioso de anulação e ao ter
anulado a liquidação de Imposto Complementar – Secção B do ano de 87 e juros compensatórios, fez
uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos, motivo pelo qual não deve ser mantida.
2. Em primeiro lugar o Tribunal “a quo” não se pronunciou sobre a questão da litispendência, pelo
que incorreu em omissão de pronúncia, nos termos da al. d) do n.º 1 do artigo 668º do CPC.
3. Mesmo que assim não se entenda, a excepção da litispendência é de conhecimento oficioso,
pelo que, pode o Tribunal “ad quem”, dela tomar conhecimento, cfr. artigo 495º do CPC e artigo 110º
da LPTA.
4. E, nestes termos, concluir pela verificação da excepção da litispendência no presente processo
e absolver o ora recorrente da instância, uma vez que, existe uma repetição de causas relativamente
aos processos n.os 3/01 e n.º 4/01, ambos provenientes do TAF de Mirandela, por ocorrer identidade de
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sujeitos, de pedido e de causa de pedir, aliás as petições de recurso, nos processos n.º 3/01 e n.º 4/01,
do TAF de Mirandela, são iguais.
5. Por outro lado, também ocorre a excepção do erro na forma de processo, porquanto, estando em
causa nos autos decisão que indeferiu recurso hierárquico interposto, por seu turno, de decisão proferida
sobre reclamação graciosa em que o que está em causa é a apreciação da legalidade da liquidação
de imposto do ano de 87, da mesma, salvo o devido respeito por opinião contrária, cabia impugnação
judicial, nos termos do artigo 97º, n.º 1, al. d) do CPPT, a apresentar nos termos dos artigos 120º e
segs. do mesmo Código.
6. É que, embora o n.º 2 do artigo 76º do CPPT diga que a decisão sobre recurso hierárquico
é passível de recurso contencioso, não se pode esquecer que o artigo 97º do mesmo Código, na alínea acima referida, vem a prescrever que nos casos em que esteja em causa a apreciação da liquidação
do imposto, o meio próprio é sempre a impugnação judicial, veja-se a al. d) do n.º 1 em confronto com
o n.º 2 deste artigo.
7. Daí que, prevendo o direito adjectivo meio próprio para o então recorrente atacar o acto de
liquidação de imposto e, não sendo este o recurso contencioso de anulação, há que concluir que o
mesmo fez uso de meio inadequado à pretensão que pretende fazer valer, de ver ser declarada a
ilegalidade da liquidação de IRC.
8. Por outro lado, no caso presente, não é possível a convolação (do recurso contencioso de anulação para a impugnação judicial), uma vez que à data da interposição do recurso contencioso já está
ultrapassado o prazo para deduzir impugnação judicial.
9. É que, tendo o então recorrente deduzido reclamação graciosa, do indeferimento da mesma
cabia impugnação judicial, a apresentar no prazo de 15 dias após a decisão da reclamação
(art.º 102º, n.º 2 do CPPT), sendo esta a via judicial própria para recorrer do acto de liquidação que o
mesmo questiona.
10. Pelo que, existindo erro na forma de processo e não sendo possível a convolação de meio processual impróprio para meio processual próprio, devia o Tribunal “a quo”, ter rejeitado o recurso.
11. Depois e, quanto à matéria da impugnação, contrariamente ao que decidiu a sentença recorrida, o prazo de caducidade do direito de liquidar, in casu, só começou a correr com a declaração de
caducidade dos benefícios, que ocorreu em 08/04/97.
12. Na verdade, o prazo de caducidade, no caso de benefícios fiscais que implicaram a não liquidação do imposto, conta-se a partir da data da não verificação dos pressupostos, isto é, da data da
verificação da condição resolutiva, que, uma vez verificada, produz efeitos retroactivos e impede o
decurso do prazo de prescrição.
13. Assim, quando os benefícios foram concedidos provisoriamente ao então recorrente, o prazo
de caducidade do direito à liquidação ficou suspenso e, entre a prolação desse despacho e o despacho
definitivo, decorreu o período da pendência da condição, da sua verificação ou não.
14. Deste modo, a situação jurídica do então recorrente só ficou definida com o despacho definitivo,
isto é, só se consolidou a partir do momento em que se verificaram, ou não, as condições e objectivos
esperados do investimento realizado.
15. E assim sendo, também o facto tributário, contrariamente ao entendido pela sentença recorrida,
face à condição resolutiva e ao efeito retroactivo da declaração de caducidade dos benefícios fiscais,
só se concretizou com a verificação daquela condição resolutiva.
16. Pelo que, no caso, tendo o despacho definitivo de verificação da condição resolutiva sido emitido
em 08/04/97 e tendo a liquidação de imposto sido notificada ao então recorrente por ofício de 21/10/99,
não ocorreu a caducidade do direito de liquidar, cujo prazo só se iniciou naquela primeira data.
17. Ao decidir que tinha ocorrido a caducidade do direito de liquidar, a sentença recorrida fez,
pois, salvo o devido respeito, uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos, não devendo
ser mantida.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste tribunal emite parecer no sentido de que, corrigido o seu
efeito para suspensivo, o recurso merece provimento, devendo a sentença impugnada ser revogada e
substituída por acórdão declaratório do caso julgado e da absolvição do R. da instância.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1) Por despacho de 20-03-1986, do SESE do Planeamento, foram provisoriamente concedidos à
recorrente incentivos fiscais e financeiros, previstos nos artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 194/80,
sendo os incentivos fiscais os seguintes: isenção de sisa relativa às aquisições de imóveis integrados
no projecto; isenção de contribuição industrial e imposto complementar, secção B, por sete anos; reintegrações e amortizações (aceleração para o dobro durante dez anos, e consideração como custo para
efeitos do artigo 26.º do CCI da totalidade dos gastos suportados com a formação e aperfeiçoamento
do pessoal).
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2) Por despacho de 08-04-1997, de SESEAF, foi determinada a caducidade dos incentivos fiscais
e financeiros, ficando revogado o despacho de concessão provisória daqueles incentivos.
3) Na sequência do despacho referido em 2), foi efectuada, em 19-10-1999, a liquidação do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas do ano de 1989, no montante de Esc. 409.060$00, e
juros compensatórios, no montante de Esc. 245.570$00.
4) A liquidação foi notificada ao contribuinte, em 25-10-1999, pelo ofício n.º 4042, de
21-10-1999.
5) Em 21-01-2000, o contribuinte apresentou reclamação graciosa alegando a caducidade nos
termos do artigo 33.º do Código de Processo Tributário.
6) Por decisão de 06-04-2000 da Senhora Directora de Finanças, a reclamação foi indeferida.
7) O contribuinte, desta decisão, interpôs, em 08-05-2000, recurso hierárquico, o qual foi indeferido por despacho do Senhor Subdirector-Geral dos Impostos, de 17-06-2000, notificado por ofício
datado de 29-06-2000.
8) O presente recurso foi deduzido em 10-07-2000.
9) O imposto foi pago em 27-12-2002 – fls. 77.
III – 1. Vem suscitada pelo recorrente a questão do efeito atribuído ao recurso pelo tribunal “a quo”.
O presente recurso foi admitido por despacho de fls. 125, tendo ao mesmo sido atribuído efeito
meramente devolutivo.
Todavia, uma vez que o presente recurso jurisdicional tem subjacente um recurso contencioso
de anulação, atendendo ao disposto no artigo 5.º da Lei n.º 15/02, de 22/2, o mesmo é regulado pela
LPTA, de acordo com a qual o efeito a atribuir ao recurso em causa é, não o efeito devolutivo fixado
pelo tribunal “a quo”, mas sim o efeito suspensivo (artigo 105.º, n.º 1 da LPTA, ex vi do artigo 97.º,
n.º 2 do CPPT).
Tendo em conta que a decisão do tribunal recorrido não vincula quanto a esta questão o tribunal
“ad quem” (artigo 687.º, n.º 4 do CPC), impõe-se, pois, a correcção do efeito atribuído ao recurso,
conferindo-lhe, assim, o efeito suspensivo.
2. Começa o recorrente por alegar, em primeiro lugar, que o tribunal “a quo” se não pronunciou
sobre a questão da litispendência, pelo que incorreu em omissão de pronúncia, nos termos da alínea d)
do n.º 1 do artigo 668.º do CPC.
É nula, de facto, a sentença que não se tiver pronunciado sobre questões que devesse apreciar,
uma vez que o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação,
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras (n.º 2 do artigo 660.º
do CPC).
Todavia, no caso em apreço, a sentença recorrida, como bem sustenta a Mma. Juíza “a quo” no
seu despacho de fls. 181, não padece da nulidade que lhe é apontada, uma vez que a questão suscitada
pelo recorrente foi, na verdade, apreciada, ainda que de uma forma muito incipiente ou deficitária, na
parte referida como “SANEADOR” daquela peça processual, onde expressamente se afirma “Não se
vislumbra fundamento para a extinção da instância uma vez que não está demonstrada a duplicação
de processos que parece estar na base do peticionado pela parte.”.
Daí que não se verifique, assim, a alegada nulidade da sentença recorrida.
3. É suscitada, ainda, pelo Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal a excepção do caso
julgado, a qual, sendo de conhecimento oficioso e obstando ao mérito da causa, impõe que dela se
tome conhecimento desde já.
Vejamos. A excepção do caso julgado pressupõe a repetição de uma causa depois de a primeira
ter sido decidida por sentença que já não admite recurso ordinário (artigo 497.º, n.º 1 do CPC).
Esta excepção tem por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou de
reproduzir uma decisão anterior (n.º 2 do artigo 497.º do CPC).
Repete-se a causa quando se propõe uma acção idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e
à causa de pedir (artigo 498.º, n.º 1 do CPC).
Ora, no caso em apreço, verifica-se que o sujeito passivo, ora recorrida, interpôs recurso contencioso
tendo por objecto decisão de indeferimento de recurso hierárquico interposto contra reclamação graciosa
apresentada contra liquidação de imposto complementar – secção B, referente ao ano de 1987, o qual
mereceu provimento, tendo sido anulado o acto tributário, por sentença proferida pelo TAF de Mirandela
em 23/07/2007, transitada em julgado em 19/09/2007 (v. certidão de fls. 191 a 194 dos autos).
Nos presentes autos, o sujeito passivo vem igualmente interpor recurso contencioso do despacho
de indeferimento do recurso hierárquico interposto contra a reclamação graciosa apresentada contra
a mesma liquidação de imposto complementar do ano de 1987, invocando neste processo, como já o
havia feito no processo supra mencionado, a caducidade do direito de liquidar o imposto em causa e
a prescrição da dívida.
Ou seja, em ambos os processos, há identidade de sujeitos, de pedido e de causa de pedir.
À data em que foi proferida a sentença recorrida (30/11/2007) – v. fls. 116 dos presentes autos — já
se tinha formado, pois, caso julgado sobre a presente causa.
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Ocorre, assim, a excepção dilatória do caso julgado que, obstando ao conhecimento do mérito
da causa, determina a absolvição da instância (artigos 493.º, n.º 2, 494.º, al. i), 495.º, 497.º, n.os 1 e 2 e
498.º do CPC).
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e, declarando verificada
a excepção do caso julgado, absolver o R. da instância.
Custas pela Autora, apenas na 1.ª instância, já que não contra-alegou neste STA, fixando-se a
procuradoria em 50 %.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. Fusão de Sociedades Comerciais.
Deferimento Tácito. Revogação de Deferimento Tácito.
Sumário:
I — A adopção de conceitos próprios de fusão de sociedades, que é feita no n.º 1 do
artigo 67.º do CIRC, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 221/2001, de
7 de Agosto, tem o alcance de afastar, nesta matéria, os conceitos de fusão de
sociedades comerciais adoptados no Código das Sociedades Comerciais, que
eram aplicáveis à face da redacção inicial do CIRC, que não continha conceitos
próprios.
II — Justifica-se que, no âmbito do direito fiscal, se considerem como casos de fusão
de sociedades os de transferência global de activo e passivo de uma sociedade
para outra que é detentora da totalidade do seu capital social, quando não houve
qualquer actividade distinta dessa que seja denominada «liquidação».
III — Não podem considerar-se «elementos necessários ou convenientes para o perfeito
conhecimento da operação» de fusão de sociedades os necessários para averiguar
se existem ou não dívidas à Segurança Social.
IV — Formado deferimento tácito, nos termos do artigo 69.º, n.º 7, do CIRC, na redacção
da Lei 32-B/2002, de 30 de Dezembro, sobre um pedido de transmissibilidade dos
prejuízos fiscais, na sequência de fusão de sociedades, ele configura um acto constitutivo de direitos para o requerente, que só pode ser revogado com fundamento
em invalidade [arts. 140.º e 141.º do CPA, subsidiariamente aplicáveis, por força
do preceituado nos artigo 2.º, alínea c), da LGT e 2.º, alínea d), do CPPT].
Processo n.º: 548/08-30.
Recorrente: SPORTINVESTE – Multimédia, S.A.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – SPORTINVESTE – MULTIMEDIA, S.A., propôs no Tribunal Central Administrativo Norte
acção administrativa especial em que impugna o acto do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais de indeferimento de um pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais, que consta do Despacho n.º 116/2005 – XVII, de 30/9/2005.
A acção foi contra o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e não contra Ministério
das Finanças, como deveria (art. 10.º, n.º 2, do CPTA, aplicável por remissão do artigo 97.º, n.º 2, do
CPPT), mas tal não obsta a que se considere a acção regularmente proposta, como impõe o n.º 4 daquele
artigo 10.º, considerando-se que a acção foi proposta contra o Ministério das Finanças.
O Tribunal Central Administrativo Sul decidiu «negar provimento à acção» o que, naturalmente,
tratando-se de uma acção e não de um recurso, significa que a julgou improcedente.
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Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo,
ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, tendo sido decidido pelo Excelentíssimo Senhor Relator
na formação a que se refere o n.º 5 daquele artigo, que o recurso deveria seguir os termos dos recursos
jurisdicionais previstos no artigo 142.º do mesmo Código.
A Autora, ora Recorrente, apresentou alegações com as seguintes conclusões:
A – O Direito Fiscal, como ramo autónomo de direito adopta conceitos próprios e autónomos
dos outros ramos do Direito;
B – É o que se verifica, em concreto, na definição de fusão constante do artigo 67º n.º 1 alínea c)
do Código do IRC;
C – O qual é, na sua substância e nos seus efeitos, idêntico ao adoptado no artigo 148-.º do
Código das Sociedades Comerciais, ao abrigo do qual foi efectuada a operação de concentração em
que a Recorrente interveio.
D – Sendo indiscutível e inquestionável que a operação efectuada pela Recorrente se tratou, nos
termos do artigo 67º n.º 1 al. c) do Código do IRC, de uma fusão, devia o Douto Tribunal recorrido
ter apreciado a questão do deferimento tácito do pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais
registados nas sociedades incorporadas.
E – Ora, da matéria de facto constante dos autos e, nos termos da legislação então aplicável, só
se pode concluir que houve deferimento tácito do pedido apresentado pela Recorrente.
F – Porque entre a data de apresentação do pedido – 31 de Janeiro de 2005 – e o decurso do
prazo de deferimento tácito – seis meses a contar daquela data – não ocorreu nenhum facto susceptível
de suspender o decurso deste prazo.
G – Formado o acto tácito de deferimento pelo decurso do prazo de seis meses legalmente fixado,
e estando verificados, como se provou, os requisitos – formais e substanciais – da sua validade, o acto
de revogação do acto tácito de deferimento praticado pela Administração Fiscal, não pode produzir
os seus efeitos, porque o acto tácito de deferimento foi, para a Recorrente constitutivo do direito à
dedução dos prejuízos fiscais registadas nas sociedades incorporadas.
H – Pelo que se verifica a limitação à revogação dos actos administrativos constante do artigo 140º
do Código do Procedimento Administrativo (CPA).
I – Sendo assim de concluir que a Recorrente pode, na qualidade de sociedade incorporante
deduzir os prejuízos fiscais que, à data da operação de fusão, estavam contabilizados e reconhecidos
nas sociedades incorporadas.
O Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais contra-alegou, concluindo da seguinte
forma:
a) A operação realizada pela A. não é enquadrável no conceito fiscal de fusão, constante da al. c)
do n.º 1 do artigo 67º do CIRC;
b) Tal facto, torna desnecessário o apuramento da verificação de outros requisitos, designadamente, o de que a operação se realize por razões económicas válidas.
c) Assim, a operação em causa não cumpre os requisitos da neutralidade fiscal presentes no
regime fiscal de transmissibilidade de prejuízos do artigo 69º do mesmo Código.
d) Deste modo, não faz qualquer sentido a recorrente invocar que ocorreu deferimento tácito,
uma vez que o mesmo nunca seria válido por não estarem reunidos os pressupostos dos artigos 67º,
n.º 1, al. c) e 69º, ambos do CIRC.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exa., não deve ser admitido o presente recurso
de revista ou, pelo menos, deve-lhe ser negado provimento, sendo mantido o Acórdão recorrido, com
todas as legais consequências.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Tanto quanto se apura das conclusões das alegações de fls. 229 e 230 as questões objecto do
presente recurso são as seguintes:
– Saber se a operação efectuada pela recorrente Sportinveste, Multimedia SA com as suas participadas Infordesporto, Informática e Desporto SA e EDEV Consulting preenche o conceito de fusão
tal como definido no artigo 67º, n.º l do CIRC;
– Saber se na sequência do processo de fusão da recorrente Sportinveste, Multimedia SA com
as suas houve deferimento tácito do pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais registados nas
sociedades incorporadas;
– Saber se, verificado esse acto tácito de deferimento a Administração Fiscal podia revoga-lo, ou,
se, pelo contrário ocorria limitação à revogação dos actos administrativos constante do artigo 140º
do Código do Procedimento Administrativo.
Alega a recorrente que a operação por si efectuada se tratou de uma fusão tal como é definida
pelo direito fiscal, no conceito adoptado pelo artigo 67º, n.º 1, al. c) do IRC, conceito esse que é, na
sua substância e efeitos, idêntico ao adoptado no artigo 148.º do CSC, ao abrigo do qual foi efectuada
a operação de concentração em causa.
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E que entre a data de apresentação do pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais registados nas sociedades incorporadas – 31 de Janeiro de 2005 – e o decurso do prazo de deferimento
tácito – seis meses a contar daquela data – não ocorreu nenhum facto susceptível de suspender o
decurso deste prazo.
Conclui que se formou o acto tácito de deferimento pelo decurso do prazo de seis meses legalmente
fixado, estando verificados os requisitos – formais e substanciais – da sua validade.
Assim, acrescenta, o acto de revogação do acto tácito de deferimento praticado pela Administração
Fiscal, não pode produzir os seus efeitos, porque o acto tácito de deferimento foi, para a Recorrente
constitutivo do direito à dedução dos prejuízos fiscais registadas nas sociedades incorporadas.
Fundamentação:
A nosso ver o recurso não merece provimento, não colhendo a argumentação da recorrente quanto
à primeira questão, mostrando-se subsequentemente prejudicada a apreciação das demais questões
suscitadas.
Vejamos.
Resulta do artigo 67.º, n.º 1, al. c) do CIRC (redacção do Decreto-Lei n.º 221/2001, de 7 de
Agosto) que se considera fusão «A operação pela qual uma sociedade (sociedade fundida) transfere o
conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para a sociedade (sociedade beneficiária)
detentora da totalidade das partes representativas do seu capital social.»
Verifica-se assim, nesta hipótese da alínea c) a transferência dos activos e passivos da sociedade
fundida para a sociedade beneficiária que é detentora da totalidade das partes representativas do
capital social da primeira, ou seja uma empresa mãe incorpora uma filha.
Trata-se, pois, da chamada fusão incorporação que consiste na reunião por integração de uma
ou mais sociedades noutra já existente (1).
A doutrina vem entendendo como características fundamentais da operação de fusão as seguintes:
a) necessidade de existirem pelo menos duas sociedades intervenientes;
b) transferência global e total do património de uma sociedade para o de outra;
c) dissolução sem liquidação da sociedade fundida ou incorporada (2)
Como refere Jacques Y. Roelans, citado por Maria Teresa Veiga de Faria, ob. citada, pág. 308,
a fusão tem por consequência a transferência do conjunto do património da sociedade incorporada
para a sociedade incorporante ou das sociedades que se fundiram para a sociedade que se constituiu
de novo, e deixando a sociedade incorporante ou as sociedades fundidas de existir, não havendo lugar
a qualquer liquidação.
Ora acórdão recorrido teve em conta que a recorrente fundamentou o seu pedido de autorização
para a dedução de prejuízos fiscais da sociedade Infordesporto – Informática e Desporto, S.A., e EDEV
Consulting – Consultoria e Desenvolvimento em Tecnologias Interactivas, Lda., no facto de, em 20/1/04,
se ter concretizado a dissolução e liquidação das sociedades acima referidas, por transmissão global
do património respectivo para a autora.
E tendo em consideração esse facto concluiu que tal operação não se enquadra no conceito de
fusão da a alínea c) do n.º 1 do artigo 67.º do CIRC.
Reverte com efeito do probatório, com relevo para a matéria dos autos, que «em 31/1/2005, a
Sportinveste – Multimedia, S.A., no âmbito de um processo de “fusão” com as suas participadas Infordesporto – Informática e Desporto, S.A., e EDEV Consulting – Consultoria e Desenvolvimento em Tecnologias Interactivas, Lda., requereu ao Ministro das Finanças a transmissibilidade dos prejuízos fiscais
registados nas referidas sociedades incorporadas; b) Em 20 de Dezembro de 2004 foi concretizada a
dissolução e liquidação das sociedades Infordesporto – Informática e Desporto S.A., sociedade anónima,
(....) e EDEV Consulting – Consultoria e Desenvolvimento em Tecnologias Interactivas, Lda., sociedade
por quotas,(...) c) Verificou-se a transferência do conjunto do activo e do passivo que respectivamente
integravam o património da Infordesporto e da EDEV (sociedades fundidas) para a esfera da entidade
detentora da totalidade das partes representativas do capital social daquelas (a Autora);
d) À data da transferência do património a A. possuía a totalidade do capital social das sociedades por si absorvidas. (...)»
A chamada liquidação por transmissão global está prevista no artigo 148B, n2 l do CSC que dispõe
nos seguintes termos: «O contrato de sociedade ou uma deliberação dos sócios pode determinar que
todo o património, activo e passivo, da sociedade dissolvida seja transmitido para algum ou alguns
sócios, inteirando-se os outros a dinheiro, contanto que a transmissão seja precedida de acordo escrito
de todos os credores da sociedade».
Como bem se sublinha a fls. 3 do parecer junto aos autos apensos, este artigos 148e não dispensa
a liquidação, Admite e regula um processo simplificado de liquidação que não é uma fusão, mas constitui, ainda e sempre, um caso de liquidação.
Daí que se entenda que a operação efectuada pela recorrente com as suas participadas Infordesporto, Informática e Desporto SA e EDEV Consulting não preenche o conceito de fusão tal como
definido no artigo 67º, n-1 do CIRC, pelo que deverá ser julgado improcedente o recurso.

612
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – No acórdão recorrido deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
a) Em 31/1/2005, a Sportinveste – Multimedia, S.A., no âmbito de um processo de “fusão” com
as suas participadas Infordesporto – Informática e Desporto, S.A., e EDEV Consulting – Consultoria
e Desenvolvimento em Tecnologias Interactivas, Lda., requereu ao Ministro das Finanças a transmissibilidade dos prejuízos fiscais registados nas referidas sociedades incorporadas;
b) Em 20 Dezembro de 2004 foi concretizada a dissolução e liquidação das sociedades Infordesporto – Informática e Desporto S.A., sociedade anónima, com o capital social Euro 1.350.000
(um milhão e trezentos e cinquenta mil euros), pessoa colectiva número 502 163 283, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3672; EDEV Consulting – Consultoria e
Desenvolvimento em Tecnologias Interactivas, Lda., sociedade por quotas, com sede na Rua Abranches Ferrão n.º 10, 12.º piso, Lisboa, com o capital social de Euro 100.000 (cem mil euros), pessoa
colectiva número 505 262 665, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob
o n.º 9860;
c) Verificou-se a transferência do conjunto do activo e do passivo que respectivamente integravam
o património da Infordesporto e da EDEV (sociedades fundidas) para a esfera da entidade detentora
da totalidade das partes representativas do capital social daquelas (a Autora);
d) À data da transferência do património a A. possuía a totalidade do capital social das sociedades por si absorvidas. Os motivos subjacentes a estas operações prenderam-se, por um lado, com
a constatação de que as sociedades fundidas se encontravam numa situação de perda de metade do
capital social e, por outro lado, com a complementariedade da actividade por estas desenvolvida com
a da sociedade sua detentora;
e) Entendendo que se encontravam reunidos os pressupostos necessários, a demandante apresentou
no dia 31 de Janeiro de 2005, dois requerimentos, para efeitos de aproveitamento dos prejuízos fiscais
das sociedades supra referidas que foram por si incorporadas;
f) Em resposta a tais requerimentos, foi a A. notificada no dia 23 de Maio de 2005, por intermédio
do Ofício n.º 014478, do projecto de decisão de indeferimento do seu pedido de dedução de prejuízos
fiscais;
g) Por despacho de 30/9/2005, n.º 1116/2005-XVII, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, foi indeferido o pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais – tendo este sido recebido
em 20/10/2005;
h) Em 18/1/2006, a Sportinveste – Multimedia, S.A., interpôs a presente administrativa especial.
3 – A Recorrente requereu ao Senhor Ministro das Finanças a transmissibilidade dos prejuízos fiscais
registados nas sociedades Infordesporto – Informática e Desporto, S.A., e EDEV Consulting – Consultoria e Desenvolvimento em Tecnologias Interactivas, Lda., defendendo que se trata de um processo
de «fusão» enquadrável na alínea c) do n.º 1 do artigo 67.º do CIRC.
Esta disposição estabelece que se considera fusão «a operação pela qual uma sociedade (sociedade
fundida) transfere o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para a sociedade
(sociedade beneficiária) detentora da totalidade das partes representativas do seu capital social, nas
referidas sociedades incorporadas».
No caso em apreço, como resulta da matéria de facto fixada, concretizou-se a dissolução e liquidação das sociedades Infordesporto – Informática e Desporto S.A., e EDEV Consulting – Consultoria
e Desenvolvimento em Tecnologias Interactivas, Lda., e ocorreu a transferência do conjunto do activo
e do passivo destas sociedades para a Autora, que era então a detentora da totalidade das partes representativas do capital social daquelas.
No acórdão recorrido entendeu-se que este conjunto de operações não se enquadra no conceito de
«fusão», previsto naquela alínea c) do n.º 1 do artigo 67.º do CIRC, porque ocorreu uma liquidação e
«é da própria essência de fusão de sociedades a ausência de um processo de liquidação de sociedades
envolvidas», «pois a sociedade absorvente ou a nova sociedade sucedem universalmente no património
das sociedades que se extinguem (art. 112.º, al. a)) pelo que não se torna necessário que esse património
seja liquidado para pagamento aos credores e determinação da quota dos sócios». (3)
Esta interpretação, porém, tem de ser classificada como restritiva, pois a fórmula utilizada naquela
alínea c) do n.º 1 do artigo 67.º do CIRC abrange manifestamente a situação em apreço, pois as sociedades fundidas transferiram o conjunto do activo e do passivo que integravam os seus patrimónios para
a sociedade beneficiária, detentora da totalidade das partes representativas do seu capital social.
A interpretação restritiva, porém, só é permitida quando se «chega à conclusão de que o legislador
adoptou um texto que atraiçoa o seu pensamento, na medida em que diz mais do que aquilo que se
pretendia dizer. Também aqui a ratio legis terá uma palavra decisiva. O intérprete não deve deixar-se
arrastar pelo alcance aparente do texto, mas deve restringir este em termos de o tornar compatível
com o pensamento legislativo, isto é, com aquela ratio. O argumento em que assenta este tipo de in-
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terpretação costuma ser assim expresso: cessante ratione legis cessat eius dispositio (lá onde termina
a razão de ser da lei termina o seu alcance)». (4)
No caso dos autos, não se vislumbra qualquer razão para afirmar que o legislador disse mais do
que o que queria e pretendeu excluir do regime da fusão relevante para efeitos daquele artigo 67.º as
situações em que ocorreu liquidação.
Na verdade, a utilização de conceitos extraídos do Código das Sociedades Comerciais para encontrar
razões para restringir o alcance daquela alínea c) é de excluir, pois a adopção de conceitos próprios de
fusão de sociedades que é feita naquele o n.º 1 daquele artigo 67.º, na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 221/2001, de 7 de Agosto, tem precisamente o evidente alcance de afastar, nesta matéria, os
conceitos próprios do direito das sociedades comerciais, que eram adoptados à face da redacção inicial
do CIRC (5) em que não se estabeleciam conceitos próprios de «fusão» de sociedades.
Por outro lado, já antes daquele DL n.º 221/2001, se efectuara um alargamento do conceito de
fusão de sociedades para efeitos de aplicação do respectivo regime especial previsto no CIRC, ao
aditar-se à redacção inicial, através do DL n.º 123/92, de 2 de Julho, um n.º 7 do artigo 62.º em, que se
estabeleceu que «é equiparada à fusão a operação pela qual uma sociedade transfere o conjunto do
activo e do passivo que integra o seu património para a sociedade detentora da totalidade dos títulos
representativos do seu capital social».
Com a introdução desta nova norma, manteve-se a do n.º 1 do mesmo artigo em que se aludia ao
conceito de fusão de sociedades, sem qualquer especialidade e com implícita remissão para o conceito
utilizado no Código das Sociedades Comerciais.
É, assim, seguro que se pretendeu, para efeitos de aplicação do referido regime especial previsto
no CIRC, adoptar um conceito de fusão mais amplo do que o utilizado no Código das Sociedades
Comerciais.
Por outro lado, justifica-se que, no âmbito do direito fiscal, se afastem estes conceitos do Código
das Sociedades Comerciais, pois nos casos de transferência global de activo e passivo de uma sociedade para outra que é detentora da totalidade do seu capital social, quer tenha quer não tenha existido
alguma actividade a que, adequadamente ou não, se dê o nome de liquidação, a realidade económica
subjacente é a mesma, pois trata-se de uma transferência global do activo e passivo das sociedades
fundidas para uma única beneficiária, detentora da globalidade das participações sociais das sociedades
fundidas, situação em que não se vislumbra a necessidade de realizar liquidação, pois ela é instituída
dos sócios e seus sucessores, não se justificando em situações em que todo o capital social pertence a
um único sócio.
Aliás, no caso em apreço, a única actividade efectuada que foi denominada «liquidação» foi a
transferência global para a accionista a ora Recorrente «dos patrimónios activos e passivos constantes do
último balanço» (fls. 106), pelo que não existiu qualquer realidade jurídica distinta desta transferência,
que se enquadra precisamente na previsão do n.º 7 do citado artigo 62.º do CIRC.
A esta luz, as definições especiais de «fusão» de sociedades adoptadas no n.º 1 do artigo 67.º
do CIRC, são afloramentos da preocupação do Direito Fiscal em atender primacialmente à realidade
económica, em detrimento dos conceitos jurídicos utilizados noutros ramos do Direito, preocupação
essa bem evidenciada, de forma genérica no n.º 3 do artigo 11.º da LGT, ao estabelecer que em caso
de dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar, deve atender-se à substância económica
dos factos tributários.
É de concluir, assim, que não se justifica uma interpretação restritiva da alínea c) do n.º 1 do
artigo 67.º do CIRC, pelo que, sendo a situação referida no probatório enquadrável na respectiva hipótese normativa, é aplicável à ora Recorrente o regime especial de fusões de sociedades previsto nos
artigos 67.º e seguintes do CIRC, na redacção dada pelo DL n.º 221/2001, de 7 de Agosto.
4 – A segunda questão colocada pela Recorrente é a da formação de deferimento tácito sobre a sua
pretensão de aproveitamento dos prejuízos fiscais das sociedades que foram por si incorporadas.
O artigo 69.º do CIRC, na redacção resultante do DL n.º 221/2001, de 10 de Julho, e Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (vigente até a alteração introduzida pela Lei n.º 50/2005, de 30 de
Agosto) estabelecia o seguinte, no que aqui interessa.
1 – Os prejuízos fiscais das sociedades fundidas podem ser deduzidos dos lucros tributáveis da
nova sociedade ou da sociedade incorporante até ao fim do período referido no n.º 1 do artigo 47.º,
contado do exercício a que os mesmos se reportam, desde que seja concedida autorização pelo Ministro
das Finanças, mediante requerimento dos interessados entregue na Direcção-Geral dos Impostos até
ao fim do mês seguinte ao do registo da fusão na conservatória do registo comercial.
2 – A concessão da autorização está subordinada à demonstração de que a fusão é realizada por
razões económicas válidas, tais como a reestruturação ou racionalização das actividades das sociedades intervenientes, e se insere numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial
de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva, devendo ser fornecidos, para
esse efeito, todos os elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação
visada, tanto dos seus aspectos jurídicos como económicos.
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(...)
7 – O requerimento referido no n.º 1, quando acompanhado dos elementos previstos no n.º 2,
considera-se tacitamente deferido se a decisão não for proferida no prazo de seis meses a contar da
sua apresentação, sem prejuízo das disposições legais antiabuso eventualmente aplicáveis. (Redacção
da Lei 32-B/02, de 30-12.)
8 – Para efeitos do cômputo do prazo referido no número anterior, considera-se que o mesmo se
suspende sempre que o procedimento estiver parado por motivo imputável ao requerente.
9 – No caso de ocorrer o deferimento tácito, a dedução dos prejuízos fiscais considera-se automaticamente escalonada por um período mínimo de três anos, não podendo em cada um dos dois
primeiros praticar-se dedução superior a um terço do total dos prejuízos.
Está dado como provado que a Recorrente apresentou o respectivo pedido em 31-1-2005 e que só
em 30-9-2005 foi proferido despacho de indeferimento [pontos e) e g) da matéria de facto fixada].
Não foi dado como provado qualquer facto que permita concluir que a Recorrente contribuiu de
alguma forma para que o procedimento iniciado com o seu pedido estivesse parado ou que não tivesse
sido acompanhado dos elementos referidos no n.º 2 daquele artigo.
Por outro lado, constata-se que a Autora juntou ao seu pedido de transmissibilidade de prejuízos
fiscais um conjunto de documentos, entre os quais um «estudo demonstrativo das vantagens económicas
da operação» (fls. 17 e seguintes), susceptíveis de darem perfeito conhecimento da operação visada,
nos seus aspectos jurídicos e económicos, pelo que é de entender que deu satisfação ao requisito imposto pelo n.º 2 do artigo 69.º do CIRC, cuja satisfação o n.º 7 do mesmo artigo exige para formação
de deferimento tácito.
Justifica-se esta conclusão pelos factos de não terem sido solicitados à ora Autora quaisquer
elementos adicionais e de o acto de indeferimento não fazer sequer qualquer referência a hipotético
défice de tal documentação.
É certo que a Fazenda Pública, na sua contestação e nas alegações do presente recurso jurisdicional,
afirma que existe uma Circular com o n.º 7/2005, de 16-5-2005, que exigiria outros elementos, entre
as quais declarações do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social sobre a regularização da
situação das empresas envolvidas em relação à Segurança Social.
Mas, para além de não se ter feito prova de que exista essa Circular e que tenha o conteúdo que
o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais refere, constata-se que a data da emissão de tal
hipotética Circular é posterior à data da apresentação dos pedidos de transmissibilidade de prejuízos
fiscais, pelo que nunca se poderia dela retirar qualquer efeito negativo em relação à ora Autora derivado
do seu não cumprimento.
Por outro lado, independentemente de a invocada declaração da segurança social ser requisito
para deferimento do pedido, constata-se que ela não é indicada, directa ou indirectamente, no n.º 2 do
artigo 69.º do CIRC, pois, não podem considerar-se «elementos necessários ou convenientes para o
perfeito conhecimento da operação visada», pois estes elementos são apenas os que se relacionam
com a «demonstração de que a fusão é realizada por razões económicas válidas, tais como a reestruturação ou racionalização das actividades das sociedades intervenientes, e se insere numa estratégia
de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos
na estrutura produtiva», como se conclui com evidência do texto daquela norma, ao referir que os tais
«elementos necessários ou convenientes» devem «ser fornecidos, para esse efeito» e não para outros
efeitos, designadamente para averiguação da existência ou não de dívidas à Segurança Social.
Ora, é apenas do acompanhamento do requerimento por estes elementos referidos no n.º 2 e não
quaisquer outros eventualmente necessários ou convenientes para apreciação do pedido que o n.º 7 do
artigo 69.º fazia depender a formação de deferimento tácito.
Assim, é de concluir que decorreu o prazo de seis meses previsto no n.º 7 daquele artigo 69.º para
a formação de deferimento tácito, prazo esse que se conta seguidamente (art. 20.º, n.º 1, do CPPT),
desde a apresentação dos pedidos, pelo que terminou em 31-7-2005, antes da prolação do despacho de
indeferimento, em 30-9-2005.
Formado deferimento tácito, ele configura um acto constitutivo de direitos para a ora Recorrente,
que só podia ser revogado com fundamento em invalidade, como decorre dos artigo 140.º e 141.º do
CPA, subsidiariamente aplicáveis, por força do preceituado nos artigo 2.º, alínea c), da LGT e 2.º,
alínea d), do CPPT.
No caso, o Despacho n.º 116/2005 – XVII, cuja cópia consta de fls. 109-110, proferido depois da
formação de deferimento tácito, será revogatório deste, por substituição.
O fundamento invocado para indeferimento da pretensão apresentada pela Autora foi «não ter
havido uma sucessão universal de todos os activos e passivos para a sociedade beneficiária... uma
vez que a alínea c) do n.º 1 do artigo 67.º do Código do IRC não permite a entrada em liquidação das
sociedades implicadas».
Porém, como resulta do probatório «verificou-se a transferência do conjunto do activo e do passivo
que respectivamente integravam o património» das sociedades fundidas para a Autora, detentora da totali-
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dade das partes representativas do capital social daquelas, pelo que se tem de concluir que ocorreu a «sucessão universal» referida naquele Despacho e exigida pela alínea c) do n.º 1 do artigo 67.º do CIRC.
Por outro lado, como se viu, esta alínea c) do n.º 1 do artigo 67.º do CIRC não afastava do seu
campo de aplicação as situações em tivesse havido uma operação ou pseudo-operação denominada
«liquidação», desde que o conjunto do activo e do passivo que integram o património das sociedades
fundidas fosse transferido para a sociedade beneficiária, que era detentora da totalidade das partes
representativas do capital social daquelas.
Por isso, o referido Despacho enferma de vício de violação de lei, não só por erro sobre os
pressupostos de facto, mas também por violação do disposto nos artigo 140.º e 141.º do CPA, pois o
deferimento tácito era válido e constitutivo de direitos.
Estes vícios justificam a anulação do referido Despacho n.º 116/2005 – XVII (art. 135.º do CPA).
5 – A Autora formula, em primeira linha, pedidos de confirmação do deferimento tácito e reconhecimento do direito à dedução dos prejuízos fiscais acumulados nas suas participadas, e subsidiariamente, a «revogação do despacho de indeferimento dos requerimentos apresentados para aplicação
do regime estabelecido no artigo 69.º do CIRC e, consequentemente, seja deferido o pedido efectuado
no referido requerimento».
Independentemente da adequação de tais pedidos a uma acção administrativa especial (inclusivamente em face do preceituado no artigo 51.º, n.º 4, do CPTA que impõe a formulação de convite para
correcção da petição nos caso de impugnação de actos de indeferimento, por forma a ser apresentado
pedido de condenação à prática de acto devido), o certo é que foi já ultrapassada a fase do despacho
saneador sem que tivesse sido suscitada qualquer questão prévia, pelo que não podem já suscitar-se
qualquer questões desse tipo (art. 87.º, n.º 2, do CPTA).
No entanto, há que notar que os primeiros pedidos devem ser interpretados como pedidos
de declaração da existência de deferimento tácito e de dedução dos prejuízos fiscais acumulados
nas suas participadas, já que não se faz um pedido de condenação; por outro lado, a satisfação dos
interesses da Autora não pode ser efectuada sem a cumulativa eliminação jurídica do despacho de
indeferimento, pois se ele devesse subsistir na ordem jurídica, seria revogatório por substituição do
deferimento tácito.
Por isso, sendo o objecto do processo a relação jurídica gerada entre a Autora e a Administração Fiscal na sequência do pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais apresentado pela
primeira, há que efectuar a respectiva regulação com pronúncia cumulativa sobre todos os pedidos
formulados.
Nestes termos acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar o acórdão recorrido;
– julgar procedente a acção;
– declarar que se formou deferimento tácito sobre o pedido de transmissibilidade de prejuízos
fiscais referido na alínea a) da matéria de facto fixada;
– anular o Despacho n.º 1116/2005-XVII, de 30/9/2005, do Senhor Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais.
Custas pelo Ministério das Finanças, com a seguinte taxa de justiça:
– na 1.ª instância, 5 UC (art. 73.º.D, n.º 3, do CCJ);
– neste Supremo Tribunal Administrativo, em função do valor atribuído à acção (arts. 18.º, n.º 1,
e 73.º-A, n.º 4, do CCJ).
Fixa-se em 1/6 a procuradoria.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.
(1) Vide CIRC anotado da DGSI, pág. 237.
(2) Cf, neste sentido Maria Teresa Veiga de Faria, Tratamento Fiscal das Fusões e Cisões de Sociedades de Capitais,
in CTF 343-345, pág. 221 e segs., e ainda Luís Meneses Leitão, Fusão Cisão de Sociedades e Figuras Afins, revista Fisco,
n.º 57, pág. 20.
(3) Esta citação, transcrita no acórdão recorrido é extraída de LUÍS MENEZES LEITÃO, Fusão, cisão de sociedades
e figuras afins», in Fisco, n.º 58, página 20.
(4) BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, página 186.
(5) Então no artigo 62.º, a que corresponde o artigo 67.º, após a renumeração operada pelo DL n.º 198/2001, de 3 de
Julho.
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Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal não aduaneira. IVA. Falta de entrega de imposto.
Sumário:
O artigo 114.º, n.º 1, do RGIT, que pune como contra-ordenação fiscal a «falta de
entrega da prestação tributária», não abrange na sua previsão situações em que
o imposto que deve ser entregue não está em poder do sujeito passivo, por não ter
sido recebido ou retido.
Processo n.º 984/08-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Sarvinhos — Vinhos de Portugal, L.da e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Ministério Público, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria que julgou procedente o recurso que Sarvinhos - Vinhos de Portugal, SA, melhor identificada
nos autos, deduziu contra a decisão e aplicação de coima por contra-ordenação, dela veio interpor o
presente recurso jurisdicional, formulando as seguintes conclusões:
1º Os arts 26º n.º 1 e 40º n.º 1 alínea b) do CIVA obrigam o sujeito passivo a entregar ao Estado
o IVA facturado, após a respectiva dedução do imposto suportado, conjuntamente com a respectiva
declaração, e independentemente do recebimento, ou não, do valor de IVA facturado.
2º A não entrega do IVA assim deduzido, implica a prática da infracção ao artº 114º n.º 1 do
RGIT.
3º A douta sentença recorrida violou assim, e em consequência, as normas legais referidas nos
nºs 1 e 2 que antecedem.
4º Razão pela qual deve ser revogada, e substituída por outra que mantenha a condenação da
arguida.
A recorrida contra-alegou nos termos que constam de fls. 120, que se dão aqui por integralmente
reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir pela improcedência do recurso e pela manutenção da sentença recorrida.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que o recorrente é o Ministério
Público.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) No dia 18/02/2006, foi elaborado o Auto de Notícia de fls. 2, que se dá por integralmente
reproduzido, do qual se destaca o seguinte:
«Quadro 01 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO INFRACTOR
(…)
Enquadramento: (artº 40º CIVA) MENSAL(…)
Quadro 02 ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A INFRACÇÃO
1. Montante do imposto exigível: 7.116,26 Eur; 2. Valor da prestação tributária entregue: 0 Eur; 3.
Valor da prestação tributária em falta: 7.116,26 Eur; 4. Data de cumprimento da obrigação: 10/10/2006;
5. Período a que respeita a infracção: 2005/12; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação:
10/02/2006;
7. Normas infringidas: artº 26º n.º 1 e 40 n.º 1 a) do CIVA - Apresentação dentro prazo D. P., s/
meio de pagamento ou c/ pagamento insuficiente (M)
8. Normas punitivas: artº 114 n.º 2 e 26 n.º 4 - Falta entrega prest. tributária dentro prazo (M)
(…)
Verifiquei, pessoalmente, na data e local referidos no quadro 03, que o sujeito passivo identificado no quadro 01, não entregou, simultaneamente com a declaração periódica que apresentou fora
do respectivo prazo legal, na data e para o período referido, respectivamente, em 4 e 5 do quadro 02
a prestação necessária para satisfazer totalmente o montante do imposto exigível, fazendo-o somente
pelo valor referido em 2, também do quadro 02, o que constitui infracção às normas previstas em 7,
punível pelas disposições referidas em 8, do mesmo quadro. (…)»
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B) Em 10.02.2006, a recorrente apresentou a declaração periódica de IVA, referente ao mês de
Dezembro de 2005, em que apurou o montante de IVA a entregar ao Estado de 7.115,26€, desacompanhada do respectivo meio de pagamento.
C) Por despacho de fls. 16 a 17, datado de 30.06.2006, que se dá por integralmente reproduzido,
a recorrente foi condenada por infracção ao disposto nos art. 26º, n.º 1 e 40º, n.º 1, alínea a) do CIVA,
punível pelos art. 114.º, n.º 2 e 26º, n.º 4 do RGIT, na coima de 1.459,26€.
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso foi apreciada e tratada no Acórdão desta
Secção do STA de 28/5/08, in rec. n.º 279/08, que o Relator subscreveu, em que o recorrente é o mesmo
e as mesmas as conclusões da sua motivação recurso, cuja douta fundamentação merece a nossa total
concordância, pelo que limitar-nos-emos a acompanhar o que aí foi dito, com as necessárias adaptações,
tendo em vista a interpretação e aplicação uniforme do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC).
Escreveu-se, então no referido aresto que “A arguida foi condenada na coima de € 1.792,28, pela
prática de uma contra-ordenação fiscal que foi enquadrada nos arts. 26.º, n.º 1, e 40.º, n.º 1, alínea a),
do CIVA e 114.º, n.º 2, do R.G.I.T., conjugado com o n.º 4 do art. 26.º do CIVA (fls. 113 e 114).
Na sentença recorrida entendeu-se que a conduta da arguida não se enquadra no referido art. 114.º,
n.º 2 (que se reporta ao seu n.º 1) por, no caso do IVA, não se estar perante uma «prestação tributária
deduzida nos termos da lei».
O referido art. 114.º estabelece o seguinte nos seus n.ºs 1 a 4:
1 - A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por período superior, desde que
os factos não constituam crime, ao credor tributário, da prestação tributária deduzida nos termos da
lei é punível com coima variável entre o valor da prestação em falta e o seu dobro, sem que possa
ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.
2 - Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título de negligência, e ainda que
o período da não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima variável entre 10% e metade do
imposto em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.
3 - Para os efeitos do disposto nos números anteriores considera-se também prestação tributária
a que foi deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido recebida, haja obrigação legal
de liquidar nos casos em que a lei o preveja. Refere-se na sentença recorrida, o seguinte:
«Sucede que de acordo com o n. 3 do citado art. 114.º do RGIT e quando esteja em causa a obrigação legal de liquidar o imposto (como é o IVA), para efeitos do disposto nos seus n.ºs 1 e 2, apenas
se considera prestação tributária aquela que haja sido recebida.
No caso dos autos, contudo, a recorrente alega que o IVA não entregue não foi por si recebido,
sendo certo que inexiste nos autos qualquer prova desse recebimento que, de resto, constitui pressuposto legal da infracção, consubstanciada na falta de entrega do IVA juntamente com a declaração
periódica correspondente e pela qual a recorrente vem punida».
A análise do art. 114.º do RGIT efectuada na sentença recorrida é essencialmente exacta.
No âmbito do IVA fala-se de dedução de imposto relativamente ao imposto que o sujeito passivo
tem a receber, nos termos dos arts. 19.º a 25.º do CIVA, não se referindo qualquer situação em que o
sujeito passivo tenha de entregar imposto que tenha deduzido.
De facto, no âmbito do referido direito à dedução, os sujeitos passivos não têm de entregar à
administração tributária a prestação tributária que deduziram [o imposto que deduziram, à face da definição dada na alínea a) do art. 11.º do RGIT], mas, antes pelo contrário, apenas têm de fazer entrega
do imposto na medida em que excede o IVA a cuja dedução têm direito, isto é, do imposto que não
deduziram.
O significado natural da expressão «deduzir» é o de «subtrair de um total». (() Dicionário da
Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa, I Volume, página 1081.)
Como ensina BAPTISTA MACHADO,
«nos termos do art. 9.º, 3, (do Código Civil) o intérprete presumirá que o legislador «soube
exprimir o seu pensamento em termos adequados». Só quando razões ponderosas, baseadas noutros
subsídios interpretativos, conduzem à conclusão de que não é o sentido mais natural e directo da letra
que deve ser acolhido, deve o intérprete preteri-lo. (() Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
página 189)
Assim, é de partir do pressuposto de que, com a utilização da expressão «prestação tributária
deduzida» se pretendeu aludir a todas as situações em que é apurada uma prestação tributária (isto é,
no caso, uma quantia de imposto, nos termos do citado art. 11.º do RGIT) pelo sujeito passivo através
de uma subtracção de uma quantia global e essa quantia deduzida tem de ser entregue à administração
tributária.
É o que sucede, por exemplo, nas situações de retenção na fonte previstas no art. 71.º do CIRS,
de rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, em que a retenção do imposto na fonte é efectuada pelo
sujeito passivo a título definitivo, que são enquadráveis no n.º 1 do art. 114.º.
Há ainda dedução por conta de prestação tributária (por conta do imposto), enquadrável na primeira
parte do n.º 3 do art. 114.º, nos casos em que a retenção na fonte não é feita a título definitivo, mas sim

618
por conta do imposto devido a final, como sucede, por exemplo, nas situações previstas no art. 98.º do
CIRS. (() Estabelece-se neste artigo o seguinte:
Nos casos previstos nos artigos 99.º a 101.º e noutros estabelecidos na lei, a entidade devedora
dos rendimentos sujeitos a retenção na fonte, as entidades registadoras ou depositárias, consoante o
caso, são obrigadas, no acto do pagamento, do vencimento, ainda que presumido, da sua colocação
à disposição, da sua liquidação ou do apuramento do respectivo quantitativo, consoante os casos, a
deduzir-lhes as importâncias correspondentes à aplicação das taxas neles previstas por conta do
imposto respeitante ao ano em que esses actos ocorrem.)
No caso do IVA, há obrigação de os sujeitos passivos procederem à sua liquidação e adicionarem
o valor do imposto liquidado ao valor das mercadorias ou prestação de serviços, incluindo-o na factura ou documento equivalente, para efeitos da sua exigência aos adquirentes das mercadorias ou aos
utilizadores dos serviços (arts. 35.º e 36.º, n.º 1, do CIVA).
Nas situações em que não se está perante um acto isolado (como sucede no caso em apreço) o
art. 26.º, n.º 1, do CIVA impõe a de entrega do montante do imposto apurado (o «imposto exigível») no
momento da apresentação das declarações a que se refere o art. 40.º do mesmo Código (() O art. 26.º,
n.º 1, do CIVA, na redacção vigente em 2004, quando ocorreram os factos dos autos, estabelecia o
seguinte:
Sem prejuízo do disposto no regime especial referido nos artigos 60º e seguintes, os sujeitos
passivos são obrigados a entregar o montante do imposto exigível, apurado nos termos dos artigos 19.º
a 25.º e 71.º, na Direcção de Serviços de Cobrança do Imposto sobre o Valor Acrescentado, simultaneamente com as declarações a que se refere o artigo 40.º, ou noutros locais de cobrança legalmente
autorizados.), independentemente de ter sido efectuado pelos adquirentes de bens ou utilizadores de
serviços o pagamento da quantia facturada. O regime do art. 71.º, n.ºs 8 e 9, relativamente à possibilidade de dedução de imposto respeitante a créditos incobráveis ou de pagamento retardado confirma
que a obrigação de pagamento do imposto pelo sujeito passivo não depende de ter sido paga a quantia
liquidada pelo adquirente de bens ou utilizador de serviços. Nestas situações, o imposto que deve ser
entregue não é o imposto que foi liquidado, mas sim o eventual saldo positivo a favor da administração tributária que se registe após confrontação do volume global do imposto liquidado (recebido ou
não) e do imposto que foi pago pelo sujeito passivo aos seus fornecedores ou prestadores de serviços
(arts. 19.º a 25.º do CIVA).
Poderão, no entanto, ver-se no âmbito do IVA situações de dedução do imposto pelo sujeito passivo, no sentido literal atrás referido, nos casos em que o imposto liquidado nas facturas é recebido pelo
sujeito passivo daqueles a quem vende mercadorias ou presta serviços: neste caso, ao total recebido, o
sujeito passivo tem de abater o imposto pago e entregá-lo à administração tributária, nos casos em que
o saldo é favorável a esta, no período em causa.
Mas, esta situação só pode ocorrer nos casos em que o sujeito passivo tenha recebido efectivamente o imposto daqueles a quem vendeu mercadorias ou prestou serviços, o que não sucedeu no caso
em apreço.
No entanto, as situações deste tipo, em que o sujeito passivo receber de terceiros IVA que liquidou
e não o entregar à administração tributária, havendo obrigação de entrega por se comprovar que há
um saldo positivo a favor desta no confronto da globalidade do imposto liquidado e pago pelo sujeito
passivo em determinado período, são especialmente previstas não nos n.ºs 1 e 2, mas sim na parte final
do n.º 3 do art. 114.º do RGIT, que, refere a prestação tributária «que tendo sido recebida, haja obrigação legal de liquidar nos casos em que a lei o preveja». (() Neste sentido, relativamente ao art. 29.º
do RJIFNA, cujos três primeiros números têm teor idêntico aos correspondentes números do art. 114.º
do RGIT, pode ver-se F. PINTO FERNANDES e J. CARDOSO DOS SANTOS, Regime Jurídico das
Infracções Fiscais não Aduaneiras Anotado e Comentado, páginas 174-175.
Interpretando também com este sentido as expressões idênticas que constavam do art. 24.º, n.ºs 1
e 2, do RJIFNA, respeitante ao crime de abuso de confiança fiscal, podem ver-se ALFREDO JOSÉ DE
SOUSA Infracções Fiscais (Não Aduaneiras), 3.ª edição, páginas 108-109, e NUNO de SÁ GOMES,
Evasão Fiscal, Infracção Fiscal e Processo Penal Fiscal, 2000, páginas 261-262.
No mesmo sentido, a propósito das expressões idênticas utilizadas no art. 105.º do RGIT, pode
ver-se SUSANA AIRES DE SOUSA, Os Crimes Fiscais, página 124.)
Porém, também aqui, como resulta do texto deste n.º 3 do art. 114.º do RGIT, apenas é sancionado
como contra-ordenação o comportamento de quem tem obrigação de liquidar na sequência de recebimento da quantia do imposto. (() Excluindo as situações de autoliquidação em que não há recebimento
do imposto do âmbito da expressão idêntica que constava do art. 24.º, n.º 2, do RJIFNA, pode ver-se
ALFREDO JOSÉ DE SOUSA Infracções Fiscais (Não Aduaneiras), 3.ª edição, páginas 109-110.)
A conduta de quem não entrega IVA liquidado nas facturas mas não recebido dos adquirentes das
mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente punida no art. 95.º do CIVA, em que se
previa como transgressão «a falta de entrega ou a entrega fora dos prazos estabelecidos de todo ou
parte do imposto devido».
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Porém, este art. 95.º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente revogado pela
alínea c) do art. 2.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.
Por outro lado, as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à «prestação tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no art. 114.º do RGIT, têm um evidente
alcance restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizada no referido art. 95.º do
CIVA, pois as primeiras apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do
imposto, subtraindo-a de uma quantia global.
Assim, no caso em apreço, não tendo havido recebimento do imposto anterior à entrega à administração tributária da declaração periódica referida no ponto B) da matéria de facto fixada, está afastada
a possibilidade de preenchimento da hipótese do art. 114.º, n.º 2, do RGIT (que se reporta à conduta
prevista no n.º 1 do mesmo artigo).
Por isso, é correcta a posição assumida na sentença recorrida”.
No mesmo sentido, pode ver-se, entre outros, os recentes Acórdãos desta Secção do STA de
26/11/08 e de 10/12/08, in recs. nºs 513/08 e 579/08, respectivamente.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Sem custas, por o Ministério Público estar isento.
Lino.

Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Nulidade do acórdão. Omissão de pronúncia.
Sumário:
I — Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, é nulo o acórdão que
deixe de se pronunciar sobre questões que devesse apreciar, uma vez que o juiz
deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação,
exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras
(n.º 2 do artigo 660.º do CPC).
II — Em recurso de decisão do tribunal a quo que considerou, por não se estar perante
uma situação de prejuízo irreparável, não ser este o momento para se conhecer do mérito de uma reclamação, apresentada nos termos dos artigos 276.º a
278.º do CPPT, não cabe ao tribunal ad quem apreciar as questões suscitadas
pela recorrente nas suas alegações de recurso que constituem o fundamento da
reclamação, pois delas só poderá tomar-se conhecimento quando, em momento
próprio, a reclamação houver de ser apreciada, uma vez que o conhecimento de
tais questões se mostra prejudicado pela solução encontrada.
Processo n.º 1082/08-30
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da
Recorrido: Presidente do Conselho Directivo do IFAP, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Cruz & Companhia, Lda., com sede em Lageosa do Dão, notificada do acórdão de 25/2/2009,
proferido nos presentes autos, vem arguir a sua nulidade, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º
do CPC, por omissão de pronúncia, alegando, em síntese, que, devendo o juiz resolver todas as questões
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras, como dispõe o n.º 2 do artigo 660.º do CPC, o acórdão em causa não se
pronunciou sobre algumas das questões que a recorrente submeteu à apreciação deste STA nem declarou
tais questões prejudicadas pela solução dada a outras.
Notificado do requerimento apresentado, veio o IFAP dizer que não assiste razão à recorrente,
porquanto a este Tribunal só cabia conhecer do objecto do recurso, isto é, se a reclamação devia ou não
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subir imediatamente para que o tribunal recorrido dela pudesse conhecer, e não de quaisquer outras
questões, ainda que suscitadas pelas partes, mas que se mostram irrelevantes para a boa decisão da
causa.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Vem a recorrente arguir a nulidade do acórdão, ao abrigo do artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do
CPC, com fundamento em omissão de pronúncia, e, por outro lado, interpor recurso do mesmo para o
Tribunal Constitucional.
Quanto a este, oportunamente, após pronúncia deste Tribunal sobre a nulidade arguida, o Juiz
Relator se pronunciará.
Relativamente à nulidade invocada, alega, para tanto, a recorrente que, devendo o juiz resolver
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão
esteja prejudicada pela solução dada a outras, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 660.º do CPC, o
acórdão em causa não se pronunciou sobre alguma das questões que a recorrente submeteu à apreciação
deste STA nem declarou tais questões prejudicadas pela solução dada a outras.
Com efeito, constando das alegações e conclusões do recurso questões como a falta de legitimidade
dos exequentes, a incompetência do serviço de finanças, a litispendência e a nulidade insanável do
título executivo, tais questões não foram apreciadas no acórdão, sem que se vislumbre qualquer razão
para que, em seu entender, o não tenham sido.
O acórdão será, de facto, nulo, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, se não
se tiver pronunciado sobre questões que devesse apreciar, uma vez que o juiz deve resolver todas as
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja
prejudicada pela solução dada a outras (n.º 2 do artigo 660.º do CPC).
Todavia, resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação não significa
considerar todos os argumentos que segundo as várias vias, à partida plausíveis, de solução do pleito
(artigo 511.º, n.º 1 CPC), as partes tenham deduzido, nem, por outro lado, o juiz está sujeito às alegações
das partes quanto à indagação, interpretação e aplicação das normas jurídicas (artigo 664.º CPC) – v.
Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. V, pág. 143.
Na verdade, as questões referidas pela recorrente constituíram o fundamento da reclamação
apresentada pela recorrente, nos termos dos artigos 276.º a 278.º do CPPT, mas tais questões não chegaram a ser conhecidas pelo tribunal a quo que se limitou a julgar não se estar perante uma situação
de prejuízo irreparável e, nessa medida, entendeu não ser este o momento para se conhecer do mérito
da reclamação.
Ora, tendo sido desta decisão que a ora requerente interpôs recurso para este STA, é evidente que
o objecto deste é, assim, apenas o de se saber se a reclamação devia ou não subir imediatamente para
que o tribunal recorrido dela pudesse conhecer.
Ao ter-se entendido no acórdão em causa que, como a sentença recorrida bem apreciou, da reclamação apresentada não constava a alegação de quaisquer factos integradores da ocorrência de prejuízo
irreparável que justificasse a sua subida imediata, não cabia, pois, a este Tribunal conhecer das questões
referidas que constituem o fundamento da reclamação e sobre cujo mérito o tribunal recorrido nem
sequer se chegou a pronunciar ainda, pois delas só poderá tomar-se conhecimento quando, em momento
próprio, a reclamação houver de ser apreciada pelo tribunal recorrido.
E, nessa medida, não tinha, por isso, este Tribunal que se pronunciar sobre as mesmas no acórdão
que proferiu, uma vez que o seu conhecimento se mostrava prejudicado pela solução encontrada.
Razão por que não ocorre, pois, a arguida nulidade.
III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em indeferir a arguição da nulidade do acórdão.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça devida em 10 UCs.
nho.

Lisboa, 22 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Brandão de Pi-

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
Erro na forma de processo. Pedido de dedução de IVA. Acção administrativa especial.
Impugnação judicial.
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Sumário:
I — De acordo com o disposto nas alíneas a), d) e p) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 97.º
do CPPT, a acção administrativa especial constitui o meio processual adequado
para a impugnação dos actos que não comportem a apreciação de um acto de
liquidação, salvo nos casos em que a lei faz uso da expressão «impugnação», sendo
a impugnação judicial o adequado à impugnação dos actos que tal apreciação
comportem,
II — Daí que o meio processual adequado para impugnação de acto de indeferimento
de pedido autónomo de dedução do IVA seja a acção administrativa especial.
Processo n.º 1083/08-30.
Recorrente: A. Santo — Empreendimentos Turísticos, S. A., e Sub-Director Geral dos Impostos.
Recorrido: Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A. Santo – Empreendimentos Industriais e Turísticos, SA, com os sinais dos autos, vem recorrer
da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, na parte em que se decidiu pela excepção de
inadequabilidade do meio processual utilizado, na acção administrativa especial proposta contra o acto
administrativo de indeferimento do Subdirector-Geral dos Impostos, datado de 13.07.2007, do pedido
de dedução extraordinário de IVA referente ao ano de 2002, formulando as seguintes conclusões:
1) Por Despacho Saneador veio o douto Tribunal a quo considerar procedente a excepção invocada pela Fazenda Pública e, consequentemente, veio a julgar inadequado o meio judicial utilizado
pela Recorrente.
2) Com efeito, considerando o Tribunal a quo que, estando o direito à dedução interligado com
a liquidação do Imposto (IVA), entendeu que o meio processual adequado seria a própria impugnação
judicial deduzida contra os actos de liquidação adicional.
3) Nesse termos, considerou o Tribunal a quo que do acto de liquidação de imposto efectuado ao
sujeito passivo cabia impugnação judicial, não só relativamente ao imposto liquidado adicionalmente,
como com fundamento no direito à dedução do imposto suportado nas operações consideradas pela
Adm Fiscal como sujeitas e não isentas de imposto.
4) Salvo o devido respeito, não pode a Recorrente deixar de contestar esse entendimento, considerando que mal andou o Tribunal a quo ao considerar que o acto aqui em crise deveria ter sido impugnado
conjuntamente com a liquidação adicional do imposto.
5) Pelo que o presente recurso tem como objecto a parte da decisão que julgou a Acção Administrativa Especial o meio processual inadequado;
6) As razões pelas quais entende a Recorrente que o entendimento apresentado pelo Tribunal a
quo não poderá ser mantido, devendo, consequentemente, ser revogado o Despacho Saneador, são, no
essencial três: o tipo do acto em causa, a natureza do contencioso tributário e o mecanismo consagrado
para o pedido do direito à dedução extraordinário.
7) No que concerne ao tipo do acto em causa, cumpre aqui chamar à colação o disposto no
artigo 97º do CPPT.
8) Nos termos do citado preceito, o processo tributário compreende não só a impugnação judicial
dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade dos actos de
liquidação [alínea d) do n.º 1 do artigo 97º)] como compreende o recurso contencioso de actos administrativos em matéria tributária que não comportem a apreciação da legalidade dos actos de liquidação.
9) Assim, o que distingue a forma de processo - impugnação judicial vs. recurso contencioso
(actualmente, Acção Administrativa Especial), é a apreciação ou não apreciação da legalidade dos
actos de liquidação.
10) Ora, no caso em análise o que está em causa é a contestação de um indeferimento expresso
de pedido de dedução extraordinário.
11) Ainda que se admita uma certa prejudicialidade entre a liquidação adicional e o pedido de
dedução (visto que só haverá lugar a dedução caso a liquidação, entretanto impugnada, seja confirmada
pelo Tribunal), a verdade é que no presente caso - meio de reacção ao indeferimento do pedido de dedução extraordinário - não está em causa a apreciação da legalidade de qualquer liquidação.
12) A apreciação da (i)legalidade do acto de liquidação do imposto (IVA) será feito em sede de
impugnação judicial tempestivamente deduzida pela aqui Recorrente.
13) O acto de indeferimento do pedido de dedução extraordinário é assim um acto administrativo
em matéria tributária que (embora conexo) não comporta em si a apreciação da (i)legalidade de qualquer acto de liquidação, podendo / devendo, por isso, ser contestado através da Acção Administrativa
Especial.
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14) No que toca à natureza do contencioso tributário importa não esquecer que - sem prejuízo da
divisibilidade do acto tributário permitir ao Tribunal “moldar” uma liquidação, julgando-a parcialmente
procedente - a verdade é que, por regra, o contencioso tributário assume a natureza de contencioso de
mera anulação.
15) Assim sendo, não nos parece que na realidade pudesse sequer a ora Recorrente, aquando da
impugnação judicial da liquidação adicional de IVA, requerer, ainda que de forma subsidiária, o pedido
de dedução do IVA aos inputs ocorridos com a realização das operações em crise.
16) Com efeito não nos parece que - atendendo à própria natureza do contencioso tributário - pudesse o Tribunal ordenar à Administração fiscal que procedesse à dedução do IVA.
17) Por fim, em terceiro lugar, acresce ainda que estando aqui em causa uma dedução extraordinária seria sempre necessário que o Sujeito Passivo procedesse à apresentação de um pedido de
dedução autónomo.
18) Ora, é precisamente do acto de indeferimento desse pedido de dedução - praticado pelo Subdirector Geral - que a ora Recorrente interpôs a presente Acção Administrativa Especial, requerendo,
nessa sede, a anulação do despacho que indeferiu o pedido de dedução extraordinário.
19) Como já se referiu, não está aqui em causa a apreciação da legalidade da liquidação adicional
do imposto mas sim um acto administrativo tributário: o acto de indeferimento do pedido de dedução
de IVA.
20) Estamos assim perante um acto distinto, autónomo e definitivo o qual claramente não comporta
a apreciação da legalidade do acto de liquidação mas o acto de indeferimento do pedido de dedução
extraordinário.
21) Aliás, se assim não fosse, seria caso para perguntar como é que a aqui Recorrente poderia
ter apresentado (e depois reagido judicialmente) um pedido de dedução extraordinário caso se tivesse
conformado com a liquidação do IVA e, consequentemente, não tivesse deduzido impugnação judicial?
22) Em suma, face ao exposto, julga a Recorrente que, de facto e de direito, mal andou o Tribunal
a quo ao não considerar a Acção Administrativa Especial o meio processual adequado,
23) Pelo que o presente Despacho Saneador violou o disposto nas alíneas d) e p) do n.º 1 e o n.º 2
do artigo 97º do CPPT.
2- O recorrido Subdirector-Geral dos Impostos contra-alegou nos termos que constam de fls. 262
e seguintes e em que conclui que o recurso jurisdicional deve ser julgado improcedente.
3- Da mesma decisão recorreu também o Subdirector-Geral dos Impostos, na parte em que decidiu convolar a acção administrativa especial em pedido de revisão do acto tributário, formulando as
seguintes conclusões:
1 - A douta sentença recorrida ao decidir pela convolação da presente acção administrativa especial em pedido de revisão do acto tributário a ser apreciado pela Administração Fiscal, com base no
artigo 60º e n.º 4 do artigo 98º do CPPT, fez, salvo o devido respeito uma incorrecta interpretação e
aplicação do direito aos factos pelo que não deve ser mantida.
2 - Na verdade, aquelas disposições legais bem como quaisquer outras não lhe permitem convolar
uma acção judicial num procedimento administrativo.
3 - Efectivamente, estando em causa um mero erro na forma processual utilizada, deve o Tribunal,
por força dos artigos 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT, apreciar da possibilidade da convolação
do meio processual impróprio no meio processual próprio.
4 - Ora ao decidir como decidiu pela impropriedade do meio processual utilizado e pela caducidade
da acção a da douta sentença recorrida não podia concluir como concluiu, mas, decidir pela absolvição
do R. do pedido.
5 - Não podia, pois, o Tribunal “a quo” considerar, como fez, que tendo a acção caducado e,
consequentemente, inviabilizado a convolação no meio processual próprio, decidir pela convolação
no procedimento de revisão do acto tributário.
6 - Ao concluir, como concluiu, convolando uma acção judicial num procedimento administrativo
violou, desde logo, o princípio da separação de poderes consagrado no artigo 111º da CRP.
7 - A douta sentença recorrida não só pôs em causa aquele princípio, pondo, igualmente, em causa
o princípio de equidistância relativamente às partes no processo.
4- O recorrido A. Santo – Empreendimentos Industriais e Turísticos, SA contra alegou nos termos
que constam de fls. 239 e seguintes que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos
legais, para concluir do seguinte modo:
1) Dado que a Autora (aqui Recorrida), inconformada com a decisão proferida que julgou a excepção de inadequabilidade procedente apresentou recurso, solicitando que a decisão proferida fosse
alterada por forma a julgar a forma processual utilizada - acção administrativa especial - adequada,
o presente recurso apresenta-se assim com um carácter subordinado, só devendo ser apreciado caso
improceda o referido recurso intentado pela Autora.
2) Por Despacho Saneador veio o douto Tribunal a quo considerar procedente a excepção de
inadequação do meio processual invocada pela Fazenda Pública, convolando, todavia, o meio proces-
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sual utilizado pela Autora - Acção Administrativa Especial - em Pedido de Revisão Oficiosa do Acto
Tributário a ser apreciado, naturalmente, pela Administração fiscal.
3) Sustenta o Tribunal a quo a convolação no disposto nos artigos 97º, n.º 3, da LGT e 98º, n.º 4,
do CPPT.
4) Com efeito, dispõem os citados preceitos que impende sobre o Tribunal, sempre que possível,
convolar um processo inadequado (errado) na forma de processo correcto.
5) Nesses termos, como já se referiu, considerando incorrecta a forma de processo utilizado pela
Autora - decisão essa também objecto de recurso, desta feita pela própria Autora - entendeu o Tribunal
a quo convolar a mesma num Pedido de Revisão Oficiosa do Acto Tributário.
6) É precisamente desse acto de convolação que a Fazenda Pública, inconformada, aqui recorre.
7) Nos termos das alegações de recurso apresentadas pela Fazenda Pública, mal terá decidido o
Tribunal a quo ao proceder à referida convolação na medida em que considera que tal não seria possível
no presente caso.
8) Os fundamentos apresentados pela Fazenda Pública para sustentar essa sua teoria são: (i) a
caducidade e (ii) os princípios da separação de poderes e da equidistância relativamente às partes no
processo.
9) Salvo o devido respeito, julga todavia a aqui Recorrida que o presente recurso carece de fundamento, nada havendo, neste particular, a censurar na decisão proferida pelo Tribunal a quo, sendo
por isso de manter a convolação caso o recurso interposto pela Autora - quanto à decisão que julgou a
Acção Administrativa Especial como meio judicial impróprio - seja julgado improcedente.
10) No que concerne à caducidade, considera a Fazenda Pública que a única forma adequada em
que seria possível convolar seria na impugnação judicial, contudo, tendo em consideração a data da
notificação dos actos de liquidação adicional do imposto em causa (IVA), tal já não seria possível por
intempestividade, pelo que o instituto da convolação não poderia ter sido aqui aplicado.
11) Com o devido respeito por opinião contrária, julga a aqui Recorrida que o argumento apresentado pela Fazenda Pública carece de qualquer apoio.
12) Com efeito, tendo a Autora, em sede de resposta à excepção invocada, solicitado, à cautela,
que em caso de procedência da referida excepção fosse a Acção Administrativa Especial convolada
“na forma processual adequada”, e considerando o disposto nos citados preceitos 97º da LGT e 98º do
CPPT, não se vislumbra como é que, na realidade, não tivesse o Tribunal a quo de proceder à convolação.
13) Como referem Diogo Leite Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Lopes de Sousa, reportando-se às funções do Juiz, este só estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção da forma de
processo quando ela se mostre de todo inviável.
14) Ora, nesses termos, considerando o Tribunal a quo inadequado o meio processual utilizado
pela Autora - a acção administrativa especial (decisão essa objecto de recurso por parte da Autora),
competia-lhe assim averiguar se haveria ou não lugar à convolação na forma de processo adequada,
15) Tendo o Tribunal a quo concluído que a única possibilidade seria a de convolar a acção administrativa especial, não em impugnação judicial, mas sim, num pedido de revisão de acto tributário.
16) Pelo que, ainda que se considere que o direito à impugnação judicial já havia caducado - o
que, como se verá de seguida, não se aceita, a verdade é que o direito a apresentar o pedido de revisão
de acto tributário, ainda não havia caducado. O que aliás nem sequer foi posto em causa pela Fazenda
Pública.
17) Pelo que, face ao exposto, improcede assim o argumento da Fazenda Pública da caducidade.
18) Não obstante, a verdade é que a convolação em impugnação judicial também seria efectivamente possível, pois na realidade, ao contrário do que entendeu o próprio Tribunal a quo, o prazo para
aferir a (in)tempestividade da mesma não se afere, no presente caso, da data de notificação dos actos
de liquidação adicional do imposto mas sim da decisão de indeferimento do pedido de regularização
apresentado pelo Sujeito Passivo.
19) Qualquer outro entendimento - como aquele que o próprio Tribunal defendeu - estaria a ferir o
princípio constitucional de acesso aos Tribunais na medida em que estaria a impedir o Sujeito Passivo
de recorrer à via judicial no caso em que, concordando com a liquidação, o pedido de regularização
extraordinário fosse indeferido.
20) Face ao exposto, requer a Autora, aqui Recorrida - nos termos do artigo 684º-A do CPC,
aplicável por força da alínea e) do artigo 2º do CPPT - a ampliação do âmbito do presente recurso de
forma a que este Venerando Tribunal considere que o prazo para uma eventual acção judicial do indeferimento de um pedido de dedução extraordinário inicia-se com a notificação do seu indeferimento,
alterando assim a decisão do Tribunal a quo quanto a esta matéria.
21) Termos em que, mais uma vez, improcede o fundamento de caducidade invocado pela Fazenda Pública.
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22) No que concerne ao segundo argumento utilizado pela Fazenda Pública: alegada violação do
princípio da separação de poderes e do princípio de equidistância, julga a Autora que, uma vez mais,
é o mesmo totalmente descabido e, consequentemente, improcedente.
23) Com efeito, nem o princípio da separação de poderes nem o princípio de equidistância foram
minimamente beliscados com a decisão de convolação.
24) Na verdade, o Tribunal a quo limitou-se, e bem, a exercer a sua função jurisdicional, limitando-se a, nos termos das suas competências, a convolar um meio que julgou inadequado no meio processual
que julgou correcto.
25) Assim, o que o Tribunal a quo fez foi somente - em cumprimento dos supra citados artigos convolar um procedimento num outro diferente, no caso, um processo judicial num processo gracioso;
26) Deixando, contudo, a decisão sobre o mesmo para quem de direito compete, pelo que, não
se compreende como pode a Fazenda Pública afirmar que com a convolação está o Tribunal a quo a
violar o princípio da separação de poderes.
27) O facto de se convolar um meio judicial num meio processual num meio judicial não consubstancia qualquer violação do princípio de separação de poderes.
28) Tendo, aliás, tal questão sido já objecto de decisão por parte do STA, nomeadamente no
âmbito do processo 1115/02, de 23.10.02, o qual confirmou uma decisão proferida pelo Tribunal de
1ª Instância que havia convolado uma acção judicial (impugnação) numa acção graciosa (requerimento
de 2ª avaliação).
29) Por fim, improcede igualmente o argumento de que a convolação põe em causa o princípio
da equidistância, pois na realidade, o Tribunal a quo não toma nem favorece nenhuma parte da lide
limitando-se a aplicar a lei
30) Surpreendente não foi a decisão do Tribunal a quo mas sim a posição ora assumida pela Fazenda Pública, pois incumbindo à Administração fiscal a prossecução do interesse público, vinculada
aos princípios da legalidade e da justiça (entre outros), deveria acatar a decisão do Tribunal a quo e
apreciar a questão como um pedido de revisão do acto tributário.
31) Até porque, recorde-se, no caso presente, quando a Administração fiscal indeferiu o pedido
de dedução extraordinário apresentado pela Autora, não identificou sequer quais os meios que o contribuinte dispunha para reagir ao indeferimento..., sendo agora curioso notar que se impõe contra uma
convolação.
5- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto notificado nos termos do artº 146º, n.º 1 do CPTA, nada
veio dizer aos autos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
6- O despacho sob recurso, após concluir que a acção administrativa especial intentada não constituía o meio processual adequado para impugnar o acto de indeferimento proferido pelo Subdirector-Geral
dos Impostos, datado de 13/07/07, do pedido de dedução extraordinária do IVA suportado no ano de
2002 e referente ao mesmo período de imposto a que se reportam as liquidações adicionais desse ano,
procedeu à convolação dessa acção em pedido de revisão do acto tributário.
Para tanto, ponderou-se, no essencial, que – “A circunstância de se haver formulado esse pedido
autónomo não altera o objecto da pretensão ora deduzida nos autos de ser reconhecido o direito à
dedução do imposto suportado naquelas operações, nem pode constituir um meio de abertura da nova
via contenciosa para sindicar aquele acto de liquidação, tanto mais que as regularizações a que se
refere o art. 71.º do CIVA se inserem no próprio procedimento de liquidação do imposto-cfr. nesse
sentido o disposto no n.º 2 do artigo 22.º e 26.º n.º 1, daquele Código. De resto
Aquele procedimento de correcção do imposto apurado constitui-se mesmo como condição prévia
do processo de impugnação administrativa ou judicial do acto tributário, nos termos do disposto no
n.º 2 do art. 90º do Código”.
A-Recurso interposto por A. Santo- Empreendimentos Industriais e Turísticos
A questão que vem colocada no recurso prende-se em saber qual o meio processual adequado à
impugnação do acto de indeferimento do pedido de dedução extraordinária do IVA do ano de 2002,
formulado de forma autónoma pela recorrente, se a acção administrativa especial ou a impugnação
judicial, como se entendeu no despacho recorrido.
A resposta a essa questão terá necessariamente de ser encontrada no artigo 97.º do CPPT.
Ora, decorre do disposto nas alíneas a), d) e p) do n.º 1 e n.º 2 daquele normativo que a acção
administrativa especial (antes do CPTA, recurso contencioso) constitui o meio processual adequado
para a impugnação dos actos administrativos que não comportem a apreciação da legalidade de um
acto de liquidação, salvo nos casos em que a própria lei faz uso da expressão “impugnação” e a impugnação judicial o meio adequado à impugnação de um acto de liquidação ou um acto que comporte
a apreciação da legalidade desse acto.
Significa isto que a opção legislativa para a determinação do meio processual adequado radica no
próprio conteúdo do acto e não em qualquer outro factor, como seja a sua natureza ou do procedimento
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administrativo ou tributário em que foi proferido - vide, neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, in CPPT,
anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 677, anotação 18ª ao artigo 97.º.
Sendo assim, para se aferir da adequação da acção administrativa especial para impugnar o acto
de indeferimento do pedido de dedução do IVA irreleva o facto de poder ser considerado que esse acto
se insere no procedimento de liquidação do imposto, ao invés do que se entendeu na decisão recorrida,
uma vez que, como já se disse, o decisivo para esse efeito é o conteúdo do próprio acto.
No caso em apreciação, em momento algum o acto de indeferimento conhece de alguma ilegalidade dos actos de liquidação adicionais praticados, que foram objecto, aliás, de impugnação judicial
por parte da recorrente (cfr. fls.101 e seguintes dos autos), limitando-se a decidir o pedido dedução do
IVA (cfr. fls. 48), autonomamente formulado.
Importa, pois, concluir que a acção administrativa especial intentada pela recorrente constitui o
meio processual adequado à impugnação do acto de indeferimento do pedido de dedução do IVA, sem
prejuízo de se reconhecer a prejudicialidade da acima aludida impugnação judicial também deduzida
pela recorrente, circunstância essa, no entanto, que em nada interfere com a questão da adequação do
meio processual.
Procedem, desta forma, as conclusões da alegação da recorrente,
B- Recurso interposto pelo Subdirector-Geral dos Impostos
O recorrente apenas impugna o despacho recorrido no segmento em que se procede à convolação
da acção administrativa especial em pedido de revisão do acto tributário.
Daí que, como resultado do provimento do recurso anteriormente apreciado em que se conclui
pela adequação da acção da acção administrativa especial que fora intentada, o conhecimento deste
recurso se encontre prejudicado.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso interposto por “A. Santo-Emprendimentos
Industriais e Turísticos, SA”, revogando-se o despacho recorrido, devendo os autos baixar ao TAF de
Sintra para prosseguimento da ulterior tramitação da acção administrativa especial, se a tal mais nenhum outro motivo a tal obstar, não se conhecendo do recurso interposto pelo Subdirector-Geral dos
Impostos, por prejudicado.
Custas a cargo da recorrida Fazenda Pública, dado que contra-alegou, fixando-se a procuradoria
em 1/8, não sendo devidas custas pelo recurso interposto pelo Subdirector-Geral dos Impostos.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
IRC. Determinação do lucro tributável. Regime simplificado. Carácter facultativo.
Opção. Prazo de validade da opção.
Sumário:
I — O regime simplificado de determinação do lucro tributável, previsto no artigo 53.º
do Código do IRC, tem carácter facultativo e não obrigatório — sob pena de
violação da disposição constitucional de que «a tributação das empresas incide
fundamentalmente sobre o seu rendimento real» (n.º 2 do artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa).
II — A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável deve
ser formalizada pelos sujeitos passivos nomeadamente na declaração de início de
actividade [alínea a) do n.º 7 do artigo 53.º do Código do IRC].
III — A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável tem
validade por um período de três exercícios, nos termos do n.º 8 do artigo 53.º do
Código do IRC (aditado pela Lei n.º 30-G/2000, de 30 de Dezembro).
Processo n.º 1114/08-30.
Recorrente: Arnaldo & Ferreira, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
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1.1 “Arnaldo & Ferreira, L.da” vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Penafiel, a julgar que «sem necessidade de mais delongas, improcede a presente impugnação judicial».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Como resulta dos acima enunciados nºs. 1º a 4º, a recorrente apresentou a declaração de início de actividade em 12.09.2001, indicando um valor de proveitos estimados superior a 30.200.000$
(149.639,37 €) indicando dispor de contabilidade organizada e de TOC responsável;
2. Face a estes elementos optou, expressamente pelo REGIME GERAL DE TRIBUTAÇÃO.
3. A AT, considerando que no ano de início de actividade - e sem atender a que o período de
exercício se reportava somente a três meses - considerou inválida a opção feita pelo contribuinte e nos
exercícios seguintes procedeu, igualmente, enquadrando-o no regime simplicado.
4. Tal enquadramento para os exercícios de 2002 e 2003, sem notificação do contribuinte está
ferido de vício de legalidade, não somente por ignorar o comando da parte final do nº. 1 do Artº. 53º
do CIRC, conjugado com o Artº. 17º do mesmo diploma legal,
5. Como por ao fazer o enquadramente em causa sem o comunicar ao contribuinte afecta os direitos
deste, violando o consignado no nº. 1 do Artº. 36º do CPPT e, CONSEQUENTEMENTE,
6. Viola o disposto no nº. 2 do Artº. 104 da Constituição da República. SEM PRESCINDIR,
7. O acolhimento dado na douta sentença recorrida à interpretação feita pela Administração Tributária e a rejeição da impugnação apresentada, ainda que esta tenha merecido o sufrágio do Ilustre
Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal a quo,
8. Enferma, igualmente de ilegalidade, violando frontalmente o disposto no nº. 1 in fine do Artº. 53º
do CIRC, conjugado com o artº 17º do mesmo Código e, ainda e mais gravemente o Artº. 36º, nº. 1 do
CPPT e nº. 2 do Artº. 104º da Constituição.
NESTES TERMOS, SEMPRE DEVERÁ ESTE VENERANDO TRIBUNAL DAR PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO E, POR VIA DISSO, DECIDIR QUE: A douta sentença recorrida violou
frontalmente o disposto no nº. 1 in fine do Artº. 53º do CIRC, conjugado com o artº 17º do mesmo
Código e, ainda e mais gravemente o Artº. 36º, nº. 1 do CPPT e nº. 2 do Artº. 104º da Constituição.
E, consequentemente, PROFERIR ACÓRDÃO QUE JULGUE A IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
POR PROVADA.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso merece provimento
e a sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da procedência da
impugnação judicial, com as consequências legais – apresentando a seguinte fundamentação.
O sujeito passivo formalizou a opção pelo regime geral de determinação do lucro tributável na
sede própria: declaração de início de actividade em 27.09.2001 (artigo 53.º, n.º 7, alínea c) CIRC).
Ainda que os proveitos obtidos no final do exercício de 2001 tenham sido inferiores aos estimados,
situando-se abaixo do limite legal de 149.639,37 euros, a sua sujeição ao regime geral subsiste:
a) por via da opção formulada na declaração de início de actividade (artigo 53.º n.º 2 in fine
CIRC).
b) pela imperatividade da validade de opção por um período de três exercícios, findo o qual
caduca, excepto se o sujeito passivo manifestar a intenção de renovar a opção pela forma adequada
(art. 53.º n.º 8 CIRC).
A interpretação propugnada ancora-se em recente jurisprudência consolidada do STA (acórdãos
STA-SCT 10.12.2008 processo n.º 874/08; 18.06.2008 processo n.º 205/08; 21.05.2008 processo
n.º 10/08).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão que
aqui se coloca é a de saber se a determinação do lucro tributável de IRC da impugnante, ora recorrente,
relativamente ao exercício do ano de 2002, deve, ou não, ser operada de acordo com as regras definidas
para o regime simplificado de tributação.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) A impugnante entregou em 12/09/2001, no Serviço de Finanças declaração de início de actividade, modelo 1898, ali optando pelo regime geral de tributação (quadro 06), e indicando nos dados
relativos à actividade esperada (quadro 09) para enquadramento de IR que o valor total de proveitos
estimados (IRC) seria de 30.200.000$00 (cf. doc. de fls. 10 a 12 dos autos).
b) No primeiro exercício a impugnante facturou 44.226,90€ (cf. doc. de fls. 18 do apenso), o que
corresponderia num ano completo a uma facturação de 132.680,70€ (26.600.092$00).
c) Por não apresentar no exercício de 2001 um rendimento superior a 149.639,37 € foi, de acordo
com o disposto no art. 53º do CIRC, automaticamente enquadrado no regime de simplificado de tributação.
d) Foi emitida em 14/01/2005, a demonstração de liquidação de IRC relativa ao ano de 2002, no
montante de 24.704,19 € (cf. doc. de fls. 21 do apenso).

627
e) Inconformada com a liquidação supra mencionada a impugnante apresentou 21/02/2005, no
Serviço de Finanças de Penafiel, uma reclamação à liquidação de IRC n.º 200500000011832 (cf. doc.
de fls. 2 a 6 do processo de reclamação apenso aos autos).
f) A reclamação veio a ser indeferida por despacho de 29/06/2005, notificado à impugnante pelo
ofício n.º 22189/0403, de 05/07/2005, recebido no dia 6 do mesmo mês e ano (cf. doc. de fls. 36 a 38
do processo de reclamação apenso aos autos).
g) A presente impugnação foi apresentada em 20/07/2005 (cf. doc. de fls. 3 dos autos).
2.2 De acordo com os termos do artigo 53.º do Código do IRC, na redacção da Lei n.º 30-G/2000,
de 30 de Dezembro, é permitido aos sujeitos passivos optar pelo apuramento do lucro tributável de
acordo com as regras definidas para o regime simplificado de tributação.
Este regime é aplicável aos sujeitos passivos de IRC residentes que satisfaçam, cumulativamente,
os seguintes pressupostos:
a) exerçam, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola;
b) não estejam isentos nem sujeitos a algum regime especial de tributação;
c) não estejam obrigados à revisão legal de contas;
d) apresentem no exercício anterior ao da aplicação do regime, um volume total de proveitos
inferior a 149.639,37 € (cerca de 30.000 contos);
e) não optem pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável.
No exercício do início da actividade, o enquadramento faz-se em conformidade com o volume
de proveitos estimados para um ano de actividade.
O regime simplificado só é aplicável quando os sujeitos passivos não optem pela aplicação do
regime geral de determinação do lucro, previsto nos artigos 17.º a 46.º do Código do IRC.
A opção pelo regime geral deve ser formalizada: na declaração de início de actividade; ou na
declaração de alterações referida nos artigos 110.º e 111.º do Código do IRC, até ao fim do 3.º mês
do período de tributação do início da aplicação do regime – cf. a alínea a) do n.º 7 do artigo 53.º do
Código do IRC.
Uma vez efectuada a opção pelo regime geral, a mesma é válida por um período de 3 exercícios,
findo o qual caduca, excepto se for renovada através de uma declaração de alterações no prazo referido
– cf. o n.º 8 do artigo 53.º do Código do IRC.
Não sendo exercida a opção pela aplicação do regime geral e verificando-se os requisitos de
enquadramento no regime simplificado, este regime é aplicado automaticamente por um período de 3
exercícios, sendo prorrogado por iguais períodos. Caso o sujeito passivo não pretenda ver prorrogada a
aplicação do regime simplificado, deverá comunicar a opção de transitar para o regime geral, mediante
declaração de alterações, no prazo mencionado.
O regime simplificado tem sempre como pressuposto uma opção do contribuinte que renuncia
ao seu direito subjectivo de ser tributado com base na contabilidade. Temos desde modo uma daquelas situações em que a lei atribui relevância à vontade do contribuinte e em que este pode optar pelo
regime que considera mais favorável – cf. Saldanha Sanches, Fiscalidade, Julho/Outubro de 2001. No
regime simplificado o contribuinte será tributado com base num lucro normal – que será o resultante
da aplicação de indicadores de base técnica definidos para os diferentes sectores da actividade económica – cf. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2.ª edição, Almedina, p. 551. A tributação segundo o
regime simplificado é facultativa, sendo colocada na disponibilidade do sujeito passivo a opção pelo
regime geral de determinação do lucro tributável, de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 53.º
do Código do IRC.
A opção feita na declaração de início de actividade pela aplicação do regime geral releva para os
três exercícios seguintes (n.º 7 do referido artigo 53.º), ainda que esse regime já resultasse obrigatório
em face do volume total anual de proveitos estimado na declaração inicial. E o certo é que o regime
simplificado de tributação de IRC, previsto no artigo 53.º do Código do IRC, é de carácter facultativo,
e, por isso, não contende com o princípio constitucional da tributação das empresas pelo rendimento
real fundamentalmente – cf. neste sentido o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
de 15-2-2007, proferido no recurso n.º 959/06; e, por mais recentes, cf., entre outros, os acórdãos desta
mesma Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 21-5-2008, e de 18-6-2008, proferidos nos
recursos n.º 10/08, e n.º 205/08.
2.3 No caso sub judicio, a sociedade ora recorrente, na declaração de início de actividade que
apresentou no Serviço de Finanças, em 12/09/2001, optou pelo regime geral de tributação em IRC, e
não pelo regime simplificado – cf. especialmente o que consta da alínea a) do probatório.
Perante este comportamento declarativo, feito no início de actividade, em 2001, em que se opta
pelo regime geral de determinação do lucro tributável, é válida a opção da impugnante, ora recorrente,
pelo regime geral de determinação do lucro tributável relativamente ao exercício, aqui em causa, do
ano de 2002.
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Com efeito, e como se viu, uma vez efectuada a opção pelo regime geral, a mesma é válida por
um período de 3 exercícios, sendo certo que o regime simplificado só é aplicável quando os sujeitos
passivos não optem pela aplicação do regime geral de determinação do lucro.
Pelo que não tem fundamento o enquadramento, que a Administração Fiscal fez, da impugnante,
ora recorrente, no regime simplificado para efeitos de determinação do lucro tributável relativamente
ao exercício do ano de 2002.
Estamos, deste modo, a dizer, e em resposta ao thema decidendum, que a determinação do lucro
tributável de IRC da impugnante, ora recorrente, em relação ao exercício do ano de 2002, não deve ser
operada de acordo com as regras definidas para o regime simplificado de tributação.
Razão por que deve ser revogada a sentença recorrida por haver decidido em contrário (conformemente, aliás, ao erróneo entendimento da Administração Fiscal).
E, então, havemos de convir que o regime simplificado de determinação do lucro tributável, previsto no artigo 53.º do Código do IRC, tem carácter facultativo e não obrigatório – sob pena de violação
da disposição constitucional de que «a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu
rendimento real» (n.º 2 do artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa).
A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável deve ser formalizada pelos sujeitos passivos nomeadamente na declaração de início de actividade [alínea a) do n.º 7
do artigo 53.º do Código do IRC].
A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável tem validade por
um período de três exercícios, nos termos do n.º 8 do artigo 53.º do Código do IRC (aditado pela Lei
n.º 30-G/2000, de 30 de Dezembro).
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
julgando-se procedente a impugnação judicial e anulando-se a liquidação impugnada.
Sem custas.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 22 de Abril de 2009.
Assunto:
IMT. Valor tributável: valor patrimonial transmitido.
Sumário:
I — Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Código do IMT, «O IMT incidirá sobre o
valor constante do acto ou do contrato ou sobre o valor patrimonial tributário
dos imóveis, consoante o que for maior».
II — De acordo com o disposto na alínea h) do n.º 5 do mesmo artigo 12.º do Código do
IMT, considera-se “valor constante do acto ou do contrato” «Em geral, quaisquer
encargos a que o comprador ficar legal ou contratualmente obrigado».
III — Os encargos mencionados, da mesma natureza daqueles referidos nas várias
alíneas do mesmo n.º 5 do mesmo artigo 12.º – de fonte contratual ou legal –,
hão-de ser encargos de contraprestação do valor patrimonial do objecto contratado.
IV — E o IVA não constitui contraprestação do valor patrimonial do objecto contratado
e transmitido – pelo que não pode integrar a base do valor tributável em IMT.
Processo n.º 1124/08-30.
Recorrente: Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Companhia Portuguesa de Hipermercados, SA” vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, que julgou improcedente a presente impugnação judicial da liquidação
adicional de IMT (imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis).
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1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. O IVA liquidado sobre o preço da transmissão de imóvel não constitui encargo do comprador,
nem concorre para o seu custo de aquisição; pelo contrário, constitui um crédito em que o comprador
fica investido sobre o Estado e que se traduz no direito à sua dedução ou ao seu reembolso.
2. Correlativamente, o IVA liquidado sobre o preço da transmissão de imóvel não ingressa no património do vendedor, mas, pelo contrário, investe-o na obrigação de entregar esse imposto ao Estado.
3. Apenas são susceptíveis de concorrer para o valor tributável em IMT os encargos a que o
comprador fique legal ou contratualmente obrigado, desde que sejam susceptíveis de ingressar no
património do vendedor.
4. Por isso, não obstante o comprador ficar legal ou contratualmente obrigado a suportar os encargos notariais e registrais da transmissão, estes não concorrem para o valor tributável em IMT por
não serem susceptíveis de ingressar no património do vendedor.
5. O mesmo se aplica ao encargo de imposto do selo, o qual, não obstante constituir um encargo
a que o comprador fica legalmente obrigado, não concorre para o valor tributável em IMT.
6. Por outro lado, apenas são susceptíveis de concorrer para o valor tributável em IMT os encargos
a que o comprador fique legal ou contratualmente obrigado, desde que constituam manifestações da
sua capacidade contributiva.
7. O comprador de um imóvel que renuncia à isenção de IVA visa com isso deduzir o IVA que, na
transmissão isenta, estaria oculto no preço; desse modo logra reduzir o valor da contraprestação.
8. Destinando-se a renúncia à isenção de IVA na transmissão de imóveis a reduzir o respectivo
preço e a conferir ao comprador o direito à dedução do IVA sobre ele incidente, não pode a mesma
constituir uma manifestação de capacidade contributiva do comprador, antes pelo contrário.
9. Caso se pudesse entender que o IVA liquidado sobre o preço da transmissão de imóvel concorre
para o valor tributável em IMT, este imposto seria sempre superior numa transmissão de imóvel com
renúncia à isenção de IVA do que na transmissão equivalente isenta de IVA.
10. O acréscimo do valor tributável em IMT resultante da mera renúncia à isenção de IVA na
transmissão de imóvel configura uma tributação da própria renúncia à isenção de IVA.
11. A Sexta Directiva do IVA conferiu à República Portuguesa a possibilidade de consagrar na
sua lei interna o direito de renúncia à isenção nas transmissões de imóveis, como meio de assegurar a
neutralidade na tributação do volume de negócios.
12. A incidência de IMT sobre o IVA liquidado na transmissão de imóveis fere a neutralidade da
tributação sobre o volume de negócios ao introduzir-lhe um encargo tributário adicional.
13. A tributação em IMT da renúncia à isenção de IVA é incompatível com o fim de neutralidade
prosseguido pelo artigo 13º C alínea (b) e segundo parágrafo da VI Directiva do IVA, por constituir
um entrave injustificado ao exercício desse direito.
Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas, deve ser dado provimento ao presente recurso, se necessário após reenvio prejudicial ao Tribunal de Justiça nos termos do art.º 234º do Tratado
que Institui a Comunidade Europeia, e revogada a douta decisão recorrida e anulado o acto tributário
impugnado com todas as consequências legais.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento
e a sentença impugnada deve ser confirmada – apresentando a seguinte fundamentação.
1. O IMT incide sobre o valor constante do contrato de compra e venda, ou sobre o valor patrimonial tributário do imóvel, prevalecendo o valor superior (art. 12º n.º 1 CIMT).
A formulação da norma inculca claramente que o valor tributável não tem qualquer correspondência com o preço do imóvel (contrapartida monetária que exprime o seu valor de mercado ou outro
acordado pelas partes) o IVA suportado pelo comprador de imóvel que renunciou á isenção (art. 12º
CIVA) constitui encargo ao qual fica legalmente obrigado, como componente do valor global constante
do contrato de compra e venda (art. 12º n.º 5 alínea h) CIMT).
Na interpretação da norma correspondente do CIMSISSD (art. 19º § 2º alínea h) a jurisprudência e
doutrina qualificada sustentavam o entendimento propugnado (F. Pinto Fernandes, N. Pinto Fernandes
CIMSISSD anotado e comentado 1997 Rei dos Livros). Neste contexto não merece sufrágio a interpretação da norma constante do art. 12º n.º 1 CIMT segundo a qual apenas são susceptíveis de concorrer
para o valor tributável em IMT os encargos a que o comprador fique legal a contratualmente obrigado,
desde que sejam susceptíveis de ingressar no património do vendedor (3 conclusão).
2. A tributação em IMT do IVA incidente sobre a aquisição do imóvel:
a) não é incompatível com o objectivo de neutralidade económica do IVA proclamado na chamada
6ª Directiva - Sistema comum do IVA (Directiva do Conselho 77/388/CEE, 17 Maio 1977) na medida
em que o IVA suportado pelo comprador na aquisição pode ser integralmente deduzido na posterior
transmissão (arts. 19º n.º 1 alínea a) e 20º n.º 1 alínea a) CIVA).
b) resulta de uma opção do sujeito passivo do imposto, que voluntariamente renunciou à isenção
de IVA (no caso sub judicio art. 12º n.º 5 CIVA; doc. fls. 29)
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3. Assinala-se que, em situação paralela, no domínio do regime de venda de bens em segunda mão,
o legislador entendeu incluir expressamente o IVA como componente do preço de compra (art. 4º n.º 1
DL n.º 199/96, 18 Outubro, diploma que opera a transposição da Directiva do Conselho n.º 94/5/CE,
14 Fevereiro 1994).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a
questão que aqui se coloca é a de saber se o IVA constitui, ou não, encargo para os efeitos do disposto
na alínea h) do n.º 5 do artigo 12.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas
de Imóveis (CIMT).
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Por escritura pública celebrada em 30 de Junho de 2005, a ora Impugnante comprou uma fracção
autónoma de um prédio sito em Vila Real, destinada à instalação do hipermercado no centro comercial
“Dolce Vita Douro”, pelo preço de € 8.055.000,00, acrescido de Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA) no valor de € 1.530.450,00, IVA liquidado à taxa aplicável então em vigor de 19%, num valor
total constante da escritura que ascendeu a € 9.585.450,00;
2. O IVA foi liquidado, ao abrigo do respectivo certificado de renúncia à isenção de IVA prevista
no n.º 31 do art 90º do Código do IVA (CIVA), nos termos admitidos pelo art 12º daquele mesmo
código;
3. O Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) pago pela ora Impugnante com vista à realização daquela escritura de aquisição foi liquidado tão só sobre o referido preço
de € 8.055.000,00, com exclusão portanto do valor dispendido no respectivo IVA liquidado;
4. A Administração Tributária (AT) considera que o IMT pago deveria ter sido liquidado sobre o
valor global da escritura de aquisição (€ 9.585.450,00), isto é, deveria ter abrangido não apenas o preço
(€ 8.055.000,00) mas também o respectivo IVA (€ 1.530.450,00) liquidado sobre o preço, razão pela
qual procedeu à liquidação adicional ora impugnada.
2.2 Genericamente, as operações de transmissão de bens imóveis encontram-se isentas de IVA.
Neste sentido, nas transmissões de imóveis, o alienante não liquida IVA sobre o valor da operação, não
lhe assistindo, consequentemente, o direito de recuperar o IVA que tenha suportado na aquisição dos
recursos necessários à construção dos imóveis transmitidos. Assim, para obviar a este efeito negativo
(impossibilidade de recuperação do imposto suportado a montante), o Código do IVA prevê a opção
pelo regime de tributação, passando a operação de transmissão de imóveis a estar sujeita a IVA, à taxa
normal. A opção pela tributação em IVA (ou de renúncia à isenção) permite ao adquirente recuperar o
imposto incorrido na respectiva construção ou aquisição ou em eventuais benfeitorias e, bem assim, o
imposto “oculto” nos demais recursos, nomeadamente os de funcionamento. Assim, regra geral, esta
opção revela-se como mais eficiente do ponto de vista do IVA – cf. Rogério Fernandes Ferreira, Novas
regras de incidência no IMT, Fisco n.º 117/118, Dezembro de 2004, p. 13.
[As formalidades e os condicionalismos a que estavam obrigados os sujeitos passivos interessados em optar pela aplicação do IVA às operações de transmissão e de locação de bens imóveis eram
definidas no Decreto-Lei 241/86, de 20 de Agosto, que foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 21/2007, de
29 de Janeiro].
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho, o Decreto-Lei
n.º 287/2003, de 12 de Novembro, procedeu à reforma da tributação do património, aprovando os
Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e do Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis (CIMT), revogando os Códigos do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre
as Sucessões e Doações (CIMSISD) e da Contribuição Autárquica (CCA), estendendo o campo de incidência do Código do Imposto do Selo (CIS) a transmissões gratuitas e procedendo a várias alterações
de diversa legislação tributária conexa com a reforma empreendida.
O imposto municipal sobre as transmissões onerosas (IMT) incide sobre «as transmissões, a título
oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre imóveis situados no
território nacional» (artigo 2.º, n.º 1).
Outras situações também justificam a sujeição a IMT, como, por exemplo, os contratos-promessa
de compra e venda acompanhados de tradição dos bens; os arrendamentos de longo prazo; e a aquisição
de partes sociais que confiram ao titular uma participação dominante em determinadas sociedades com
imóveis (artigo 2.º, n.º 2).
O Código do IMT sujeita ainda a imposto situações que se considera integrarem o conceito fiscal
de transmissão onerosa de imóveis, como a da outorga das designadas procurações irrevogáveis (em que
se presume que o procurador obtém um resultado equivalente ao do direito de propriedade) e das cessões
de posição contratual dos promitentes compradores nos contratos-promessa de compra e venda.
O n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 287/2003 diz textualmente: “Enquanto não se proceder
à avaliação geral, os prédios urbanos já inscritos na matriz serão avaliados, nos termos do CIMI,
aquando da primeira transmissão ocorrida após a sua entrada em vigor, sem prejuízo, quanto a prédios
arrendados, do disposto no artigo 17.º”. Resulta deste preceito que, a partir do início do ano de 2004,
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sempre que for transmitido um prédio urbano, será o mesmo avaliado de acordo com as novas regras do
CIMI. Assim, havendo transmissão do imóvel, o mesmo vai ser avaliado com base nas regras definidas
no CIMI, alterando-se, assim, o respectivo valor patrimonial tributário. Observa-se – diz o preâmbulo
do respectivo Código – «que passa a ser determinado segundo as regras previstas pelo novo regime
de avaliações previsto no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, apenas com as excepções dos
prédios urbanos arrendados até 31 de Dezembro de 2001 e dos prédios rústicos (…) obtendo-se assim
garantias de actualização, de objectividade e de uniformidade dos valores oficiais dos imóveis que se
transmitam, mesmo que tais valores já se encontrem corrigidos através da aplicação dos factores de
correcção monetária».
Estabelece o n.º 1 do artigo 12.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas
de Imóveis (CIMT) que «O IMT incidirá sobre o valor constante do acto ou do contrato ou sobre o
valor patrimonial tributário dos imóveis, consoante o que for maior» – sendo certo que, nos termos
da alínea h) do n.º 5 do mesmo artigo 12.º, considera-se “valor constante do acto ou do contrato” «Em
geral, quaisquer encargos a que o comprador ficar legal ou contratualmente obrigado».
Como assim, o valor a considerar como de aquisição apenas será o constante do acto ou do contrato se este valor não for inferior ao valor patrimonial do imóvel. Caso contrário, o valor a tomar em
consideração será este valor patrimonial do imóvel – previsivelmente superior ao valor constante da
escritura de venda, atendendo às novas regras de avaliação previstas no CIMI. [Em coerência, para
efeitos de mais-valias tributáveis em IRS, de conformidade com os termos do n.º 2 do artigo 44.º do
Código do IRS, prevalece também o valor patrimonial tributário sobre o valor declarado].
2.3 No caso sub judicio, não se vê que tenha sido apurado o valor patrimonial do imóvel. Pelo
que não se sabe se «o valor constante do acto ou do contrato» é “maior” do que o valor patrimonial do
imóvel em foco. O que é facto é que o valor considerado para efeitos da liquidação de IMT em causa
não foi «o valor patrimonial tributário» do imóvel transmitido, mas «o valor constante do acto ou do
contrato».
A sentença recorrida parte do princípio de que «O IMT incidirá sobre o valor (e não sobre o preço)
constante do acto ou do contrato (...)», no entendimento de que «a redacção do artigo 12.º do CIMT
pressupõe uma abrangência total no sentido englobar tudo aquilo a que o comprador esteja legal ou
contratualmente obrigado».
Julgamos, todavia, que a razão está da banda da ora recorrente.
Na realidade, certos encargos encontram-se excluídos da base tributável em IMT, não obstante o
comprador a eles ficar contratual ou legalmente obrigado.
É consabido que os encargos notariais, muito embora o comprador a estes esteja contratual ou
legalmente obrigado (cf. artigo 878.º do Código Civil), não concorrem para o valor tributável em IMT.
E é pacífico que o imposto do selo, apesar de constituir encargo legal do comprador [cf. a alínea a) do
n.º 3 do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo), também não concorre para o valor tributável em IMT.
Ora, se todos esses encargos, não obstante o comprador a eles estar contratualmente ou legalmente
obrigado, não concorrem para o valor tributável em IMT, não pode proceder o argumento central da
sentença recorrida, de que «a redacção do artigo 12.º do CIMT pressupõe uma abrangência total no
sentido englobar tudo aquilo a que o comprador esteja legal ou contratualmente obrigado».
Pelo contrário. Do ponto de vista que adoptamos, é forçoso concluir que o n.º 5 do artigo 12.º do Código do IMT não engloba tudo aquilo a que o comprador esteja legal ou contratualmente obrigado.
Com efeito, as diversas alíneas do n.º 5 do artigo 12.º do Código do IMT contêm algumas hipóteses
de concretização da expressão “valor constante do acto ou do contrato”, utilizada no n.º 1 do mesmo
artigo (enquanto grandeza subsidiária do valor patrimonial a considerar como valor tributável em
IMT). Começando por esclarecer, na alínea a), que o valor tributável inclui “a importância em dinheiro
paga a título de preço”, acrescenta imediatamente, na alínea b), que nele também se inclui o “valor
dos móveis dados em troca”, isto é o pagamento em espécie. Trata-se de uma definição abrangente de
contraprestação, que faz concorrer para o valor tributável toda a contraprestação actual, seja feita em
dinheiro ou em espécie com bens móveis. [A contraprestação em bens imóveis – a permuta – é tratada
separadamente na regra 4.ª do n.º 4 do mesmo artigo]. As alíneas seguintes do n.º 5 do artigo 12.º do
Código do IMT distinguem-se das primeiras duas por acrescentarem à definição de valor tributável
os encargos a que o adquirente se obriga perante o transmitente, e que se traduzem, normalmente, em
prestações futuras. Assim, as alíneas c) e d) tratam da contraprestação constituída por pensão ou renda
vitalícia ou perpétua, nos termos dos artigos 1238.º e 1231.º do Código Civil, ou por pensão ou renda
temporária, designadamente nas doações de imóveis oneradas com encargo, nos termos do artigo 963.º
do Código Civil, cuja incidência o Código do IMT acautela no respectivo artigo 3.º. E as alíneas e), f)
e g) tratam de rendas devidas ao vendedor pelo superficiário, bem como as que lhe são devidas pelo
arrendatário-comprador, cuja incidência o Código do IMT acautela no n.º 2, b) e c), do seu artigo 2.º.
Assim, as alíneas c) a g) do n.º 5 do artigo 12.º do Código do IMT elencam várias situações em que o
comprador assume perante o vendedor o encargo de pagar rendas ou pensões cujo valor deve integrar
a base tributável. Compreende-se que assim seja. Na falta de normas semelhantes, o comprador seria
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tentado a explorar a dúvida sobre se esses encargos integrariam o valor tributável, maximizando esses
encargos futuros à custa da contraprestação actual – o preço. As diversas alíneas do n.º 5 do artigo 12.º
do Código do IMT destinam-se a preservar a neutralidade entre prestação actual e encargos futuros,
estabelecendo que uns e outros concorrem igualmente para a base tributável, assim retirando qualquer
incentivo ao contribuinte para manipular os termos da contraprestação.
[Como “encargos a que o comprador fica legalmente obrigado” podemos pensar, v. g., nos direitos transmitidos ao comprador ob rem ou propter rem e que acompanham, ope legis, a transmissão do
direito principal sobre os imóveis sujeitos a IMT].
Apesar das suas diferenças, os encargos do comprador previstos nas alíneas a) a g) do n.º 5 do
artigo 12.º do Código do IMT tem uma característica em comum: todos se traduzem em prestações que
ingressam ou são susceptíveis de ingressar no património do vendedor, como contraprestação de valor
correspondente ao valor patrimonial do imóvel por ele transmitido.
De modo a assegurar a aplicação do mesmo regime a outras formas atípicas de encargos, o n.º 5 do
artigo 12.º do Código do IMT acrescenta, numa última alínea h), uma cláusula de formulação genérica,
destinada a incluir na previsão normativa “quaisquer [outros] encargos a que o comprador ficar legal
ou contratualmente obrigado”.
A referida alínea h) formula em termos puramente genéricos o que as cláusulas anteriores formulam
exemplificativamente em particular.
Por isso, não pode atribuir-se a uma cláusula, como a da alínea h), um sentido de todo excepcional
ao das cláusulas particulares das quais ela brota como cláusula geral e residual – e que é o de apenas
incluir na base tributável em IMT os valores prestados como contraprestação do valor que ao adquirente
lhe é transmitido pelo contrato: o valor patrimonial do imóvel.
Estamos deste modo a concluir – e em resposta ao thema decidendum – que o IVA não constitui
encargo para os efeitos do disposto na alínea h) do n.º 5 do artigo 12.º do Código do Imposto Municipal
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT).
Pelo que deve ser revogada a sentença recorrida que assim o não entendeu.
E, então, havemos de convir, em súmula, que, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Código do
IMT, «O IMT incidirá sobre o valor constante do acto ou do contrato ou sobre o valor patrimonial
tributário dos imóveis, consoante o que for maior».
De acordo com o disposto na alínea h) do n.º 5 do mesmo artigo 12.º do Código do IMT, considera-se “valor constante do acto ou do contrato” «Em geral, quaisquer encargos a que o comprador ficar
legal ou contratualmente obrigado».
Os encargos mencionados, da mesma natureza daqueles referidos nas várias alíneas do mesmo
n.º 5 do mesmo artigo 12.º – de fonte contratual ou legal –, hão-de ser encargos de contraprestação do
valor patrimonial do objecto contratado.
E o IVA não constitui contraprestação do valor patrimonial do objecto contratado e transmitido
– pelo que não pode integrar a base do valor tributável em IMT.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida,
julgando-se procedente a impugnação judicial e anulando-se a liquidação impugnada.
Sem custas.
Lisboa, 22 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Intimação para um comportamento. Requisitos.
Sumário:
I — A intimação para um comportamento, prevista no artigo 147.º do CPPT, exige
como seus requisitos cumulativos a omissão de um dever jurídico por parte da
administração tributária susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária e que esse intimação seja o meio mais adequado para assegurar
a tutela plena desse direito ou interesse.
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II — A omissão do cumprimento de um dever de prestação jurídica por parte da administração tributária pressupõe uma prévia definição da existência desse dever como
decorrência de não se encontrar prevista uma fase declarativa no procedimento
de intimação.
Processo n.º 96/09-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Cruz & Companhia, Ldª., com os sinais dos autos, não se conformando com o despacho do
M.mo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que por entender que a intimação para a prática
de actos por parte do órgão de execução fiscal junto do Serviço de Finanças de Tondela, formulada nos
termos do artigo 147.º do CPPT, não configurava o meio processualmente adequado ao caso concreto,
convolou essa intimação em requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal, dela vem recorrer,
formulando as seguintes conclusões:
1. A reclamação deduzida pela recorrente, ao abrigo do disposto no artº 278º, n.º 3 do CPPT, da
decisão do OEF de citá-la para a execução suspende os termos do processo de execução até ao momento em que os autos baixem, de novo, à Repartição de Finanças para que prossiga com os termos
da mesma.
2. O facto de o OEF, não obstante a reclamação assim deduzida, proceder à penhora do património
da recorrente, implica a omissão do dever de uma prestação jurídica de facere e de non facere: o dever
de suspender a execução e o dever, daí decorrente, de não promover a penhora.
3. A penhora levada a cabo pelo OEF na pendência da reclamação judicial de um acto seu, deduzida ao abrigo do disposto no artº 278º, n.º 3 do CPPT, lesa o direito da recorrente de não ver o seu
património penhorado de forma ilegal.
4. O processo de intimação é, vistos os demais meios contenciosos, o mais adequado para assegurar
a tutela plena, eficaz e efectiva do direito da recorrente de não ver o seu património penhorado ou de
ver levantada a penhora, entretanto e ilegalmente, levada a cabo.
5. Não o é um qualquer requerimento ao OEF porquanto a sua decisão de prosseguir com a penhora,
não obstante a pendência de uma reclamação judicial deduzida ao abrigo do disposto no artº 278º, n.º 3
do CPPT, denuncia o seu entendimento de que tal reclamação não suspende a execução.
6. Não o é a reclamação judicial da decisão da penhora – que, não obstante, teve lugar – porquanto
a reclamação comporta uma complexidade de actos processuais ditados pelo princípio do contraditório
e pela suficiência de instrução que o processo de Intimação não comporta.
7. É-o o processo de intimação, porque, desde logo, o direito da recorrente resulta dos factos
documentados e da directa aplicação da lei.
8. Ao que soma o facto de a reclamação numa dada execução não ser extensível às demais e o que
se pretende é que o OEF passe a actuar em conformidade com a lei em todas as execuções, pendentes
ou que venham a correr termos.
9. Também o não é a providência cautelar porquanto, também ela, comporta uma complexidade
de actos processuais ditados pelo princípio do contraditório e pela suficiência de instrução que o processo de Intimação não exige, a que soma a imprescindibilidade de uma acção definitiva, pendente ou
a interpor.
10. Daí que, não concorrem as duas formas processuais — reclamação judicial e providência
cautelar — com a Intimação judicial.
11. Não em tutela plena, porquanto a decisão que ali venha a ser proferida não abrangerá todas
as execuções: presentes e futuras e, no caso da providência cautelar, não fará tutela das violações já
perpetradas dado que, por natureza, apenas se destina a prevenir tal violação.
12. Não em eficácia, porquanto a aturada e demorada tramitação, quer da reclamação judicial,
quer da providência cautelar, implicarão que as penhoras e garantias prestadas para o seu levantamento
se mantenham e novas penhoras venham a ter lugar.
13. Não em efectividade, porquanto o OEF poderá não conformar o seu comportamento com a
melhor interpretação da lei se a tanto não for especificamente intimado.
14. Ora, decidindo como decidiu, violou o Tribunal recorrido os artº 147º nºs 1, 2 e 3 e 278º, n.º 3
do CPPT.
2- A recorrida Fazenda Pública não contra-alegou.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Cruz & Companhia, Lda.
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Objecto do recurso: decisão de convolação de requerimento para intimação de comportamento
(art. 147º nº1 CPPT) em requerimento dirigido ao órgão da execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
1. A evidência do bom fundamento jurídico das pretensões da recorrente (suspensão do prosseguimento das execuções fiscais; levantamento das penhoras efectuadas em processos de execução fiscal
onde apresentou reclamações; cancelamento e devolução das garantias bancárias prestadas; abstenção
de novas penhoras e vendas em outros processos de execução fiscal) está longe de resultar do teor do
requerimento apresentado e das provas produzidas, apesar da ausência de pronúncia da administração tributária. A intimação para um comportamento não é o meio processual adequado à definição
de direitos e interesses em matéria tributária, antes visando assegurar de foram rápida a efectivação
de direitos cuja existência e titularidade no requerente são evidentes, como resulta da inexistência na
sua tramitação de uma fase declarativa (cf. para maior desenvolvimento, Jorge Lopes de Sousa CPPT
anotado e comentado Volume I pp. 1083/1085)
2. Neste contexto:
a) a intimação para um comportamento não é o meio processual adequado para a satisfação global
das múltiplas pretensões da recorrente
b) justifica-se a convolação operada para requerimento dirigido ao órgão da execução fiscal, que
deverá apreciar os pedidos, sendo uma eventual decisão desfavorável com conteúdo lesivo passível de
reclamação dirigida ao tribunal tributário (art. 276º CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento. A decisão impugnada deve ser confirmada.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A intimação para um comportamento, prevista no artigo 147.º do CPPT, exige como seus requisitos cumulativos a omissão de um dever jurídico por parte da administração tributária susceptível de
lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária e que essa intimação seja o meio mais adequado
para assegurar a tutela plena desse direito ou interesse.
Na situação em apreço, a ora recorrente peticionava que se ordenasse ao órgão de execução fiscal
o seguinte:
- sempre que a requerente reclame de um acto seu, nos termos do artº 278º13 do CPPT, faça
subir reclamação ao Tribunal Tributário, e suspenda o prosseguimento das execuções fiscais contra a
requerente instauradas, abstendo-se de proceder à penhora e venda de quaisquer bens do património da
requerente enquanto o Tribunal não se pronunciar com decisão transitada em julgado sobre a verificação
ou não dos fundamentos invocados e correspondente efeito suspensivo,
- que proceda ao levantamento de todas as penhoras já efectuadas nas execuções fiscais que
correm termos pelo serviço de Finanças de Tondela contra a requerente e em que esta haja deduzido
reclamação contra um acto seu ao abrigo do artº 278º/3 do CPPT, nomeadamente, as execuções nºs.
2704200701014625, 2704200701014617 e 2704200401002570;
- que proceda ao cancelamento e devolução das garantias bancárias prestadas pela requerente nas
execuções nºs. 2704200701014625, 2704200701014617
- que suspenda os termos e se abstenha de proceder a penhora e venda nas execuções que ali correm
contra a requerente sob os nºs. 2704200801001892, 2704200801001906 e 2704200401005022, enquanto
o Tribunal não faça descer a reclamação com decisão transitada em julgado em que seja ordenado ao
OEF que prossiga com a execução para penhora e venda, fazendo-a subir a final.
Apreciando os pedidos formulados, a decisão recorrida, em suma, considerou que a requerente
não pretendia que a Administração Fiscal praticasse um acto de prestação jurídica que fora omitido,
mas antes intimada a respeitar o conteúdo do disposto no artigo 278.º, aqui abrangendo a prática de
actos de execução de actos tributários, concluindo que “a requerente está a utilizar o presente meio
processual, pretendendo resolver, de uma assentada, um multidão de questões que, desde logo, deverão
ser resolvidas no âmbito de cada um dos processos em que se suscitam e de acordo com os mecanismos
processuais adequados à resolução de cada uma delas, quando, na verdade, deveria arguir as nulidades
através do meio processual próprio: requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal, com o que
asseguraria a”tutela plena, eficaz e efectiva dos interesses e direitos” que afirma afectados”.
Acompanhando, no essencial, as considerações da decisão recorrida, resulta à evidência que a
intimação deduzida mais do que a prática de actos por parte da Administração Tributária, visa definir os
termos em que ela deve pautar as suas próprias decisões nos numerosos processos executivos pendentes
contra a ora recorrente, para tanto se alicerçando apenas no seu entendimento da interpretação que deve
ser perfilhado, nomeadamente, no que concerne ao artigo 276.º do CPPT (vide conclusão 8.ª).
Ora, essa pretensão, para além de inusitada, é de todo estranha a qualquer omissão do cumprimento
de um dever de prestação jurídica por parte da AT, já que pressupõe uma prévia definição da existência
desse dever como decorrência da não se encontrar prevista uma fase declarativa no procedimento de
intimação, o que não acontece no caso- cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, Anotado e Comentado, 5.ª
edição, a fls. 1083, anotação 13 ao artigo 147.º.
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Para além do mais, a verdade é que a recorrente, no âmbito do CPPT, tem ao seu dispor instrumentos processuais capazes de lhe garantir uma tutela plena, efectiva e eficaz dos seus direitos ou
interesse legítimos patrimoniais que possam ser lesados pelas decisões do órgão de execução fiscal,
designadamente a reclamação prevista no artigo 76.º do CPPT.
Como assim, não vindo impugnado o segmento em que se procede à convolação da intimação
em requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal, nenhuma censura suscita a decisão recorrida ao
concluir que a intimação deduzida configura um meio inadequado à pretensão da ora recorrente.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
bosa.

Lisboa, 29 de Abril de 2009. - Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale —Lúcio Bar-

Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Nulidade de Sentença. Omissão de Pronúncia. Impugnação Judicial.
Sumário:
I — É nula, por omissão de pronúncia, a sentença que deixe de apreciar questão que
deva conhecer e que não esteja prejudicada pela solução dada a outra (artigos
125.º, n.º 1 do Código do Procedimento e do Processo Tributário e 668.º, n.º 1,
alínea d) e 660.º n.º 2 do Código de Processo Civil).
II — Verificando-se que o tribunal “a quo” não conheceu de uma das questões de inconstitucionalidade oportunamente suscitadas pelo impugnante e que essa questão
não se pode ter por solucionada pela remissão para um Acórdão do Tribunal
Constitucional que nem a trata especificamente nem a prejudica, a sentença é
nula, devendo os autos baixar à primeira instância para que proceda à respectiva
reforma (artigo 731.º, n.º 2 do Código de Processo Civil).
Processo n.º: 144/09-30.
Recorrente: PETROCÔA - Combustíveis Lubrificantes e Acessórios, Lda.
Recorrido: Director-Geral da Alfândega de Braga.
Relatora: Exmª Srª. Consª. Drª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 – PETROCÔA – COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS, LDA, com os sinais
dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Braga, de 27 de Agosto de 2008, que julgou improcedente a impugnação que deduzira contra a liquidação de imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) no montante de 53.685,88 euros, apresentando
as seguintes conclusões:
I) A ora Recorrente invocou na sua impugnação que a liquidação impugnada se baseava no
disposto no n.º 7 da Portaria n.º 234/97 e que esta disposição, bem como a da alínea e) do n.º 2 do
art. 3.º do posteriormente publicado CIEC, enfermavam de inconstitucionalidade, por violação do
estabelecido no n.º 2 do art. 106.º e na alínea i) do art. 168.º da CRP (n.º 2 do art. 103.º e alínea I)
do n.º 1 do art. 165.º, na numeração posterior à Revisão de 1997), na parte em que estabeleciam a
responsabilidade dos proprietários ou responsáveis pela exploração dos postos de venda ao público de
gasóleo colorido e marcado pelo pagamento de ISP, calculado pela diferença entre as taxas reduzidas
aplicadas a esse produto e as previstas para o gasóleo rodoviário, relativamente às quantidades que
vendessem e não ficassem registadas no sistema informático através de terminal “POS”, a partir dos
cartões de microcircuito atribuídos a utilizadores autorizados a consumi-lo;
II) A douta Sentença recorrida desatendeu a inconstitucionalidade assim invocada, limitando-se
para tanto a considerar que o Tribunal Constitucional já decidiu que o n.º 7 da Portaria n.º 234/97
não enfermaria desse vício, sem explicitar qualquer operação de aplicação do direito, sem enunciar
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sequer os fundamentos da decisão do TC para a qual remeteu, abstendo-se de formular qualquer juízo
decisório próprio;
III) Ao fazê-lo incorreu, por falta de fundamentação ou abstenção de pronúncia, em nulidade
prevista no n.º 1 do art. 125.º do CPPT;
IV) Deve, consequentemente, ser anulada, com a consequente baixa dos autos ao Tribunal “a
quo” para reforma da decisão, nos termos do n.º 2 do art. 731.º do CPC;
V) A não se entender que ocorre a nulidade invocada, ou não se ordenar a baixa dos autos para
reforma da decisão, sempre terá de entender-se que a douta Sentença recorrida incorreu em erro de
julgamento ao decidir que o n.º 7 da Portaria n.º 234/97 não enfermava de inconstitucionalidade,
matéria que é, aliás, de conhecimento oficioso, nos termos do disposto art. 204.º da CRP e no n.º 2
do art. 1.º do ETAF;
VI) Com efeito, a Portaria n.º 234/97 foi publicada no contexto da subordinação da concessão
de taxas reduzidas de ISP ao gasóleo destinado a uso agrícola à utilização de gasóleo colorido e
marcado, em cumprimento de directivas comunitárias que já tinham motivado alterações aos introduzidas pelas Leis n.ºs 10-B/96 e 52-C/96 aos Decs.-Lei n.ºs. 123 e 124/93, que ao tempo estabeleciam
as estruturas e as taxas desse imposto, bem como a publicação do Dec.-Lei n.º 15/97 e das portarias
n.ºs. 200/96 e 93/97;
VII) Com a instituição do gasóleo colorido e marcado, e a decorrente aplicação da taxa reduzida
de ISP logo no momento da declaração de introdução no consumo processada à saída dos entrepostos
fiscais das empresas petrolíferas, deixou de estar assegurado que essas empresas, em nome das quais
o produto é introduzido no consumo, e que estavam assim previstas como sujeitos passivos no n.º 1
do art.6.º do Dec.-Lei n.º 123/94, suportariam o imposto à taxa “normal” relativamente a todas as
quantidades cuja venda a utilizadores finais não viesse a ficar registada no sistema de controlo do
gasóleo agrícola através dos cartões de micro-circuito a estes atribuídos;
VIII) O controlo de afectação também não podia ser sistemática e eficazmente exercido junto das
pessoas que detivessem, utilizassem ou beneficiassem com o consumo dos produtos, que constituíam
os demais sujeitos passivos do imposto, previstos para os casos de detenção ou introdução irregular
no consumo no n.º 2 do art. 6.º, pelo que se tornava necessário centrar a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre a taxa reduzida aplicada na introdução no consumo à saída dos entrepostos
fiscais e a taxa “normal”, no caso de as vendas aos utilizadores finais não serem registadas através dos
cartões electrónicos, no último acto da cadeia de comercialização, colocando-a a cargo dos titulares
dos postos de venda ao público;
IX) Por isso, e sem que as alterações legislativas que haviam sido efectuadas em vista da instituição do gasóleo colorido ou marcado tivessem procedido a essas adaptações, nomeadamente
modificando o âmbito dos sujeitos passivos de ISP previsto no dito art. 6.º do Dec.-Lei n.º 123/94, a
Portaria n.º 234/97, que lançou as bases da rede de abastecimento desse produto à agricultura, veio
estabelecer, no seu n.º 7, que só podendo o mesmo ser fornecido a titulares de cartões de microcircuito,
seriam os proprietários ou responsáveis legais pela exploração dos postos autorizados para a venda ao
público responsabilizados pelo pagamento da diferença entre a taxa reduzida já aplicada e a aplicável
ao gasóleo rodoviário em relação às quantidades que vendessem e não ficassem registadas no sistema
contabilístico do posto (pretendendo aludir ao sistema informático de controlo do gasóleo agrícola
gerido pela SIBS e a Petrogal referido no n.º 8 seguinte);
X) Ao assim estatuir, o n.º 7 da Portaria n.º 234/97 inovou, se não em matéria de incidência objectiva e de taxas, determinando que a venda ao público do gasóleo colorido e marcado sem registo
no sistema informático tornava o ISP devido à taxa legalmente prevista para o gasóleo rodoviário,
pelo menos em matéria de incidência subjectiva, ao estabelecer um responsável distinto dos sujeitos
passivos que se achavam contemplados na lei de imposto (dito art. 6.º do Dec.-Lei n.º 123/94);
XI) Como todas essas matérias estão contidas no âmbito da reserva relativa de lei formal, estabelecida nos arts. 106.º, n.º 2 e 168.º, n.º 1, alínea i) da CRP, com a numeração que tinham ao tempo, esse
n.º 7 da Portaria n.º 234/97, constante de instrumento normativo com natureza regulamentar, nasceu
em violação dessas disposições da Lei Fundamental, e por isso inquinado da inconstitucionalidade
que, em Acórdão de 03/10/2007, este STA lhe atribuiu;
XII) Posteriormente aprovado pelo Dec.-Lei n.º 566/99, o CIEC incluiu desde o início entre os
sujeitos passivos, contemplados na alínea e) do n.º 2 do seu art. 3.º, as pessoas singulares ou colectivas
que, em situação irregular, vendam produtos sujeitos a impostos especiais de consumo e, a partir da
redacção dada pela Lei n.º 109-B/2001 ao n.º 4 do seu art. 74.º, a que corresponde o n.º 5 da redacção
do Dec.-Lei n.º 223/2002, passou a determinar que o gasóleo colorido e marcado só pode ser adquirido por titulares de cartões de microcircuito atribuídos aos beneficiários, daí se podendo inferir a
irregularidade da venda a não titulares desses cartões;
XIII) Considerando este contexto normativo, que é também o da situação em causa nestes autos,
respeitante a vendas efectuadas durante os anos 2002, 2003 e 2004, o Tribunal Constitucional no
Acórdão n.º 321/2008, citado pela sentença recorrida, entendeu que o n.º 7 da Portaria n.º 234/97,
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ao responsabilizar os proprietários ou responsáveis legais pela exploração dos postos de venda ao
público de gasóleo colorido e marcado pela diferença entre o ISP pago à taxa aplicada a esse produto
e o calculado à taxa prevista para o gasóleo rodoviário, não enfermava de inconstitucionalidade, pois
não excedia o que já resultaria da lei do imposto;
XIV) Todavia, incluindo-se a matéria da incidência subjectiva dos impostos no âmbito da reserva relativa de lei formal, a sua disciplina só pode ser estabelecida ou modificada por lei da AR ou
decreto-lei do Governo ao abrigo de autorização legislativa, a qual deve definir com precisão o seu
objecto, sentido e extensão, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 165.º da CRP (na revisão posterior
à Revisão de 97);
XV) E a Lei n.º 87-B/98, ao abrigo do qual o Governo decretou o CIEC, não definia quaisquer
alterações que pudessem ser introduzidas em matéria de sujeitos passivos, e excluía mesmo a alteração
do âmbito de incidência que se achava delimitado na legislação do imposto que ao tempo vigorava;
XVI) Assim, a alínea e) do n.º 2 do art. 3.º do CIEC, na parte em que passava a considerar como
sujeitos passivos as pessoas singulares ou colectivas que, em situação irregular, vendessem produtos
sujeitos a ISP, que não se achavam incluídos no âmbito da incidência subjectiva desse imposto estabelecido na lei anteriormente vigente (art. 6.º do Dec.-Lei n.º 123/94), enfermava de violação do referido
princípio de reserva relativa de lei formal em matéria de elementos essenciais dos impostos, agora
delimitado no n.º 2 do art. 103.º e na alínea i) do n.º 1 do art. 165.º da CRP;
XVII) Pelo que o n.º 7 da Portaria n.º 234/97, na medida em que pressupusesse aquela determinação do CIEC, ou dispusesse no mesmo sentido, ficava igualmente afectado de violação destas normas
da Lei Fundamental, e assim eivado da inconstitucionalidade que já o inquinara de início;
XVIII) Enfermando, por isso ambas as normas de inconstitucionalidade prevista no art. 277.º da
CRP, devem a alínea e) do n.º 2 do art. 3.º do CIEC, na parte em que previa como sujeitos passivos
de ISP as pessoas singulares ou colectivas que, em situação irregular, vendam produtos sujeitos ao
imposto, e o n.º 7 da Portaria n.º 234/97, na parte em que previa a responsabilidade dos proprietários
ou responsáveis legais pelos postos de venda ao público gasóleo colorido e marcado pela diferença
entre o montante do ISP liquidado e pago e o que seria devido se se tratasse de gasóleo rodoviário,
ser desaplicadas, em observância do disposto nos arts. 204.º da CRP e 1.º, n.º 2, do ETAF;
XIX) E como essa responsabilização dos proprietários ou responsáveis legais dos postos autorizados para a venda ao público de gasóleo colorido e marcado pelo pagamento do valor de imposto
correspondente à diferença entre a taxa aplicada a esse produto e a prevista para o gasóleo rodoviário,
em relação às quantidades que vendam e não fiquem devidamente registadas no sistema informático
subjacente aos cartões com microcircuito atribuídos, só veio a ser consagrada, com respeito pelo
princípio da reserva de lei, por força do que foi depois estabelecido no n.º 5 do art. 74.º do CIEC
com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 53-A/2006, que entrou em vigor em 01/01/2007 e não se
aplica retroactivamente, por a retroactividade não ter sido prevista e contrariar o disposto no n.º 3
do art. 103.º da CRP, resulta que a exigência do pagamento à ora Recorrente de imposto relativo a
vendas carece de suporte jurídico válido;
XX) Consequentemente, a conhecer este STA desta matéria em substituição, deverá anular a
liquidação impugnada, julgando a impugnação procedente.
XXI) Na liquidação impugnada considerou-se que a taxa de imposto a aplicar na liquidação seria
a vigente na ocasião em que a existência de vendas de gasóleo colorido e marcado sem desconto no
sistema informático de controlo através de cartões de microcircuito foi constatada, e assim decidiu
também a douta Sentença recorrida, por a seu ver essa solução resultar do art. 7.º do CIEC;
XXII) Esse art. 7.º determina, no seu n.º 1, que o imposto se torna exigível no momento da introdução no consumo ou da constatação de perdas que devam ser tributadas, e na alínea a) do n.º 2 que
é também exigível no momento da cessação ou violação dos pressupostos da isenção, estabelecendo
no n.º 4 que a taxa a aplicar é a que estiver em vigor no momento da exigibilidade;
XXIII) Ao referir-se, na sua 2.ª parte, a perdas que devam ser tributadas, prevendo para esse
caso que a exigibilidade do imposto ocorre no momento da respectiva constatação, aquele n.º 1 temem
vista as perdas (diminuição de volume ou faltas, em sentido físico e contabilístico) de produtos sujeitos
a IEC durante a produção, transporte ou armazenagem, ou por caso fortuito ou de força maior, que
estão sujeitas a imposto, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 37.º, quando excedam as franquias a
que se refere o n.º 1, e estão previstas nos arts. 38.º a 41.º;
XXIV) O montante do ISP liquidado não respeita todavia a essas perdas tributáveis, tendo sido
considerado devido por o gasóleo colorido e marcado ter sido vendido ao público sem que as vendas
tivessem sido registadas no sistema informático a partir dos cartões de microcircuito atribuídos aos
utilizadores, o que configuraria uma irregularidade susceptível de determinar a exigibilidade do imposto
por cessação ou violação dos pressupostos da tributação privilegiada, de acordo com a alínea a) do
n.º 3 do art.7.º do CIEC, como de resto a sentença recorrida invocou;
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XXV) Sendo assim, a exigibilidade do imposto reportar-se-á ao momento em que as vendas foram
efectuadas, nos termos dessa alínea a) do n.º 3, e a taxa a aplicar será a que então vigorava, e acordo
com o n.º 4 da mesma disposição;
XXVI) Pelo que a liquidação impugnada e a douta Sentença recorrida, ao considerarem que
a taxa aplicável seria a vigente no momento em que a existência de irregularidades foi constatada,
fizeram errada aplicação do art. 7.º do CIEC, violando o estabelecido nas disposições conjugadas
dos seus n.ºs. 3, alínea a) e 4;
XXVII) Também por essa razão, portanto, deve esta Sentença ser revogada, e aquela liquidação
anulada, por enfermarem do vício de violação de lei, no provimento deste Recurso e na procedência
da impugnação.
Termos em que deve o Recurso ser provido, anulando-se a douta Sentença recorrida, ou procedendo-se à sua revogação, com anulação da liquidação impugnada na procedência da impugnação, sempre
com todas as consequências legais, assim se fazendo JUSTIÇA.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmo. Senhor Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido de
que o recurso merece provimento por se verificar nulidade da sentença por omissão de pronúncia no que
respeita à questão da inconstitucionalidade orgânica e material do artigo 3.º n.º 2 alínea e) do Código
dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), questão em relação à qual a pronúncia do tribunal “a quo”
não estaria prejudicada pela solução da não inconstitucionalidade do n.º 7 da Portaria n.º 234/97, de 4
de Abril, porquanto esta norma respeitaria apenas aos mecanismos de cobrança do imposto enquanto
aquela respeita à incidência subjectiva. Defende, por isso, que a sentença deve ser declarada nula por
omissão de pronúncia e devendo o processo ser devolvido ao TAF de Braga para que profira nova
sentença, com suprimento da pronúncia omitida sobre a questão.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Questões a decidir
O recorrente suscita no seu recurso três questões diversas, mas entende que a segunda e terceira
ficam prejudicadas se à primeira for dado provimento e ordenada a reforma da sentença. Assim procederemos, pois como se verá, a resposta dada à primeira questão e a consequência que dela decorre
prejudicará o conhecimento das ulteriores.
A primeira questão respeita à nulidade da sentença recorrida por alegada “falta de fundamentação
ou de abstenção de pronúncia”, em virtude de não ter apreciado as questões de constitucionalidade
suscitadas na impugnação deduzida.
A segunda questão respeita à alegada inconstitucionalidade do n.º 7 da Portaria n.º 234/97, de 4
de Abril bem como da alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo
(CIEC), por alegada violação do princípio da legalidade tributária (artigos 103.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1,
alínea i) da CRP).
Suscita o recorrente uma terceira questão, caso improcedam as anteriores, que é a de saber se a
liquidação que está na base dos autos procedeu a uma correcta determinação do momento relevante
para a fixação da taxa de imposto aplicável.
5 – Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1 – A ora impugnante foi objecto de uma acção de controlo de natureza fiscalizadora por parte
da Direcção de Serviços Anti-fraude-Divisão Operacional Norte com o objectivo de verificar a regularidade/irregularidade das transacções de gasóleo colorido e marcado, e dos registos efectuados no
POS instalado no seu posto de abastecimento.
2 – Resultou da dita acção fiscalizadora a liquidação ora impugnada.
3 – Os fundamentos para a referida correcção encontram-se descritos no relatório constantes
destes autos de fls. 14 a 42, cujos extractos se transcrevem:”Foi apurada a existência de dois POS a
funcionar na empresa, um em nome desta e outro em nome de Hermínio Augusto da Silva Osório (…),
na qualidade de empresário em nome individual. (…) Verificou-se ainda que o empresário Hermínio
Osório efectuou compras de gasóleo colorido e marcado, entre 03.01.2002 e 20.03.2003; no tocante
às vendas, de acordo com a listagem do POS, foram realizadas entre 01.01.2002 e 26.10.2004. (…)
O empresário Hermínio Osório apresentou em 11.02.2003 a declaração de cessação de actividade.
(…) A empresa Petrocôa (…) efectuou compras de gasóleo colorido e marcado, entre 04.01.2002 e
25.10.2004; no tocante às vendas, de acordo com a listagem do POS, foram realizadas entre 13.02.03
e 22.10.2004. (…) Não existe qualquer posto de abastecimento em nome do empresário, sendo a
empresa Petrocôa (…) a proprietária do Posto de Abastecimento, sito na Av. Gago Coutinho e dos
depósitos para distribuição de combustíveis. (…) Pelo facto das quantidades constantes dos documentos comerciais não coincidirem em nenhum dos períodos abordados, com as quantidades inscritas na
listagem do POS, iremos considerar os valores constantes da listagem fornecida pelo HIDRa. (…) No
entanto, atendendo às diferenças encontradas, observamos de imediato, que existem vendas de gasóleo
colorido e marcado que não são registadas no POS, sendo pacífico que aquelas transacções, retratam
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um cenário de violação do regime fiscal aplicado aos produtos petrolíferos (…) Foram analisadas as
facturas de compras de gasóleo colorido e marcado (fornecedores Jerónimo e Teixeira, Lda. e GALP
Petróleos de Portugal, Petrogal Sa) apresentadas em nome da empresa (…) Foi novamente efectuado
um controlo cruzado, com a informação proporcionada pela GALP (informaram os Serviços que as
vendas aos seu cliente totalizaram 311.958 litros), sendo esta listagem a que iremos considerar nos
nossos cálculos. (…) Foram objecto de análise as facturas e vendas a dinheiro emitidas pela empresa.
(…) As quantidades constantes dos documentos comerciais não coincidem, em nenhum dos períodos
abordados, com as quantidades inscritas na listagem do POS, motivo pelo que iremos considerar os
valores constantes da listagem fornecida pelo HGIDRa. (…) No entanto, atendendo às diferenças
encontradas, mantém-se o anteriormente observado, ou seja, a existência de vendas de gasóleo colorido e marcado que não são registadas no POS, reproduzindo um cenário de violação do regime
fiscal aplicado aos produtos petrolíferos. (…) Perante os factos apurados, não podemos dissociar a
actividade do empresário e da empresa, motivo pelo que, e por ser mais favorável à empresa, vamos
proceder à agregação dos quantitativos. (…)A empresa em resposta ao nosso fax n.º 914 (…) informou
que às 00H01 de 01.01.2002 não tinha qualquer existência de gasóleo colorido e marcado nos seus
depósitos (…) Da análise das facturas emitidas pela empresa, foi detectada a emissão de facturas
com numeração duplicada, reportando-se a datas distintas, a saber: (…) Considerando que, à data
de 03.05.2005 foi detectado que a empresa Petrocôa (…), comercializou 231.150,00 litros de gasóleo
colorido e marcado, introduzido irregularmente no consumo com o benefício da redução da taxa de
ISP, sem que as respectivas vendas tivessem sido registadas através do sistema informático do posto
(POS), instalado naquele posto de abastecimento de combustíveis, ao qual só poderiam ter acesso os
titulares de cartão com microcircuito emitidos para o efeito. (…) O gasóleo colorido e marcado só pode
ser abastecido a titulares de cartões de microcircuito, conforme dispõe o n.º 5 do art. 74.º do CIEC e
resulta igualmente do disposto no n.º 7 da Portaria 234/97 de 04/04”.
4 – A ora impugnante foi notificada para proceder ao pagamento da liquidação ora impugnada,
cfr. fls. 43 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.
6– Apreciando
Da invocada nulidade por falta de fundamentação ou por omissão de pronúncia da sentença
recorrida
Nas suas alegações de recurso (cfr. o n.º 5 das alegações do recorrente, a fls. 181 dos autos e números I a IV das conclusões das alegações supra transcritas) o recorrente imputa à sentença recorrida
os vícios de falta de fundamentação ou de abstenção de pronúncia, geradores de nulidade da sentença
(artigo 125.º, n.º 1 do CPPT), por esta não se ter pronunciado sobre as questões de inconstitucionalidade
suscitadas na impugnação, limitando-se tão-só a desatendê-las invocando que o Tribunal Constitucional já
decidira que o n.º 7 da Portaria n.º 234/97 não padecia desse vício. Solicita, por isso, a este Tribunal que,
reconhecendo as invocadas nulidades, mande baixar o processo ao tribunal “a quo” a fim de proceder à
reforma da decisão anulada, nos termos do n.º 2 do artigo 731.º do Código de Processo Civil (CPC).
Vejamos.
Quer na petição inicial de impugnação (documento a fls. 3 a 10 dos autos), quer nas alegações
escritas que nesse processo apresentou (documento a fls. 149 a 154 dos autos), o ora recorrente reputa
de inconstitucionais [por violação do princípio da reserva de lei em matéria de elementos essenciais do
imposto – arts. 103.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1, alínea i) da Constituição da República Portuguesa (CRP)] duas
normas distintas, que vigoravam à data dos factos e que foram aplicadas pela Administração tributária na
liquidação “a posteriori” a que procedeu. São essas normas o n.º 7 da Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril
[cuja inconstitucionalidade foi invocada pelo ora recorrente no n.º 48 da petição inicial de impugnação e
no n.º 2.4 das alegações escritas proferidas nesse processo - a fls. 8 e 152/153 dos autos] e a alínea e) do
n.º 2 do artigo 3.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC) – [cuja inconstitucionalidade
foi invocada pelo ora recorrente nos números 50.º a 55.º da petição inicial de impugnação e no n.º 2.3
das alegações escritas proferidas nesse processo - a fls. 8 /9 e 151/153 dos autos].
Embora o fundamento comum para a alegada inconstitucionalidade invocada seja a violação do
princípio da reserva de lei, os motivos pelos quais o ora recorrente considera inconstitucional a alínea e)
do n.º 2 do artigo 3.º do CIEC são diversos dos invocados para a pretensa inconstitucionalidade do n.º 7
da Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril.
Na tese do ora recorrente, esta norma regulamentar seria inconstitucional na medida em que trataria
ex novo de matéria “atinente a condições de exigibilidade”, “incidência subjectiva” e ao “critério de
cálculo” do montante do imposto, enquanto que aquela norma legal seria inconstitucional na medida em
que teria excedido os limites da autorização legislativa concedida ao Governo pelo artigo 35.º da Lei
n.º 87-B/98, de 31/12 (Orçamento do Estado para 1999), pois teria ido além do antes disposto quanto
à incidência subjectiva no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 123/94, de 18 de Maio e a autorização excluía
expressamente que o Governo procedesse a alterações das regras de incidência.
Nos termos do n.º 2 do artigo 660.º do Código de Processo Civil, aplicável ex vi da alínea e) do
artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), o juiz deve resolver todas as
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questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja
prejudicada pela solução dada a outras.
Importa, pois, verificar se a Mmª juíza “a quo” deu resposta às duas questões suscitadas ou se a
resposta que tenha dado a uma delas ficou prejudicada pela solução que deu à outra.
Em resposta às duas questões de inconstitucionalidade suscitadas pelo impugnante, encontra-se
na sentença recorrida apenas o seguinte (transcrito de fls. 164 dos autos): Alega a impugnante que
a Administração Aduaneira, para fundamentar a exigência do pagamento do imposto apoiou-se no
n.º 7 da Portaria n.º 234/97 de 04.04, cujo conteúdo se encontra ferido de inconstitucionalidade por o
mesmo violar o princípio da legalidade nos termos do n.º 2 do art. 103.º da CRP no segmento em que
responsabiliza pelo pagamento do ISP os titulares ou responsáveis legais dos postos autorizados para
a venda ao público. Ora, no que concerne a esta matéria, a mesma já foi objecto de apreciação por
parte do Tribunal Constitucional, que considerou que tal norma, não sofre de inconstitucionalidade
material ou orgânica, cfr. acórdão n.º 321/2008 de 18.06.2008, pelo que e face aos fundamentos lá
consignados improcede a pretensão da impugnante.
Como se constata em face da transcrição supra, o tribunal “a quo” refere-se tão só à alegação de
inconstitucionalidade referente ao n.º 7 da Portaria n.º 234/97, nada dizendo quanto à inconstitucionalidade da alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º do CIEC, igualmente alegada pelo então impugnante.
Essa omissão podia, contudo, não ser motivo invalidante da sentença recorrida, desde que interpretado com benevolência o cumprimento do dever de especificação dos fundamentos, também de
direito, da decisão (art. 125.º, n.º 1 do CPPT) – admitindo-se, porventura, que nada se especificando
quanto aos fundamentos de direito mas remetendo-se para decisão judicial pré-existente, se acolhem
todos os fundamentos aí adoptados -, desde que o Acórdão do Tribunal Constitucional para o qual a
sentença recorrida remete (Acórdão n.º 321/2008, de 18 de Junho) tivesse igualmente julgado não
inconstitucional a norma constante da alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º do CIEC.
Não é isso, contudo, que se verifica.
O Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 321/2008, de 18 de Junho, apenas decide «não julgar
inconstitucional a norma constante do § 7º da Portaria n.º 234/97, de 04 de Abril, “na parte em que prevê
a responsabilidade dos proprietários ou os responsáveis legais pela exploração dos postos autorizados
para a venda ao público de gasóleo colorido e marcado pela diferença entre o montante do ISP e IVA
liquidado e pago e a que seria devida se se tratasse de gasóleo rodoviário», nada julgando quanto à
norma constante da alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º do CIEC que, embora referida por variadas vezes no
citado Acórdão, nunca é objecto de qualquer juízo autónomo de indagação de inconstitucionalidade. O
artigo 3.º, n.º 2, alínea e) do CIEC surge referido no Acórdão do Tribunal Constitucional apenas como
um dado normativo adquirido (para aferir do carácter inovador ou não do § 7º da Portaria n.º 234/97),
nunca se questionando se teria ou não carácter inovador em face do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 123/94,
de 18 de Maio, que era a questão suscitada pelo ora recorrente na impugnação.
Assim, nem sequer por remissão para o citado Acórdão do Tribunal Constitucional, se pode entender
ter o juiz “a quo” ter dado resposta à questão da inconstitucionalidade do artigo 3.º, n.º 2, alínea e) do
CIEC, oportunamente suscitada pelo impugnante na sua petição de impugnação.
Mas não estaria o conhecimento por parte do tribunal “a quo” da questão de inconstitucionalidade
do artigo 3.º, n.º 2, alínea e) do CIEC prejudicado pela resposta dada pelo Tribunal Constitucional à
questão da (não) inconstitucionalidade do § 7º da Portaria n.º 234/97, caso em que o Tribunal “a quo”
estaria dispensado de a conhecer?
Não se vê como, em face da argumentação jurídica utilizada pelo Tribunal Constitucional para
decidir da não inconstitucionalidade do § 7º da Portaria n.º 234/97, que foi o facto de esta disposição
regulamentar não se revestir de conteúdo inovatório, antes limitar-se “a precisar os mecanismos de
cobrança de imposto devido nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, alínea e) e 74.º “a contrario” do CIEC
(…)”. Assim, o Tribunal Constitucional conclui que o § 7º da Portaria n.º 234/97 não é inconstitucional,
em razão da existência, designadamente, do artigo 3.º, n.º 2, alínea e) do CIEC, mas daí não se poderá
concluir, a contrario, não ser também o artigo 3.º, n.º 2, alínea e) do CIEC ele próprio inconstitucional,
em razão da (pré) existência do § 7º da Portaria n.º 234/97.
Conclui-se, pois, que o juiz “a quo” não estava dispensado de resolver a questão de inconstitucionalidade do artigo 3.º, n.º 2, alínea e) do CIEC suscitada na impugnação pelo ora recorrente, pois que
a questão foi-lhe oportuna e devidamente colocada e o seu conhecimento não estava prejudicado pela
solução que deu, por remissão, à questão da inconstitucionalidade do n.º 7 da Portaria n.º 234/97.
Não tendo dela conhecido, como lhe cumpria, a sentença recorrida é nula, por omissão de pronúncia (artigos 125.º, n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC), devendo pois ser anulada e os autos
baixarem à primeira instância para se proceder à reforma da sentença, em cumprimento do disposto no
n.º 2 do artigo 731.º do Código de Processo Civil.
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O recurso merece provimento.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, anulando-se a sentença recorrida
e ordenando a baixa do processo ao tribunal “a quo” para reforma da sentença, ficando prejudicado o
conhecimento das demais questões suscitadas neste recurso.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Prescrição. Dívidas à segurança social. Lei n. 17/2000, de 8 de Agosto.
Sumário:
I — No domínio da Lei n. 17/2000, o prazo prescricional era de 5 anos.
II — O prazo prescricional, no domínio da citada Lei, interrompia-se por qualquer
diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento – art. 63º, n. 3.
III — As diligências levadas a cabo pelo órgão de execução fiscal, com conhecimento
desse responsável, com vista à reversão da dívida e consequente citação do mesmo,
são diligências administrativas e não diligências judiciais ou processuais.
Processo n.º 190/09-30.
Recorrente: José de Sousa Bastos.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JOSÉ DE SOUSA BASTOS, executado por reversão nos presentes autos, veio, junto do TAF
de Viseu, pedir se declarasse a prescrição da dívida exequenda.
O Mm. Juiz daquele Tribunal negou provimento à referida reclamação.
Inconformado, o reclamante interpôs recurso para este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
a) O Meritíssimo Juiz “a quo” não fez a melhor interpretação da excepção peremptória, quanto à
prescrição das dívidas exequendas de 1999 da Segurança Social.
b) Pela entrada em vigor da Lei 17/2000 de 08 Agosto, tal prazo passou a ser de 5 anos.
c) Contudo, com a entrada da Lei 4/2007 de 16 de Janeiro, que revogou a Lei 32/2002, mantendo
o mesmo regime no seu art. 60º, do seu n. 4, quanto aos factos interruptivos da prescrição, tendo a
seguinte redacção; “A prescrição interrompe-se por qualquer diligência administrativa, realizada como
conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da divida”.
d) Assim, por um lado, o novo prazo de prescrição de cinco anos previsto no n. 3 do art. 63º da
Lei n. 17/2000 apenas se pode contar a partir da entrada em vigor desse diploma, em 5/2/2001 e, por
outro, a citação do revertido, ocorrida em 21/03/2005, não interrompeu a prescrição, em harmonia com
o disposto no n. 3 desse art. 63º do mencionado diploma.
e) Logo, aqueles factos interruptivos da prescrição, determinam que, fica, consequentemente,
afastada a relevância interruptiva, da citação, da reclamação, do recurso da impugnação, que é atribuída
pelo n. 1 do art. 49º da LGT, às obrigações tributárias.
f) Como, no que não está especialmente regulado, será de aplicar as regras dos artigos 48º, e 49º,
da LGT.
g) Isto significa, que é também aplicável aos referidos créditos da Segurança Social, o que se
estabelecia no n. 2 do art. 49º da LGT (só revogado pelo orçamento de 2007).
h) À luz daquela norma, não ocorria essa inutilização do tempo decorrido antes do acto interruptivo, pois, se ocorresse a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável
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ao sujeito passivo, cessava o efeito interruptivo, somando-se o tempo que decorresse após esse período
ao que tinha decorrido até à data da autuação.
i) E, tal como é entendimento pacífico e corrente da nossa jurisprudência (e que veio, posteriormente, a encontrar acolhimento no art. 49º n. 2 da LGT), a interrupção da prescrição pela instauração
da execução contra a sociedade devedora é eficaz não só quanto a esta como, também, quanto aos
responsáveis subsidiários, sendo indiferente a modificação da instância determinada pela reversão (Cfr.
o Acórdão do STA – Pleno de 10/4/91, in AD n. 361º, pág.119).
j) A Lei n. 53-A/2006, de 29 de Dezembro revogou o n. 2 do art. 49º da LGT, pelo que deixou de
haver um regime próprio do direito tributário sobre os efeitos da interrupção da prescrição.
k) Porém, como resulta do art. 830-B daquela Lei, a alteração legislativa não se aplica apenas aos
prazos de prescrição em que já tivesse decorrido mais de um ano de paragem do processo por facto não
imputável ao sujeito passivo, ou, por outras palavras, o novo regime apenas de aplica aos casos em que
a cessação do efeito interruptivo não se tivesse já verificado, à face da lei anterior.
l) E, de harmonia com os princípios gerais de aplicação da lei processual no tempo (aplicação
imediata, com respeito pela validade dos actos já praticados) e com os princípios gerais de aplicação
temporal das normas de direito substantivo consagrados no art. 12º do Cód. Civil, ainda que fosse atribuída eficácia retroactiva a esta Lei (e não foi) sempre se teriam de ressalvar os efeitos já produzidos
pelos factos que a lei se destina a regular.
m) Daí que, desde o momento em se constituíram as dívidas à Segurança Social (1999), ficou
determinado na ordem jurídica que elas se regiam, nomeadamente quanto à prescrição, pelo regime
substantivo estabelecido nos diplomas que então vigoravam, tendo a Lei nova de respeitar integralmente os factos produzidos anteriormente e as situações jurídicas constituídas à luz dessa anterior
legislação.
n) Por outro lado, este novo prazo de 5 anos, só pode contar-se a partir do momento da entrada
em vigor da lei, conforme o impõe o citado art. 297º. n. 1 do Cód. Civil.
o) Pelo que este novo e encurtado prazo de 5 anos só pode, naturalmente, contar-se a partir da data
em que cessou o referido efeito interruptivo e se reiniciou a prescrição, na segunda metade de 2001,
p) Ora, visto que, desde então, já decorreram os citados cinco anos (o que, aliás, já acontece à data
em que foi proferida a douta sentença), torna-se inquestionável que as dívidas se encontram extintas,
por prescrição.
q) Para concluir, nunca podiam relevar como actos interruptivos, como pretendeu a douta sentença,
com as diligências efectuadas nessa concreta execução fiscal, isto é, as diligências posteriormente levadas
a cabo pelo órgão de execução fiscal com vista à reversão da dívida contra o responsável subsidiário e
a consequente citação do Reclamante para essa execução.
r) Isto porque, por um lado, não se trata de diligências administrativas (mas processuais ou judiciais) e, por outro, a paragem dessa execução (10-05-2005 fls. 38 a 40), já havia provocado o reinício
do prazo de prescrição.
s) Pelo que os actos que nela foram posteriormente praticados já não podiam perturbar o seu
decurso, sob pena de se afectarem os efeitos da cessação do efeito interruptivo causado pela paragem
desse processo e que implicou, por força da lei, o reinício da prescrição.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. Na segunda metade de 2001 foi instaurado no Serviço de Finanças de Oliveira de
Azeméis-1, contra Bastos CEE Comércio Exportação Importação Representações Produtos Alimentares Ld., o processo de execução fiscal n. 01232001/01007505, para cobrança coerciva de
contribuições e juros de mora respeitantes aos meses de Maio a Dezembro de 1999, no montante
global de 13.612,21 €.
B. No processo referido em A) o Reclamante foi notificado em 21 de Março de 2005, para o
exercício de audição prévia através de carta registada simples.
C. No mesmo processo foi o Reclamante citado do despacho de reversão e para os demais termos
do processo, nomeadamente do prazo de pagamento voluntário e dos meios de reacção à citação, através
de carta registada com a/r, sendo que o AR foi assinado em 10-05-2005.
D. No processo executivo vindo de referir foi realizada penhora de imóvel, no dia 14-09-2005,
tendo o Reclamante sido nomeado fiel depositário.
E. José de Sousa Bastos, em dia 13-02-2007, veio reclamar para o Exmº Chefe de Finanças de
Oliveira de Azeméis alegando que a notificação para o exercício do direito de audiência relativa ao
projecto de reversão é nula; no despacho de reversão não se concretizou se o Reclamante foi gestor de
facto e se agiu ou não com culpa; a obrigação tributária está prescrita e se assim não se entender deve
a reclamação subir de imediato.
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F. Respondeu o Requerido por despacho datado de 16-02-2007, aludindo, para além do mais às
ocorrências processuais referidas em B) a D), “... Assim, porque se mostra excedido o prazo de 10 dias
findo o qual o órgão de execução poderia, se o entendesse, revogar o acto reclamado, mantenho todos
os actos processuais realizados...”. Despacho notificado ao Requerente, via postal, por carta remetida
em 01-03-2007, na pessoa do seu ilustre Mandatário.
G. A reclamação referida em E) deu origem à Reclamação n. 419/07.6B que veio a ser finalizada
com decisão de arquivamento por ineptidão inicial.
H. O Reclamante apresentou em 16-01-2008, dirigido a estes autos mas aludindo também a outras
execuções, pedido de pronúncia do Órgão de Execução Fiscal acerca da prescrição da dívida tributária
e outros requerimentos, bem como a “suspensão dos processos executivos e fiscais com reserva de
qualquer penhora ou venda judicial”.
I. Em resposta ao pedido vindo de aludir o Impetrado comunicou ao Reclamante, na pessoa do
seu Mandatário, através de carta expedida em 24-01-2004: “... sou a comunicar que, da informação que
solicita, já foi notificado das sentenças proferidas nos Processos n. 780/07.2BEVIS e 419/07.6BEVIS,
através dos ofícios do TAF de Viseu, datados de 9 e 10 de Julho do ano de 2007”.
J. Reagindo contra a comunicação referida em I) o Reclamante apresentou em 30-01-2001 a reclamação que deu origem aos presentes autos e onde se pediu se revogue o despacho, se extinga a execução
por ter ocorrido a prescrição da dívida exequenda ou se ordene a subida imediata da reclamação com
efeito suspensivo para evitar qualquer venda judicial dos bens penhorados.
K. O Autor do despacho reclamado pronunciou-se sobre a Reclamação, pormenorizadamente
sobre a alegada prescrição, manteve o despacho reclamado concluindo “pela exigibilidade da divida
exequenda e acrescido. Dada a invocada ocorrência de prejuízo irreparável remetam-se os autos ao
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu”.
3. A questão a decidir tem a ver com a eventual prescrição da obrigação tributária (contribuições
para a segurança social).
A resposta a esta questão é negativa.
Vejamos porquê.
A dívida à Segurança Social aqui em causa reporta-se a 1999.
À data, e no tocante às dívidas à Segurança Social, vigorava a Lei n. 28/84, de 14/8, que previa,
no seu art. 53º, 2, que as Contribuições à Segurança Social prescreviam no prazo de 10 anos.
Disposição correspondente à do (entretanto revogado) art. 34º do CPT, este para as obrigações
tributárias.
Não tinha pois aplicação o disposto no n. 1 do art. 48º da LGT – prescrição das dívidas tributárias
no prazo de 8 anos – pois aquela era uma lei especial.
Porém no ano 2000 foi publicada a Lei n. 17/2000, que entrou em vigor em 5/2/2001 (vide
art. 119º).
Como, em função desta lei, o prazo prescricional era de 5 anos (art. 63º, n. 2), é sempre este o
prazo a considerar, por se tratar de um prazo mais curto que o fixado na lei anterior (sendo que, de
harmonia com a lei nova faltava menos tempo para o decurso do prazo prescricional), contando-se,
porém, o prazo a partir da entrada em vigor da nova lei – art. 297º do CC.
Já vimos que o recorrente foi notificado para o exercício do direito de audição em 21 de Março
de 2005 e citado do despacho de reversão em 10/5/2005 – alíneas b) e c) do probatório.
O prazo prescricional, no domínio da Lei n. 17/2000, interrompe-se “por qualquer diligência
administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação
ou à cobrança da dívida” – art. 63º, n. 3, da Lei n. 17/2000 de 8 de Agosto.
Sendo que, diferentemente do que refere o recorrente – vide conclusões q), r) e s) – as diligências
levadas a cabo pelo órgão de execução fiscal, nesse processo são diligências administrativas, que não
processuais ou judiciais. É certo que o processo executivo é um processo de natureza judicial, como
decorre do n. 1 do art. 103º da LGT. Mas nele podem ser praticados actos materialmente administrativos, como ser estatui no n. 2 do citado preceito legal. Ora, os actos em causa são realmente actos
materialmente administrativos.
O que significa que não há qualquer prescrição.
Nem vale acenar com o art. 48º, n. 3, da LGT, por isso que à data nem sequer estava esgotado o
prazo prescricional relativamente ao devedor principal.
Assim sendo, não ocorre a alegada prescrição da dívida exequenda.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.
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Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Decisão de aplicação de coima por infracção fiscal. Nulidade insuprível. Descrição
sumária dos factos.
Sumário:
I — A falta de requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, previstos no
artigo 79.º do RGIT, constitui, de facto, segundo o artigo 63.º, n.º 1, alínea d)
do mesmo diploma legal, nulidade insuprível do processo de contra-ordenação
fiscal.
II — Tais requisitos visam assegurar ao arguido a possibilidade de exercício efectivo
dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e
condições em que pode impugnar judicialmente aquela decisão.
III — Não enferma de nulidade insuprível, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º
do RGIT, o despacho de aplicação de coima por infracção fiscal em que se refere
que esta se caracteriza por apresentação dentro do prazo legal de declaração
periódica sem meio de pagamento ou com pagamento insuficiente, indicando as
normas legais do CIVA que prevêem o comportamento punível e a coima aplicável,
além do período a que respeita a infracção e a data em que devia ser cumprida a
obrigação em falta.
Processo n.º 205/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Mundiporta Comércio e Montagem de Portas Divisórias, SA e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Magistrado do MP junto do Tribunal Tributário de Lisboa, não se conformando com a decisão
da Mma. Juíza daquele tribunal que declarou a nulidade da decisão de aplicação de coima no montante
de € 13.516,28 a Mundiporta – Comércio e Montagem de Portas, SA, com os sinais dos autos, pela
prática da contra-ordenação fiscal, prevista e punida pelos artigos 114.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4 do RGIT,
e, em consequência, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 63.º do RGIT, anulou os subsequentes
termos do processo de contra-ordenação dependentes dessa decisão, dela vem interpor recurso para
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1.ª- A decisão que aplicou a coima indica o montante do imposto exigível, o valor da prestação
tributária em falta, o período a que respeita a infracção e o termo do prazo para o seu cumprimento,
com indicação de que se trata de IVA, pois que é referido o CIVA na indicação das normas infringidas.
2.ª- Faz, portanto, referência à obrigação tributária cujo incumprimento determinou o procedimento contra-ordenacional.
3.ª- Aliás, a arguida, no requerimento de recurso a fls. 11/16 dos autos, não põe em causa a prática
da infracção, justificando o seu comportamento repetido entre o início de 2003 e final de 2005 com a
crise económica que assolou o mercado português.
4.ª- Os requisitos elencados no art.º 79.º, n.º 1 do RGIT visam assegurar ao arguido a possibilidade
de exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados e das normas legais em que se enquadram e condições em que pode
impugnar judicialmente aquela decisão.
5.ª- Por isso, tais requisitos deverão considerar-se satisfeitos quando as indicações contidas na
decisão sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos.
6.ª- Da descrição dos factos constante da decisão de aplicação da coima foi possível à arguida
perceber ter apresentado a declaração periódica de IVA no prazo legal, mas sem meio de pagamento,
qual o montante deste e a data da infracção.
7.ª- O que lhe permitiu exercer efectivamente o seu direito de defesa.
8.ª- Consequentemente, a decisão que aplicou a coima obedeceu à imposição contida no art.º 79.º,
n.º 1, b) do RGIT.
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Contra-alegando, vem a arguida dizer que:
I. Entendeu o Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa que a decisão de aplicação de coima
à arguida, no valor de € 11.961,31, viola o disposto no art.º 79.º, n.º 1, b) RGIT, padecendo, por isso,
de nulidade insuprível, nos termos do art.º 63.º, n.º 1, d), n.ºs 3 e 5 RGIT.
II. Essa decisão é, do ponto de vista jurídico, inatacável, devendo, por isso, ser mantida.
III. Ficou provado que a descrição sumária dos factos constante do despacho de aplicação de
coima, exigida pelo art.º 79.º, n.º 1, b) RGIT, “omite qualquer referência à obrigação tributária cujo
incumprimento determinou o procedimento contra-ordenacional, sendo ainda contraditória ao estabelecer que não foi entregue qualquer valor, e que a obrigação foi cumprida em 12-07-2004, ou seja,
dentro da data apontada como limite para cumprimento da obrigação, não permitindo, desta forma,
perceber em que consiste a alegada infracção”.
IV. A ratio do art.º 79.º, n.º 1, b) RGIT ao impor a indicação dos elementos que contribuíram para
a fixação da coima é a de, reflexamente, traduzir uma exigência de fundamentação da decisão.
V. A mera referência ao quantitativo da prestação tributária, sem qualquer indicação da sua identificação, não fundamenta, no caso concreto, a decisão de aplicação de coima, porquanto não justifica
que, no presente caso, estejam verificados os pressupostos de aplicação da mesma (art.º 79.º RGIT).
VI. Constitui jurisprudência constante dos tribunais superiores que a mera referência para as
normas legais punitivas não preenche o requisito legal de “descrição sumária dos factos”, tanto mais
que a “indicação das normas violadas e punitivas” constitui outro requisito da decisão de aplicação de
coima, distinto da “descrição sumária dos factos”, não obstante ambos constarem da mesma alínea b)
do art.º 79.º RGIT.
VII. A exigência de descrição sumária dos factos e consequente fundamentação da decisão exige,
assim, a indicação expressa dos elementos que contribuíram para a fixação da coima de modo a que o
arguido possa convenientemente exercer o seu direito de defesa, sabendo exactamente quais os elementos
que contribuíram para a fixação da coima e se foram os únicos tidos em conta para tal efeito.
VIII. Não se tendo exarado, no presente caso, tal descrição sumária dos factos no despacho que
aplicou a coima à arguida, é esta decisão nula, devendo, em consequência, ser anulados todos os termos
subsequentes do processo de contra-ordenação dependentes dessa decisão (art.º 63.º, n.º 3 RGIT).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1. Em 24 de Julho de 2004 foi levantado auto de notícia contra a ora Recorrente, por violação do
disposto nos artigos 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, a) do Código do IVA (cfr. fls. 2);
2. Com base no auto de notícia referido em 1., foi instaurado contra a ora Recorrente, no Serviço
de Finanças de Lisboa – 8, o processo de contra-ordenação n.º 3107200506037461, em consequência do
qual, pelo despacho de 1.03.2006, objecto deste recurso, foi aplicada coima no montante de € 13.516,28
(cfr. fls. 1 a 3, 6 e 7);
3. Em tal despacho, na parte relevante para a decisão do Recurso, lê-se:
«Descrição Sumária dos Factos
Ao(À) arguido(a) foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Montante de imposto
exigível: 59806,56 Eur.; 2. Valor da prestação tributária entregue: 0,00 Eur.; 3. Valor da prestação
tributária em falta: 59806,56; 4. Data de cumprimento da obrigação: 12/7/2004; 5. Período a que
respeita a infracção: 2004/05; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 12/07/2004, os
quais se dão como provados.
Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do(s) artigo(s) abaixo indicados, punidos pelo(s)
artigo(s) do RGIT referidos no quadro aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 05/07, constituindo contra-ordenação(ões).
Normas Infringidas
Código CIVA – Artigo: art.ºs 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, a) CIVA – Apresentação dentro do prazo DP,
sem meio de pagamento ou com meio de pagamento insuficiente (M)
Normas Punitivas
Código RGIT: art.ºs 114.º, n.º 2 e 26.º, n,º 4 do RGIT – Falta entrega prest. Tributária dentro
prazo (M)
Período Tributação
2004/05
Data Infracção
2004-07-12
Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do art.º 7.º do Dec.-Lei n.º 433/82, de 27/10,
aplicável por força do art.º 3.º do RGIT, concluindo-se dos autos a prática pelo(s) arguido(s) e como
autor(es) material(ais) da(s) contra-ordenação(ões) identificada(s) supra» - (cfr. fls. 6 e 7).
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III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TT de Lisboa que entendeu
que a decisão de aplicação de coima à arguida, ora recorrida, no valor de € 11.961,31, viola o disposto
no artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT, padecendo, por isso, de nulidade insuprível, nos termos do
artigo 63.º, n.ºs 1, alínea d), 3 e 5 do RGIT.
Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que, neste caso, a decisão administrativa de aplicação
de coima de que se recorre, para além de indicar as normas violadas e punitivas, integra como únicos
factos motivadores da decisão a falta de entrega de uma prestação tributária, que apenas quantifica, não
a identificando, referindo apenas que o valor da prestação tributária entregue é de 0 (zero) euros, e que
a obrigação foi cumprida em 12-7-2004, data esta correspondente àquela que é apontada, precisamente,
como sendo o termo do prazo para cumprimento da obrigação.
Ou seja, a decisão recorrida, em seu entender, na descrição sumária dos factos, omite qualquer
referência à obrigação tributária cujo incumprimento determinou o procedimento contra-ordenacional,
sendo ainda contraditória ao estabelecer que não foi entregue qualquer valor e que a obrigação foi
cumprida em 12/7/2004, ou seja, dentro da data apontada como limite para cumprimento da obrigação,
não permitindo, desta forma, perceber em que consiste a alegada infracção.
A falta de requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, previstos no artigo 79.º do RGIT,
constitui, de facto, segundo o artigo 63.º, n.º 1, alínea d) do mesmo diploma legal, nulidade insuprível
do processo de contra-ordenação fiscal.
Entre os requisitos que a decisão administrativa de aplicação de coimas deve conter, consta, na
verdade, a descrição sumária dos factos e a indicação das normas violadas e punitivas.
Tais requisitos visam assegurar ao arguido a possibilidade de exercício efectivo dos seus direitos
de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito dos factos que lhe são imputados, das
normas legais em que se enquadram e condições em que pode impugnar judicialmente aquela decisão.
Por isso, as exigências feitas no citado normativo deverão considerar-se satisfeitas quando as
indicações contidas na decisão sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos
(v. Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, in RGIT, 2.ª edição, 2003, pág. 468).
Ora, no caso em apreço, na decisão que aplicou a coima à ora recorrida é feita referência expressa
à obrigação tributária cujo incumprimento determinou o procedimento contra-ordenacional pois nela
é mencionado sob a epígrafe «Normas infringidas» o Código CIVA – artigos 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1,
alínea a) CIVA – Apresentação dentro do prazo D.P. s/meio pagamento ou com meio de pagamento
insuficiente (M).
Por outro lado, também não existe qualquer contradição quando se diz que a data da infracção
ocorreu em 12/7/2004 e que a data de cumprimento da obrigação é 12/7/2004, pois tal apenas significa
que não tendo a arguida cumprido a obrigação na data em que o devia ter feito se verificou, nessa mesma
data, a infracção que lhe é imputada.
Aliás, que a arguida teve conhecimento perfeito dos factos que lhe eram imputados e entendeu
correctamente a decisão de aplicação da coima resulta claramente do recurso dela interposto para o
tribunal “a quo” onde ela afirma logo na 1.ª conclusão ser acusada da prática de uma contra-ordenação
por ter apresentado a declaração periódica de IVA no prazo legal mas sem meio de pagamento, infracção essa que também lhe foi, de resto, imputada noutros processos de contra-ordenação, referentes ao
período compreendido entre o início de 2003 e o final de 2005.
E foi esse perfeito conhecimento dos factos que lhe são imputados que lhe permitiu vir exercer
efectivamente o seu direito de defesa, justificando o seu comportamento com a situação financeira grave
em que se encontrava e pedindo a sua condenação numa única infracção continuada.
Estão, assim, indicados na decisão administrativa de aplicação da coima os factos que integram a
infracção, consubstanciados na apresentação dentro do prazo da declaração periódica de IVA sem meio
de pagamento, o período a que mesma se reporta e as normas violadas e punitivas, sendo a descrição
perfeitamente suficiente para a arguida a entender e poder eficazmente organizar a sua defesa, como
fez.
Por isso, é de concluir que a decisão administrativa de aplicação da coima não enferma de nulidade
enquadrável na alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT.
A decisão recorrida, por ter concluído pela verificação da nulidade insuprível, não apreciou as
questões colocadas pela arguida no recurso da decisão de aplicação de coima.
Assim, deve o processo baixar ao TT de Lisboa a fim de serem aí apreciadas as questões suscitadas
em tal recurso, se nada obstar ao seu conhecimento.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário em
conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, e ordenar a baixa do processo ao Tribunal
Tributário de Lisboa, a fim de aí serem conhecidas as questões suscitadas pela arguida no recurso da
decisão de aplicação de coima, se a tal não obstar razão diferente da invocada na sentença recorrida.
Custas pela recorrida, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa (Vencido. Entendo
que ocorre nulidade insuprível, pelo que negaria provimento ao recurso) — Jorge Lino.
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Acórdão de 29 de Abril de 2009
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Descrição sumária dos factos.
Sumário:
I — O requisito da decisão administrativa de aplicação de coima “descrição sumária
dos factos” (artigo 79.º, n.º 1, alínea b), primeira parte, do RGIT) tem de ser
interpretado em correlação necessária com tipo legal no qual se prevê e pune a
infracção imputada ao arguido, pois os factos que importa descrever sumariamente
na decisão de aplicação da coima não são senão tais factos tipicamente ilícitos.
II — O facto tipificado como contra-ordenação no n.º 2 do artigo 114.º do RGIT é o
tipificado no n.º 1 do mesmo preceito legal, mas cometido de forma negligente,
constituindo seu pressuposto essencial a prévia dedução da prestação tributária
não entregue.
III — Não preenche o tipo legal de contra-ordenação previsto e punido nos números 1
e 2 do artigo 114.º do RGIT a falta de entrega da prestação tributária de IVA,
pois no IVA a prestação a entregar é, não a prestação tributária deduzida, mas
a diferença positiva entre o imposto suportado pelo sujeito passivo e o imposto a
cuja dedução tem direito.
Processo n.º 241/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: LARGEWALL – Utilidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários, Lda e
outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário
de Lisboa, de 17 de Janeiro de 2008, que declarou a nulidade da decisão administrativa de aplicação
de coima aplicada à arguida LARGEWALL – Utilidades, Equipamentos e Investimentos Imobiliários,
Lda., com os sinais dos autos, apresentando as seguintes conclusões:
1ª A decisão da autoridade tributária de 20 de Março de 2006, exarada a fls. 06/07, indica o valor
da prestação tributária exigível (€ 17.420,75); o montante entregue (0), ou seja, nada; o valor da prestação em falta (€ 17.420,75); a data do termo do prazo para cumprimento da obrigação (2004/08/16);
o período a que respeita a infracção (2004/0T) e a data em que e foi cumprida a obrigação declarativa,
com entrega da DP (10/08/2004).
2ª Esta descrição é completada pela indicação da norma infringida, que especifica do que se
trata – artigos 26.º/1 e 40.º/1/b) do CIVA – apresentação dentro do prazo declaração periódicas sem
meio de pagamento ou com meio insuficiente.
3ª Os requisitos previstos no artigo 97.º (sic) do RGTI visam assegurar ao arguido a possibilidade
do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e condições em que pode
impugnar judicialmente aquela decisão.
4ª Por isso tais requisitos deverão considerar-se preenchidos quando as indicações constantes
da decisão que aplica a coima sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos.
5ª Ora, da descrição dos factos constante da decisão da coima é, claramente, possível à arguida
perceber que não entregou uma prestação tributária devida, qual o seu valor, qual o período a que
respeita, qual o prazo de cumprimento da obrigação, sendo certo que a mesma se encontra devidamente identificada.
6ª Aliás, pela leitura do requerimento de recurso judicial interposto pela arguida, facilmente,
se constata que percebeu, cabalmente, os factos que determinaram a aplicação da coima, o que lhe
permitiu o exercício efectivo do seu direito de defesa., embora seja certo que vem arguir a nulidade
da decisão que aplica a coima e a sua falta de fundamentação ancorada em normas, ora há muito
revogadas (artigo 113.º da LGT), ora inaplicáveis ao caso (artigo 77.º da LGT).
7ª Portanto, a decisão que aplicou a coima contém a descrição sumária dos factos, nos termos
impostos pela norma constante do artigo 79.º/1/ b) do RGIT.
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8ª A douta decisão sob censura violou, por errada interpretação, o estatuído no artigo 63º/1/ b),
1.ª parte, do RGIT.
2 – Contra-alegou a arguida, defendendo a bondade da sentença recorrida, sustentando em conclusão que:
1 – É entendimento predominante da jurisprudência e da doutrina, que a sentença (ou despacho)
se encontra devidamente fundamentado sempre que é possível, através do mesmo, descobrir qual o
percurso cognitivo utilizado pelo seu autor para chegar à decisão final.
2 – No caso concreto dos autos, a decisão administrativa de aplicação da coima, apenas indica
como factos impulsionadores da sua decisão de aplicação da coima, a falta de entrega de uma prestação tributária, não a identificando sequer.
3 – A descrição sumária dos factos revela-se essencial na aplicação da norma punitiva, pois só
por essa via se poderá aferir qual o percurso cognitivo utilizado pelo autor para chegar até à decisão
final;
4 – Pelo que, viola a decisão da autoridade administrativa, com esta indeterminada descrição
factual, o disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 79.º do RGIT.
5 – A decisão administrativa que aplicou a coima é confusa e imprecisa, pois refere que a obrigação foi cumprida em 10-08-2004, quando o termo do prazo para o seu cumprimento só ocorreria
em 16-08-2004;
6 – No que concerne à enunciação das normas alegadamente infringidas, a entidade administrativa
menciona o art. 26.º, n.º 1 b) CIVA, referindo ainda “Apresentação dentro do prazo D.P., s/ pagamento
ou c/pagamento insuf. (T)”, não permitindo desta forma perceber em que consiste a alegada infracção,
se na apresentação dentro do prazo sem pagamento, ou se, por outro lado, na apresentação dentro do
prazo mas com pagamento insuficiente.
7 – Apreciada a decisão administrativa de aplicação da coima, constata-se que a mesma não
esclarece, quanto ao meio de pagamento, se o mesmo foi entregue, ou não, e tendo sido, se o foi parcialmente, e em que data.
8 – A ausência da descrição sumária dos factos, aliada à obscura e confusa indicação do preenchimento do tipo de infracção cometida com relação às normas violadas, consubstancia-se numa violação
do exercício efectivo dos direitos de defesa da arguida, o qual só poderá existir com o conhecimento
perfeito dos factos que lhe são imputados e das normas legais em que se enquadram.
9 – A falta de requisitos legais da decisão de aplicação da coima prevista no art. 79.º do RGIT,
constitui, segundo o art. 63.º n.º 1, alínea d) do mesmo regime jurídico, nulidade insuprível do processo
de contra-ordenação fiscal.
10 – Por outro lado, no art. 27.º do RGIT, prevê-se que a coima seja graduada em função da
gravidade do facto, da culpa do agente, da sua situação económica e, sempre que possível, exercer
(sic) o benefício económico que o agente retirou da prática da contra-ordenação;
11 – Na alínea c) do n.º 1 do transcrito art. 79.º do mesmo diploma, inclui-se nos requisitos da
decisão que aplica a coima, a indicação dos elementos que contribuíram para a sua fixação.
12 – A decisão da autoridade administrativa omitiu os requisitos do art. 79.º do RGIT, o que
equivale a dizer que omitiu a indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima,
bem como o critério utilizado para a sua fixação, já que não refere a condição económica da arguida,
a gravidade do facto, a culpa do agente e ainda, a razão pela qual optou pela fixação da coima pelo
valor indicado, e não qualquer outro.
13 – Não consubstancia fundamentação a remissão para o auto de notícia ou para as informações
antecedentes da decisão recorrida, como refere a Doutrina dominante (Jorge Lopes de Sousa e Manuel
Simas Santos, no Regime Geral das Infracções Tributárias, Anotado, 2.ª edição, a páginas 468).
14 – A autoridade administrativa refere, no que respeita à indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima, a informação 130, fazendo crer que remete para a mesma.
15 – O auto de notícia não contém os elementos de facto e de direito suficientes para instruírem
a decisão de aplicação da coima.
16 – A decisão que aplicou a coima é nula, como bem entendeu o Tribunal tributário de Lisboa.
17 – Neste sentido já se pronunciou o Tribunal central Administrativo, no Acórdão de 11/01/2000,
proferido no processo n.º 241/99, in www.dgsi.pt, bem como o Supremo Tribunal Administrativo.
18 – O S.T.A. tem-se debruçado bastantes vezes sobre a falta de requisitos legais da decisão
que aplica a coima, firmando o entendimento de se estar perante nulidade insanável, acarretando a
normal anulação do acto, nomeadamente nos Acs. de 18.02.98, proferido no recurso n.º 22216; de
30.06.99, rec. 23834, de 22.06.99, rec. 23580, de 27.10.99, Rec. 23619, de 12.01.00, Rec. 22282 e de
01.03.00, rec. 24510.
Termos em que, com os demais de direito, doutamente supridos por V.Exas., deve ser julgado
improcedente o presente recurso, mantendo-se a sentença proferida, assim se fazendo a tão costumada Justiça.
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3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido
de que deve ser dado provimento ao recurso
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 - Questão a decidir
É a de saber se a decisão administrativa de aplicação da coima que está na base dos presentes
autos se encontra ferida de nulidade insuprível por “falta de menção dos requisitos legais da decisão
de aplicação das coimas” (artigo 63.º, n.º 1 alínea d), primeira parte do Regime Geral das Infracções
Tributárias - RGIT), devendo apreciar-se especificamente se cumpre o requisito legal “descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas” (artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT) e,
no caso de improcedência deste fundamento, se cumpre o requisito relativo à indicação dos elementos
que contribuíram para a fixação da coima (artigo 79.º, n.º 1, alínea c) do RGIT).
5 – Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
A. O Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 3 instaurou à recorrente um processo de contra-ordenação em consequência do qual, pelo despacho objecto deste recurso, lhe aplicou uma coima €
3 606,10 – fls. 6-7;
B. Em tal despacho, na parte relevante para a decisão do Recurso, lê-se:
«Descrição Sumária dos Factos
Ao (A) arguido(a) foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Montante de imposto
exigível: 17420,75 Eur.; 2. Valor da prestação tributária entregue: 0 Eur; 3. Valor da prestação tributária em falta: 17420,75; 4. Data de cumprimento da obrigação: 10/08/2004; Período a que respeita
a infracção: 2004/06T; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 16/08/2004;, os quais se
dão como provados.
Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do(s) artigo(s) abaixo indicado(s), punidos pelo(s)
artigo(s) do RGIT referidos no quadro aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 05/07, constituindo contra-ordenação(ões).
Normas Infringidas: Código CIVA – Artigo Artº. 26 n.º 1 e 40 n.º 1 b) CIVA – Apresentação
dentro do prazo D.P. s/ pagamento ou c/ pagamento insufic. (T)
Normas Punitivas
- Artigo artº 114 n.º 2 e 26 n.º 4 do RGIT – Falta de entrega de prestação tributária dentro prazo
(T)Período Tributação 200406T Data Infracção
2004-08-10
Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do artª. 7º do Dec-Lei n.º 433/82, de 27/10,
aplicável por força do Artº. 3º do RGIT, concluindo-se dos autos a prática, pelo(s) arguido(s) e como
autor(es) material(ais) da(s) contra-ordenação(ões) identificada(s) supra.»
6 – Apreciando
6.1 Da nulidade da decisão administrativa de aplicação da coima por “falta dos requisitos legais
da decisão” no que respeita especificamente à”descrição sumária dos factos e indicação das normas
violadas e punitivas”
A sentença recorrida considerou que “a decisão recorrida, refere, apenas, a omissão de entrega de
prestação tributária, ou a entrega de prestação insuficiente, e as normas violadas e punitivas, não fazendo
qualquer descrição dos factos”. O recorrido particular, por seu turno, imputa à decisão administrativa uma
“indeterminada descrição factual” (cfr. a conclusão n.º 4 das suas contra-alegações supra transcritas),
da qual resulta uma decisão “confusa e imprecisa” e que se consubstancia numa “violação do exercício
efectivo dos direitos de defesa da arguida”, por tanto violadora da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do
RGIT (cfr. as conclusões números 5, 8 e 4 das suas contra-alegações supra transcritas).
Entende, não obstante, o Ministério Público que indicando o despacho recorrido o valor da prestação tributária exigível (€ 17.420,75), o montante entregue (0), ou seja, nada, o valor da prestação
em falta (€ 17.420,75), a data do termo do prazo para cumprimento da obrigação (2004/08/16), o
período a que respeita a infracção (2004/0T) e a data em que foi cumprida a obrigação declarativa,
com entrega da DP (10/08/2004) e sendo esta descrição completada pela indicação da norma infringida, que especifica do que se trata – artigos 26.º/1 e 40.º/1/b) do CIVA – apresentação dentro do prazo
declaração periódicas sem meio de pagamento ou com meio insuficiente, estaria cumprido o requisito a
que se refere a alínea b) do n.º 1, do artigo 79.º do RGIT, pois que teria sido possível à arguida perceber
os factos que lhe são imputados podendo, por isso, exercer efectivamente os seus direitos de defesa.
Vejamos.
O requisito da decisão administrativa de aplicação da coima “descrição sumária dos factos”, constante da primeira parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT, há-de interpretar-se em correlação
necessária com o tipo legal de infracção no qual se prevê e pune a contra-ordenação imputada à arguida,
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pois que os factos que importa descrever, embora sumariamente, na decisão de aplicação da coima não
são outros senão os factos tipicamente ilícitos declarados puníveis pela norma fiscalpunitiva aplicada.
No caso dos autos, a contra-ordenação fiscal imputada à arguida é a do artigo 114.º, n.º 2 do RGIT
(cfr. a decisão de fixação da coima a fls. 6 e 7 dos autos), ou seja, a de “falta de entrega da prestação
tributária” cometida a título de negligência.
Ora, a conduta tipificada como contra-ordenação sancionada pelo n.º 2 do artigo 114.º é a descrita
no n.º 1 do mesmo preceito legal (para o qual o n.º 2 remete, através da menção “se a conduta prevista
no número anterior for imputável a título de negligência…”), ou seja, “a não entrega, total ou parcial,
pelo período até 90 dias, ou por período superior (…) ao credor tributário, da prestação tributária deduzida nos termos da lei (…)” (sublinhados nossos).
Assim, em face do tipo legal de contra-ordenação imputada à arguida, os factos a descrever sumariamente na decisão de aplicação da coima têm de ser subsumíveis no tipo legal em apreço, sob pena
de atipicidade do facto e consequentemente de não poder haver lugar à aplicação de qualquer coima
(cfr. o conceito de infracção tributária constante n.º 1 do artigo 2.º do RGIT).
Se em causa estivesse uma contra-ordenação “omissiva pura”- como a do n.º 1 do artigo 116.º
do RGIT (“Falta ou atraso de declarações”), em que o facto tipicamente ilícito consistisse apenas em
“não fazer algo a que se estava legalmente obrigado a fazer dentro de determinado prazo” -, poder-se-ia entender estar cumprido o requisito legal da decisão de aplicação da coima “descrição sumária
dos factos” (artigos 63.º, n.º 1, alínea d), primeira parte e 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT) se nesta fosse
indicado correctamente qual o dever omitido e qual o momento (o termo do prazo) em que tal dever
devia ter sido cumprido.
Acontece que, no caso, a infracção imputada à arguida não se basta com uma pura omissão de um
dever de agir, contém na sua descrição típica, para além disso, um elemento adicional, que, ao constituir
um pressuposto da punição, tem de estar suportado em factos descritos na decisão de aplicação da coima:
o de que a prestação não entregue se trate de uma “prestação tributária deduzida nos termos da lei”.
Assim, a prévia dedução da prestação tributária não entregue constitui elemento essencial do tipo
legal de contra-ordenação em causa e consequentemente para que se cumpra a “descrição sumária dos
factos” que há-de constar da decisão administrativa de aplicação da coima, terá de haver referência,
ainda que sumária, ao facto da prestação tributária ter sido deduzida.
Ora, compulsando a decisão administrativa de aplicação da coima (a fls. 6 e 7 dos autos), nenhuma
referência, directa ou indirecta, expressa ou por remissão [sendo certo que a mera remissão para o que sobre
os factos constitutivos da infracção se diga no auto de notícia não basta – cfr. JORGE LOPES DE SOUSA/
MANUEL SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 3.ª ed., Lisboa, Áreas
Editora, 2008, pp. 528/530, nota 2 ao art. 79.º do RGIT e a jurisprudência deste Tribunal (a título de exemplo,
cfr. o recente Acórdão de 18/02/2009, rec. n.º 1120/08)], se encontra em relação a esse facto e era essencial
que ele fosse descrito para que a decisão administrativa da coima não se encontrasse ferida de nulidade.
Acresce que, em face das normas legais tidas como violadas na decisão de aplicação da coima
– os artigos 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1 b) do CIVA -, não seria sequer possível entender estar preenchido o
tipo legal de contra-ordenação dos números 1 e 2 do artigo 114.º do RGIT, pois, como tem afirmado
a jurisprudência deste Tribunal [cfr., a título de exemplo, os Acórdãos do STA de 28 de Maio de 2008
(rec. 279/08), de 18 de Setembro de 2008 (rec. 483/08), de 15 de Outubro de 2008 (rec. 481/08) e de
11 de Fevereiro de 2009 (rec. 578/08)], no âmbito do IVA os sujeitos passivos não têm de entregar à
administração tributária a prestação tributária que deduziram (…), mas, antes pelo contrário, apenas
têm de fazer entrega do imposto na medida em que excede o IVA a cuja dedução têm direito, isto é, do
imposto que não deduziram (cfr. o primeiro dos Acórdãos citados), apenas se encontrando no tipo legal
do artigo 114.º do RGIT referência compatível com o IVA no seu n.º 3 e desde que o imposto tenha sido
recebido (cfr. a jurisprudência deste STA supra citada), sendo que este n.º 3 não foi tido nem achado
na decisão de aplicação da coima que está na origem dos presentes autos.
Resulta do exposto que não pode ter-se como adequadamente cumprido no despacho de aplicação
da coima o requisito a que alude a alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT, pelo que bem andou a Mm.ª
juíza “a quo” em declarar nula a decisão de aplicação da coima aplicada à arguida.
Deste modo, fica prejudicado o conhecimento da questão de saber se estaria cumprido o requisito
previsto na parte final da alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT (artigo 660.º, n.º 2 do Código de
Processo Civil).
O recurso não merece, pois, provimento.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.
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Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Justo impedimento. Omissão do pagamento das taxas de justiça.
Sumário:
I — A figura do justo impedimento, prevista no artigo 146.º do Código de Processo
Civil, é de aplicação generalizada quanto aos actos processuais, podendo verificar-se igualmente com relação a actos previstos no Código das Custas Judiciais,
nomeadamente quanto à omissão do pagamento das taxas de justiça, a que se
refere o artigo 690.º-B daquele primeiro diploma legal.
II — Todavia, e no que a esta se refere, a não verificação do justo impedimento, consequenciando a prática do acto fora do prazo, implica a aplicação da multa prevista
especialmente na 2.ª parte do seu n.º 1, que não a referida no artigo 145.º, n.º 5.
Processo n.º 282/08-30.
Recorrente: Cirila Maria do Rosário Neto Pereira.
Recorrido: Fazenda Pública e Vítor Manuel Neto Pereira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Cirila Maria do Rosário Neto Pereira vem reclamar do despacho de fls. 249v, que, por falta de
“pagamento da taxa de justiça subsequente, mesmo acrescida da respectiva multa”, ordenou o desentranhamento da alegação de recurso, julgando o mesmo deserto – artigo 690.º-B, n.º 2, e 690.º, n.º 3,
ambos do Código de Processo Civil.
Alega, em síntese, que “o despacho de fls. 246, que decidiu que a falta de pagamento atempado
de taxa de justiça, não se aplica o art. 145.º, n.º 5 do C. P. Civil, mas, antes, o disposto no art. 690-B do
mesmo diploma, pelo que se indefere o requerido, está em nítida oposição com o despacho de fls. 235
que decidiu que não estavam reunidos os pressupostos para a verificação do justo impedimento”, sendo
que o tribunal “tomou conhecimento de mérito sobre o pedido de justo impedimento requerido pela
recorrente”, pelo que se está “em presença de uma decisão de mérito que tem força obrigatória dentro
do processo”.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Como se mostra dos autos, foi, por despacho de fls. 235, indeferido o requerimento para se considerar verificado o justo impedimento, quanto ao pagamento da taxa de justiça, decisão que transitou
em julgado.
E, notificada a recorrente para o pagamento da respectiva multa, conforme ao disposto no
artigo 690.º-B, n.º 1, do CPC, veio requerer o seu pagamento mas nos termos do seu artigo 145.º,
n.º 5.
O que foi indeferido, por despacho de fls. 246, no sentido de que “à falta de pagamento atempado
da taxa de justiça, não se aplica o artigo 145.º, n.º 5, do CPC, mas, antes, o disposto no artigo 690.º-B
do mesmo diploma”, despacho que igualmente transitou em julgado.
Após o que, dada aquela falta de pagamento da multa, foi ordenado o dito desentranhamento e
julgado deserto o recurso.
Ora, se bem se entende, a “nítida oposição” entre aqueles despachos, de fls. 235 e 246, pretendida
pela recorrente, radicaria em que, tendo o tribunal decidido que, à falta de pagamento atempado da taxa
de justiça não se aplica o artigo 145.º, n.º 5, do CPC, mas, antes, o disposto no artigo 690.º-B do mesmo
diploma, fê-lo em oposição ao despacho que havia decidido que não estavam reunidos os pressupostos
para a verificação do justo impedimento.
Ou seja: tendo o tribunal decidido que se não verifica o justo impedimento, teria de aplicar o
n.º 5 do artigo 145.º, logo por virtude do inciso “independentemente de justo impedimento”; que não
aquele artigo 690.º-B.
Inexiste, todavia, qualquer contradição.
Na verdade, decidiu-se não haver justo impedimento, nos termos do artigo 146.º do CPC, normativo que o regula.
Se o houvesse, estava justificado o atraso na prática do acto.
Todavia, no entendimento do tribunal, também o disposto no artigo 690.º-B, n.º 1, é compatível
com o justo impedimento, desde que se verifiquem os pressupostos previstos naquele artigo 146.º, isto
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é, também o atraso no pagamento na taxa de justiça, mesmo por período inferior a três dias, pode ser
então relevado, evitando a respectiva multa.
As consequências do atraso é que são diferentes, sendo que as do pagamento da taxa de justiça
- recte da junção do respectivo documento comprovativo – são as especialmente previstas naquele
artigo 690.º-B.
O justo impedimento é de aplicação generalizada quanto aos actos processuais.
As consequências da sua não verificação é que são diversas, conforme à natureza destes.
Quando, pois, o tribunal decidiu pela não verificação do justo impedimento, não disse – nem quis
dizer – que a multa aplicável era a do artigo 145.º, n.º 5, do CPC.
Ou, de outro modo: ao contrário do que pretende a recorrente, a não verificação do justo impedimento não consequencia necessariamente a aplicação do n.º 5 do artigo 145.º do CPC; tudo depende
da natureza do acto em causa.
Sendo que – como se decidiu no despacho de fls. 246 -, à falta de pagamento atempado da taxa
de justiça, se aplica o disposto naquele artigo 690.º-B e não o artigo 145.º, n.º 5, do CPC.
Finalmente, como se disse, tal despacho transitou em julgado, pelo que não pode a recorrente
vir, ora, pô-lo em causa, digamos que “à boleia” da reclamação do despacho que julgou deserto o
recurso.
Inexiste, pois, a apontada contradição.
Termos em que se indefere a reclamação.
Custas pela reclamante, com taxa de justiça de 5 ucs.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Decisão de aplicação de coima. Recurso para melhoria da
aplicação do direito.
Sumário:
I — Nos processos judiciais por contra-ordenações tributárias, pode ser admitido
recurso em que a coima aplicada é de valor inferior à alçada dos tribunais tributários, nos casos em que a admissão do recurso se mostre manifestamente necessária
para melhoria da aplicação do direito, por aplicação subsidiária do artigo 73.º,
n.º 2, do Regime Geral das Contra-Ordenações.
II — O objectivo desta disposição, ao prever a possibilidade de aceitação de recursos nos casos em eles são manifestamente necessários para melhoria da
aplicação do direito, não é viabilizar a correcção de decisões que optem por
uma determinada corrente jurisprudencial, mas sim permitir a emenda de erros
jurisprudencialmente inadmissíveis, que estejam à margem de qualquer corrente
jurisprudencial.
III — Não se verifica uma situação de manifesta necessidade de admissão do recurso
para melhoria da aplicação do direito quando a decisão recorrida adoptou uma
corrente jurisprudencial mais exigente sobre a densidade da «descrição sumária
dos factos» que deve constar da decisão de aplicação de coima, por força do
disposto do artigo 79.º, n.º 1, alínea b), do RGIT.
Processo n.º: 331/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Edecine — Empresas de Cinema, L.da e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons Dr. António Calhau.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Magistrado do Ministério Público, em exercício de funções junto do Tribunal Tributário de
Lisboa, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza que declarou nula a decisão que aplicou a
coima a Edecine – Empresas de Cinema, Lda., com os sinais dos autos, no montante de € 125,10, proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 4, dela vem, ao abrigo do estatuído nos artigos 73.º,
n.º 2 e 74.º, n.º 2 do RGCO, ex vi do artigo 3.º, alínea b) do RGIT, interpor recurso para este Tribunal,
por se mostrar manifestamente necessário à melhoria do direito, formulando as seguintes conclusões:
1.ª- A decisão da autoridade tributária de 23 de Agosto de 2007, exarada a fls. 13/14 indica o valor da prestação tributária retida (€ 614,74), a data do termo do prazo para cumprimento da obrigação
(2007/02/21) e o período a que respeita (2007/01).
2.ª- Esta descrição é complementada pela indicação da norma infringida, que especifica do que
se trata – artigo 98.º do CIRS – falta de entrega do imposto retido na fonte.
3.ª- A decisão que aplicou a coima faz, assim, expressa referência à obrigação tributária cujo
incumprimento determinou o procedimento contra-ordenacional.
4.ª- A mesma decisão não sofre de qualquer contradição, na sua fundamentação, que a invalide.
5.ª- Efectivamente, quando ali se refere “Data de cumprimento da obrigação: 21/02/2007”, tal
facto só se pode ficar a dever a evidente lapso material, como se extrai, facilmente, do contexto integral
da decisão.
6.ª- Pois que ali se refere, expressamente, que houve falta de entrega de IRS retido em 2007/01 e
que o prazo de cumprimento da obrigação (data da prática da infracção) é 2007.02.21 e se a obrigação
tivesse sido cumprida nessa data, como é, meridianamente, claro não teria havido infracção.
7.ª- Aliás, o próprio arguido confessa e demonstra documentalmente que só pagou o imposto
indevidamente retido em 2007.04.30 (fls. 2 e 7 dos autos).
8.ª- Os requisitos previstos no artigo 97.º do RGIT visam assegurar ao arguido a possibilidade
do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e condições em que pode
impugnar judicialmente aquela decisão.
9.ª- Por isso tais requisitos deverão considerar-se preenchidos quando as indicações constantes da
decisão que aplica a coima sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos.
10.ª- Ora, da descrição dos factos constantes da decisão da coima é, claramente, possível à arguida
perceber que não entregou uma prestação tributária devida, qual o seu valor e qual o período a que
respeita, sendo certo que a mesma se encontra devidamente identificada.
11.ª- Pela leitura do requerimento de recurso judicial interposto pela arguida, facilmente, se constata
que percebeu, cabalmente, os factos que determinaram a aplicação da coima, facto que lhe permitiu o
exercício efectivo do seu direito de defesa.
12.ª- Portanto, a decisão que aplicou a coima contém a descrição sumária dos factos, nos termos
impostos pela norma constante do artigo 79.º/1/b) do RGIT.
13.ª- A douta decisão sob censura violou, por errada interpretação, o estatuído no artigo 63.º/1/b),
1.ª parte, do RGIT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se provada a seguinte factualidade:
A) Em 16-4-2007 foi levantado auto de notícia contra a ora recorrente por violação do disposto
no artigo 98.º do CIRS – falta de entrega do imposto retido na fonte, punível pelos artigos 114.º, n.º 2
e 26.º, n.º 4 do RGIT (cfr. fls. 2 dos autos, que se dá por integralmente reproduzida).
B) Com base no auto de notícia referido em A) que antecede, o Serviço de Finanças de Lisboa 4
instaurou contra a arguida, ora recorrente, o processo de contra-ordenação n.º 3301200706034853, no
âmbito do qual foi proferido despacho de 23-8-2007, objecto do presente recurso, que aplicou à arguida
uma coima no montante de € 125,10 (cento e vinte e cinco euros e dez cêntimos) - (cfr. fls. 13 e 14 dos
autos, que se dão por integralmente reproduzidas).
C) Do referido despacho consta, na parte relevante para a decisão do recurso, o seguinte:
«Descrição Sumária dos Factos
Ao (À) arguido(a) foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Valor da prestação
tributária retida: 614,74 Eur.; 2. Valor da prestação tributária entregue: 0,00 Eur.; 3. Data de cumprimento da obrigação: 21/02/2007; 4. Período a que respeita a infracção: 2007/01; 5. Termo do prazo
para cumprimento da obrigação: 21/02/2007; os quais se dão como provados.
Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do(s) artigo(s) abaixo indicado(s), punidos pelo(s)
artigo(s) do RGIT referidos no quadro, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 05/07, constituindo contra-ordenação(ões).
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Normas infringidas
Código CIRS artigo art.º 98.º CIRS – Falta de entrega do imposto retido na fonte.
Normas Punitivas
Código RGIT artigo art.º 114.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4 do RGIT – Falta de entrega prestação tributária
dentro do prazo.
Período Tributação
2007/01
Data Infracção
2007-02-21
Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do art.º 7.º do Dec.-Lei n.º 433/82, de 27/10,
aplicável por força do art.º 3.º do RGIT, concluindo-se dos autos a prática pelo(s) arguido(s) e como
autor(es) material(ais) da(s) contra-ordenação(ões) identificada(s) supra.».
III – Vem o presente recurso interposto pelo Exmo. Magistrado do MP junto do Tribunal Tributário de Lisboa da sentença da Mma. Juíza desse tribunal que declarou nula a decisão de aplicação da
coima de € 125,10 à arguida Edecine – Empresas de Cinema, Lda., nos termos da alínea d) do n.º 1 do
artigo 63.º do RGIT, por falta dos requisitos legais previstos no artigo 79.º, n.º 1 do mesmo diploma legal.
Por força do que dispõe o artigo 83.º do RGIT, pode o MP recorrer de decisões dos tribunais
tributários de 1.ª instância para este STA, se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de direito,
excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção acessória.
Ora, no caso em apreço, a coima aplicada é de € 125,10, ou seja, não ultrapassa a alçada dos tribunais tributários, que é de um quarto da alçada estabelecida para os tribunais judiciais de 1.ª instância,
que, para os processos iniciados até 31/12/2007, é € 3.740,98, fixada pelo n.º 1 do artigo 24.º da Lei
n.º 3/99, na redacção dada pelo DL 323/2001, de 17/12.
Verifica-se, assim, a excepção à recorribilidade prevista na parte final do n.º 1 do artigo 83.º do RGIT.
É certo que a admissibilidade de recursos jurisdicionais de decisões judiciais proferidas em processos
contra-ordenacionais em que a coima aplicada é inferior à alçada do tribunal está prevista no artigo 73.º, n.º 2
do RGCO, aprovado pelo DL 433/82, de 27/10, e tem vindo a ser admitida por este STA (v., entre outros,
os acórdãos de 15/2/2007 e de 20/6/2007, proferidos nos recursos n.ºs 1228/06 e 411/07, respectivamente).
Todavia, neste caso, o recorrente MP invoca como fundamento da admissibilidade do presente
recurso a sua manifesta necessidade para a melhoria da aplicação do direito, pelo que há que apreciar,
antes de mais, se se verifica ou não uma situação enquadrável no referido n.º 2 do artigo 73.º do RGCO.
Ora, como se disse no acórdão deste Tribunal de 25/3/2009, proferido no recurso n.º 106/09, “A
expressão «melhoria da aplicação do direito» usada naquele art. 73.º, n.º 2, do RGCO deve interpretar-se como abrangendo todas as situações em que há «erros claros na decisão judicial» (Neste sentido,
pode ver-se o citado acórdão do STA de 20-6-2007, recurso n.º 411/07), situações essas em que, à face
de entendimento jurisprudencial amplamente adoptado, repugne manter na ordem jurídica a decisão
recorrida, por ela constituir uma afronta ao direito.”.
Contudo, no caso em apreço, e como o recorrente MP refere no seu requerimento de interposição
do recurso, entendeu a Mma. Juíza “a quo” que a decisão que aplicou a coima é nula, porque da mesma
não consta a descrição sumária dos factos nos termos do estatuído no artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT.
Àcerca de saber o que seja a descrição sumária dos factos, porém, não existe unanimidade jurisprudencial, como, de resto, o próprio recorrente admite no seu requerimento, sendo que, neste caso, a
Mma. Juíza “a quo” na sentença recorrida adoptou uma corrente jurisprudencial mais exigente sobre
a densidade da descrição sumária dos factos.
E, como se disse também já no aresto deste STA supra citado “O próprio facto de existirem divergências jurisprudenciais sobre aquele conceito indica que não se está perante uma situação em
que possa considerar-se manifesta a necessidade de admissão do recurso para melhoria da aplicação
do direito, pois a opção por uma das correntes jurisprudenciais não pode, em, princípio e sem mais,
considerar-se um erro manifesto, já que ambas terão por suporte alguma argumentação.
Ou, por outras palavras, o objectivo do art. 73.º, n.º 2, do RGCO ao admitir recursos nos casos em
eles são manifestamente necessários para melhoria da aplicação do direito, não é viabilizar a correcção
de decisões que optem por uma determinada corrente jurisprudencial, mas sim permitir a emenda de
erros jurisprudencialmente inadmissíveis, que estejam à margem de qualquer corrente jurisprudencial.”.
Por isso, do mesmo modo, é de concluir aqui que também, neste caso, se não verificam os requisitos de que depende a aceitação do recurso.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em não tomar conhecimento do recurso.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia. Competência-regra do
Tribunal Central Administrativo. Competência excepcional do Supremo Tribunal
Administrativo.
Sumário:
I — A competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso de decisão
de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo,
por regra.
II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário,
goza de tal competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento
matéria de direito.
III — Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de
facto o recurso em que se conclui que «Os processos de execução fiscal estiveram
parados cerca de 13 anos (até 22.05.2006, data da citação do Recorrente) por
motivo não imputável ao Recorrente» – quando tal factualidade se não colhe de
nenhum passo dos elementos dos autos.
Processo n.º: 1006/08-30.
Recorrente: João Manuel Gomes dos Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 João Manuel Gomes dos Santos recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Braga, em que «julga-se a oposição procedente em parte, declara-se a extinção da instância no que
tange às dívidas de 85, por prescrição, e improcedente quanto ao demais».
1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Nos presentes autos estão em causa dívidas de contribuições à Segurança Social dos anos 1985,
1989, 1990 e 1991, da responsabilidade da sociedade Almeida & Santos, Lda., de que o Recorrente
havido sido gerente.
2. A douta sentença considerou prescritas apenas as dívidas do ano 1985, enquanto que o Recorrente considera que o mesmo efeito jurídico ocorre quanto aos demais anos.
3. O prazo de prescrição das dívidas do ano de 1989 iniciou-se em 01.01.1990; o prazo de prescrição das dívidas do ano de 1990 iniciou-se em 01.01.1991; o prazo de prescrição das dívidas do ano
de 1991 iniciou-se em 01.01.1992.
4. Em 09.11.1992 todos os processos de execução fiscal foram remetidos ao Tribunal Judicial da
Comarca de Barcelos, por terem sido avocados ao processo de falência da executada originária.
5. Conforme resulta do facto provado 6, os processos de execução fiscal foram devolvidos em
13.04.2004.
6. A douta sentença recorrida considerou que o tempo que decorreu entre o envio dos processos
de execução fiscal para o processo de falência e o seu retorno, equivale a uma interrupção lícita do
prazo de prescrição dos mesmos.
7. De acordo com os artigos 27º do CPCI e 34º do CPT (ambos aplicáveis às contribuições para a
Segurança Social), a prescrição tem-se por interrompida, entre outros motivos, por efeito da instauração
da execução fiscal.
8. Tendo por referência a execução fiscal onde se verificou o efeito interruptivo mais tarde
(16.12.1992), temos em que, pelo menos, em 16.12.1993 começou novamente a correr o prazo da prescrição, pois cessa a interrupção da prescrição “...se o processo estiver parado por facto não imputável
ao contribuinte durante mais de um ano...”.
9. Os processos de execução fiscal estiveram parados cerca de 13 anos (até 22.05.2006, data da
citação do Recorrente) por motivo no imputável ao Recorrente.
10. Pelo menos em 16.12.2003 prescreveu o direito de exigir as quantias em causa nestes autos
de execução fiscal.
11. Labora em erro esta parte da douta sentença recorrida, pois atribui efeito interruptivo a um
fenómeno jurídico não previsto no artigo 27º do CPCI e 34º do CPT, e que é o facto do processo de
execução fiscal ser enviado para o processo de falência.
12. Nada impedia o órgão de execução fiscal de iniciar o processo de reversão contra o Recorrente,
e se não o fez “sibi imputet”, pois “adormeceu” na sombra do processo de falência.
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13. As dívidas relativas aos anos 1989, 1990 e 1991 encontram-se igualmente prescritas à data
da citação do Recorrente.
14. A douta sentença recorrida violou os artigos 27º do CPCI e 34º do CPT.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado provado e procedente e a douta sentença
recorrida ser revogada e substituída por outra que declare a prescrição das dívidas relativas aos anos
de 1989, 1990 e 1991, só assim se fazendo JUSTIÇA.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal é de parecer que «O STA-secção de Contencioso Tributário
é incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento do mérito do recurso, sendo competente o
TCA Norte-secção de Contencioso Tributário» – para o que aduz a seguinte fundamentação.
1. As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art. 684º n.º 3 CPC/art.
2º alínea e) CPPT.
A 9ª conclusão das alegações de recurso contraria o juízo conclusivo fáctico formulado no discurso
jurídico da sentença, segundo o qual não ocorreram paragens nos processos executivos (fls. 89):
-os processos de execução fiscal estiveram parados cerca de 13 anos (até 22.05.96, data da citação
do recorrente) por motivo não imputável ao recorrente.
2. Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA-secção de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e
competente o TCA Norte-secção de Contencioso Tributário (arts. 26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF
aprovado pelo DL n.º 13/2002, 19 Fevereiro; art. 280º n.º 1 CPPT).
3. O interessado poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).
O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art. 16º n.º 2 CPPT)
A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede
o de qualquer outra matéria (art. 13º ETAF vigente ex vi art. 2º alínea c) CPPT).
1.5 O ora recorrente, notificado do parecer do Ministério Público, vem dizer o seguinte.
O Recorrente não pretendeu impugnar a decisão sobre a matéria de facto.
E, no seu modesto entendimento, a conclusão 9ª não pede a essa ilustre instância o conhecimento
sobre um facto.
Na verdade, e como bem diz o MºPº, trata-se de um juízo conclusivo da sentença recorrida, mas
exclusivamente suportado no direito e nunca em factos.
Os factos que provocam aquele juízo conclusivo são os 6º e 7º, e é a sua interpretação que é
divergente e controversa.
A sentença recorrida considerou que aqueles factos - os processos de execução fiscal estarem
todos avocados ao processo de falência - não constituíam motivo não imputável ao contribuinte para
efeitos do disposto no artigo 34º/nº 2 do CPT e 27º § 1º do CPCI, enquanto que o Recorrente tem
entendimento contrário.
Ou seja, o Recorrente considera que o facto dos processos de execução fiscal estarem avocados
ao processo de falência sem que qualquer diligência tenha sido efectuada não é motivo interruptivo
ou suspensivo da prescrição, pois o artigo 34º do CPT e/ou o artigo 27º do CPCI não atribuem a este
facto tal efeito.
As execuções foram instauradas e interrompeu-se a prescrição; depois, os processos estiveram
parados por 13 anos, apenas porque estavam avocados ao processo de falência, e porque esta situação
não consta do elenco dos motivos para interrupção da prescrição, entende o Recorrente que ao fim de
ano da instauração das execuções o prazo voltou a contar-se.
A sentença recorrida considerou o contrário, ou seja, que a avocação dos processos de execução
fiscal ao processo de falência tem a virtualidade de manter a interrupção.
É esta, aliás, a questão principal a decidir nestes autos, e a mesma é, salvo melhor opinião, exclusivamente de direito, reconduzindo-se à qualificação jurídica do facto dos processos de execução
fiscal terem sido avocados ao processo de falência e nada ter sido feito quanto aos devedores principal
e subsidiários em tais execuções.
Saber se este facto é paragem ou não do processo executivo, e sendo paragem, se é imputável ou
não ao contribuinte, cremos ser apenas matéria de direito.
1.6 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se coloca – ficando prejudicado o conhecimento de qualquer outra em caso de resposta
negativa a esta – é a de saber se esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo é, ou não, competente
em razão da hierarquia para o conhecimento do presente recurso.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Por dívidas de contribuições à segurança social devidas pela sociedade «Almeida & Santos, Lda»,
referentes aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 1985, aos meses de Julho, Agosto, Outubro e
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Novembro de 1989, aos meses de Janeiro) Fevereiro, Abril, Maio, Julho, Agosto, Outubro, Novembro
e Dezembro de 1990 e aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Agosto de 1991;
2. Foi em 08/01/1991 instaurada a execução fiscal n.º 0353910601268, para cobrança das contribuições referentes aos meses de Julho, Agosto, Outubro e Novembro de 1989; A executada foi citada a
11/1/91, a 24/5/91 foi efectuada penhora (fls 8 do ap.). A 13/11/91 foi deferido pedido de substituição
de bens pela executada (fls 113 do ap.), tendo ocorrido penhora a 21/11/91 (fls 114 do ap.). A 23/9/92
foi ordenada venda judicial, efectuada a 2/11/92. A 6/11/92 é efectuada a liquidação de fls. 130 do
apenso.
3. Em 08/01/1991, foi instaurada a execução fiscal n.º 0353910600180, para cobrança das contribuições relativas aos meses de Janeiro e Fevereiro de 1990; A executada foi citada a 11/1/91, a 24/5/91
foi efectuada penhora (fls 8 do ap.), não sendo praticados mais actos no decurso de um ano a contar
de tal data.
4. Em 19/05/1992, foi a instaurada execução n.º 0353-92/100751.3, para cobrança das contribuições respeitantes aos meses de Abril, Maio, Julho, Agosto, Outubro, Novembro a Dezembro de 1990 e
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de 1991. A executada foi citada a 2/6/92 (fls. 142 do ap.).
5. Em 16/12/1992, foi instaurada a execução fiscal n.º 0353-92/103752.8, para cobrança das contribuições referentes aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 1985 e Agosto de 1991.
6. As execuções fiscais estiveram avocadas no processo de falência que correu termos relativamente àquela sociedade, tendo sido àqueles autos a 9/11/1992 e devolvidos a 13/4/2004. O processo
instaurado a 16/12/92 foi igualmente remetido àqueles autos. (fls. 24 do apenso e fls. 28);
7. O Reclamante foi citado para a execução fiscal a 22/5/2006, na qualidade de responsável subsidiário da sociedade «Almeida & Santos, Lda.», conforme fls. 79 ss do apenso.
8. A primitiva executada foi declarada falida por decisão transitada a 23/10/92, no processo 122/92
do Tribunal de Barcelos. fls. 28.
9. Nesses autos nada coube às dívidas exequendas. Não se provaram outros factos com interesse
para a causa.
2.2 De acordo com o disposto no artigo 16.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
a infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência
absoluta do Tribunal; sendo esta de conhecimento oficioso, e podendo ser arguida pelos interessados
ou suscitada pelo Ministério Público ou pelo Representante da Fazenda Pública até ao trânsito em
julgado da decisão final.
A incompetência do Tribunal, em qualquer das suas espécies, logra prioridade de conhecimento
em relação a qualquer outra questão, de harmonia com o disposto no artigo 103.º do Código de Processo Civil (aplicável mormente por remissão do artigo 7.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos
e Fiscais – Lei n.º 13/2002 de 19 de Fevereiro).
Dentro da sua competência material, os tribunais estão hierarquizados por um critério de divisão
de funções.
Ao Tribunal Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário, compete conhecer dos
recursos das decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância, excepto quando o recurso tiver por
exclusivo fundamento matéria de direito; nesta última situação, a competência será, per saltum, da
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo – cf. os termos dos artigos 26.º,
alínea b), e 38.º, n.º 1, alínea a), ambos do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; cf. também
o que dispõe o artigo 280.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Como imediatamente se retira do regime legal apontado, a competência do Supremo Tribunal
Administrativo para o conhecimento de recurso interposto de decisão do tribunal administrativo e
fiscal radica no exclusivo fundamento de direito do respectivo recurso. E tal competência constitui
excepção à competência-regra ou generalizada do Tribunal Central Administrativo – cf., a este respeito,
por exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 14-11-2007, proferido
no recurso n.º 526/07.
Assim, para aferir da competência do Tribunal em razão da hierarquia deve, desde logo, atender-se
aos fundamentos do recurso. E, portanto, tem de olhar-se para as conclusões da alegação do respectivo
recurso, onde se contêm tais fundamentos, uma vez que são as conclusões da alegação do recurso que
definem e delimitam o objecto do mesmo – cf. os artigos 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do Código de
Processo Civil.
O recurso não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclusões do respectivo recurso se
questionar a questão factual, manifestando-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à
matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório
não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer
porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de
facto que se devam retirar dos mesmos – conforme é jurisprudência constante e pacífica do Supremo
Tribunal Administrativo.
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No caso sub judicio, o ora recorrente, como muito bem observa o Ministério Público neste Tribunal,
vem concluir que «Os processos de execução fiscal estiveram parados cerca de 13 anos (até 22.05.2006,
data da citação do Recorrente) por motivo não imputável ao Recorrente» [conclusão 9.].
A sentença recorrida não assenta tal factualidade – nem a mesma se colhe dos elementos presentemente existentes nos autos.
O que logo significa que, não tendo sido estabelecida pela sentença recorrida essa apontada matéria
de facto, não versa o presente recurso exclusivamente matéria de direito.
Razão por que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia para
o conhecimento de tal recurso, cabendo essa competência ao Tribunal Central Administrativo, Secção
de Contencioso Tributário.
E, então, havemos de convir, a finalizar, que a competência em razão da hierarquia para o
conhecimento de recurso de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central
Administrativo, por regra.
O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, goza de tal
competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito.
Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de facto o recurso em
que se conclui que «Os processos de execução fiscal estiveram parados cerca de 13 anos (até 22.05.2006,
data da citação do Recorrente) por motivo não imputável ao Recorrente» – quando tal factualidade se
não colhe de nenhum passo dos elementos dos autos.
3. Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do presente recurso, e declarar competente para o efeito o Tribunal Central
Administrativo Norte (Secção de Contencioso Tributário).
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em seis unidades de conta e a procuradoria
em um sexto.
Vale.

Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Verificação e Graduação de créditos. IMI. Privilégio creditório imobiliário.
Sumário:
O imposto municipal sobre imóveis, IMI, inscrito para cobrança em momento posterior
ao “ano corrente na data da penhora ou acto equivalente” não goza do privilégio
creditório imobiliário, previsto nas disposições combinadas dos artigos 122.º do
Código do IMI e 744.º, n.º 1, do Código Civil - por força do que se determina o n.º 1
do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro (também aplicável
à contribuição autárquica e à contribuição predial).
Processo n.º 1008/08-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Cerâmica Central Malveirense, Lda. e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo tribunal Administrativo:
1 – O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário
de Lisboa que não aceitou nem graduou o crédito reclamado pela Fazenda Pública e relativo a IMI do
ano de 2005, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1ª- A sentença recorrida não aceitou nem graduou o crédito relativo a IMI inscrito para cobrança
do ano de 2006, reclamado pela FP, por entender que, atento o disposto no art. 24º, n.º 1 do CCA, 122º,
n.º 1 do CIMI e 744º, n.º 1 do CC, apenas os créditos por contribuição predial devida ao Estado ou às
autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente da data da penhora, ou acto equivalente, e
nos dois anos anteriores têm privilégio imobiliário sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos a
CA/IMI.
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2ª- As penhoras de imóveis efectuadas na execução fiscal foram registadas em 30 de Janeiro de
2003 e 5 de Janeiro de 2005.
3ª- O art. 122º, n.º 1 do CIMI, como, anteriormente, o art. 24º, n.º 1 do CCA, deve ser interpretado
no sentido de que o legislador não quis deixar desprovidos de garantia, só pelo facto de haver dilação
na venda do imóvel, os créditos provenientes de IMI posteriores à penhora mas anteriores à data da
venda.
4ª- O art. 114º do CIMI, reproduzindo o anterior art. 19º do CCA, é expresso na afirmação de
que, para efeito de graduação de créditos, “quando um prédio possa vir a ser objecto de transmissão em
processo onde deva haver lugar a graduação de créditos, a entidade responsável pelo processo notifica
o serviço de finanças da área da localização dos prédios, para este lhe certificar o montante total em
dívida e ainda o que deve ser liquidado com referência ao ano em curso, por aplicação das taxas em
vigor, caso a transmissão presumivelmente venha a acontecer após o termo desse ano”.
5ª- Não faria sentido que, para efeito de graduação de créditos, o legislador mandasse certificar
o montante de imposto a liquidar “com referência ao ano em curso, por aplicação das taxas em vigor,
caso a transmissão presumivelmente venha a acontecer após o termo desse ano”, se o mesmo legislador quisesse que na graduação de créditos fosse atendido, apenas, o imposto municipal sobre imóveis
correspondente ao ano da penhora e aos dois anteriores.
6ª- Acresce que, devendo o imóvel ser transmitido livre de ónus ou encargos, como ordena o
artigo 888º do Código de Processo Civil, e constituindo o IMI um ónus que incide sobre ele, gozando,
ademais, de hipoteca legal (cfr. art. 705º, alínea a) do CC), a transmissão decorrente da venda ou adjudicação não poderá ocorrer sem que esteja pago todo o IMI devido até esse momento — e não apenas
o relativo ao ano da penhora.
7ª- Por outro lado, o IMI, como as antecedentes contribuição autárquica e contribuição predial,
constitui um encargo do prédio, que o fiel depositário deve satisfazer, enquanto estiver na administração
dele, apresentando contas (cfr. arts. 843º, n.º 1 e 844º, n.º 2 do CPC), pelo que, também por esta razão,
deverá o referido encargo ser tido em conta na execução.
8ª- Ao não aceitar nem graduar o crédito reclamado pela Fazenda Pública, proveniente de IMI,
inscrito para cobrança no ano de 2006, a sentença recorrida errou na aplicação de direito e violou o
disposto nos artigos 122º, n.º 1 do CIMI e 744º n.º 1 do CC.
9ª- Deve ser revogada e substituída por outra que, admitindo o referido crédito, por beneficiar de
privilégio imobiliário especial, nos termos dos arts. 744º, n.º 1 do CC e 122º do CIMI e atento o disposto
no art. 748º, nº1, alínea a) do CC, gradue os créditos, reclamados e exequendos, da seguinte forma:
1º Crédito reclamado pela Fazenda Pública, proveniente de IMI relativo ao ano de 2005, inscrito
para cobrança em 2006.
2º Crédito reclamado pelo Banco Espírito Santo, S.A.
3º Crédito reclamado pela Fazenda Pública, relativo a contribuições para a Segurança Social.
4º Crédito exequendo relativo a IRS do ano de 2000.
5º Restantes créditos exequendos.
Não houve contra-alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, atento o disposto no artº 146º do CPTA.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 22 de Janeiro de 1997, foi autuado o processo executivo n.º 1546-97/100287.2, contra
Cerâmica Central Malveirense, Lda., na repartição de finanças de Mafra, para cobrança coerciva de
dívida de CA, relativa ao ano de 1995, no montante total de Euros 33,88, sendo a quantia de Euros
32,49, relativa ao prédio urbano inscrito na respectiva matriz sob o artigo 2546, e a quantia restante
relativa ao prédio rústico inscrito na respectiva matriz sob o artigo 18-C e 19-C (cf. fls. 1, 2, da certidão
do processo executivo apensa).
2. Em 6 de Agosto de 2002, foram apensos ao processo executivo referido no ponto anterior
os processos executivos nºs 98/100255.4, 00/100462.0, 00/102872.1, 02/101951.1, 98/101589.0,
01/1512099, 01/100527.8, 01/1502360 e 01/1905742, relativos a IVA, referentes aos anos de 1996,
1997, CA, referente a 1995, 1996 e 1998, IRS, relativo a 2000, e IRC, relativo aos anos de 1996 e 1997,
passando a quantia a exequenda a ascender ao montante de Euros 253.975,68 e acrescido (cf. fls. 3,
29-30, da certidão do processo executivo apensa).
3. Em 4 de Outubro de 2002, foi penhorado pelo serviço de finanças de Mafra o prédio urbano,
sito no lugar da Lagoa, Malveira, freguesia do Milharado, concelho de Mafra, descrito na conservatória
do registo predial (CRP) de Mafra sob o n.º 36.322, do livro B-97, inscrito na respectiva matriz sob o
artigo 2546 (cf. auto de penhora, a fls. 6, da certidão do processo executivo apensa).
4. A penhora referida no ponto anterior foi registada em 30 de Janeiro de 2003 (cf. certidão da
CRC de Mafra, a fls. 26, da certidão do processo executivo apensa).
5. Em 8 de Março de 2005, foi penhorado pelo serviço de finanças de Mafra o prédio rústico denominado “Tomada do Moinho”, descrito na CRP de Mafra sob o n.º 42.688, do livro B-114, e inscrito
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na respectiva matriz cadastral sob o art. 18, da secção C (cf. auto de penhora, a fls. 36, da certidão do
processo executivo apensa).
6. A penhora referida no ponto anterior foi registada em 5 de Abril de 2005 (cf. certidão da CRC
de Mafra, a fls. 51, da certidão do processo executivo apensa).
7. Através de escritura pública, exarada em 29 de Outubro de 1997, a executada constituiu a favor do Banco Espírito Santo, S.A., hipoteca, sobre o prédio urbano, sito no lugar da Lagoa, Malveira,
freguesia do Milharado, concelho de Mafra, descrito na conservatória do registo predial (CRP) de
Mafra sob o n.º 36.322, do livro B-97, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 2546, e sob o prédio
rústico, denominado “Tomada do Moinho”, sito nos limites do Casal Faustino, freguesia do Milharado,
concelho de Mafra, descrito na CRP de Mafra sob o n.º 42.688, do livro B-114, inscrito na respectiva
matriz cadastral sob o art. 18, da secção C, para garantia do bom pagamento de todas as responsabilidades assumidas por si assumidas (cf. certidão de hipoteca, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido, a fls. 20-27, dos autos).
8. A hipoteca referida no ponto anterior foi registada em 4 de Novembro de 1997 (cf. certidão a
fls. 22 e 47, da certidão do processo executivo apensa).
9. Foi passada a favor do BES, SA. pela executada, uma livrança no montante de Esc. 142.467.794,
vencida em 16 de Junho de 1999, e não paga (cf. 28, dos autos).
10. A executada é devedora da quantia de Euros 13.059,02, de contribuições à segurança social,
relativas ao ano de 1997, e juros de mora (cf. certidão de dívida a fls. 66, dos autos, cujo teor aqui se
dá por integralmente reproduzido).
11. A executada é devedora da quantia de Euros 204,31, referente a IMI, relativo ao ano de
2005, inscrito para cobrança em 2005, e de Euros 20,40, relativos a juros de mora, no montante total
de Euros 238.81, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 2546 sobre o artigo 2546 (cf. ponto 3), e a
quantia de Euros 0,84, ao prédio rústico inscrito na respectiva matriz cadastral sob o art. 18, da secção
C (cf. Ponto 5) (cf. certidão de dívida a fls. 66, e print de fls. 143, dos autos, cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido).
3 – Questão idêntica à que constitui objecto do presente recurso foi recentemente conhecida por
esta Secção do STA, na Acórdão de 7/1/09, in rec. n.º 863/08, cuja jurisprudência sufragamos e que
não vemos motivo para alterar, razão pela qual e tendo em vista obter uma aplicação e interpretação
uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC), vamos passar a transcrever.
Escreve-se, então, no citado aresto que “porém, o que é certo é que o Decreto-Lei n.º 287/2003,
de 12 de Novembro, diploma que aprovou o Código do IMI, pelo n.º 1 do seu artigo 31.º, veio decretar, sem sombra de dúvida, que «A partir da data da entrada em vigor do CIMI [em 1-12-2003 (art.º
32.º do mesmo Decreto-Lei)], são revogados os Códigos da Contribuição Autárquica, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442-C/88, de 30 de Novembro, e da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45104, de 1 de Julho de 1963, na parte ainda vigente,
considerando-se a contribuição autárquica substituída pelo imposto municipal sobre imóveis (IMI)
para todos os efeitos legais».
Como assim, julgamos que, a partir de 1-12-2003, e por força das disposições combinadas dos
artigos 24.º do Código da Contribuição Autárquica, 122.º do Código do IMI, e 744.º do Código Civil,
os créditos provenientes de contribuição autárquica e de imposto municipal sobre imóveis (IMI) gozam
de privilégio creditório imobiliário sobre os respectivos bens, desde que inscritos para cobrança no ano
corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores.
O que quer dizer que não gozam de privilégio creditório imobiliário os créditos de contribuição
autárquica e de IMI, inscritos para cobrança em momento posterior ao «ano corrente na data da penhora
ou acto equivalente».
Quanto ao pagamento do IMI (imposto municipal sobre imóveis), diz o artigo 119.º do Código do
IMI, sob a epígrafe “Documento de cobrança”, no seu n.º 1, que «Os serviços da Direcção-Geral dos
Impostos enviam a cada sujeito passivo, até ao fim do mês anterior ao do pagamento, o competente
documento de cobrança, com discriminação dos prédios, suas partes susceptíveis de utilização independente, respectivo valor patrimonial tributário e da colecta imputada a cada município da localização
dos prédios». A respeito do “Prazo de pagamento”, o artigo 120.º do Código do IMI estabelece que «O
imposto deve ser pago em duas prestações, nos meses de Abril e Setembro, desde que o seu montante
seja superior a (euro) 250, devendo o pagamento, no caso de esse montante ser igual ou inferior àquele
limite, ser efectuado de uma só vez, durante o mês de Abril» [n.º 1]; «Sempre que a liquidação deva
ter lugar fora do prazo referido no n.º 2 do artigo 113.º o sujeito passivo é notificado para proceder ao
pagamento, o qual deve ter lugar até ao fim do mês seguinte ao da notificação» [n.º 2]. E, nos termos
do 121.º do mesmo Código do IMI, «São devidos juros de mora nos termos do artigo 44.º da Lei Geral
Tributária, quando o sujeito passivo não pague o imposto dentro do prazo legalmente estabelecido no
documento de cobrança, quer a liquidação tenha ocorrido no prazo normal, quer fora do prazo normal, ou
ainda na sequência de liquidação adicional». E o IMI (imposto municipal sobre imóveis) estará inscrito
para cobrança, quando, nos termos da lei, «Os serviços da Direcção-Geral dos Impostos enviam a cada
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sujeito passivo (…) o competente documento de cobrança (…)». Do mesmo modo que estarão inscritos
para cobrança os créditos de imposto postos à cobrança – voluntária – quer os que constam das notas
de cobrança enviadas ao contribuinte quer os incluídos nos conhecimentos debitados ao tesoureiro no
momento da abertura do cofre (para nos exprimirmos conforme aos termos do acórdão desta Secção
do Supremo Tribunal Administrativo, de 19-05-1993, proferido no recurso n.º 16053)”.
Posto isto e descendo ao caso em apreço, dizendo o IMI respeito ao ano de 2005 e tendo sido
inscrito para cobrança em 2006, esse crédito não goza de privilégio creditório imobiliário, logo, especial em relação aos imóveis penhorados, face às datas do registo das penhoras (30/1/03 e 5/1/05,
respectivamente) pois não se trata de crédito de IMI inscrito para cobrança no “ano corrente na data da
penhora ou acto equivalente”, nem “nos dois anos anteriores”, como exige a lei.
Pelo que tal crédito não pode ser atendido e graduado nos presentes autos de verificação e de
graduação de créditos.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Sem custas, por não serem devidas.
Lino.

Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Sisa. Cessão de quotas.
Sumário:
O artigo 2.º, § 1.º, 6.º do CIMSISD visa apenas tributar as cessões de quotas que
representem um efectivo incremento da posição do sócio no capital social, o que
não sucede nos casos em que a posição do titular do capital fique diminuída em
resultado da operação societária efectuada.
Processo n.º 1010/08-30.
Recorrente: Miguel José Marreiros de Sousa Cintra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 – Miguel José Marreiros de Sousa Cintra, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 28 de Maio de 2008, que julgou
improcedente a impugnação judicial que deduzira contra liquidação de imposto de Sisa do ano de 2001,
no valor de €139,981,61 referente a imposto e €37,028,01 a título de juros compensatórios, para o que
apresentou as conclusões seguintes:
a) Para que uma lei possa ser tida como interpretativa ela tem de ter vindo colocar cobro a uma
controvérsia ou, pelo menos, forte incerteza sobre a interpretação de determinada regra jurídica e no
presente caso tal não ocorria uma vez que já se tinha vindo a sedimentar uma sólida e reiterada jurisprudência de tribunais superiores no sentido de que era necessária a concessão do direito de audição
em todas as fases referidas no n.º 1 do artigo 60º da LGT.
b) Pelo que a intervenção do legislador nada teve de realmente interpretativo a não ser o nomen
juris atribuído sendo de uma falsa interpretatividade que se trata.
c) A isto acresce que no entender do recorrente as leis interpretativas nem são admissíveis em
direito tributário pois que sempre tal teria como consequência uma aplicação retroactiva da lei fiscal
o que hoje se tem por assente ser vedado pelo artigo 103º, n.º 3 da CRP.
d) Pelo que a interpretação e aplicação in casu do artigo 60º, n.º 3 da LGT com um putativo efeito
interpretativo que lhe foi dado pelo artigo 13.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31.5 se afigura desconforme
com o artigo 103º, n.º 3 da CRP pelo que a sua aplicação deve ser recusada pelos tribunais.
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e) Ou seja, tal interpretação é materialmente inconstitucional por violação do princípio da irretroactividade.
f) A possibilidade de requerer a passagem de certidão com os elementos omitidos na notificação
originária é uma mera faculdade que o recorrente podia exercer, ou não, não se podendo considerar
suprido o vício daquela notificação pelo não uso da dita faculdade pois que desde logo decorre daquele
artigo 37º, n.º 1 do CPPT que o interessado «pode» requerer a passagem de certidão e não que deve
requerer a mesma.
g) Na interpretação da lei deve o interprete presumir que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos adequados – artigo 9º, n.º 3 do Código Civil e no presente caso não existem razões
que possam levar à conclusão de que o legislador se terá expresso de forma medíocre, dizendo menos
do que aquilo que pretendia dizer.
h) De acordo com o artigo 39º, n.º 9 da CPPT a nulidade ocorre se faltar, para além de outros
elementos que a sentença aceita como exigíveis, a indicação do sentido e data da delegação de competências e essa nulidade nem sequer é passível de sanação.
i) Como resulta do probatório fixado – Ponto F), que não se questiona, o Chefe de Finanças
delegou competências em Armando Farinha mas sem que de tal delegação conste a data, âmbito, extensão, data e local de publicação da mesma pelo que padece a presente delegação de competências
dos mesmos vícios já supra expostos levando, como que por arrasto, à efectiva incompetência do autor
do acto de liquidação.
j) Decidiu-se que a situação de o recorrente ter ficado a dispor de 99,993% do capital social
da PROPRIURBE, que era detentora de um bem imóvel, cairia no campo de incidência de Imposto
Municipal de Sisa pois que passou a ser titular de 75% do capital pese embora anteriormente à transformação fosse titular de 100%, ou seja, entende a sentença que o facto de o recorrente ter cedido uma
pequena parcela da sua participação originária, e não adquirido note-se bem, teria por consequência
a aplicação do artigo 2º, P. 1º, n.º 6 do CIMSISSD.
k) O recorrente não passou, devido a qualquer aquisição, a dispor de 75% do capital social pois
que já dispunha de valor superior a esse e, com a cessão de uma parte das suas participações, passou
a ser detentor de menos do que anteriormente.
l) O que o legislador pretendeu com a norma em causa foi tributar uma situação em que o controle
sobre a sociedade permitia concluir, ou pelo menos presumir, um controle e disponibilidade sobre o
bem imóvel de que a mesma fosse detentora e esse domínio já o recorrente tinha anteriormente.
m) Assim como o que a lei pretende tributar é uma aquisição que dê um domínio (ainda que
presumido) sobre imóveis e não uma alienação.
n) Ora, como parece evidente da leitura do aresto supra citado no texto das alegações, a norma
de incidência em causa só teria aplicação se o ora recorrente passasse a dispor de pelo menos 75%
do capital social e passar a dispor para o futuro significa, sem grande esforço intelectual, pensa-se,
que não o tinha anteriormente o que não era manifestamente o caso.
o) Sendo certo que nos termos do artigo 35º, n.º 8 da LGT os juros compensatórios se integram
na própria dívida de imposto menos verdade não será que, nos termos do n.º 1 do mesmo normativo,
os ditos juros dependem de um comportamento culposo imputável ao recorrente que retardou a liquidação do imposto.
p) Ora como a responsabilidade objectiva não existe no presente caso nem a mesma se presume
deveria ter sido fundamentada, que não foi, a razão de ser de tais juros e não apenas os mesmos serem
lançados na notificação da liquidação efectuada.
q) Pelo que padece a liquidação de juros de falta de fundamentação sólida que a sustente sendo,
também por aqui, o presente recurso merecedor de provimento.
r) Violou a sentença os artigos 103.º, n.º 3 da CRP, 37º, n.º 1, 39º, n.º 9 do CPPT, 9º, n.º 3 do CC,
77º da LGT, 2º P.1º, n.º 6 do CIMSISSD, não se podendo assim manter antes devendo ser revogada e
substituída por uma decisão que dê provimento à pretensão do recorrente.
Nestes termos e nos demais de Direito deverá o presente recurso merecer provimento e, em consequência, ser revogada a sentença e substituída a mesma por uma decisão que declare como totalmente
procedente a pretensão do aqui recorrente, tudo o mais com as consequências legais.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido de ser negado
provimento ao recurso, confirmando-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Questões a decidir
Nas suas alegações, o recorrente imputa à sentença recorrida vícios vários.
Impõe-se conhecê-los pela ordem cuja procedência determine (…) mais estável e eficaz tutela dos
interesses ofendidos (artigo 124.º, n.º 2, alínea a) do Código do Procedimento e do Processo Tributário
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– CPPT), pois que os pedidos não se encontram apresentados numa relação de subsidiariedade (artigo
124.º, n.º 2, alínea b) a contrario.
Assim, começar-se-á por averiguar da ilegalidade substantiva imputada à liquidação impugnada,
havendo apenas que cuidar das demais questões suscitadas nas alegações de recurso - e apenas as relativas
à liquidação, pois que é este o objecto da impugnação deduzida -, em caso de improcedência desta.
5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) Mediante contrato de compra e venda, com permuta de participações sociais (acções) celebrado entre PLAM- SOCIEDADE GERAL DE REPRESENTAÇÕES, LDA e o ora, Impugnante, Miguel
José Marreiros de Sousa Cintra em 31 de Janeiro de 2000, este passou a ser o único accionista da
sociedade SEMPIL – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. (Fls. 75 a 80
do p.a. em apenso)
B) Em 12 de Janeiro de 2001, no Décimo Nono Cartório Notarial de Lisboa foi celebrado o contrato de “Transformação de sociedade e cessão de quota” nos termos do qual a sociedade SEMPIL
– SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. foi transformada em sociedade comercial por quotas com a denominação SOCIAL, PROPRIURE – PROPRIEDADE E URBANIZAÇÕES
LDA DA QUAL O Impugnante ficou titular de uma participação social de 99.9943% do capital social.
(Fls. 82 a 85 do p.a. em apenso)
C) Em 12.01.2001 a “Sempli – Sociedade de empreendimentos Imobiliários” era detentora de um
imóvel no valor de € 1.749.869.90. (Relatório de Inspecção de fls. 41 a 45 88 do p.a., em apenso)
D) O Impugnante foi objecto de acção de inspecção efectuada pela Direcção-Geral dos Impostos, a exercício do ano de 2002 no âmbito do IRS. (Relatório de Inspecção de fls. 41 a 45 do p.a., em
apenso)
E) Na sequência da acção inspectiva referida na alínea C) do probatório, mediante o ofício
n.º 71995 de 04.11.2005, o Impugnante foi notificado para, no prazo de 10 dias, querendo se pronunciar
sobre o Projecto de Correcções do Relatório de Inspecção nos termos do art. 60º da LGT e art. 60º do
RCPIT. (Fls. 197 e 202 do processo administrativo tributário).
F) Mediante ofício 003573 datado de 02.05.2007, o Impugnante foi notificado nos seguintes termos:
«Fica V. Exa por este meio notificado, para no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do aviso de
recepção, efectuar o pagamento do Imposto Municipal de Sisa, cujas guias deverá solicitar neste Serviço
de Finanças, na importância total de 177,009,62 euros, correspondendo 139.981,61 euros a imposto,
e 37.028,01 euros aos juros compensatórios previstos no art. 13º do Código do Imposto Municipal
de sisa s/ as Sucessões e Doações, pelo contrato de compra e venda, com permuta, de participações
sociais, celebrado em 31/01/2000, com a Sociedade Plam – Sociedade Geral de Representações Lda,
pelo qual passou a ser o único accionista da Sempil – Sociedade e cessão de quotas celebrada por
escritura de 12/01/2001 no 19º Cartório Notarial de Lisboa, ficou V. Exº a deter 99,9943% do capital
social da referida sociedade que à data era detentora de um imóvel no valor de 1.749.869,90 euros,
correspondendo-lhe nesse imóvel o valor de 1.749,770,16 euros (99,9943% x 1.749.869,90 euros),
cuja liquidação foi feita nos termos do n.º 6 do § 1º do art. 2º, conjugado com a regra 2ª do § 3º do
art. 19º, ambos do C.I.M.S.I.s/S.D.
Mais fica notificado de que não sendo paga a Sisa no prazo acima referido, proceder-se-á à extracção da certidão de dívida para efeitos de cobrança coerciva, nos termos do art. 117º do já referido
Código, com a redacção dada pelo art. 8º do D. Lei n.º 7/96, de 7/02.
Junta-se mapa demonstrativo da liquidação do Imposto e Juros Compensatórios.
Com os melhores cumprimentos
O Chefe de Finanças
Por delegação, o Adjunto
(Armado Farinha) (doc. a fls. 27 dos autos)
G) O ofício referido na alínea F) do probatório fez-se acompanhar por um documento intitulado
“DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO” que se mostra assinado por um funcionário do SF de Cascais
1 (Carcavelos) cujo teor aqui se dão por integralmente reproduzido. (Doc. a fls. 28 dos autos).
6 – Apreciando.
6.1 Da ilegalidade substantiva imputada à liquidação impugnada
A sentença recorrida ponderou sobre esta matéria nos seguintes termos: “Informa-nos o probatório
que o Impugnante em resultado da transformação da sociedade SEMPIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, em sociedade comercial por quotas, com a denominação social de PROPRIURBE,
passou a ser detentor de uma quota de 99,993% do capital social dessa sociedade que era detentora de
um bem imóvel, assim, é de dar-se como verificado o pressuposto contido no transcrito n.º 6 do § 1º do
art. 2º do C.I.M.S.I.S.S.D., pois que passou a ser titular de 75% do capital social da referida sociedade,
pese embora em momento anterior ao da dita transformação fosse titular de 100% do capital. Termos,
improcede o vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto e de direito imputado ao acto
tributário colocado em crise”.
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Por sua parte, o recorrente, em resumo, vem defender que a “lei pretende tributar uma aquisição
que dê um domínio (ainda que presumido) sobre imóveis e não uma alienação”, sendo que no caso
através da transformação da sociedade e cessão de quotas ocorrida passou de titular de 100% do capital
social para detentor de 99,993% (alíneas A) e B) do probatório).
Vejamos.
Dispõe o artigo 2.º, § 1.º, 6.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as
Sucessões e Doações (CIMSISD):
Artigo 2º O imposto municipal de sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito
de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis.
§ 1º Consideram-se, para esse efeito, transmissões de propriedade imobiliária:
6º As aquisições de partes sociais ou de quotas nas sociedades em nome colectivo, em comandita
simples ou por quotas, bem como a amortização ou quaisquer outros factos, quando tais sociedades
possuam bens imobiliários e por aquelas aquisições ou estes factos algum dos sócios fique a dispor
de, pelo menos, 75 por cento do capital social, ou o número de sócios se reduza a dois, sendo marido
e mulher, casados com comunhão geral de bens ou de adquiridos.
A propósito do preceito transcrito, há que considerar ainda o que sobre ele diz o próprio legislador na exposição de motivos que constitui o Relatório do próprio Código (aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 41969, de 24 de Novembro de 1958), onde se lê, no respectivo n.º 6: «As cessões de quotas ou
partes sociais, nas sociedades que não sejam por acções e possuam bens imobiliários, são hoje sempre passíveis de sisa em proporção do que lhes corresponda no valor desses bens. Teve-se em vista,
ao tributá-las, impedir que os imobiliários das sociedades pudessem ser praticamente adquiridos por
qualquer dos sócios sem o pagamento da sisa. Mas a verdade é que se foi longe demais, onerando
todas as cessões e, portanto, até aquelas — e são o maior número — que não encobrem, manifestamente, nenhum propósito de transmissão de imobiliários. Só nos casos em que o adquirente da quota
ou parte social se torna como que dono da sociedade é que a tributação pode justificar-se à luz dos
princípios e é que ela se mostra verdadeiramente necessária para impedir a grande maioria das fraudes.
Resolveu-se, por isso, sujeitar a sisa apenas as cessões pelas quais algum dos sócios obtenha 75 por
cento do capital, o que lhe dará nítida posição de predomínio, ou pelas quais o marido e a mulher,
casados com comunhão geral de bens ou de adquiridos, fiquem sendo os únicos sócios da sociedade.
Escaparão, é certo, os possíveis, mas raros, conluios entre cessionários de quotas ou partes sociais;
contudo, mal se compreenderia que, para se evitarem algumas evasões, se tributasse o grande número
de adquirentes de boa fé».
Parece, pois, poder afirmar-se que a intenção do legislador com a norma do n.º 6.º do § 1, do
artigo 2.º do CIMSISD foi apenas a de tributar as cessões de quotas que representem um efectivo
incremento da posição de algum sócio no capital social das sociedades, do qual resulte a detenção de,
pelo menos, 75% desse capital, dessa forma lhe proporcionando uma “nítida posição de predomínio”,
concretizando-se essa intenção do legislador na letra da lei pela utilização da expressão “fique a dispor”,
a qual há-de traduzir-se num aumento percentual na detenção do capital social por parte de um sócio.
Ora, no caso dos autos, como se alcança da factualidade constante das alíneas A) e B) do probatório, o recorrente através do contrato de “Transformação de sociedade e cessão de quotas”, celebrado
por escritura de 12/01/01, ano a que respeita o imposto liquidado, viu a sua posição de titular de 100%
do capital social diminuída para detentor de uma participação social de 99,9943%.
Sendo assim, mediante esse contrato, o recorrente não obteve “ex novo” uma participação no
capital social superior a 75%, antes viu diminuída a sua participação, embora de forma insignificante,
mas efectiva, o que lhe possibilitou a manutenção de uma “nítida posição de predomínio”.
Sucede que o legislador não pretendeu tributar em tais circunstâncias a alteração da detenção
do capital social, pelo que o acto de liquidação tributário impugnado não se pode manter na ordem
jurídica.
Procedem, pois, as conclusões j) a n) das alegações do recorrente, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões.
- Decisão –
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida
e julgando-se procedente a impugnação, com a consequente anulação da liquidação impugnada.
Custas pela Fazenda Pública, mas só na primeira instância uma vez que não contra-alegou neste
STA, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.
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Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Oposição à execução. Nulidade da sentença. Oposição entre os fundamentos e a
decisão. Ineptidão da petição inicial. Intempestividade da oposição. Prescrição.
Conhecimento oficioso
Sumário:
1 — Ocorre nulidade da sentença, por oposição entre os fundamentos e a decisão,
quando ela contenha um vício lógico.
2 — Não existe um vício deste tipo quando, depois de o Mmº Juiz “a quo” ter considerado, no seu discurso fundamentador, que a petição inicial é inepta, uma vez
que foram alegados vícios que não podem considerar-se abrangidos pelo pedido,
nem os dispensa e, por outro, que a nulidade da citação e a falta de notificação
dos fundamentos da decisão de reversão não constituem fundamentos da oposição
à execução fiscal e, no mais (prescrição e falta de requisitos do título executivo),
intempestiva a petição inicial, rejeita liminarmente a petição inicial.
3 — Só pode proceder-se ao conhecimento dos fundamentos de oposição à execução
fiscal (como a prescrição da obrigação, por exemplo) verificados que estejam os
respectivos pressupostos processuais, o que não acontece se a petição inicial foi
julgada inepta.
4 — O decurso do prazo para deduzir oposição à execução fiscal extingue o direito
que com a mesma se pretendia fazer valer, mesmo que na oposição se suscitem
vícios de conhecimento oficioso, como é a prescrição.
Processo n.º 1.019/08-30
Recorrente: Tibério Lindo dos Santos Neves
Recorrido: Fazenda Pública
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Tibério Lindo dos Santos Neves, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que julgou inepta a petição inicial, na parte em que arguiu o vício da nulidade
da citação e, no mais, intempestiva a oposição à execução fiscal para cobrança de dívida relativa a
IRC, respeitante ao exercício do ano de 1993, rejeitando-a liminarmente, dela vem interpor o presente
recurso, formulando as seguintes conclusões:
1ª - As presentes alegações reportam-se à quantia exequenda de IVA referente ao exercício de
1993;
2ª - Por o instituto da prescrição ser de natureza substantiva, a douta sentença tinha de atender ao
princípio da aplicação da Lei no tempo, o que não sucedeu;
3ª - Como posição de princípio rege a legislação vigente à data da ocorrência dos factos tributários
que originaram a referida quantia exequenda, pelo que o prazo de prescrição era de 10 (dez) anos; nos
termos do artigo 34º, n.º 1 do CPT;
4ª - Com a entrada em vigor da LGT, em 1 de Janeiro de 1999, esse prazo foi encurtado para 8
(oito) anos;
5ª - É de considerar o disposto no artigo 297º do CC, de acordo com o artigo 5º, n.º 1 do DL
n.º 398/98, de 17 de Dezembro, que aprovou a LGT, donde resulta ser aplicável o prazo mais curto,
até porque a redacção inicial do artigo 49º, n.º 1 da LGT não suspendia a execução;
6ª - Além da legislação referida, o caso concreto aqui em causa sustenta-se também no Acórdão
do STJ, publicado no DR I série, de 2005/12/19, donde há que atender ao mecanismo legal previsto
na LGT;
7ª - Considerando o artigo 279º, c) do CC verifica-se que a mencionada quantia exequenda prescreveu em 1 de Janeiro de 2001
8ª - De todo o aduzido ressalta que não foi conhecido, oficiosamente, da prescrição, com desrespeito do artigo 175º do CPPT.
9ª - A douta sentença refere que, além da prescrição, na petição invocou-se a nulidade da citação
e a falta de requisitos do título executivo;
10ª - Por consequência, é evidente o nexo entre a causa de pedir e os pedidos, bem como a concretização do quadro factual e respectivos fundamentos;
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11ª - Assim, a oposição estava fora das condições legais para que pudesse ser considerada inepta
— cfr. Acórdãos da Relação do Porto, de 23/04/1987, in Boletim do Trabalho e Emprego, 2ª série, nºs
10-11-12/88, pág. 1695, e de 15/03/1990, in BMJ 395º, pág. 665; e
12ª - Do exposto extrai-se que os fundamentos de facto e de direito são opostos à decisão, estando-se em presença de nulidade da sentença - artigo 125º, n.º 1, por força do artigo 211º, n.º 1, ambos do
CPPT.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – São duas as questões que constituem o objecto do presente recurso, a saber: não conhecimento
oficioso da prescrição da dívida exequenda e nulidade da sentença por oposição entre os fundamentos
e a decisão.
Importa começar por conhecer a segunda destas questões, na medida em que, podendo a sua solução
afectar a validade da decisão recorrida, ela é, logicamente, prioritária (artº 124º, n.º 1 do CPPT)
Argui a recorrente, na sua motivação do recurso, a nulidade da sentença recorrida por, no seu
entender, haver contradição entre os seus fundamentos e a decisão (conclusão 12ª).
Esta nulidade, prevista nos artºs 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea c) do CPC, ocorre quando
entre a fundamentação e a decisão existir um vício lógico.
Neste caso e como ensina o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, pág. 141, “a construção da sentença é viciosa, pois os fundamentos invocados pelo juiz conduziram logicamente, não ao
resultado expresso na decisão, mas a resultado oposto”.
Ou, como mais recentemente escreve Lebre de Freitas, ibidem, vol. II, p. 670, citado pelo Exmº
Procurador-Geral Adjunto, “entre os fundamentos e a decisão não pode haver contradição lógica; se,
na fundamentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de raciocínio, apontando para determinada conclusão e, em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto ou divergente, a oposição será
causa de nulidade da sentença. Esta oposição não se confunde com o erro na subsunção dos factos à
norma jurídica ou, muito menos, com o erro na interpretação desta (…) A oposição entre os fundamentos e a decisão tem o seu correspondente na contradição entre o pedido e a causa de pedir, geradora de
ineptidão da petição inicial (artigo 193.º, n.º 2, alínea b))”.
Desde logo, importa referir que, como bem anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer,
o recorrente “não logra apontar qualquer contradição entre os fundamentos e a decisão recorrida”.
De qualquer modo sempre adiantaremos que e por um lado, tendo o Mmº Juiz “a quo”, no seu
discurso fundamentador, referido que a petição inicial é inepta, uma vez que foram alegados vícios
que não podem considerar-se abrangidos pelo pedido, nem os dispensa e, por outro, que a nulidade da
citação e a falta de notificação dos fundamentos da decisão de reversão não constituem fundamentos da
oposição à execução fiscal e, no mais (prescrição e falta de requisitos do título executivo), intempestiva
a petição inicial, ao concluir pela sua rejeição liminar, esta decisão é perfeitamente compatível com os
seus fundamentos, independentemente de haver ou não erro de julgamento.
Pelo que, não existindo, assim, qualquer vício lógico entre a fundamentação da sentença e a sua
parte decisória, não se justifica a sua anulação, improcedendo, nesta parte, o recurso.
3 – Quanto à primeira das referidas questões, é certo que o recorrente alegou a prescrição da dívida
exequenda, como de resto, relata a sentença recorrida e que o processo de oposição à execução fiscal
é o próprio para conhecimento dessa prescrição.
Todavia, é patente que os fundamentos de oposição à execução fiscal, ainda que de conhecimento
oficioso (como, por exemplo, a prescrição da obrigação), só podem lograr atendimento em processo de
oposição à execução, uma vez que estejam reunidos todos os pressupostos processuais desse processo
onde tal atendimento deva ser considerado.
O que não acontece no caso em apreço, já que a petição inicial foi julgada inepta.
Como também não pode ser conhecida oficiosamente a prescrição da dívida exequenda se a petição
inicial tiver sido julgada intempestiva.
Com efeito e como vimos, a prescrição é fundamento da oposição (cfr. artº 204º, n.º 1, alínea d)
do CPPT) e, como tal, vem invocada na petição inicial.
Logo, a consideração, nesta parte, da intempestividade da oposição à execução fiscal, de per si,
consequencia a impossibilidade de conhecer o mérito da pretensão deduzida (neste sentido, vide o
Acórdão desta Secção do STA de 21/5/08, in rec. n.º 293/08).
É certo que a prescrição também é de conhecimento oficioso (cfr. artº 175º do CPPT).
Todavia e uma vez que o tribunal recorrido julgou procedente a excepção de caducidade do direito
de deduzir oposição, não é lícito que prorrogue agora esse prazo para apreciar a questão da prescrição,
já que o mesmo é improrrogável.
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Como escreve o Conselheiro Jorge Sousa, in Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas
Práticas, pág. 20, “a prescrição é fundamento de oposição à execução fiscal devendo a sua invocação
através desse meio processual ser efectuada no prazo previsto no art. 203.º deste Código”.
Sendo certo que “o recorrente não ataca a decisão recorrida na parte relativa à apreciação de
tempestividade, não a põe em crise nem lhe imputa qualquer ilegalidade” (parecer citado).
E daqui não resulta qualquer prejuízo para o contribuinte, na medida em que, como a prescrição
pode ser conhecida também pelo órgão da execução fiscal, como resulta do art. 175.º, o interessado
em ver declarada a prescrição poderá obter a extinção da execução relativamente às dívidas em causa,
através de formulação de requerimento dirigido àquele, com eventual reclamação para o tribunal, nos
termos do art. 276.º deste Código, caso o pedido seja indeferido.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. Pimenta do Vale (Relator) — Miranda de Pacheco — Jorge Lino.

Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Anulação da venda. Prazo.
Sumário:
O prazo para requerer a anulação da venda em processo de execução fiscal conta-se,
em face do estabelecido no n.º 2 do artigo 257.º do CPPT, da data da venda ou da
que o requerente toma conhecimento do facto que servir de fundamento à anulação,
competindo-lhe provar a data desse conhecimento, ou do trânsito em julgado da
acção referida no n.º 3 desse normativo.
Processo n.º 1063/08-30.
Recorrente: Virgínia dos Santos Pereira Maria.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Virgínia dos Santos Pereira Maria, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que, com fundamento na respectiva intempestividade,
rejeitou liminarmente o pedido de anulação da venda por negociação particular de um imóvel penhorado
no processo de execução fiscal n.º 254219930101120.0, pendente no Serviço de Finanças de Lamego,
dela vem interpor o presente recurso formulando as seguintes conclusões:
1ª A Petição Inicial deu entrada dentro do prazo legal previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 257º’
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
2ª A recorrente só em 27-10-2006 ouviu falar pela primeira vez que a casa onde residia, sendo
simultaneamente casa de morada de família, tinha sido vendida, circunstância só por si demonstrativa
dos segredos que envolveram a venda.
3ª Face à gravidade da notícia, a recorrente deslocou-se de imediato ao serviço de finanças para
indagar o que tinha acontecido uma vez que até à data não tinha recebido qualquer comunicação sobre
a referida venda.
4ª Perante a confirmação da venda, requereu, de imediato, cópias certificadas do processo executivo, cópias que aliás lhe foram entregues no próprio dia 27 de Outubro de 2006.
5ª A petição inicial deu entrada no tribunal no dia 24-11-2006, dentro, portanto do prazo de 30
dias a que se refere o artigo 257º, n.º 1, alínea b) do CPPT.
6ª O referido prazo conta-se a partir data em que o requerente tome conhecimento do facto que
serve de fundamento à anulação.
7ª Pouco importando, contrariamente ao pugnado na douta sentença, que a recorrente tivesse sido
dia ou mesmo que tivesse tido conhecimento do processo.
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8ª Aqui não se trata de apurar se a recorrente foi citada ou se teve conhecimento da existência
dos processos executivos.
9ª O que é relevante no caso é a venda da sua habitação casa de morada de família sem que o facto
tivesse sido levado ao conhecimento de quem lá mora.
10ª Além de que também não resultam dos autos factos que demonstrem ter tido a recorrente
conhecimento da venda, em especial no que ao direito de remição diz respeito.
11ª Já não seria assim se a venda não tivesse sido promovida com base no segredo e a recorrente
tivesse sido notificada; como se impunha, para poder exercer os seus direitos, nomeadamente o previsto
no artigo 913.º do Código do Processo Civil.
12ª Direito este que a lei consagra e que inclusive prevalece sobre o direito de preferência.
13ª E nem se diga que o fundamento da oposição podia ter sido apresentado nos termos do
artigo 203.º, n.º 1, alínea a) do CPPT dado que a sentença nem sequer se pronunciou sobre esta questão.
14ª Embora tivesse de apreciar o vício invocado e qual o momento em que podia ser invocado.
15ª Na verdade, a prescrição não ocorreu no ano 2000, data em que foi a recorrente citada, o
que afasta a possibilidade de a recorrente poder ter suscitado essa questão no prazo determinado pelo
artigo 203.º, n.º 1, alínea a) do CPPT.
2 – A Fazenda Pública não contra-alegou.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer nos seguintes termos:
“Afigura-se que o presente recurso não merece provimento.
Com efeito as conclusões das alegações de recurso, nomeadamente a segunda (fls.116) em que
a recorrente pretende assentar a sua fundamentação de direito, são contrariadas pela matéria de facto
assente nos autos.
Como bem se salienta na decisão recorrida a recorrente Virgínia Maria não poderia olvidar que
assinou os avisos de recepção da citação e notificação que se referem os pontos B a D da decisão recorrida, factos esses que ocorreram em 16.03.2000, 14.11.2003 e 03.02.2006, respectivamente, sendo
manifesta a intempestividade da anulação de venda.
Nestes termos somos de parecer que o recurso não merece provimento, devendo ser confirmado
o julgado recorrido.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Nos autos de execução fiscal n.º 2542-93/1001120.0 e apenso n.º 2542-95/100808.0 instaurado
do contra António Conceição Maria visa-se a cobrança coerciva de IVA dos exercícios de 1990, 91 e
1994, cfr. doc. de fls. 2, ponto 1 e fls 22 a 39… aqui dadas por reproduzidas, o mesmo se dizendo dos
demais elementos infra referidos;
B) A aqui requerente VIRGÍNIA DOS SANTOS PEREIRA MARIA foi citada, em 16-03- 2000,
nos autos de execução referidos em A) “Nos termos do artigo 321º do Código de Processo Tributário...
em virtude de ter sido penhorado um imóvel no processo de execução... contra o seu cônjuge António
Conceição Maria, poderá, querendo Folha 76 do Processo 47/07.6BEVIS requerer a separação de bens
…” cfr. fls. 48 e 49 do processo executivo, cuja certidão se ordenou a junção estes autos no início deste
despacho;
C) Foi notificada em 14-11-2003 “Nos termos do n.º 1 do artigo 239º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário…para assistir, querendo, aos termos da execução, na qualidade de cônjuge
do executado…cuja venda está marcada para o dia 17 de Fevereiro de 2004 …, vide fls. 77 e 78, idem
anterior;
D) Foi novamente notificada em 03-02-2006 “... do teor do despacho do Chefe deste Serviço de
Finanças e que determina a vem do dos bens penhorado no referido processo, tal como conta de edital
elaborado, e do qual se anexa fotocópia, que faz parte integrante desta notificação.”, cfr. fls 96, 99,
100, 111 e 113, idem B).
E) Venda que veio a realizar-se em Junho de 2006, com a consequente outorga de escritura e
despacho de adjudicação, vide fls 139 a 142 e 145, ideia B);
F) A Petição Inicial que deu origem aos presentes autos foi remetida via postal em 24- 11- 2006,
Cfr. artigo 4º da Petição Inicial e”doc. de fls. 40;
G) A aqui requerente VIRGÍNIA DOS SANTOS PEREIRA MARIA requereu, no processo executivo identificado em A), em 27-10-2006 e obteve na mesma data, certidão de várias folhas que juntou
aos presentes autos, cfr. fls. 22 a 39.
6- A sentença sob recurso, tendo ponderado que a factualidade constante do probatório [B), C)
E D)] desmentia frontalmente que a ora recorrente apenas em 27-10-2006 ouvira falar da venda realizada nos autos de execução fiscal em causa, não tendo em data anterior recebido qualquer notificação
referente a essa venda, rejeitou, com fundamento em intempestividade, a anulação da venda que fora
requerida.
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A recorrente, por sua parte, vem na sua alegação de recurso, em suma, reiterar que apenas em
27-10-06 ouvira falar da venda da casa onde residia e que era simultaneamente a casa de morada de
família, sendo a partir dessa data, na qual tomou conhecimento do facto que serve de fundamento à
anulação, que se conta o prazo de trinta dias a que se refere o artigo 257.º, n.º 1, alínea b) do CPPT,
pouco importando que tivesse sido citada ou tivesse tido conhecimento do processo.
Vejamos.
Relativamente ao prazo de anulação da venda estabelece o n.º 2 do artigo 257.º do CPPT o seguinte:
“O prazo contar-se-á da data da venda ou da que o requerente tome conhecimento do facto que
servir de fundamento à anulação, competindo-lhe provar a data desse conhecimento, ou do trânsito
em julgado da acção referida no n.º 3”.
No caso em apreço esse prazo será de trinta dias, uma vez que foi requerida a anulação da venda
nos termos do artigo 257.º, n.º 1, alínea b) do CPPT.
Sendo assim, quanto á primeira hipótese prevista na norma atrás citada, tendo a venda sido concretizada em Junho de 2006 [E) do probatório) e a petição inicial do pedido de anulação da venda sido
remetida por via postal em 24-11-06 [F) do probatório], revela-se patente que o prazo de trinta dias em
causa não terá sido respeitado em face dessa data da venda, sendo certo ainda que se encontra assente
que a recorrente foi notificada que essa venda se iria realizar por negociação particular de acordo com
o conteúdo do respectivo edital [D) do probatório).
Contudo, parece decorrer da argumentação expendida nas conclusões 6.ª a 9.ª que a recorrente
entende que a venda da sua habitação e casa de morada de família consubstanciaria o próprio facto que
serve de fundamento à anulação e daí que só a partir da data em que teve conhecimento que tal ocorrera
se contaria o aludido prazo de trinta dias para requerer a anulação da venda,
Não lhe assiste qualquer razão em tal entendimento.
Com efeito, nunca a venda pode ser qualificada como fundamento para a sua própria anulação,
mas antes configura uma realidade jurídica que é seu pressuposto/objecto.
Fundamento de anulação da venda será, no caso presente em que a anulação da venda foi requerida nos termos da alínea b), do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT, algum dos fundamentos de oposição à
execução fiscal que vêm elencados no n.º 1, do artigo 204.º do mesmo Código.
Ora, tão pouco algo foi alegado em termos de data em que a recorrente teve conhecimento dos
factos que servem de fundamento para pedir a anulação da venda, nomeadamente no que respeita à
eventual prescrição das dívidas exequendas.
De todo o modo, certo é que tendo sido invocados factos que constituem fundamento de oposição
sempre a anulação dependeria do reconhecimento do respectivo direito nos termos do CPPT, consoante
impõe o n.º 3 do aludido artigo 257.º.
Isso significaria que a recorrente deveria previamente ter deduzido oposição à execução fiscal no
caso de poder invocar o respectivo fundamento antes da venda, ou, caso contrário, intentar uma acção
para reconhecimento de direito-, neste sentido, para maior desenvolvimento, ver Jorge Lopes de Sousa,
in CPPT, Anotado e Comentado, 5.ª edição, anotação 6 ao artigo 257.º do CPPT, a fls 584 e seguinte.
Acontece que a recorrente também nada alegou por forma a comprovar ter observado essa exigência legal de prévio reconhecimento dos fundamentos de oposição que invoca.
Saliente-se, “obiter dictum”, que inexistia qualquer obrigatoriedade legal por parte da AF de notificação
da recorrente para o exercício do direito de remição que lhe assistia nos termos do artigo 912.º do CPC.
Bem se andou, pois, na sentença ao rejeitar liminarmente, por intempestivo, o pedido de anulação
de venda.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, a decisão
recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 29 de Abril de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia. Competência-regra do
Tribunal Central Administrativo. Competência excepcional do Supremo Tribunal
Administrativo. Decisões divergente sobre competência. Prevalência da decisão do
tribunal de hierarquia superior.
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Sumário:
I — A competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso de decisão
de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo,
por regra.
II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário,
goza de tal competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento
matéria de direito.
III — Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de facto
o recurso em que se conclui por que são devidos juros indemnizatórios mormente
«desde 02-01-1999 até 17-08-2004 (data limite para a execução espontânea da
sentença)», se na sentença recorrida está desencontrado o termo a quo da fixação
desta última data.
IV — Existindo no processo decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece
a decisão do tribunal de hierarquia superior — nos termos do n.º 2 do artigo 5.º
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Processo n.º 1081-08-30.
Recorrente: ADR — Agência de Desenvolvimento Regional, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “ADR - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, LDA”, interpôs recurso para
o Tribunal Central Administrativo Sul da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, a
julgar «a presente execução de julgados parcialmente procedente».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
I. A Recorrente entende, com o devido respeito, que na douta decisão recorrida houve manifesto
erro de direito no que se refere à taxa aplicável ao cálculo dos juros devidos à recorrente, bem como
quanto ao modo de determinação da base de incidência dos juros de mora.
II. Fazendo uma correcta interpretação das disposições legais e da questão da aplicação da lei no
tempo da taxa aplicável para cálculo dos juros indemnizatórios, entende a Recorrente serem devidos
juros indemnizatórios:
(i) desde 29-04-1997 (data do pagamento do imposto indevido) até 01-01-1999 (à data de entrada
em vigor da LGT), à taxa de 10%, fixada através da Portaria 1171/95, de 25 de Setembro ex vi artigo 559.
º, n.º 1, do Código Civil, aplicável na falta de norma especial que indicasse a taxa de juro aplicável
nas situações do n.º 1 do artigo 24.º do CPT em vigor à data do pagamento do imposto indevido e até
à entrada em vigor da LGT;
(ii) desde 02-01-1999 até 17-08-2004 (data limite para a execução espontânea da sentença) à taxa
única de 12%, nos termos da Tabela anexa ao Ofício Circulado n.º 60000, de 05-01-1999, da Direcção
de Serviços de Justiça Tributáriaév1 n.º 4, do artigo 43.º da LGT.
III. A base de incidência dos juros de mora vencidos, devidos desde o termo do prazo da execução espontânea do julgado (i. e., 17-08-2004) até ao pagamento pela Administração Tributária em
10-04-2006, abrangem o imposto pago indevidamente, bem como os juros indemnizatórios, à taxa
legal vigente de 1%.
TERMOS EM QUE DEVERÁ SER DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO E, EM
CONSEQUENCIA, REVOGAR-SE PARCIALMENTE A DOUTA DECISÃO RECORRIDA, EM
FACE DO QUE SE ALEGA, COMO É LEGAL E JUSTO.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
O Julgado deve ser confirmado por nele se ter feito boa interpretação e aplicação da lei.
Termos em que sou de parecer que o recurso não merece provimento.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Atendendo ao teor das conclusões da alegação do recurso, e em face da posição assumida pelo
Tribunal Central Administrativo Sul – que acordou «em declarar este Tribunal hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso, por caber tal competência àquele outro Tribunal superior» – a
questão que aqui deve ser prioritariamente colocada é a de saber da competência em razão da hierarquia
do Supremo Tribunal Administrativo.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) No âmbito do processo de impugnação n.º 66/97 foi proferida sentença em 19/05/2004 que
julgou procedente a impugnação e anulou a liquidação de IRC n.º 0310017186/95 referente ao exercício
de 1990 e condenou a Fazenda Pública nos termos do art.º 24.º do CPT, ao pagamento de juros indemnizatórios à impugnante, desde a data do pagamento do imposto indevido, até à data da emissão da nota
de crédito a favor da impugnante (cfr. sentença a fls 619 e ss do processo de impugnação n.º 66/97).
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B) O imposto mencionado na alínea anterior foi pago pela ora exequente em 29/04/1997 (cfr.
documento a fls 48 dos autos).
C) O processo de impugnação mencionado em A) foi remetido ao Serviço de Finanças de Almada
3, em 6/07/2006 (cfr. fls 633 verso do processo de impugnação n.º 66/97).
D) Em 21/03/2006 a exequente apresentou um requerimento dirigido ao Director de Finanças de
Setúbal, peticionando “… o reembolso do imposto pago e respectivos juros indemnizatórios, os juros
de mora peticionados, no valor de € 488.876,71, vencidos até essa data, e vincendos calculados segundo
o mesmo critério, até efectivo reembolso a favor da requerente das quantias devidas e cujo pagamento
se encontra retardado.” (cfr. documento a fls 36 a 389, cujo teor se dá por inteiramente reproduzido
para todos os efeitos legais).
E) Em 10/04/2006 foi emitido o cheque n.º 9840530500 da Direcção Geral dos Impostos, no valor
de € 2.047.522,52 a favor da exequente (cfr. documento a fls 71 dos autos).
F) O montante mencionado na alínea anterior diz respeito à restituição do imposto indevido pago
pela exequente no montante de € 1.279,794,71 acrescido de juros indemnizatórios no montante de €
766.746,05 contados até 31/03/2006 (cfr. documento a fls 45 e ss dos autos).
G) O apuramento dos juros indemnizatórios, mencionado na alínea anterior foi efectuado da
seguinte forma (cfr. documento a fls 45 dos autos):
A.D.R. – Agência de Desenvolvimento Regional, Lda.
NIPC: 500711097
Cálculo dos Juros Indemnizatórios
Montante em Dívida = 1.279.794,71
Total

295 dias
254 dias
43 dias
12 dias
53 dias
1528 dias

Período

01-01-1989
19-03-1989
21-05-1993
30-10-1993
21-01-1994
01-10-1994
31-08-1995
02-02-1996
24-04-1996
13-12-1996
07-05-1997
26-02-1998
07-11-1998
20-12-1998
01-01-1999
23-02-1999
01-05-2003

Taxa

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

18,50
19,50
18,50
18,00
17,00
15,50
14,50
13,75
13,25
12,00
11,00
10,00
9,25
8,25
10,00
7,00
4,00

Tempo

Portaria

254
53
1528
1066

263/99 de 12/04
291/03 de 08/04

Juros Indemnizatórios = 1.279.794,71 (8x12%+295x11%+254x10%+43x9,25%+12x8,25%+53x10%+1528x7%+1066x4%)/365
Juros Indemnizatórios = 766.746,05
Contados até 31/03/2006

2.2 De acordo com o disposto no artigo 16.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
a infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência
absoluta do Tribunal; sendo esta de conhecimento oficioso, e podendo ser arguida pelos interessados
ou suscitada pelo Ministério Público ou pelo Representante da Fazenda Pública até ao trânsito em
julgado da decisão final.
A incompetência do Tribunal, em qualquer das suas espécies, logra prioridade de conhecimento
em relação a qualquer outra questão, de harmonia com o disposto no artigo 103.º do Código de Processo Civil (aplicável mormente por remissão do artigo 7.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos
e Fiscais – Lei n.º 13/2002 de 19 de Fevereiro).
Dentro da sua competência material, os tribunais estão hierarquizados por um critério de divisão
de funções.
Ao Tribunal Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário, compete conhecer dos
recursos das decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância, excepto quando o recurso tiver por
exclusivo fundamento matéria de direito; nesta última situação, a competência será, per saltum, da
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Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo – cf. os termos dos artigos 26.º,
alínea b), e 38.º, n.º 1, alínea a), ambos do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; cf. também
o que dispõe o artigo 280.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Como imediatamente se retira do regime legal apontado, a competência do Supremo Tribunal
Administrativo para o conhecimento de recurso interposto de decisão do tribunal administrativo e
fiscal radica no exclusivo fundamento de direito do respectivo recurso. E tal competência constitui
excepção à competência-regra ou generalizada do Tribunal Central Administrativo – cf., a este respeito,
por exemplo, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 14-11-2007, proferido
no recurso n.º 526/07.
Assim, para aferir da competência do Tribunal em razão da hierarquia deve, desde logo, atender-se
aos fundamentos do recurso. E, portanto, tem de olhar-se para as conclusões da alegação do respectivo
recurso, onde se contêm tais fundamentos, uma vez que são as conclusões da alegação do recurso que
definem e delimitam o objecto do mesmo – cf. os artigos 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do Código de
Processo Civil.
O recurso não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclusões do respectivo recurso se
questionar a questão factual, manifestando-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à
matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório
não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer
porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de
facto que se devam retirar dos mesmos – conforme é jurisprudência constante e pacífica do Supremo
Tribunal Administrativo.
No caso sub judicio, pretende a ora recorrente, além do mais, serem devidos juros indemnizatórios
mormente «desde 02-01-1999 até 17-08-2004 (data limite para a execução espontânea da sentença)»
– como se escreve muito claramente na conclusão II. consignada supra sob o ponto 1.2.
O Tribunal Central Administrativo, para julgar competente em razão da hierarquia esta Secção do
Supremo Tribunal Administrativo, aduz em seu douto aresto o seguinte fio argumentativo:
a) que «data essa não foi levada ao probatório da decisão recorrida» «pela simples razão de que, à
luz de uma correcta e adequada técnica para a sua elaboração, não só não tinha como, mais do que isso,
não podia/devia, aí ser feita constar», «porque, como se crê pacífico, ao probatório apenas podem/devem
ser levados factos, ainda que simples ou complexos, dos quais seja de inferir os juízos conclusivos que
se revelem relevantes à decisão do pleito, à luz do ordenamento jurídico vigente aplicável, e não aqueles
juízos conclusivos, na medida em que os mesmos hão-de ser extrapolados pelo tribunal»;
b) que, «à luz do que se vem de referir, a referida data de 2004AGO17, como sendo a correspondente ao momento limite para a execução espontânea do julgado, mais não é do que um juízo de facto
conclusivo que importava ser extrapolado pela Mm.ª Juiz recorrida, à luz da factualidade pertinente
e demonstrada que o possibilitasse, como, aliás e na utilização de uma técnica, em nosso entender,
absolutamente irrepreensível por parte da Mm.ª juiz recorrida, foi feito na decisão ora em crise»;
c) e que, em consequência, é «de todo irrelevante que, aí [no probatório da sentença recorrida],
se tenha feito referência a “6/07/2006”, uma vez que consubstancia um manifesto e patente lapso de
escrita, revelado não só pelo 5.º § de fls. 98, onde se volta a fazer alusão ao momento da remessa da
impugnação n.º 66/97 à AT como e muito esclarecedoramente, pela convocação de fls. 633 v.º da referida
impugnação apensa, enquanto elemento documentador e de suporte do atestado na referida alínea C).
do probatório, fls. essas (633 v.º) da impugnação 66/97 que atestam a data de 2004JUL06 como aquela
em que tal processo foi remetido ao SFAlmada 3, através de ofício com o n.º 869».
Ora, consoante se vê, especialmente do que se diz na alínea c) imediatamente antecedente, o
Tribunal Central Administrativo viu-se na necessidade de lançar mão de uma elaborada e exigente
conjugação, concatenação e apreciação de factos (ainda que aparentemente documentados) para chegar
à conclusão de facto a que chegou.
Assim, é o próprio Tribunal Central Administrativo (que se julgou incompetente em razão da
hierarquia) a reconhecer, em seu douto aresto, que, no caso, se faz necessário proceder à correcção de
dados de facto, segundo juízos de facto que não exclusivamente de direito.
O que logo significa que, não estando definitivamente estabelecida essa versada matéria de facto,
não trata o presente recurso exclusivamente matéria de direito.
Razão por que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia para o
conhecimento de tais recursos, cabendo essa competência ao Tribunal Central Administrativo, Secção
de Contencioso Tributário.
E, então, havemos de convir, a finalizar, que a competência em razão da hierarquia para o
conhecimento de recurso de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central
Administrativo, por regra.
O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, goza de tal
competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito.
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Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de facto o recurso em
que se conclui por serem devidos juros indemnizatórios mormente «desde 02-01-1999 até 17-08-2004
(data limite para a execução espontânea da sentença)», se na sentença recorrida está desencontrado o
termo a quo da fixação desta última data.
Existindo no processo decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece a decisão
do tribunal de hierarquia superior – nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
3. Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do presente recurso, e declarar competente para o efeito o Tribunal Central
Administrativo Sul (Secção de Contencioso Tributário).
Sem custas.
Lisboa, 29 de Abril de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
IRS. Avaliação indirecta da matéria colectável.
Sumário:
Tem fundamento legal a realização da avaliação indirecta da matéria colectável em
IRS do ano de 2006, nos termos da alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária, quando o património do contribuinte evidencia um acréscimo no valor de
€ 472.502,58, injustificado em face do rendimento global líquido de € 5.414,42
declarado para tributação nesse mesmo ano.
Processo n.º 97/09-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: Carlos Manuel da Conceição Reis.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 O Director-Geral dos Impostos vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Coimbra, que deu provimento ao recurso interposto por Carlos Manuel da Conceição Reis para anulação do despacho «segundo o qual foi fixado para o ano de 2006, por métodos indirectos, nos termos
dos artigos 89.º-A da LGT e 65.º do CIRS, os rendimentos líquidos no valor de € 202.352,47».
1.2. Em alegação, a entidade recorrente formula as seguintes conclusões.
1. É incorrecto qualificar qualquer dos factos presentes nos autos como manifestação de fortuna.
A Sentença recorrida não se limita a fazer uso impróprio do conceito de manifestação de fortuna - que
é inaplicável aos factos - e mistura-o com a figura prevista no artigo 87.º, alínea f), a ponto de as confundir no recorte e na disciplina procedimental.
2. Em primeiro lugar, manifestação de fortuna é conceito que tem um significado jurídico-tributário
rigoroso que se esgota nos factos típicos previstos nos números 1 e 4 do artigo 89.º-A da LGT.
3. Ora, a decisão recorrida está fundamentada no disposto no artigo 87.º, alínea f) e, portanto na
verificação de divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e
o acréscimo de património evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação.
4. Os factos presentes a juízo atestam que o valor patrimonial dos bens imóveis do recorrente era
de € 176.963,38 no ano 2005 e que passou a ser de € 649.465,96 no ano 2006. Estes dados revelam
que houve um acréscimo patrimonial de € 472.502,58.
5. Por outro lado, no ano 2006 o rendimento global líquido declarado para efeitos de tributação
em IRS foi € 5.414,42.
6. Logo, existe a desproporção requerida na alínea f) do artigo 87.º da LGT e, por isso, teria que
ser iniciado um procedimento de avaliação indirecta.
7. E só no âmbito do procedimento de avaliação indirecta é que será apurado se essa desproporção
corresponde ou não rendimento tributável não declarado, cabendo ao sujeito passivo o ónus de provar
que os rendimentos declarados correspondem à realidade e que é outra a fonte do acréscimo patrimonial
evidenciado, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 89.º-A da LGT.

674
8. Os pressupostos inscritos na alínea f) do artigo 87.º para abrir o procedimento de avaliação
indirecta são objectivos. Por um lado, é requerida a existência de um acréscimo patrimonial e, pelo
outro, o rendimento declarado. Se a divergência não justificada entre um e outro for de, pelo menos,
um terço, ter-se-á forçosamente que iniciar um procedimento de avaliação indirecta no âmbito do qual
é ao contribuinte que cabe o ónus da prova.
9. Do que tratam os autos é da aplicação de um método de tributação indirecto, isto é, de um método
que prescinde da captura rigorosa da realidade e, portanto, da qualificação dos rendimentos de acordo
com o respectivo facto gerador - coisa que só é possível quando a tributação é directa - para perseguir
indícios de capacidade contributiva que tributa mesmo sem qualificar os rendimentos quanto à fonte.
10.Tal tributação concretiza-se como rendimento enquadrável na categoria G do IRS, nos termos
do disposto no n.º 5 do artigo 89º-A da LGT. O que não significa que se tratam de rendimentos qualificáveis como mais-valias. Por definição, na tributação indirecta ignora-se o facto gerador da capacidade
contributiva ou não é possível quantificá-la, pois se fosse conhecida a fonte do rendimento e a medida
deste, a tributação teria forçosamente que ser directa e de acordo com o catálogo típico das normas de
incidência positiva.
11. Logo, os valores a tributar indirectamente nos termos dos artigos 87.º e 89.º-A da LGT não
constituem mais-valias (se o fossem teriam que ser qualificados de acordo com as normas de incidência
da categoria G). São encaminhados para a categoria G apenas para efeitos de englobamento e não por
serem qualificados do rendimentos de mais-valias.
12. Portanto, toda a argumentação presente na Sentença, que elabora à volta do qualificação do
rendimento como mais-valias e da necessidade de estas serem realizadas e não meramente potenciais
ou latentes, é absolutamente inconsistente com o disposto nos artigos 87.º e 89.º-A da LGT, na medida
em que estes tratam de métodos de tributação indirecta que, por definição, pressupõem exactamente a
impossibilidade de qualificar os rendimentos quanto à fonte.
13. A alínea f) do artigo 87.º manda abrir o procedimento de avaliação indirecta à vista da verificação de três pressupostos ou indícios, todos eles objectivos: um acréscimo patrimonial, um rendimento
declarado e a divergência não justificada entre um e outro de, pelo menos, um terço.
14. A razão de ser do procedimento tributário de avaliação indirecta é precisamente a de conferir
esses indícios, escrutinar a realidade que eles indiciam para confirmar se existe um não rendimento
tributável encoberto atrás deles. É no procedimento que se irá apurar se esses indícios não são consistentes ou se a capacidade contributiva indiciada através deles não existe ou não é tributável. Esta
conclusão tira-se facilmente à vista do disposto no n.º 3 do artigo 89.º-A.
15. O que mais sobressai do disposto no n.º 3 do artigo 89.º-A é que nesta classe de procedimento
tributário há uma inversão do ónus da prova.”Cabe ao sujeito passivo a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna
ou do acréscimo patrimonial ou o consumo evidenciados”. Portanto, à Administração Tributária cabe
a prova dos factos que fazem deflagrar o procedimento de avaliação indirecta, e esses são os tipificados na alínea f) do artigo 87.º. Ao contribuinte cabe toda a prova destinada a ilidir ou enfraquecer
o corolário presuntivo que a lei tira desses indícios e que é o de que existe um rendimento tributável
não declarado.
16. Logo, não é ao órgão da Administração Tributária que é exigível a prova de que o acréscimo
patrimonial não se registou no ano em causa ou não se registou todo no ano em causa, de que houve
valorizações paulatinas não reflectidas no valor patrimonial tributário, de que este resulta de simples
mudança das regras de avaliação ou de quais foram os custos de edificação do imóvel.
17. Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 89.º-A, tudo isso era ónus do recorrente.
18. Por isso, não faz sentido reclamar essa prova da Administração Tributária.
19. Se assim fosse perder-se-ia a razão de ser deste procedimento de avaliação indirecta, pois
sempre que a Administração Tributária estivesse em condições de satisfazer todos aqueles requisitos
de prova também estaria em condições de, se fosse caso disso, tributar os rendimentos sem necessidade
de recorrer a métodos indirectos.
Nestes termos e nos mais de direito que VExas. doutamente suprirão, deve ser revogada a sentença
recorrida por repercutir uma interpretação incorrecta do disposto nos artigo 87º, alínea f) e 89.º-A,
n.ºs 3 e 5, da Lei Geral Tributária e por, no caso, estarem verificados todos os pressupostos da avaliação
indirecta e ser legal o acto de fixação recorrido.
1.3 O recorrido Carlos Manuel da Conceição Reis contra-alegou e apresentou as seguintes conclusões.
I. Nem a avaliação de um imóvel nem a valorização de um imóvel de que o titular dos rendimentos é proprietário constituem «per se» acréscimo de património ou consumo evidenciado pelo sujeito
passivo.
II A Administração Tributária partiu do valor fixado numa avaliação para inferir que tal valor
configurava um acréscimo patrimonial ou consumo evidenciado face ao valor declarado pelo sujeito
passivo em sede de IRS, deslocando, assim, o ónus da prova para o sujeito passivo.
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III. Era à Administração Tributária que incumbia descobrir a verdade material sobre o rendimento
manifestado na edificação do imóvel para afirmar que tais rendimentos divergiam dos rendimentos
declarados no mesmo ano.
IV. Partir do valor fixado em avaliação ao imóvel do sujeito passivo e considerá-lo como «acréscimo
de património» ou «consumo evidenciado», comparar aquele valor com o montante de rendimentos
declarados para efeitos de IRS pelo mesmo sujeito passivo e concluir pela existência de «divergência
não justificada» a que se refere a alínea f) do art. 87º da LGT, para, seguidamente, qualificar a dita divergência como «manifestação de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados» nos termos
do n.º 5 do art. 89º-A da mesma LGT, constitui uma utilização abusiva das disposições legais citadas.
V. O erro de raciocínio manifestado pela Administração Tributária em apresentar como fundamento
duma proposição a demonstrar (que o valor patrimonial fixado constitui um «acréscimo de património
ou um consumo evidenciado pelo sujeito passivo») a mesma proposição sob outras palavras (o valor
patrimonial fixado constitui uma «(manifestação de fortuna por divergência não justificada»), para,
além duma petição de princípio, constitui uma ilegalidade por falta de pressuposto de facto.
VI. Assim sendo, foi feita uma errada subsunção da situação fáctica do sujeito passivo aos invocados art. 87º, alínea f) e 89º-A, n.º 5 da LGT.
Termos em que, para além da louvação na douta sentença recorrida, deverá ser negado provimento
ao recurso.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Alega a recorrente Fazenda Pública que a decisão recorrida está fundamentada no disposto no
artigo 87.º, alínea f) e, portanto, na verificação de divergência não justificada de, pelo menos, um terço
entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património evidenciados pelo sujeito passivo no
mesmo período de tributação.
Mais acrescenta que os factos presentes a juízo atestam que o valor patrimonial dos bens imóveis
do recorrido era de € 176.963,38 no ano 2005 e que passou a ser de € 649.465,96 no ano 2006.
Por outro lado, no ano 2006 o rendimento global líquido declarado para efeitos de tributação em
IRS foi € 5.414,42.
E daqui conclui que existe a desproporção requerida na alínea f) do artigo 87.º da LGT e, por isso,
teria que ser iniciado um procedimento de avaliação indirecta.
A nosso ver carece de razão.
A questão passa pela interpretação do referido artº 87º, n.º 1, alínea f) da Lei Geral Tributária e,
nomeadamente do conceito de acréscimo de património ali acolhido.
Nos termos do artº 87º, n.º 1, alínea f) da Lei Geral Tributária a avaliação indirecta só pode
efectuar-se em caso de existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os
rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo evidenciados pelo sujeito passivo
no mesmo período de tributação (redacção dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro).
Por sua vez dispõe o n.º 5 do artº 89-A da Lei Geral Tributária que no caso da alínea f) do artigo 87.º,
se considera como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, quando não
existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no artigo 90.º, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, a diferença entre o acréscimo de património ou o consumo
evidenciados e os rendimentos declarados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação.
Ora no caso a Administração Fiscal partiu do valor fixado em avaliação ao imóvel do sujeito
passivo, considerou-o como «acréscimo de património» e, comparando aquele valor com o montante
de rendimentos declarados para efeitos de IRS pelo mesmo sujeito passivo concluiu pela existência de
«divergência não justificada» a que se refere a alínea f) do art. 87º da LGT, para, seguidamente, qualificar
a dita divergência como «manifestação de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados»
nos termos do n.º 5 do art. 89º-A da mesma Lei Geral Tributária.
Não nos parece que tenha sido feita a melhor interpretação do conceito de acréscimo de património trazido ao referido normativo da Lei Geral Tributária, tendo presente a intenção do legislador ao
aditar a alínea f) do artº 87º da Lei Geral Tributária pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro-Lei de
Orçamento do Estado para 2005.
Como decorre do referido diploma legal o legislador houve por bem alargar as possibilidades de
avaliação indirecta a outros casos em que o sujeito passivo evidencie num determinado ano um acréscimo de património ou um consumo que divirja justificadamente dos rendimentos declarados nesse
ano em, pelo menos, um terço.
Ora no caso subjudice o acréscimo patrimonial não resulta da aquisição de imóveis ou de outros
bens de consumo e mostra-se justificado pela valorização decorrente da avaliação ao imóvel do sujeito
passivo efectuada pela Administração Fiscal
Trata-se da valorização de um imóvel que já se encontrava no património do contribuinte e que
não foi adquirido nem vendido no exercício em causa.
Os ganhos decorrentes da sua valorização não devem ser vistos como verdadeiros incrementos
patrimoniais.
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Ou, por outras palavras, na expressão de José Guilherme Xavier de Basto, «São meros paper gains
sem materialidade para serem objecto de imposto».
Bem andou a decisão recorrida ao concluir que a valorização de um imóvel não constitui acréscimo de património para os efeitos do referido normativo, porque não permite evidenciar por si só a
aplicação nesse imóvel de rendimentos do sujeito passivo no exercício em causa, e, por conseguinte,
manifestar fortuna.
Termos em que somos de parecer que o recurso não merece provimento, devendo ser confirmado
o julgado recorrido.
1.5.Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação e da contra-alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber se a presente situação é justificadora, ou não,
de avaliação indirecta do rendimento do contribuinte para efeitos de tributação em IRS do ano de 2006.
[A problemática do valor indirectamente estimado para sujeição a IRS é questão que não vem
trazida para apreciação no presente recurso].
2.1.Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em cumprimento das ordens de serviço n.ºs OI 2007 01558 e OI 2007 01559 de 2007.08.10, a
Divisão de Prevenção e Inspecção Tributária I - Equipa L da Direcção Distrital de Finanças de Coimbra procedeu a exame à escrita do Recorrente, a qual foi concluída em 2008.04.17 e deu origem a um
projecto de relatório de fiscalização que lhe foi notificado através do oficio n.º 3774, de 2008.04.21.
Cfr. ponto II A. e IX do relatório final inserto no processo administrativo em apenso.
Não foi junto o projecto do relatório, mas não se trata de matéria controvertida nos autos.
2. O Recorrente exerceu o direito de audição.
Cfr. ponto IX do relatório final inserto no processo administrativo em apenso.
Não foi junto documento que o comprove, mas também não é matéria controvertida nos autos.
3. Em 2008.05.07, foi elaborado o relatório final nos termos que constam do documento de fls. 2
a fls. 23 do apenso e que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos e de
onde, além do mais, consta o seguinte:
«3.1 - O aumento do património tem origem na inscrição matricial do empreendimento sito na,
“Quinta do Pinhal do Rei” - artº urbano 3552 da freguesia de Semide, e este imóvel deveria ser registado no ano de 2006, em conformidade com o previsto no art.º 10º, n.º 1, alínea c) do CIMI (Código
do Imposto Municipal Sobre Imóveis, doravante designado por CIMI), ou seja, o prédio foi ocupado
a partir de 11 de Março de 2006 (data do primeiro evento conhecido) e posteriormente no mesmo ano
em outros eventos que se encontram identificados por datas no capítulo V.
Dado que o sujeito passivo declara no ano de 2006 um rendimento global líquido de € 5.414,42,
- declaração mod. 3 de IRS no ano de 2006 - encontra-se configurada a situação prevista no artº 87º,
alínea j) da LGT».(...)
No quadro seguinte evidencia-se o apuramento do incremento patrimonial previsto no artº 9º,
n.º 1, alínea d) do CIRS:
ANO DE 2006
AUMENTO DO PATRIMÓNIO (a) € 649.465,96 – (b) 176.963,38

472.502,58
o

RENDIMENTO DECLARADO (GLOBAL LÍQUIDO) – IRS DE 2006 + ACEITE DT AUDIÇÃO (c)
DIVERGÊNCIA ENTRE O ACRÉSCIMO DO PATRIMÓNIO E O REND. DECLARADO
VALORES ACEITES PARA JUSTIFICAR A DIVERGÊNCIA – RESGATES

11.052,27
461.450,31
- 150.858,90

VALORES ACEITES PARA JUSTIFICAR A DIVERGÊNCIA – RECEB. POR ACORDO TRIBUNAL

- 54.868,00

VALORES ACEITES PARA JUSTIFICAR A DIVERGÊNCIA – DIF. ENTRE EMP. E SUBS FUNDO

- 64.423,49

RENDIMENTO DA CATEGORIA G

191.299,92

(a) - Valor patrimonial correcto em 2006, porque a avaliação do prédio urbano inscrito sob o artigo 3552, da freguesia de Semide deveria ser efectuada em 2006 (ver justificação a fls. 9 e 10), sendo
o cálculo para 2006 igual ao de 2007.
(b) - Valor do património em 2005
Extracto de pág.s 10 e 16 do relatório, fls. 11 e 17 do processo administrativo em apenso.
Cfr. também fls. 44 e seguintes dos autos (doc. n.º. 2 junto pelo Recorrente).
4. O Recorrente foi notificado do relatório a que alude o n.º anterior através de carta registada
com aviso de recepção, datada de 2008.05.09
Oficio n.º 4360; doc. de fls. 43 dos autos.
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5. Em 2008.06.04, o Sr. Chefe da Divisão de Inspecção Tributária 1 da Direcção Distrital de
Finanças de Coimbra lavrou o seguinte
DESPACHO
Assunto: Revogação do despacho de fixação do Rendimento Colectável do IRS do ano de
2006, referente ao sujeito passivo Carlos Manuel Conceição dos Reis e esposa.
1. Na sequência do procedimento inspectivo efectuado com base na Ordem de Serviço
n.º 01200701558 ao contribuinte “Carlos Manuel Conceição dos Reis”, NIF 161868126 e esposa “Ilda
Maria Videira”, NIF 189867825, a Inspecção Tributária apurou, por avaliação indirecta e nos termos
artº 89-A da Lei Geral Tributária (LGT), E 202.352,47 de Rendimento Global Líquido para efeitos de
tributação em IRS do ano de 2006, que foi proposto para fixação, conforme consta do Relatório elaborado pelo inspector tributário “Alcides Reis Oliveira” e confirmado pelo Coordenador da Equipa,
em 07-05-2008.
2. A proposta de fixação do Rendimento Global Líquido, atrás referida, mereceu a concordância
do Chefe de Divisão da D.I.T.-I, por despacho de 2008-05-08, exarado no Relatório Final de Inspecção
Tributária, no uso da delegação de competências, que lhe foram atribuídas pelo Sr. Director de Finanças
de Coimbra (aviso nº. 10425/2008-DR, II Série, n.º 67, de 04/04/2008).
3. O Relatório Final de Inspecção Tributária foi notificado ao contribuinte pelo Ofício n.º 4360,
de 2008-05-09.
4. Da notificação do Relatório Final consta o direito do contribuinte a reclamar contra a fixação
da matéria tributável por métodos indirectos, através do pedido de revisão, a apresentar no prazo de
30 dias, nos termos do artº. 91º da Lei Geral Tributária.
5. Tendo o sujeito passivo sido notificado, em 13-05-2008, ainda não deu entrada nesta Direcção
de Finanças qualquer petição.
6. Nesta data, ao proceder à revisão do processo, verifiquei que a fixação por avaliação indirecta
do Rendimento Tributável do IRS, nos termos do Artº. 89-A da Lei Geral Tributária, é da competência
do Director de Finanças, ou seu substituto legal, sem possibilidade de delegação, conforme n.º 7 do
referido artigo.
7. Assim, não tendo proferido o despacho do Relatório Final de Inspecção Tributária na qualidade de “Director de Finanças, em regime de substituição” o mesmo enferma de vício de forma, por
incompetência do despachante para a prática do “acto de fixação”, por inobservância do disposto no
Artº. 89-A da Lei Geral Tributária, pelo que revogo o despacho exarado no Relatório Final de Inspecção Tributária, em 08-05-2008, mas apenas na parte referente à fixação do Rendimento Colectável do
IRS de 2006, mantendo-se para todos os efeitos legais a confirmação do Relatório Final de Inspecção
Tributária que foi notificado ao contribuinte, de cuja competência fui investido por despacho de Delegação de Competências (Aviso nº. 10425/2008-DR, II Série, n.º 67, de 04/04/2008).
8. Assim, sendo do Director de Finanças a competência para afixação do Rendimento Colectável
do IRS, nos termos do Artº. 89-A da Lei Geral Tributária, vai o processo ser submetido à sua apreciação,
para decidir sobre afixação proposta pela Inspecção Tributária, da qual caberá recurso para o Tribunal
Tributário, nos termos do n.º 7 do Artº. 89-A da Lei Geral Tributária, e não reclamação nos termos do
artº 91 da mesma Lei (...)
Fls. 68 dos autos (doc. junto pelo Recorrente, no impugnado na sua origem nem no seu teor pela
parte contrária e, por isso, valorado positivamente pelo Tribunal.
6. O Recorrente foi notificado do relatório a que alude o n.º anterior através de carta registada
com aviso de recepção, datada de 2008.06.04.
Oficio n.º 5159; doc. de fls. 67 dos autos, junto pelo Recorrente.
7. Em 2008.06.09, o Sr. Chefe da Divisão de Inspecção Tributária 1 da Direcção Distrital de
Finanças de Coimbra lavrou o seguinte
PARECER
Assunto: Proposta de fixação da matéria colectável do IRS pelo método indirecto, nos termos
do nº. 6 do Artº. 89º-A da Lei Geral Tributária (LGT), relativamente ao ano de 2006 e aos sujeitos
passivos:
Sujeito Passivo A: “Carlos Manuel Conceição dos Reis” NIF 161868126
Sujeito Passivo B: “Ilda Maria Videira” NIF 189867825
Ano: 2006
Montante do Rendimento Colectável a fixar e que será enquadrado na categoria G do IRS, nos
termos da alínea j) do Artº. 87º, conforme n.º 5 do Artº. 89º-A, ambos da LGT, será de € 202.352,47
(11.052,27 + 191.299,92)
Fundamentos da proposta de tributação por avaliação indirecta: Os constantes do Relatório Final
de Inspecção Tributária, elaborado em 2008-05-07, designadamente os descritos no ponto IV (pag.s
9 a 11), que se anexa, passando a fazer parte integrante deste parecer.
O Relatório Final foi notificado ao sujeito passivo em 2008-05-13, através do ofício nº. 4360,
de 2008-05-09» (...)
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Fls. 1 do apenso.
8. Sobre o parecer a que alude o n.º anterior incidiu o seguinte despacho do Senhor Director de
Finanças de Coimbra, datado de 2008.06.09: «De acordo com a fundamentação abaixo mencionada, nos
termos da alínea f) do Artº. 87º e do Artº. 89º.-A da Lei Geral Tributária, fixo o rendimento Tributável
do IRS, para o ano de 2006, no montante de é € 202.352,47 (duzentos dois mil trezentos e cinquenta e
dois euros e quarenta e sete cêntimos)»
Fls. 1 do apenso.
9. O Recorrente foi notificado da decisão a que alude o n.º anterior através de carta registada com
aviso de recepção, datada de 2008.06.11.
Oficio n.º 5333; doc. de fls. 18 dos autos, junto pelo Recorrente.
10. O presente recurso foi remetido a este Tribunal por correio registado em 2008.06.23.
Doc. de fls. 2 dos autos (RO930718041PT).
Mais se provou que:
11. Por escritura pública de «JUSTIFICAÇÃO E COMPRA E VENDA» lavrada em 1990.08.02 no
Cartório Notarial de Miranda do Corvo e exarada de fls. 15v. a fls. 17v. do livro de notas para escrituras
diversas n.º 238-A, Armando Carvalho Dias de Paiva e outros declararam vender ao ora Recorrente
e este declarou comprar o prédio rústico inscrito na matriz respectiva da freguesia de Semide sob o
artigo 8.211.
Facto extraído do alegado na douta PI. (4.º de fls. 9 dos autos).
Confirmado nestes termos pelo doc. de fls. 83 e ss. dos autos (doc. n.º 7 junto com a douta P.I. e
não impugnado na sua origem ou no seu teor pela parte contrária).
12. O prédio rústico inscrito na matriz respectiva da freguesia de Semide sob o artigo 8.211 deu
origem ao prédio urbano n.º 3551.
Facto extraído do alegado na douta P.I. (& 1º de fls. 10 dos autos).
Já vinha confirmado no ponto IX 2.4 do relatório (cfr. fls. 22 do apenso).
13. Em 2007.06.12, a Câmara Municipal de Miranda do Corvo emitiu em nome do aqui Recorrente
o alvará de licença de utilização para serviços de restauração ou bebidas n.º 1/2007 para exploração do
estabelecimento “Quinta Pinhal do Rei” no edifício registado na Conservatória do Registo Predial de
Miranda do Corvo sob o n.º 03155.
Facto extraído do alegado na douta P.I. (& 1.º de fls. 8 dos autos).
Confirmado nestes termos pelo doc. de fls. 73 dos autos (doc. n.º 5 junto com a douta P.I. e não
impugnado na sua origem ou no seu teor pela parte contrária).
14. Em 2007.07.24, os peritos locais junto do Serviço de Finanças de Miranda do Corvo procederam à avaliação do imóvel inscrito na matriz respectiva da freguesia de Semide sob o n.º 3552 e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Miranda do Corvo sob o n.º 03155, tendo-lhe atribuído
o valor patrimonial de € 538.070,00.
Facto extraído do alegado na douta P.I. (2.º de fls. 7 dos autos).
Confirmado nestes termos pelo doc. de fls. 70 dos autos (doc. n.º 4 junto com a douta P.I. e não
impugnado na sua origem ou no seu teor pela parte contrária).
Os FACTOS NÃO PROVADOS
Todos os restantes, sendo com interesse o constante da douta P.I. sob o § 2.º de fls. 10 dos autos.
2.2 A avaliação fiscal, ou estimativa (recurso a métodos indiciários, ou outras designações para
a mesma forma de actuação administrativa) constitui sempre uma ultima ratio fisci. A Administração
Fiscal só deve recorrer às avaliações, quando estas se tornam o único método de calcular a dívida fiscal,
quando a liquidação não pode assentar, como sucederá na grande maioria dos casos, nos elementos
fornecidos pelo contribuinte. Ora, é desta natureza da avaliação que necessariamente decorrem alguns
dos pressupostos básicos da sua legitimidade. O primeiro, é que a avaliação tem o claro recorte de
uma medida excepcional. É um método indispensável, mas apenas perante a existência de declarações
fraudulentas. O segundo, é que o recurso a métodos indiciários constitui sempre uma sanção pela violação, que deverá ter existido, de deveres de cooperação do contribuinte, sobremaneira a violação das
obrigações legais acessórias de declaração, de facturação e de escrituração. Uma vez que os métodos
actuais de tributação assentam na cooperação dos contribuintes, as leis fiscais estabelecem necessariamente uma complexa descrição das suas obrigações acessórias. Obrigações estas que têm um carácter
instrumental, na medida em que se destinam simultaneamente a permitir o cálculo da dívida pelo
contribuinte, e o eventual controlo destas operações pela Administração. O recurso à avaliação tem
como pressuposto que a violação destes deveres de cooperação tornem o controlo impossível. Violados
estes, incorrendo o contribuinte em algum dos comportamentos omissivos ou afastados dos comandos
legais, a Administração procede a uma avaliação da dívida. E opera-se por esta forma uma verdadeira
inversão material do ónus da prova. A partir daqui, é sobre o contribuinte que, materialmente, recai o
ónus da prova de que a avaliação não tem bases suficientemente sólidas – cf. tudo o que vem de ser dito
em José Luís Saldanha Sanches, As Avaliações do IVA e os Deveres de Cooperação dos Retalhistas,
na revista Fisco n.º 2 de 15-11-1988.
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No nosso sistema fiscal existe uma preferência legal pela avaliação directa na determinação do
valor da matéria colectável. O princípio da verdade declarativa coloca na esfera de actuação dos contribuintes a iniciativa do apuramento, fixação e pagamento dos impostos. A avaliação directa surge
como um instrumento útil na busca da verdade material enquanto princípio que deve nortear todo o
procedimento tributário. Aliás, presumem-se verdadeiras e de boa fé as declarações dos contribuintes
apresentadas nos termos previstos na lei, bem como os dados e apuramentos inscritos na sua contabilidade ou escrita, quando estas estiverem organizadas de acordo com a legislação comercial e fiscal – cf.
o n.º 1 do artigo 75.º da Lei Geral Tributária.
No entanto, a evolução legislativa registada desde 1989, como medidas de combate à fraude e evasão
fiscais, tem vindo a alargar as hipóteses em que a Administração Fiscal pode recorrer a indícios ou a
presunções para determinação da matéria colectável. Assim, o artigo 87.º da Lei Geral Tributária previa
as hipóteses em que se podia recorrer aos métodos indirectos. Com a publicação da Lei n.º 30-G/2000,
de 29 de Dezembro, às hipóteses anteriormente previstas, foi acrescentada designadamente a hipótese
de «Os rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem significativamente para menos, sem razão
justificada, dos padrões de rendimento que razoavelmente possam permitir as manifestações de fortuna
evidenciadas pelo sujeito passivo nos termos do artigo 89.º-A».
Pela redacção da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, o artigo 87.º da Lei Geral Tributária (com
a epígrafe “Realização da avaliação indirecta”) veio dispor, entre outras hipóteses, na sua alínea f),
que a avaliação indirecta pode efectuar-se em caso de «Existência de uma divergência não justificada
de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo
evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação».
Por outro lado, pela redacção da mesma Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, o artigo 89.º-A da
Lei Geral Tributária, sob a epígrafe “Manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não
justificados”, estabelece, no seu n.º 1, que «Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando
falte a declaração de rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes
da tabela prevista no n.º 4 ou quando declare rendimentos que mostrem uma desproporção superior a
50%, para menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela».
Estamos, assim, em presença de um método administrativo substitutivo da declaração do contribuinte, por meio do qual a Administração Fiscal se sub-roga ao sujeito passivo, confrontando o rendimento por este declarado com o rendimento padrão tipificado na lei, fazendo-se relevar, para efeitos
de tributação, acréscimos patrimoniais não declarados.
E, verificando-se divergência não justificada entre os rendimentos declarados em certo período
e acréscimos de património ou consumos evidenciados relativamente ao mesmo período, considera-se
rendimento da categoria G de IRS a diferença – conforme preceitua o n.º 5 do artigo 89.º-A da Lei
Geral Tributária, na redacção da dita Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, a rezar que «No caso da
alínea f) do artigo 87.º, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no artigo 90.º,
que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, a diferença entre o acréscimo de
património ou o consumo evidenciados e os rendimentos declarados pelo sujeito passivo no mesmo
período de tributação».
Assim, com a introdução da alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária, o legislador permitiu
que a Administração Fiscal passasse a poder fixar indirectamente o rendimento colectável perante outros
(não tipificados) “indícios fundados de riqueza” que não os previstos no artigo 89.º-A da mesma Lei Geral
Tributária. Por um lado, uma norma que procede a uma tipificação rigorosa do que são manifestações
de fortuna e estabelece critérios rígidos de quantificação do rendimento tributável assim presumido: o
artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária. Por outro lado, uma cláusula geral, atípica ou norma “aberta”: a
alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária.
2.3 No caso sub judicio, e como se vê claramente assente no ponto 8. do probatório, o despacho
administrativo recorrido apresenta o seguinte teor:
«De acordo com a fundamentação abaixo mencionada, nos termos da alínea f) do Artº. 87º e
do Artº. 89º.- A da Lei Geral Tributária, fixo o rendimento Tributável do IRS, para o ano de 2006, no
montante de é € 202.352,47 (duzentos dois mil trezentos e cinquenta e dois euros e quarenta e sete
cêntimos)».
Segundo o que consta do ponto 7. do probatório, os «fundamentos da proposta de tributação por
avaliação indirecta [são] os constantes do Relatório Final de Inspecção Tributária, elaborado em
2008-05-07, designadamente os descritos no ponto IV (pag.s 9 a 11), que se anexa, passando a fazer
parte integrante deste parecer».
A avaliação indirecta da matéria colectável em IRS foi realizada «nos termos da alínea f) do
artigo 87.º e do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária», e com o fundamento de facto de que o ora
recorrido teve um acréscimo patrimonial de € 472.502,58 no ano de 2006, já que «o aumento do património tem origem na inscrição matricial do empreendimento sito na, “Quinta do Pinhal do Rei”,
art.º urbano 3552 da freguesia de Semide, e este imóvel deveria ser registado no ano de 2006»; e «o
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sujeito passivo declara no ano de 2006 um rendimento global líquido de € 5.414,42» – consoante se
encontra consignado no ponto 3. do probatório, e melhor se retira do relatório da Inspecção Tributária
junto aos autos para onde o probatório largamente remete.
Ou seja: segundo o probatório, a Administração Fiscal procedeu à avaliação indirecta da matéria colectável em IRS do contribuinte, em relação ao ano de 2006, após ter verificado que se havia
evidenciado, nesse mesmo ano, um acréscimo de € 472.502,58 no património do ora recorrido, o que
representaria uma divergência não justificada superior a um terço entre os rendimentos declarados pelo
sujeito passivo (€ 5.414,42) e o acréscimo de património evidenciado no mesmo período de tributação,
nos termos da alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária
Quer dizer: o fundamento de direito apresentado pelo questionado despacho administrativo para
a realização de avaliação indirecta do rendimento do contribuinte tributável em IRS é essencialmente a
alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária, isto é, a «existência de uma divergência não justificada
de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou o consumo
evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação».
Portanto: o que está imediatamente em causa nos presentes autos é a avaliação indirecta, ou não,
dos rendimentos tributáveis em IRS do contribuinte, ora recorrido, no ano de 2006.
Como acima se viu, os requisitos da realização pela Administração Fiscal da avaliação indirecta
prevista na alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária são os seguintes:
a) existência de acréscimo de património ou de consumo;
b) acréscimo de património ou de consumo evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período
de tributação da declaração de rendimentos em causa;
c) divergência de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou de consumo do sujeito passivo no mesmo período de tributação;
d) e que tal divergência não tenha justificação.
Não está evidentemente em equação a consideração de um acréscimo de consumo.
A sentença recorrida julgou que é a seguinte a questão que no caso se coloca, e à qual deu resposta negativa: «o acréscimo patrimonial resultante da valorização de um imóvel de que o titular dos
rendimentos é proprietário constitui uma manifestação de fortuna para os efeitos do artigo 89.º-A
n.º 5, da L.G.T.?».
A entidade recorrente (Director-Geral dos Impostos) conclui no presente recurso, nomeadamente,
que «(…) existe a desproporção requerida na alínea f) do artigo 87.º da LGT e, por isso, teria que ser
iniciado um procedimento de avaliação indirecta»; «E só no âmbito do procedimento de avaliação indirecta é que será apurado se essa desproporção corresponde ou não rendimento tributável não declarado,
cabendo ao sujeito passivo o ónus de provar que os rendimentos declarados correspondem à realidade e
que é outra a fonte do acréscimo patrimonial evidenciado, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 89.
º-A da LGT»; que «A alínea f) do artigo 87.º manda abrir o procedimento de avaliação indirecta à vista
da verificação de três pressupostos ou indícios, todos eles objectivos: um acréscimo patrimonial, um
rendimento declarado e a divergência não justificada entre um e outro de, pelo menos, um terço»; e que
«A razão de ser do procedimento tributário de avaliação indirecta é precisamente a de conferir esses
indícios, escrutinar a realidade que eles indiciam para confirmar se existe um não rendimento tributável
encoberto atrás deles. É no procedimento que se irá apurar se esses indícios não são consistentes ou se
a capacidade contributiva indiciada através deles não existe ou não é tributável» – cf. conclusões 6, 7,
13 e 14 da alegação do presente recurso.
Julgamos que a Administração Fiscal tem razão.
Com efeito, a Administração Fiscal comprova que o contribuinte, ora recorrido, evidencia no
caso um acréscimo de património em medida superior a um terço dos rendimentos por si declarados
no mesmo período de tributação (ano de 2006). Na verdade, e segundo o probatório da sentença, o ora
recorrido evidencia, no ano de 2006, um acréscimo de património no valor de € 472.502,58, enquanto
que, para tributação em IRS nesse mesmo ano, faz declaração de um rendimento global líquido de
€ 5.414,42 (apenas).
E nem deve, a nosso ver, dizer-se que o “acréscimo patrimonial” em causa decorre simplesmente
da avaliação predial que terá sido feita. É que a fonte de qualquer valor patrimonial é sempre, como
é natural, o valor real do bem avaliado, e nunca a avaliação deste, que é meramente declarativa ou
certificativa. E, aquando da declaração de rendimentos apresentada pelo ora recorrido relativamente
ao período de tributação em IRS do ano de 2006, o prédio de onde, no caso, resulta o “acréscimo patrimonial”, já estava no património do ora recorrido, com todas as suas qualidades prediais presentes
à avaliação – segundo o que se assenta no probatório.
Assim, no caso, existe objectiva divergência, e não justificada, entre o património evidenciado
e o rendimento declarado, pelo que – e em resposta ao thema decidendum apontado em 1.5 – diremos
que, independentemente do valor encontrado [que aqui não está em questão], tem fundamento legal
a realização da avaliação indirecta da matéria colectável em IRS do ano de 2006 do contribuinte, ora
recorrido, nos termos da alínea f) do artigo 87.º da Lei Geral Tributária, por «existência de uma di-
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vergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de
património ou o consumo evidenciados pelo sujeito passivo no mesmo período de tributação».
Razão por que havemos de concluir, em súmula, que tem fundamento legal a realização da avaliação indirecta da matéria colectável em IRS do ano de 2006, nos termos da alínea f) do artigo 87.
º da Lei Geral Tributária, quando o património do contribuinte evidencia um acréscimo no valor de €
472.502,58, injustificado em face do rendimento global líquido de € 5.414,42 declarado para tributação
nesse mesmo ano – devendo ser revogada a sentença recorrida que assim o não entendeu.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao presente recurso, revogando-se a sentença
recorrida e negando-se provimento ao recurso da decisão administrativa de avaliação indirecta.
Custas pelo ora recorrido, com procuradoria de um sexto, na instância e no STA.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — Pimenta do Vale — Isabel Marques da Silva
(vencida, por entender que podendo o resultado da avaliação indirecta ter efeitos em sede de IRS – nos
termos do n.º 5 do artº 89-A da LGT – me parece absolutamente desconforme ao espírito do imposto a
tributação de um acréscimo patrimonial não realizado, resultante de uma avaliação fiscal).

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
IRS. Formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais: regime
simplificado ou com base na contabilidade. Período mínimo de permanência. Prorrogação automática. Alteração do regime.
Sumário:
I — A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, para efeitos de
IRS, salvo no caso da imputação prevista no artigo 20.º CIRS, faz-se com base na
aplicação das regras decorrentes do regime simplificado ou com base na contabilidade.
II — O período mínimo de permanência em qualquer dos regimes é de três anos, prorrogável por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar a alteração
do regime pelo qual se encontra abrangido (n.º 5 do artigo 28.º CIRS).
III — A aplicação do regime simplificado cessa, porém, quando algum dos limites a que
se refere o n.º 2 do artigo 28.º CIRS for ultrapassado em dois períodos de tributação
consecutivos ou se o for num único exercício em montante superior a 25% desse
limite, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade organizada se faz
a partir do período de tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses
factos (n.º 6 do artigo 28.º CIRS).
Processo n.º: 127/09-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: Guilherme Costa Neves Santos Silva.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Guilherme Costa Neves Santos Silva, com os sinais dos autos, veio apresentar acção administrativa especial do acto datado de 24/01/2006 do Subdirector Geral dos Impostos que lhe indeferiu o
recurso hierárquico interposto do despacho de 22/08/2005 que indeferiu o seu pedido de anulação do
enquadramento oficioso no regime de tributação de contabilidade organizada.
Por sentença da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa foi a acção administrativa especial
apresentada julgada procedente e, por conseguinte, condenado o réu no pedido de anulação do acto
impugnado e no pedido de prática do acto legalmente devido que reconheça a integração do autor, no
ano de 2004, no regime de contabilidade simplificada.
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Não se conformando com tal decisão, dela vem agora o Ministério das Finanças, pelo Director
Geral dos Impostos, interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. Do n.º 2 do artigo 28.º do Código do IRS resulta, a contrario, que não ficam abrangidos pelo
regime simplificado os sujeitos passivos que, no período de tributação imediatamente anterior tenham
ultrapassado qualquer dos limites aí referidos.
2. Diversamente do que se entendeu na sentença recorrida, o n.º 5 do artigo 28.º do Código do
IRS completa o seu n.º 2.
3. Tem de se proceder à interpretação conjugada desses preceitos.
4. E da interpretação conjugada desses preceitos resulta que a prorrogação do regime simplificado
de tributação (para o período de tributação seguinte) apenas se opera caso não ocorram quaisquer das
situações consignadas no n.º 2 atrás referido, isto é, não seja formalizada a opção ou não seja excedido
o limite de € 99.759,58.
5. Ora, no caso sub judice, esta última condição não se verificou, pois que o A., no período de
tributação imediatamente anterior, ultrapassou o limite estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 28.º
do Código do IRS (€ 99.759,58).
6. E, assim sendo, contrariamente ao que se entendeu na sentença recorrida e em conformidade
com o n.º 2 do artigo 28.º do Código do IRS, não podia o A. deixar de ser integrado, no ano de 2004,
no regime de determinação dos rendimentos profissionais com base na contabilidade organizada.
7. Acresce que também mal andou a sentença recorrida ao entender que o n.º 6 do artigo 28.º
constitui uma restrição ao seu n.º 5 ou um limite à prorrogação automática prevista neste último normativo.
8. Isso porque o n.º 6 do artigo 28.º do Código do IRS tem um diferente âmbito de aplicação.
9. Essa disposição rege as situações em que cessa a aplicação do regime simplificado.
10. Ora, assim sendo, o seu regime aplica-se, e apenas, quando esteja a decorrer o período de
tributação nesse regime.
11. Ou, noutras palavras, aplica-se somente na vigência de um período de três anos de permanência
obrigatória do sujeito passivo no regime simplificado.
12. Pelo que o seu regime não era sequer aplicável na situação em apreço, pois que então estava
findo o período de tributação em causa.
13. Tendo terminado em 2003-12-31 o período de permanência no regime simplificado de tributação, o enquadramento tributário do A. para 2004 foi, como não podia legalmente deixar de ser, efectuado, nos termos e com os fundamentos acima referidos, por força do disposto no n.º 2 do artigo 28.º
do CIRS.
14. Por assim não entender, a douta sentença recorrida padece de erro na apreciação da matéria de
direito, sendo ilegal por desconforme com todos os preceitos acima referenciados e, em consequência,
não merece ser confirmada.
Contra-alegando, veio o A. dizer que:
1. Insiste o Recorrente Director Geral dos Impostos no entendimento de que a prorrogação
automática do período de permanência do Contribuinte no regime simplificado, prevista no número
cinco do artigo 28.º do CIRS, está dependente da verificação dos requisitos descritos no número dois
do mesmo artigo.
2. Tal entendimento é errado e constitui uma violação do mencionado número cinco do artigo 28.º
do CIRS, já que o mesmo prescreve a prorrogação automática, ope legis, obrigatória, do período de
permanência no regime simplificado, com a única excepção expressa, consagrada no mesmo número
cinco, de o contribuinte haver comunicado a opção pelo regime de contabilidade organizada.
3. O Recorrente confunde e distorce os conceitos de período de permanência mínimo no regime
simplificado, renovação e prorrogação desse período e da cessação do período de permanência e sua
não prorrogação.
4. O Recorrente expressamente assume ter-se dado a cessação, em 2003-12-31, do período de
permanência do Contribuinte, ora Recorrido, no regime simplificado de tributação (parecendo para isso
basear-se na primeira parte do n.º 5 do mencionado artigo 28.º), o qual seria obrigatoriamente de 3 anos
e se renovaria ou não findo esse prazo. Existiria, pois, um conceito legal de período de permanência, o
qual seria equivalente a 3 anos: um período de 3 anos de permanência obrigatória, como indicam as
alegações. O que poderia ocorrer é a renovação desse prazo por igual período.
5. E assume, igualmente, que a cessação desse período obriga a uma averiguação ou enquadramento
tributário, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, da situação do contribuinte, para a determinação
do regime que vigorará no período seguinte (supõe-se que também obrigatoriamente de 3 anos).
6. Tais assumpções e interpretações da lei são erradas, e são manifesta e flagrantemente abusivas
e violadoras da própria lei.
7. De facto, o referido n.º 5 do artigo 28.º não indica em parte alguma “um período de permanência
obrigatória no regime simplificado de 3 anos”. Indica, sim, um período mínimo de permanência nesse
regime de 3 anos. Ora, se existe um período mínimo de 3 anos de permanência, existirá, naturalmente,
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um período superior ou maior de permanência do que o período mínimo. Aliás, o significado do
adjectivo “mínimo” é, obviamente, diferente do significado do adjectivo “obrigatório”.
8. O que existe, pois, é um período mínimo de permanência no regime simplificado de 3 anos,
sendo que o período de permanência pode ser superior a 3 anos. E não só pode ser superior a 3 anos,
como, nos termos da lei, será, sempre e obrigatoriamente, superior a 3 anos – uma vez que o mesmo
n.º 5 indica a prorrogação automática de um período de 3 anos por outro de igual duração – excepto
num único caso igualmente indicado no n.º 5 do mesmo artigo 28.º: o de o contribuinte comunicar a sua
opção pela aplicação do regime de contabilidade organizada. (ponto final). Diferente coisa, em que à
frente atentaremos, e que se poderá ou não eventualmente verificar no decurso do período, mínimo de
3 anos, ou maior, de 4, 7, 9 anos ou do tempo que seja, é a cessação desse período de permanência, e,
assim, a passagem ao regime de contabilidade organizada, nos termos do número seis do artigo 28.º.
9. Não se tendo verificado, no caso concreto do Contribuinte, ora recorrido, a mencionada comunicação pela opção pelo regime de contabilidade organizada (única excepção consagrada na lei
cuja verificação impede a prorrogação automática, o período de permanência no regime simplificado
PRORROGOU-SE, automaticamente e por mero efeito da lei (ope legis), por mais três anos, em
2003-12-31, ou seja, até 2006-12-31.
10. É que, ao contrário do que o Réu Director Geral dos Impostos quer dar a entender, a prorrogação de um período tem um significado diferente do da renovação de um período: enquanto que a
prorrogação implica o aumento do prazo do mesmo período, a renovação implica um novo período.
Por isso, a lei menciona no referido número 5 do artigo 28.º um período mínimo: com a prorrogação o
período passa a ser superior ou a ter um prazo superior. Não existe qualquer ilogicidade.
11. Por outro lado, é evidente que só no caso expressamente mencionado na parte final do número
cinco do artigo 28.º - comunicação pelo contribuinte da opção pelo regime de contabilidade organizada – é que se pode impedir a prorrogação automática do período de permanência.
12. Não só é essa a ÚNICA excepção mencionada no referido número cinco do artigo 28.º,
que regula o período de permanência e a sua prorrogação, como, igualmente, o mesmo sentido se alcança pela comparação das situações previstas pelo legislador no número dois e no número cinco do
artigo 28.º:
- enquanto no número dois a previsão de situações, a contrario, em que o contribuinte não fica
abrangido no regime de contabilidade simplificada é mais ampla (1- opção feita e declarada pelo
Contribuinte pelo regime de contabilidade organizada; 2- volume de vendas superior a € 149.739,37
no período de tributação anual imediatamente anterior; 3- valor ilíquido dos restantes rendimentos da
categoria B superior a € 99.759,58 no período de tributação anual imediatamente anterior);
- no número cinco a previsão apenas inclui a situação da opção feita e declarada pelo Contribuinte
pelo regime de contabilidade organizada e não as outras duas situações.
13. E se o legislador distinguiu a situação, não o fez levianamente, ou por acaso; fê-lo propositadamente, para indicar a prorrogação automática e ope legis do período sempre e em todas as situações,
com excepção do caso em que se tenha verificado a opção pelo contribuinte do regime de contabilidade
organizada (diferentemente se passaria se o legislador, no n.º 5 do artigo 28.º, houvesse acrescentado
a seguinte frase: “ou se tiver ultrapassado na sua actividade, no período de tributação imediatamente
anterior, os limites indicados no n.º 2”.
14. Assim, no momento e para a verificação da prorrogação automática do período de permanência
no regime simplificado nos termos do número cinco do artigo 28.º apenas interessa a verificação da
ocorrência, ou não, da única excepção a essa prorrogação (a opção pelo outro regime feita pelo contribuinte). Não há que – ao contrário do que indica expressamente o Recorrente – recorrer ao número dois
do artigo, o qual é totalmente irrelevante para os efeitos da mencionada prorrogação do período.
15. Aliás, só por absurdo se pode conceber outro entendimento. Efectivamente, se a cada momento
de prorrogação do período de permanência no regime simplificado se tivesse que recorrer ao número
dois do artigo 28.º e às exclusões nele previstas, e incluindo esse número dois a excepção igualmente
consagrada no número cinco do artigo (opção pelo regime de contabilidade organizada), porque extraordinário desígnio teria o legislador repetido, no número cinco, como impeditivo da prorrogação, algo
que já havia consagrado como impeditivo no número dois? E porque teria apenas mencionado essa e
não as outras duas situações?
16. E que é assim, mais ainda o sublinha e reforça o número seis do artigo 28.º: independentemente
da prorrogação do período de permanência no regime simplificado, cessa sempre esse regime quando
se verifiquem as situações nele previstas – ultrapassagem em dois períodos de tributação consecutivos
(e não apenas um, como prevê o número dois do artigo 28.º) do volume de vendas de € 149.739,37 ou
do valor ilíquido dos restantes rendimentos da categoria B de € 99.759,58 – caso em que a tributação
pelo regime de contabilidade organizada se faz a partir do período de tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos.
17. Percebe-se assim agora a não inclusão propositada de todas as situações previstas no número dois
do artigo no seu número cinco: é que as restantes (ultrapassagem dos limites consignados) são já tratadas
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em sede de cessação da aplicação do regime simplificado prevista no número seis do artigo, embora com
prazos propositada e deliberadamente diferentes (no número dois basta a ultrapassagem dos limites
num único período de tributação, o anterior; enquanto que no número seis, é necessária essa ultrapassagem
em dois períodos de tributação consecutivos ou num único, mas desde que em mais de 25 %).
18. Aliás, a Circular n.º C 3/2001, que expressamente se debruça, entre outros, sobre esta questão
do Período de Permanência no Regime Simplificado, confirma plenamente o sentido do artigo 28.º
do CIRS tal como o entendemos, inexistindo em parte alguma dessa circular qualquer referência, por
mínima que seja, à interpretação que do mesmo artigo fazem as alegações do Recorrente.
19. Assim, bem andou o Tribunal a quo na interpretação e aplicação de todos os preceitos acima
mencionados quando, em consequência, julgou procedente a Acção Administrativa Especial interposta
pelo ora Recorrido.
Notificado para os efeitos do artigo 146.º, n.º 1 do CPTA, o magistrado do MP neste STA emite
parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
A) O A., em sede de IRS, encontrou-se abrangido pelo regime simplificado de tributação no triénio
de 2001/2003, por não ter exercido a opção, naquele primeiro ano, pelo regime de tributação com base
na contabilidade organizada.
B) No exercício de 2003 o A. veio apurar um valor líquido de prestações de serviços no montante
de € 101.159,78, e não optou pelo regime de contabilidade organizada.
C) Em 17/05/2005 o A. tomou conhecimento de que se encontrava enquadrado no regime de
contabilidade organizada desde 01/01/2004.
D) Em 19/05/2005 o A. apresentou uma exposição na qual solicitava que fosse enquadrado no
regime simplificado de tributação em sede de IRS para o ano de 2004.
E) Por despacho do subdirector geral, de 22/08/2005, com base na informação n.º 1417/05, foi
indeferido o pedido formulado pelo A., com o fundamento de que o seu enquadramento no regime de
contabilidade organizada resulta do disposto no n.º 2 do art.º 28.º do CIRS.
F) Em 26/09/2005 o A. vem interpor recurso hierárquico do despacho mencionado na alínea anterior.
G) Por despacho de 24/01/2006, do substituto legal do Director Geral da Direcção de Serviços do
IRS o recurso hierárquico foi indeferido por remissão para os fundamentos da informação n.º 1977/05,
que considerou definitivo o projecto de decisão fundado na informação n.º 1833/05, que em síntese
reconhece que no período mínimo de permanência no regime simplificado, relativamente ao A., nenhuma das duas situações previstas no n.º 6 do art.º 28.º do CIRS se verificou, concluindo, no entanto,
que por imposição legal o A., para o ano de 2004, se encontra correctamente integrado no regime de
determinação dos rendimentos profissionais com base na contabilidade organizada, face ao disposto no
n.º 2 do art.º 28.º do CIRS, uma vez que se apurou no exercício de 2003 o montante de € 101.159,78.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TT de Lisboa que condenou a AT a reconhecer a determinação dos rendimentos do ora recorrido, para efeitos de IRS do ano
de 2004, com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado, nos termos do n.º 5 do
artigo 28.º do CIRS.
Entende a Mma. Juíza “a quo” que, não se tendo verificado em relação ao recorrido nenhum dos
pressupostos previstos no n.º 6 do artigo 28.º do CIRS que determina a cessação do regime simplificado,
e uma vez que o mesmo já se encontrava enquadrado no regime simplificado no triénio 2001/2003 e
não optou pelo regime da contabilidade organizada, a permanência naquele regime prorrogou-se automaticamente por força do n.º 5 do mesmo preceito legal.
A entidade recorrida, por seu lado, sustenta, porém, que a prorrogação automática do período
de permanência do contribuinte no regime simplificado, prevista no n.º 5 do artigo 28.º do CIRS, está
dependente da verificação dos requisitos descritos no n.º 2 do mesmo artigo, não se aplicando aqui o
n.º 6 do citado preceito legal por ter findado, entretanto, aquele período.
Vejamos. A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso de imputação
prevista no artigo 20.º CIRS, faz-se com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado
ou com base na contabilidade dos contribuintes (n.º 1 do artigo 28.º CIRS).
Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua actividade, não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior qualquer dos limites
indicados no n.º 2 do artigo 28.º CIRS e não tenham optado pela determinação dos rendimentos com
base na sua contabilidade na declaração de início de actividade ou até ao fim do mês de Março do
ano em que pretendem alterar a forma de determinação dos rendimentos, mediante a apresentação de
declaração de alterações (n.ºs 3 e 4 do citado normativo).
Ora, no caso em apreço, conforme resulta do probatório fixado, o recorrido encontrou-se abrangido
pelo regime simplificado de tributação no triénio 2001/2003, por não ter exercido a opção, naquele
primeiro ano, pelo regime de tributação com base na sua contabilidade.
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Dispõe, então, o n.º 5 do artigo 28.º CIRS que o período mínimo de permanência em qualquer dos
regimes a que se refere o n.º 1 deste preceito é de três anos, prorrogável por iguais períodos, excepto
se o sujeito passivo comunicar, nos termos da alínea b) do número anterior, ou seja, até ao fim do mês
de Março, a alteração do regime pelo qual se encontra abrangido.
Assim sendo, não tendo o recorrido optado por essa alteração, nos termos da alínea b) do n.º 4
do artigo 28.º CIRS, é evidente que automaticamente se prorrogou, por igual período, o período de
permanência do mesmo no regime simplificado por que esteve abrangido no triénio anterior.
Só cessando tal regime se algum dos limites a que se refere o n.º 2 do artigo 28.º CIRS tivesse
sido ultrapassado em dois períodos de tributação consecutivos ou num único exercício em montante
superior a 25% desses limites, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade organizada se
faria, então, logo a partir do período de tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos
(n.º 6 do artigo 28.º CIRS).
Sucede, porém, que, como a própria AT reconhece (v. ponto G do probatório), no período mínimo
de permanência no regime simplificado do recorrido nenhuma das situações previstas no n.º 6 do artigo 28.º CIRS se verificou.
Razão por que, encontrando-se o recorrido enquadrado no regime simplificado no triénio 2001/2003,
e não tendo optado pela alteração desse regime no momento em que o poderia ter feito, tal regime se
prorrogou automaticamente por igual período, nos termos do n.º 5 do artigo 28.º CIRS, o qual se manterá
até que ele opte pela determinação do rendimento com base na contabilidade ou o mesmo cesse pela
verificação de alguma das situações previstas no n.º 6 do mesmo artigo.
A sentença recorrida que, assim, entendeu deve, por isso, ser confirmada.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Prescrição de obrigação tributária. Prazo. Regras do artigo 297.º do Código Civil.
Sumário:
I — Para determinar se o prazo de prescrição aplicável é o do CPT ou o da LGT, há
que atentar ao que estabelece o artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com o qual
a regra é a aplicação do novo prazo aos prazos que já estiverem em curso, salvo
se segundo a lei antiga falte menos tempo para o prazo se completar, mas o prazo
só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, e não do momento em que
esta indica como sendo o do início da prescrição.
II — A regra ínsita no n.º 1 do artigo 297.º do CC constitui um desvio às regras gerais
sobre aplicação da lei no tempo, explicado por evidentes razões de protecção das
expectativas dos credores.
Processo n.º: 150/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Adelino Paulo Gouveia e Inês Silva Gouveia.
Relator: Exmo. Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza do TAF
do Porto que julgou procedente a oposição deduzida por Adelino Paulo Gouveia e Inês Silva Gouveia,
com os sinais dos autos, à execução fiscal n.º 187220050104913, contra si instaurada, por dívida de
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sisa, na qualidade de legítimos sucessores da devedora originária Colombina Ana Rodrigues Pereira da
Silva, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. A douta sentença ora posta em crise julgou verificada a prescrição da obrigação tributária de
Imposto Municipal de Sisa (05.06.1997) em 05.06.2005, fundamentando-se no entendimento segundo
o qual o prazo de prescrição aplicável à obrigação tributária em causa é o de oito anos da LGT.
2. Determinou ainda a douta sentença aplicar o prazo de oito anos regulado na LGT desde a data
da ocorrência do facto tributário.
3. Tal entendimento decorre da aplicação conjugada das disposições previstas no art.º 48.º, n.º 1
(por força do disposto no artigo 4.º do DL n.º 472/99, de 08.11: determinou a aplicação dos art.ºs 48.º e
49.º da LGT, com a redacção dada ao art.º 180.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto
sobre as Sucessões e Doações) e n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil.
Ora,
4. De harmonia com as regras gerais de aplicação da lei no tempo e sendo a lei nova a competente para determinar o regime de prescrição, o novo prazo de prescrição deveria contar-se a partir do
momento em que a nova lei considera ser o início do prazo e não da sua entrada em vigor.
5. Todavia, seguindo de perto o entendimento do Ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa,
in Notas sobre a aplicação no tempo das normas sobre prescrição da obrigação tributária, divulgadas
no sítio da Internet da Associação dos magistrados da Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal,
“Trata-se, no entanto, de uma restrição explicada por evidentes razões de protecção das expectativas
dos credores, pois o encurtamento do prazo, se fosse contado desde o momento que a lei nova indica
como sendo o do início da prescrição, provocaria imediatamente a prescrição de todas as dívidas
relativamente às quais já tivesse decorrido mais tempo do que o previsto na nova lei, frustrando as
expectativas dos credores que sabiam ainda dispor de algum tempo para diligenciarem no sentido de
cobrarem as suas dívidas”.
6. Seguindo a orientação defendida no documento que subscrevemos “A excepção da parte final
do n.º 1 do art.º 297.º do CC, que determina a aplicação do prazo da lei antiga, contado desde o seu
início, quando a prescrição terminar, dessa forma, mais cedo do que aplicando a lei nova desde a sua
entrada em vigor, justifica-se por nas situações em que o prazo pela lei antiga terminar mais cedo não
se justificar a aplicação daquela regra: na verdade, se o legislador, com a nova lei, quis estabelecer
um prazo de prescrição mais curto, não se poderia justificar que da sua aplicação viesse a resultar
um prazo ainda mais longo do que o que resultaria da lei antiga”.
7. Por último e na senda da opinião do Ilustre Conselheiro entende a Fazenda Pública que o prazo
da lei nova inicia a sua contagem a partir da entrada em vigor da lei que o cria e não como erradamente
vem decidido em Primeira Instância a partir da data da ocorrência do facto tributário.
8. Sem questionar a aplicação da LGT ao caso controvertido, que, na opinião da Fazenda Pública,
se postula como a mais adequada, o novo prazo de prescrição introduzido por aquele diploma apenas
se aplica a partir da entrada em vigor da referida lei,
9. Pelo que, tendo-se iniciado em 01.01.1999 e desconsiderando quaisquer causas suspensivas e
interruptivas, é inequívoco o erro de julgamento em que se laborou no douto decisório ora posto em
crise, porquanto, a obrigação tributária só prescreveria em 2007 e não em 2005.
10. Todavia, no caso em apreço, existe uma causa interruptiva do prazo de prescrição – citação
dos executados – pelo que é manifesto que a dívida exequenda não se encontra prescrita.
11. A douta sentença recorrida fez incorrecta aplicação do n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil,
conjugado com o artigo 48.º, n.º 1 da LGT.
Contra-alegando, vieram os oponentes dizer que:
1.º- Sem prejuízo de todas as razões de facto e de direito já ofertadas pelos aqui alegantes na sua
contestação onde se explanam vários motivos de inexigibilidade por parte da Fazenda Pública,
2.º- Subscrevem, na íntegra, a douta decisão do Mmo. Juiz a quo no sentido da prescrição da
obrigação tributária.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1.º- Por escritura de permuta realizada em 05.06.1997 no Cartório Notarial de Esposende, Colombina Ana Rodrigues Pereira da Silva cedeu à firma Fernandes e Vaz, Lda., um terreno para construção
em troca de três fracções autónomas destinadas a habitação a construir naquele terreno (fls. 51 a 59
dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzidas);
2.º- Em 14.08.2003, foram avaliadas as fracções objecto da permuta, tendo a AF procedido à
liquidação do Imposto devido (cfr. fls. 30 e 31 dos autos que aqui se dão como reproduzidas);
3.º- Em 07.02.2005, foi instaurada execução fiscal n.º 187220050104913 contra Colombina Ana
Rodrigues Pereira da Silva, por dívidas relativas a Imposto Municipal de Sisa e respectivos juros compensatórios, no montante de 38.006,37 €;
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4.º- Em 09.02.2005, foi enviada citação à devedora originária via carta registada com AR, a qual
foi devolvida com a indicação de não reclamada (fls. 35);
5.º- Constatado que a executada Colombina Ana Rodrigues Pereira da Silva falecera em 18.08.1997,
sendo seus herdeiros em partes iguais Adelino Paulo Gouveia e Inês Silva Gouveia, conforme partilha
de herança de fls. 11 dos autos, por despacho datado de 27.07.2005, foi ordenada a citação de cada um
dos herdeiros para pagar a sua parte da dívida;
6.º- Inês Silva Gouveia, ora oponente, foi citada pessoalmente por carta registada com aviso de
recepção em 03.08.2005 (cfr. fls. 40 dos autos);
7.º- Adelino Paulo Gouveia, ora oponente, foi citado pessoalmente por carta registada com aviso
de recepção em 02.08.2005 (cfr. fls. 41 dos autos);
8.º- A presente oposição foi apresentada em 02 de Setembro de 2005.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF do Porto que
julgou procedente a oposição deduzida pelos ora recorridos à execução fiscal contra si instaurada por dívida
de sisa referente a permuta efectuada em 5/6/1997 por verificação da prescrição da obrigação tributária.
Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que, sendo aplicável ao caso em apreço, nos termos
do n.º 1 do artigo 297.º do CC, o prazo de prescrição de oito anos previsto no n.º 1 do artigo 48.º da
LGT, por ser um prazo mais curto do que o previsto no CPT, tal prazo já decorrera à data da citação dos
oponentes, em 2 e 3 de Agosto de 2005, tendo em atenção o termo inicial desse prazo (5/6/1997).
Vejamos. À data em que ocorreu o facto tributário, estava em vigor o CPT, cujo n.º 1 do artigo 34.º
dispunha que as obrigações tributárias prescreviam no prazo de dez anos contados desde o início do
ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário.
Com a entrada em vigor da LGT, em 1/1/1999, tal prazo passou a ser, porém, de oito anos (n.º 1
do artigo 48.º da LGT).
Estabelece o n.º 1 do artigo 297.º do CC que a lei que estabelecer um prazo mais curto do que
o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se
conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo
para o prazo se completar.
A lei que fixar um prazo mais longo é igualmente aplicável aos prazos que já estejam em curso, mas
computar-se-á neles todo o tempo decorrido desde o seu momento inicial (n.º 2 do mesmo artigo).
Ora, fixando a LGT um prazo mais curto do que o fixado no CPT, há que aplicar, então, o citado
n.º 1 do artigo 297.º do CC, o qual estabelece, como vimos, que o novo prazo se aplica aos prazos que
já estiverem em curso, salvo se segundo a lei antiga falte menos tempo para o prazo se completar, mas
tal como aí se dispõe o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da LGT, ou seja, 1/1/1999.
Só se a LGT fixasse um prazo mais longo é que, de acordo com o n.º 2 do artigo 297.º do CC, se
computaria todo o tempo decorrido desde o seu momento inicial.
No caso em apreço, não há dúvida que, à data em que entrou em vigor a LGT, faltava mais tempo
para o prazo de prescrição previsto no CPT se completar, pelo que é aqui aplicável o prazo de oito
anos fixado naquela lei.
O qual, por ser mais curto do que o estabelecido no CPT, se conta, por força do que dispõe o n.º 1
do artigo 297.º do CC, a partir da entrada em vigor da LGT, e não desde o seu momento inicial, como
se entendeu na sentença recorrida.
É certo que, à face das regras gerais sobre aplicação da lei no tempo, sendo a lei nova a competente,
o novo prazo de prescrição se deveria contar desde o momento que a nova lei considera ser o início
do prazo e não da sua entrada em vigor, mas a restrição do n.º 1 do artigo 297.º do CC, constituindo
um desvio a tais regras, explica-se, como refere Jorge de Sousa, in “Sobre a Prescrição da Obrigação
Tributária”, por evidentes razões de protecção das expectativas dos credores, pois o encurtamento do
prazo, se fosse contado desde o momento em que a lei nova indica como sendo o do início da prescrição,
provocaria imediatamente a prescrição de todas as dívidas relativamente às quais já tivesse decorrido
mais tempo do que o previsto na nova lei, frustrando as expectativas dos credores que sabiam ainda
dispor de algum tempo para diligenciarem no sentido de cobrarem as suas dívidas.
Já a excepção da parte final do n.º 1 do artigo 297.º do CC, que determina a aplicação do prazo da lei
antiga, contado desde o seu início, quando a prescrição terminar, dessa forma, mais cedo do que aplicando
a lei nova desde a sua entrada em vigor, justifica-se, de acordo com o mesmo Autor, por nas situações em
que o prazo pela lei antiga terminar mais cedo não se justificar a aplicação daquela regra, pois, na verdade,
se o legislador, com a nova lei, quis estabelecer um prazo de prescrição mais curto, não se poderia justificar que da sua aplicação viesse a resultar um prazo ainda mais longo do que o que resultava da lei antiga.
E, assim sendo, o prazo de prescrição de oito anos, previsto no n.º 1 do artigo 48.º da LGT, aqui
aplicável, contado desde a sua entrada em vigor em 1/1/1999, só se completaria em 1/1/2007, e não
em 5/6/2005, como se entendeu na sentença recorrida.
Sucede, no entanto, que, conforme resulta dos pontos 6 e 7 do probatório, os oponentes foram
citados em 2 e 3/8/2005, tendo-se, por isso, interrompido naquelas datas o decurso do prazo de prescrição, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, na redacção da Lei 100/99, de 26/7.
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Tal citação teve, como efeito, não só a inutilização do tempo até então decorrido como obsta ao
decurso da prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo em que a
citação foi levada a cabo (artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º1, ambos do CC).
Razão por que não se mostra, assim, prescrita a dívida exequenda.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e julgar improcedente a
oposição deduzida.
Custas pelos oponentes, na 1.ª instância e neste STA, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa – Jorge Lino.

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Graduação de créditos. Contribuições para a Segurança Social. Dec. Lei n.º 103/80,
de 9/5. IRS, art. 111º do cirs.
Sumário:
I — Nos termos do art. 11º do DL n. 103/80, de 9/5, que se mantém em vigor na ordem
jurídica, os créditos pelas contribuições à Segurança Social gozam de privilégio
imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais
à data do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no
art. 748º do CC.
II — Por sua vez, e no tocante aos créditos de IRS, a FP goza de privilégio imobiliário
sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora (art.
111º do CIRS).
III — Concorrendo à graduação créditos de ambas as proveniências, os créditos pelas
contribuições à Segurança Social logram preferência sobre os créditos de IRS.
Processo n.º: 172/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Banco Santander Totta, SA, Fazenda Pública e outro.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso para este Supremo Tribunal da sentença proferida
pelo Mm. Juiz do TAF de Coimbra nos presentes autos de graduação de créditos, em que é originário
executado Costa Pereira & Filhos.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
a) Quer o privilégio imobiliário constante do art. 111º do C.I.R.S., quer o privilégio imobiliário
consignado pelo art. 11º do D.L. 103/80 de 9.5, são privilégios imobiliários gerais, abrangendo todos
os bens imóveis do devedor;
b) Porém, deste art. 11º do D.L. 103/80 ressalta ainda que os créditos da segurança social se graduam logo após os referidos no art. 748º do C. Civil;
c) Inserindo-se nos créditos do Estado aí previstos, apenas os de contribuição predial, sisa e imposto
sobre sucessões e doações (aos quais correspondem, actualmente, o I.M.I., o I.M.T. e o Imposto de selo
– sobre transmissões gratuitas) – terá que se dar preferência aos créditos da segurança social;
d) Com efeito, todos os outros créditos do Estado são excluídos, designadamente o I.R.S., imposto
que, embora criado posteriormente, com o D.L. n. 442-A/88, de 30 de Novembro, veio substituir, no
fundo, anteriores impostos que incidiam sobre o rendimento das pessoas singulares, tais como, o imposto
profissional, o imposto complementar e a contribuição industrial (grupo C), que o citado art. 748º do
C. Civil não abrange;
e) A sentença devia, pois, ter concedido prioridade de pagamento aos créditos – exequendos e
reclamados – da Segurança Social, sobre os créditos reclamados provenientes de I.R.S.;
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f) Não o tendo feito, errou na aplicação do direito, violando o disposto nos artºs 748º do C. Civil,
11º do D.L n. 103/80, de 9 de Maio e 111º do C.I.R.S.;
g) Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que reconheça e gradue os créditos pela
seguinte ordem:
1º - Os créditos por contribuições devidas à Segurança Social;
2º -Os créditos relativos a I.R.S. e
3º -O crédito reclamado pelo Banco Santander Totta, S.A..
Não houve contra-alegações.
Foram colhidos os vistos legais.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Contra COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA., N.I.F. 502 287 233, com sede em Rua Manuel
Caiano Gigante, Marinha das Ondas, 3080 Figueira da Foz, foi instaurada no I.G.F.S.S. -Secção de
Processo de Coimbra, em 2004.07.12, a execução fiscal 0601-2004/101174.0, para cobrança coerciva
das seguintes dívidas à Segurança Social:
Imposto

Período

Execução

Certidão

Valor(€)

Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mar02 a Dez02
Jan03 a Dez03
Jan04 a Jul04

0601-2004/101174.0
0601-2004/101174.0
0601-2004/101174.0

2903/04
2904/04
2905/04

1.077,39
1.316,81
730,24

2. Por despacho da Exmª Coordenadora da Secção de Processo de 2005.11.16, foi na execução
fiscal a que alude o n. anterior ordenada a reversão das dívidas contra Maria Licínia Silva Oliveira, NIF
…, com domicílio em … e Manuel Silva Pereira, NIF …, com o mesmo domicílio
3. Para garantia do pagamento da dívida a que aludem os números anteriores foi, em 2006.01.31,
penhorado o seguinte imóvel: “Casa de habitação composta de rés-do-chão com 4 divisões, sita no
lugar de Gigante, Marinha das Ondas, com a área coberta de 148m2, logradouro com 300m2, a confrontar do Norte com Manuel das Neves, Sul com José Maria da Silva, Nascente com Joaquim da Costa
Pereira e Poente com Caminho Público, inscrita na matriz predial da freguesia de Marinha das Ondas
sob o artigo n.º 1471, com o valor patrimonial de 4.981,66 €, à qual se atribui o valor de 40.000,00 €
(quarenta mil euros)”.
4. A penhora a que alude o n. anterior foi registada em 2006.02.03 (Ap. 13).
5. Contra COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA., N.I.F. 502 287 233, com sede em Rua Manuel
Caiano Gigante, Marinha das Ondas, 3080 Figueira da Foz, foi instaurada no I.G.F.S.S. -Secção de
Processo de Coimbra, em 2004.11.16, a execução fiscal 0601-2004/101254.1, para cobrança coerciva
das seguintes dívidas à Segurança Social:
Imposto

Período

Execução

Certidão

Valor (€)

Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribuições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mar02 a Dez02
Jan03 a Dez03
Jan04 a Jul04

0601-2004/101254.1
0601-2004/101254.1
0601-2004/101254.1

2902/04
2901/04
2902/04

2.289,51
2.798,29
1.551,77

6. Por despacho da Exmª Coordenadora da Secção de Processo de 2005.11.16, foi na execução
fiscal a que alude o n. anterior ordenada a reversão das dívidas contra MARIA LICÍNIA SILVA OLIVEIRA, NIF …, com domicílio em Rua Manuel Caiano, n. 17, Gigante, 3080 Marinha das Ondas, e
MANUEL SILVA PEREIRA, NIF …, com o mesmo domicílio.
7. Para garantia do pagamento da dívida a que aludem os números anteriores foi, em 2006.01.31,
penhorado o seguinte imóvel: “Casa de habitação composta de rés-do-chão com 4 divisões, sita no
lugar de Gigante, Marinha das Ondas, com a área coberta de 148m2, logradouro com 300m2, a confrontar do Norte com Manuel das Neves, Sul com José Maria da Silva, Nascente com Joaquim da Costa
Pereira e Poente com Caminho Público, inscrita na matriz predial da freguesia de Marinha das Ondas
sob o artigo n. 1471, com o valor patrimonial de 4.981,66 €, à qual se atribui o valor de 40.000,00 €
(quarenta mil euros)”.
8. A penhora a que alude o n. anterior foi registada em 2006.02.03 (Ap. 7).
9. Sobre o mesmo imóvel encontrava-se registada e em vigor, deste 2006.02.14 (Ap. 4), penhora
a favor do Banco Santander Totta, S.A., para garantia do pagamento de € 15.154,04.
10. A execução fiscal a que se alude em 5 supra foi entretanto apensada à execução fiscal a que
se alude em 1 supra.
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3. O Mm. Juiz a quo graduou os créditos do seguinte modo:
1º - Os créditos relativos a IRS;
2º - Os créditos por contribuições devidas à Segurança Social;
3º - O crédito reclamado pelo Banco Santander Totta, SA.
O recorrente discorda, defendendo que os créditos relativos a IRS devem ser graduados em 2º lugar,
sendo-o, em primeiro lugar, os créditos relativos às contribuições à Segurança Social.
Quid juris?
A razão está do lado do recorrente.
Vejamos então.
O Mm. Juiz a quo refere que, para pagamento do IRS, a FP goza de privilégio imobiliários sobre
os bens existentes no património do executado à data da penhora (ou acto equivalente).
Por sua vez, e segundo ele, os créditos por contribuições à Segurança Social gozam de privilégio
imobiliário (geral), por força do art. 11º do DL n. 103/80, de 9/5, devendo ser graduados logo após os
créditos referidos no art. 748º do CC.
Parece inferir-se daqui que a razão pela qual os créditos de IRS devem ser graduados com primazia
tem a ver com o disposto no citado art. 748º do CC.
Porém, analisado este preceito legal, logo vemos que nele não cabem nem o IRS nem os créditos
à SS.
Quer isto dizer que não será por aqui que a solução para o problema há-de ser encontrada.
Avancemos pois noutra direcção.
Dispõe o art. 11º do já atrás referido DL n. 103/80, de 9/5:
“Os créditos pelas contribuições, independentemente da data da sua constituição, e os respectivos juros de mora gozam de privilégio imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património
das entidades patronais à data do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no
art. 748º do CC”.
Este normativo continua em vigor na ordem jurídica.
Assim sendo, e nada dispondo a lei em contrário, os créditos para a Segurança Social, que gozam
de privilégio imobiliário, devem ser graduados antes do crédito de IRS.
Isto porque se graduam imediatamente após os créditos referidos no art. 748º do CC, não vendo
elencado neste normativo os créditos por IRS, como já acima notamos.
A pretensão do recorrente é assim de atender (1).
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
e graduar os créditos do modo seguinte:
1º -Os créditos por contribuições devidas à Segurança Social;
2º -Os créditos relativos a I.R.S. e
3º -O crédito reclamado pelo Banco Santander Totta, S.A..
Sem custas.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.
(1) Vide, a título de exemplo, os acórdãos deste STA de 13/2/2008 (rec. n. 1068/07) e de 10/7/2002, rec. n. 181/02)

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Descrição sumária dos factos.
Sumário:
I — A finalidade primacial da exigência de descrição sumária dos factos imputados ao
arguido, referida no art. 79.º, n.º 2, alínea b), do RGIT como um dos requisitos da
decisão de aplicação de coima, é assegurar ao arguido a possibilidade de exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que pressupõe um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados, sendo corolário da imposição constitucional
de que nos processos contra-ordenacionais seja assegurado o direito de defesa
ao arguido (art. 32.º, n.º 10, da CRP).
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II — Esta exigência deve considerar-se satisfeita quando as indicações contidas na
decisão, embora sumárias, sejam seguramente suficientes para permitir ao arguido
o exercício desses direitos, devendo ser aferida à face do direito constitucional a
uma fundamentação expressa e acessível dos actos da Administração que afectem
direitos ou interesses legalmente protegidos (art. 268.º, n.º 3, da CRP), o que se
reconduz a que a referida descrição deverá conter os elementos necessários para
afastar quaisquer dúvidas fundadas do arguido sobre todos os pontos do acto que
o afecta.
III — Enferma de nulidade insuprível, à face da alínea b) do n.º 1 do art. 79.º do RGIT,
o despacho de aplicação de coima por infracção fiscal em que não é claro a que
obrigação se referem duas datas indicadas como de «cumprimento da obrigação».
Processo n.º 269/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: DISTROL – Comércio Materiais de Construção, Ldª e FP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Tributário de Lisboa interpôs
o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo do despacho que anulou a
decisão administrativa de aplicação de coima e subsequentes termos do processo de contra-ordenação
em que é arguida DISTROL – COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.
O Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1.ª A decisão da autoridade tributária de 16 de Janeiro de 2008, exarada a fls. 37/42, indica o valor da prestação tributária exigível (€12.748,29); o montante entregue (€748,29); o valor da prestação
tributária em falta (12.000,00); a data do termo do prazo para cumprimento da obrigação (2005/05/31);
o período a que respeita a infracção (2005/03T) e a data em que foi cumprida a obrigação declarativa
(09/05/05).
2.ª Esta descrição é complementada pela indicação da norma infringida, que especifica do que se
trata – artigos 26.º/1 e 40.º/1/ b) do CIVA — apresentação dentro do prazo declaração periódicas sem
meio de pagamento ou com meio insuficiente.
3.ª A decisão que aplicou a coima faz, assim, expressa referência à obrigação tributária cujo incumprimento determinou o procedimento contra-ordenacional.
4.ª A mesma decisão não sofre de qualquer contradição, na sua fundamentação, que a invalide.
5.ª Efectivamente, quando ali se refere “Data de cumprimento da obrigação: 09/05/05”, visa-se o
cumprimento da obrigação de apresentação da declaração periódica.
6.ª Como resulta da interpretação do texto integral da decisão que aplica a coima e, bem assim,
da conjugação da decisão recorrida com o auto de notícia e o próprio recurso judicial.
7.ª Aliás, a própria arguida confessa e demonstra documentalmente que cumpriu a obrigação
declarativa em 09/05/05 e que pagou €748,29 em 2005.05.16 e €12.323,11 em 2005.07.20.
8.ª Os requisitos previstos no artigo 97.º do RGIT visam assegurar ao arguido a possibilidade do
exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e condições em que pode
impugnar judicialmente aquela decisão.
9.ª Por isso tais requisitos deverão considerar-se preenchidos quando as indicações constantes da
decisão que aplica a coima sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos.
10.ª Ora, da descrição dos factos constante da decisão da coima é, claramente, possível à arguida
perceber que não entregou uma prestação tributária devida, qual o seu valor, qual o período a que respeita, qual o prazo de cumprimento da obrigação, sendo certo que a mesma se encontra devidamente
identificada.
11.ª Pela leitura do requerimento de recurso judicial interposto pela arguida, facilmente, se constata
que percebeu, cabalmente, os factos que determinaram a aplicação da coima, facto que lhe permitiu o
exercício efectivo do seu direito de defesa.
12.ª A contra-ordenação em causa corresponde o mínimo de € 2.400 e o máximo de € 12.000,00,
sendo certo que foi aplicada a coima quase pelo mínimo (€ 2438,40).
13.ª Portanto, a decisão que aplicou a coima contém a descrição sumária dos factos, nos termos
impostos pela norma constante do artigo 79.º/1/b) do RGIT.
14.ª A douta decisão sob censura violou, por errada interpretação, o estatuído nos artigos 63º
alínea b), 1.ª parte, do RGIT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
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Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 19 de Junho de 2005 foi levantado auto de notícia contra a ora Recorrente, por violação do
disposto no artigo 26º, n.º 1 e 40-.º, n.º 1, b) do Código do IVA (cfr. fls. 1 B);
2 Com base no auto de noticia referido em 1. foi instaurado contra a ora Recorrente, no Serviço
de Finanças de Lisboa-5, o processo de contra-ordenação n.º 3298200506005292, em consequência do
qual, pelo despacho de 19.11.2005. objecto deste recurso, foi aplicada coima no montante de € 2.438,40
(cfr. fls. 1 A a5);
SimSim3 Em tal despacho, na parte relevante para a decisão do Recurso, lê-se:
«Descrição Sumária dos Factos
Ao (À) arguido(a), foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Montante de imposto
exigível: 12.748,29 Eur. 2. Valor da prestação tributária entregue: 748,29 Eur. 3. Valor da prestação
tributária em falta: 12.000 Eur. 4. Data de cumprimento da obrigação. 9/05/05; 5. Período a que respeita
a infracção: 2005/03T, 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 31/5/2005, os quais se dão
como provados.
Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do(s) artigo 4v) abaixo indicado 4v,), punidos pelo(s)
artigo(s) do RGIT referidos no quadro aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 05/07, constituindo contra-ordenação(ões).
Normas Infringidas
Código IVA – artigo art. 26 n.º 1 e 40º, n.º 1 b) CIVA - Apresentação dentro do prazo D.P., s/ meio
pagamento ou com meio de pagamento insuficiente (T)
Normas Punitivas
Código RGIT art. 114 n.º 2 e 26 n.º 4 do RGIT — Falta entrega prest. tributária dentro prazo (T)
Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do art. 7.º do Dec-Lei n.º 433/82, de 27/10,
aplicável por força do art. 3º do RGIT, concluindo-se dos autos a prática, pelo(s) arguido(s) e como
autor(es) material(ais) da(s) contra-ordenação(ões) identificada(s) supra.
(cfr. fls. 4 e 5).
3 – No despacho recorrido entendeu-se a decisão de aplicação de coima enferma de nulidade insuprível por não identificar a prestação tributária que apenas quantifica e ser contraditória ao estabelecer
que não foi entregue o montante de € 12000 e que a obrigação foi cumprida em 9-5-2005, dentro do
prazo indicado como limite para cumprimento da obrigação (31-5-2005), o que impede que se perceba
em que consiste a infracção.
O Ministério Público defende em suma que não existe a referida contradição, por a data de
cumprimento da obrigação (9-5-2005) se reportar ao cumprimento da obrigação de apresentação da
declaração periódica.
Assim, a questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se a decisão de
aplicação de coima satisfaz os requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art. 79.º do RGIT, em que
se estabelece que
1 – A decisão que aplica a coima contém:
(...)
b) A descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas;
(...)
4 – Na decisão de aplicação de coima indicam-se as normas violadas e as normas punitivas, pelo
que o que está em causa é saber se contém a «descrição sumária dos factos».
A finalidade desta exigência de descrição sumária dos factos imputados ao arguido visa assegurar-lhe a possibilidade de exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que pressupõe um conhecimento
perfeito dos factos que lhe são imputados, sendo corolário da imposição constitucional de que nos processos contra-ordenacionais seja assegurado o direito de defesa ao arguido (art. 32.º, n.º 10, da CRP).
Por isso, esta exigência deve considerar-se satisfeita quando as indicações contidas na decisão,
embora sumárias, sejam seguramente suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos.
Neste contexto, há que ter presente que a Constituição consagra o direito dos destinatários das
decisões administrativas a uma fundamentação expressa e acessível, quando elas afectem direitos ou
interesses legalmente protegidos (art. 268.º, n.º 3, da CRP), o que se reconduz a que a referida descrição
sumária deverá conter os elementos necessários para afastar quaisquer dúvidas fundadas do arguido
sobre todos os pontos do acto que o afecta.
No caso em apreço, constata-se que não é clara a descrição dos factos imputados à arguida.
Embora seja correcta a interpretação efectuada pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério
Público sobre o alcance da referência à data de 9-5-2005, como aquela em que foi cumprida a obrigação
de apresentação da declaração, o próprio facto de no despacho recorrido se colocarem dúvidas sobre
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o seu alcance evidencia que não se está perante uma fundamentação da decisão de aplicação de clima
que satisfaça a exigência constitucional de clareza, ínsita no referido art. 268.º, n.º 3.
Por outro lado, havendo duas obrigações, de apresentação da declaração e de entrega de meios
de pagamento, não satisfaz a exigência de fundamentação as simples referências ao «cumprimento
da obrigação» que se fazem da decisão administrativa de aplicação de coima, pois não é claro a qual
dessas obrigações se faz referência, sendo precisamente essa omissão que está subjacente à conclusão
retirada no despacho recorrido sobre a existência de contradição.
Para além disso, nem se pode afirmar que a falta de indicação explícita da data limite em que
deveria ser cumprida a obrigação não tenha prejudicado a defesa da arguida,
Na verdade, como se constata pelo recurso que interpôs da decisão administrativa, a arguida
assenta a sua defesa essencialmente na afirmação de que efectuou o pagamento da prestação em falta
antes de se completar o prazo de 90 dias a contar da entrega da declaração, posição esta assumida que
assenta numa interpretação do art. 114.º do RGIT no sentido de não ser sancionada a falta de entrega
da prestação antes de se completar aquele prazo.
Como se infere da decisão de aplicação de coima, será diferente a interpretação que a autoridade
administrativa fez deste art. 114.º, tendo o entendimento de que a data limite a partir da qual a omissão
de pagamento é sancionada como contra-ordenação era, no caso, a data limite de indica de 31-5-2005,
em que terminaria o prazo de cumprimento da obrigação não identificada.
Mas, o facto de não existir na decisão uma referência explícita a que esta obrigação que, no
entender da autoridade que aplicou a coima, deveria ser cumprida até 31-5-2005 era a de efectuar o
pagamento, poderá ter obstado (e presumivelmente obstou) a que a arguida omitisse no seu recurso
judicial a fundamentação da sua posição, confrontando-a com a da administração tributária, sobre a
questão que, afinal, é a que mais lhe interessa, de saber qual é a data a partir da qual a falta de entrega
da prestação tributária constitui contra-ordenação para efeitos do art. 114.º do RGIT.
Pelo exposto, tem de se concluir que é correcta a posição assumida no despacho recorrido sobre
a existência da nulidade insuprível, prevista nos arts. 63.º, n.º 1, alínea d), e 79.º, n.º 1, alínea b), do
RGIT.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Sem custas, por o Ministério Público estar isento.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. – Jorge de Sousa (relator) — Lúcio Barbosa – António Calhau (vencido, por entender que a decisão de aplicação de coima satisfaz os requisitos previstos na alínea b) do
n.º 1 do art.º 79.º RGIT e não contém a apontada contradição, pelo que daria provimento ao recurso).

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Oposição. Execução fiscal. Perfeição da notificação
Sumário
I — O direito à notificação constitui uma garantia não impugnatória dos contribuintes, que se destina não apenas a levar ao seu conhecimento o acto praticado
pela Administração tributária como a permitir-lhes reagir contra ele em caso de
discordância.
II — Os actos em matéria tributária que afectem os direitos e interesses dos contribuintes
só produzem efeitos em relação a eles quando lhes sejam validamente notificados
(art. 36.º, n.º 1 do CPPT).
III — Não pode ter-se como validamente efectuada uma notificação de liquidação de
IRS devolvida aos serviços da administração tributária, com o pretenso argumento de que o contribuinte não cumpriu o ónus de participação de alteração
do seu domicílio, pois que a parte final do n.º 2 do artigo 43.º do CPPT ressalva
o disposto quanto às citações e notificações, a presunção do n.º 2 do artigo 39.º
do CPPT não se aplica caso a notificação tenha sido devolvida e as normas em
causa têm necessariamente de ser conjugadas com a garantia constitucional do
direito à notificação e à tutela jurisdicional efectiva.
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Processo n.º: 270/09-30.
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: António Feliciano Bento Vintém e Fazenda Pública
Relatora: Exma. Srª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de
Lisboa, de 31 de Outubro de 2008, que julgou improcedente a oposição deduzida por António Feliciano
Bento Vintém, com os sinais dos autos, contra a execução fiscal n.º 334420030101050664, por dívida
de IRS relativa a 2002, apresentando as seguintes conclusões:
1 – Foram violados os artºs 43º, n.º 2 e 39º, n.º 2 do CPPT.
2 – É direito e garantia constitucional dos administrados (artº 268º n.º 2 da C.R.P.) a notificação,
na forma prevista na lei, dos actos administrativos que afectem os seus direitos ou interesses legalmente
protegidos, como o são os actos que afectam a sua situação tributária.
3 – Não pode considerar-se efectuada uma notificação quando se demonstra que ela não foi
efectivamente efectuada, como sucede nos casos em que a carta notificação seja devolvida, porquanto
a presunção estatuída pelo n.º 2 do artº 39º do CPPT opera apenas nos casos em que a carta não seja
devolvida.
4 – Por maioria de razão, não pode considerar-se notificado o contribuinte que, embora não tenha
dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do artº 43º do CPPT, isto é, não tenha comunicado em prazo,
alteração do seu domicílio ou sede, não tenha recebido a comunicação da administração tributária
por a carta ter sido enviada para uma morada que já não é a sua.
5 – O n.º 2 deste artº 43º culmina a falta desta comunicação com a inoponibilidade à administração tributária, da falta de qualquer aviso ou comunicação expedidos nos termos legais, sem prejuízo
do que a lei dispuser quanto à obrigatoriedade da citação ou notificação pessoal, que terão de ser
«perfeitas» de acordo com as regras do artº 39º do CPPT.
6 – O ónus da prova da efectivação correcta da notificação impende sobre a administração
tributária.
7 – No caso dos autos, o contribuinte afirma não ter sido notificado e a administração tributária
não faz prova de que a carta tenha sido efectivamente recebida pelo destinatário, muito pelo contrário,
porque foi devolvida à entidade emitente.
8 – Por afectar a situação patrimonial do contribuinte, e por ele ter o direito de impugnação
contenciosa do acto administrativo de liquidação de imposto, é exigida a concretização de a mesma
ser validamente notificada, também em obediência ao acima citado preceito constitucional, sem o que
o imposto é inexigível.
Nestes termos, e nos demais de Direito que V. Exªs suprirão, deve a douta sentença ser revogada
e substituída por outra que considere a oposição procedente por provada.
2 – Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 - Questão a decidir
É a de saber se há-de ter-se como validamente efectuada uma notificação de liquidação de IRS
enviada para endereço onde o contribuinte não reside mas que consta do cadastro da Administração
fiscal como sendo o seu.
5 – Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1.ª No S.F. de Lisboa 11 foi instaurada execução fiscal contra o oponente, por dívida de IRS de
2002 – doc. fls. 10.
2.ª Fora remetida ao oponente a liquidação da dívida de IRS do ano de 2002, para o domicílio
fiscal que o oponente tinha indicado como sendo o seu, R.d. Luísa de Gusmão, n.º 6, 1º Dto., sendo que
o oponente morava nessa rua, número e andar, mas do lado esquerdo – doc. fls. 10 e 17.
3.ª O oponente alterou a sua morada de direito para esquerdo em 29/04/2004 – doc. fls. 11.
4.ª A A.F. já tinha procedido a notificações do oponente para a mesma morada, mas para o lado
esquerdo – docs. fls. 54, 55.
Resulta ainda dos autos, com interesse para a decisão da causa que:
- A notificação da liquidação de IRS em causa foi devolvida aos serviços da Administração fiscal
(doc. a fls. 15 dos autos).
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6 – Apreciando
6.1 Da perfeição da notificação
Invocando o artigo 43.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) na redacção
vigente em 2002, a sentença recorrida considerou que a falta de recebimento da notificação da liquidação era inoponível à Administração Fiscal, por isso que se havia de ter por correctamente notificado
o contribuinte, uma vez que não cumprira o ónus que sobre si impendia de ter a morada (no cadastro)
actualizada e correcta (sentença a fls. 89 dos autos).
É contra este entendimento que reage o Ministério Público, concluindo que a sentença recorrida
violou o artigo 43.º, n.º 2 e 39.º, n.º 2 do CPPT e defendendo que a notificação não foi perfeita, pois que
o aviso de notificação foi devolvido o que afastaria a presunção de notificação, cabendo, pois, à Administração tributária o ónus da prova de que o foi, acrescentando que afectando a liquidação de imposto
a situação patrimonial do contribuinte esta não pode, por força do artigo 268.º n.º 2 da Constituição da
República Portuguesa, deixar de ser validamente notificada, sem o que o imposto será inexigível.
Vejamos.
O n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa, sob a epígrafe “Direitos e garantias dos administrados” (que os contribuintes são igualmente), estabelece que “os actos administrativos
estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista na lei”, sendo o direito à notificação uma
garantia procedimental não impugnatória dos contribuintes (cfr. JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito
Fiscal, 5.ª ed., Coimbra, Almedina, 2009, p. 370), que se destina não apenas a levar ao seu conhecimento
o acto praticado, como também a permitir-lhes reagir contra ele em caso de discordância.
Por isso o n.º 1 do artigo 36.º do CPPT estabelece que “os actos em matéria tributária que afectem
os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes
sejam validamente notificados”.
Será válida, logo eficaz em relação ao oponente, a notificação da liquidação de IRS em causa,
que foi devolvida aos serviços da Administração tributária sem que esta procurasse de novo notificar
o contribuinte e sem que fizesse nos autos prova de que a notificação foi recebida, apenas porque a
notificação foi enviada para o endereço constante do cadastro, mas que se apura não estar correcto?
O Mmº juiz “a quo” entende que sim, com base no n.º 2 do artigo 43.º do CPPT, nos termos do qual
a falta de recebimento de qualquer aviso ou comunicação em razão da não comunicação de alteração
de domicílio ou sede não é oponível à Administração tributária.
Não tem, contudo, razão.
Para além de não ser nada claro em face dos autos se houve alguma alteração de domicílio não
comunicada, como parece pressupor o Mmo juiz “a quo”, ou se houve apenas um erro no preenchimento,
em 1980, da ficha de inscrição para pedido de número fiscal de contribuinte (a fls. 17 dos autos), logo
corrigido quando o contribuinte dele se apercebeu (como alega o contribuinte a fls. 52 e 71 dos autos),
o Mmº juiz “a quo” parece olvidar que a norma que aplicou ao caso “sub judice” contém uma ressalva
final, a “do que a lei dispõe quanto à obrigatoriedade da citação e da notificação e dos termos por que
devem ser efectuadas”, havendo, pois que chamar à colação o disposto no artigo 39.º números 1 e 2
sobre a “perfeição das notificações”.
Ora, embora o n.º 1 do artigo 39.º contenha uma presunção de notificação, o n.º 2 do mesmo
preceito permite que essa presunção seja ilidida, quando for feita prova de que a notificação foi feita
em data posterior à presumida, não havendo sequer qualquer presunção de notificação se a carta foi
devolvida, como sucedeu no caso dos autos e se na sequência dessa devolução a Administração tributária nenhum esforço adicional fez no sentido de notificar o contribuinte ou de provar que ele teve
conhecimento do acto notificado, sendo que o ónus de demonstrar a correcta efectivação da notificação
cabia à Administração tributária [neste sentido JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento
e de Processo Tributário Anotado e Comentado, volume I, 5.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2006, p. 353
(notas 2 e 3 ao art. 39.º do CPPT)].
E ter-se-á de entender assim porque, como bem invoca a Exma Procuradora da República nas
suas alegações de recurso, citando JORGE LOPES DE SOUSA (op. cit., pp. 374), a norma da parte
inicial do n.º 2 do artigo 43.º do CPPT “(…) tem de ser confrontada com a exigência constitucional
de notificação aos administrados de todos os actos administrativos que afectem direitos ou interesses
legalmente protegidos, feita no n.º 3 do art. 268.º da C.R.P. e com o direito de impugnação contenciosa
de tais actos, assegurado pelo n.º 4 do mesmo artigo, cuja concretização prática pode depender da
existência de uma comunicação ao interessado na prática do acto. (..). Assim, tratando-se de actos que
afectem a esfera patrimonial dos contribuintes, não poderá considerar-se efectuada uma notificação
quando se demonstra que ela não foi efectivamente efectuada, como sucede nos casos em que a carta
enviada para notificação seja devolvida”.
O recurso merece, pois, provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e
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julgando procedente a oposição deduzida contra a execução fiscal n.º 334420030101050664 por dívida
de IRS relativa a 2002, declarando-se extinta a execução fiscal em causa (sem prejuízo da restituição
ao oponente o que lhe tenha sido indevidamente cobrado através de compensação).
Custas pela Fazenda Pública, apenas em primeira instância uma vez que não contra-alegou neste
STA, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 06 de Maio de 2009. — Isabel Marques da Silva (Relatora) — Pimenta do Vale — Miranda de Pacheco.

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Aclaração de acórdão. Obscuridade. Ambiguidade.
Sumário:
1 — De harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º do CPC, ex vi do
artigo 2.º, alínea e) do CPPT, podem as partes requerer no tribunal que proferiu a
sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que a mesma
contenha.
2— Significa obscuridade falta de clareza, de inteligibilidade e ambiguidade, indefinição incerteza, dúvida, indecisão, hesitação.
3— Esse esclarecimento não pode visar a clarificação de questões académicas, sem
relevo no próprio processo, desde logo porque a prestação duma consulta jurídica
não é da competência dos tribunais, a qual se circunscreve à resolução jurisdicional
de conflitos de interesses.
Processo n.º 892/08-30
Recorrente: Vítor Manuel Amaro Martins
Recorrido: Fazenda Pública
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Vítor Manuel Amaro Martins, com os sinais dos autos, notificado do acórdão do STA de fls. 137
e seguintes, vem requerer o seu esclarecimento.
Para tanto, argumenta nos seguintes termos:
1. Afirma-se a p. 5 do Acórdão nos presentes autos que “a lei não deixa dúvidas ao exigir que é
o produto da alienação que tem de ser reinvestido e não quaisquer outras quantias ainda que obtidas
por intermédio de crédito bancário”.
2. Afirma também que o nexo causal entre o produto da alienação e o pagamento da aquisição “não
pode ser estabelecido no caso dessa aquisição se ter concretizado por recurso a crédito bancário “.
3. Mais afirma que o facto de a aquisição ter ocorrido antes da alienação “não comporta (..., qualquer especificidade e não retira validade aos fundamentos em que se alicerça jurisprudência cimentada
neste STA”.
4. Neste seguimento, parece-nos claro que neste Acórdão o Tribunal fez uso do mesmo conceito de produto da alienação que vem sendo firmado pela jurisprudência subsequente ao Acórdão de
12.03.2003, no Processo 01721/02.
5. Esse conceito, recorde-se, corresponde à quantia pecuniária que for obtida com a alienação do
imóvel — “O PRODUTO DA ALIENAÇÃO”, como tão veementemente destaca aquele aresto.
6. Trata-se de um conceito muito concreto o que é aí definido — há-de ser o produto da alienação
aquele montante que o contribuinte receber pela venda do seu imóvel.
7. No caso em análise nos presentes autos, a venda do imóvel ocorreu já depois da aquisição do
imóvel em que se pretendia efectuar o reinvestimento.
8. Como tal, o “produto da alienação” tal como definido por aquela jurisprudência não existia no
momento da aquisição.
9. Ora, se “o decisivo é que se faça prova do produto da alienação ter sido utilizado na aquisição
do novo imóvel” (p. 5 do Acórdão),
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10. e se o produto da alienação não existia à data da aquisição do imóvel em que pretendia efectuar
o reinvestimento, pois a alienação ainda não tivera ainda lugar,
11. não se vê que aquele nexo causal possa ser estabelecido seja por que meio for. Isto, independentemente de haver ou não recurso a empréstimo bancário.
12. O Recorrente não logrou perceber o conceito de “produto da alienação” do qual o Tribunal fez
efectivamente uso, pelo que entende tratar-se de uma contradição não superada pelo Acórdão.
13. Esta questão foi levantada pelo Recorrente nas suas alegações, (v. conclusões E e ss.) e no seu
entender não foi devidamente esclarecida neste Acórdão.
14. Nestes termos vem o Recorrente, respeitosamente, requerer a V. Exas. se dignem a prestar
esclarecimentos quanto ao Acórdão proferido nos presentes autos, explicando
A) se entendem que o “produto da alienação” existe já à data da aquisição do imóvel em que se
pretende efectuar o reinvestimento quando esta é anterior à realização da mais- valia e em que consiste
esse conceito;
B) se, não existindo o produto da alienação (enquanto montante concretamente resultante da
venda) nestas situações enquadráveis na alínea b) do n.º 5 do Código do IRS, o montante a reinvestir
deve ser um recurso obtido pelo contribuinte com recurso a meios próprios e não obtido com recurso
a financiamento bancário, já que este último não se aceita.
2- A Fazenda Pública não deu qualquer resposta.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
O recorrente vem requerer o esclarecimento do acórdão nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º do Código de Processo Civil. Diz esse preceito que qualquer das partes pode requerer “o
esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão e dos seus fundamentos”.
É entendimento geral existir obscuridade quando as decisões têm passos ininteligíveis e ambiguidade quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes (ver entre outros o Ac. do STJ de
28/03/19905, BMJ, 445 — 338 e o Ac. da RC, de 07/06/1994, BMJ 438—569).
No caso em análise não é apontado ao acórdão qualquer passo ininteligível ou passagem de duvidosa interpretação, apenas se pretendendo ver esclarecidos conceitos jurídicos e o sentido da lei e
da jurisprudência.
Não sendo competência dos Tribunais a prestação de consulta jurídica, entendemos ser de indeferir
a requerida aclaração.
4- Sem vistos, cumpre decidir em conferência.
5- Em face do disposto no artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC podem as partes requerer no tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que a mesma
contenha.
Significa obscuridade falta de clareza, de inelegibilidade, e ambiguidade, indefinição, incerteza,
dúvida, hesitação (Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa).
Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no outro hesita-se entre dois ou mais sentidos
diferentes.
Ora, o tribunal ao proceder à clarificação de sentença ou acórdão encontra-se condicionada pelos
termos da decisão recorrida, competindo-lhe tão só tornar claro ou compreensível o que se mostra
ininteligível ou esclarecer o que foi dito de uma forma dúbia ou confusa.
Se o esclarecimento pedido exorbita destes limites, interfere com esse outro princípio segundo
o qual proferida sentença ou acórdão fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do tribunal
quanto à matéria da causa (artigo 666.º, n.º 1 do CPC).
Na situação em apreço, o requerente não concretiza qualquer dúvida ou incerteza interpretativa que
lhe tenha suscitado a fundamentação jurídica desenvolvida no acórdão como alicerce da decisão proferida.
Antes com o seu requerimento visa, no essencial, a explicitação do conceito jurídico de “produto
de alienação” usado pelo Tribunal.
Todavia, o esclarecimento pretendido perde todo o seu sentido quando logo nos 4.,5. e 6. o requerente afirma parecer-lhe claro que o conceito de “produto da alienação” usado no acórdão corresponde
à quantia pecuniária que for obtida com a alienação do imóvel.
No mais, as dúvidas expressas não se prendem com uma eventual desarticulação lógica do raciocínio jurídico justificativo da decisão proferida, fazendo-o enfermar de obscuridade ou ambiguidade,
antes têm a ver com uma forma de manifestação de inconformismo do requerente perante o decidido
e que, visando a clarificação de questões académicas sem relevo no próprio processo, manifestamente
exorbitam da economia do acórdão, nos limites duma consulta jurídica cuja prestação não é da competência dos tribunais, a qual se circunscreve à resolução jurisdicional de conflitos de interesses.
Termos em que se acorda indeferir o presente pedido de esclarecimento.
Custas pelo requerente, fixando-se a taxa de justiça em cinco unidades de conta.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. Miranda de Pacheco — Relator — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Reclamação graciosa. artº 70º, n.º 4 do CPPT. Documento superveniente. Ónus da
prova. Tempestividade.
Sumário:
I — Da conjugação do disposto nos nºs 1 e 4 do artº 70º do CPPT, na redacção anterior
ao Decreto-Lei n.º 238/06 de 20/12, resulta que, se a reclamação graciosa tiver
por fundamento documento ou qualquer facto que não tenha sido podido invocar
nos prazos ali referidos, o prazo de reclamação graciosa contar-se-á a partir da
data em que tiver sido possível ao reclamante obter documento ou conhecer do
facto.
II — Assim, sendo esta obtenção ou conhecimento tardio um pressuposto deste direito
de reclamação graciosa fora dos prazos normais, será ao contribuinte que caberá
o ónus de provar tal obtenção ou conhecimento.
III — Tendo ficado provado que o contribuinte só após se ter submetido, em 28/2/01, a
uma Junta Médica da ARS, teve conhecimento que padecia de doença incapacitante
permanente, desde 1986, de 60% e deduzido reclamação graciosa, para revisão
da liquidações de IRS relativas aos anos de 1995 a 1998, em 13/3/01, é a mesma
tempestiva, uma vez que foi deduzida no prazo para o efeito previsto no artº 120º,
n.º 1 do CPPT.
Processo n.º 981/08-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Paulina Maria Ferreira Lopes Lima da Cunha.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Braga que julgou procedente a impugnação judicial que Paulina Maria Ferreira Lopes Lima da Cunha,
melhor identificada nos autos, deduziu contra o acto de liquidação de IRS, relativo aos anos de 1995 a
1998, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. O n.º 4 na red. aplicável in casu do artº 70º do Código e de Procedimento Tributário não comporta uma mera apreciação formal do documento que se diz superveniente ou do facto que se diz não
ter sido possível invocar nos prazos previstos nos números anteriores, antes exige uma comprovação
(ónus da Interessada impugnante) da superveniência do documento — no caso o atestado medico de
incapacidade — bem como da efectiva impossibilidade de invocar o facto — no caso avaliação da
incapacidade — no prazo normal da reclamação.
2. A “superveniência” e a “impossibilidade” inscritas nos termos da norma configuram-se, na
economia da mesma, como balizas limitadoras e legitimadoras do exercício do direito de reclamação,
estabelecendo um distinto e excepcional termo a quo para a dedução de uma reclamação graciosa.
3. A factualidade relevante, dada como assente na douta sentença no que toca aos documentos apresentados demonstrativos da patologia que, desde 1986, impugnante, viu reconhecida pela Junta Médica
como incapacidade de carácter permanente de 60%, com vista a usufruir dos benefícios fiscais (artº 16º
do EBF e artº 25º, n.º 6 do CIRS), através do atestado médico de incapacidade emitido em 31/01/2001,
não constitui, na economia da norma, a demonstração da superveniência dum documento (atestado)
nem da impossibilidade de o obter para, dentro do prazo normal, exercer o direito de reclamar.
4. Não há, pois, lugar à aplicação do disposto no nº4 do artº 70º do CPPT com que operou inadequadamente a douta sentença recorrida.
5. Padece, pois, a mesma sentença de erro de interpretação e aplicação, in casu, do normativo
constante do n.º 4 do artº 70º do CPPT que, por isso, violou.
6. Deveria, em consequência, a reclamação graciosa ter sido julgada intempestiva com isso, obstando ao julgamento (do mérito) da impugnação.
A recorrida contra-alegou nos termos que constam de fls. 127 e seguintes, que se dão aqui por
integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
1ª O presente recurso não versa matéria exclusivamente de direito, pelo que está fora do poder
cognitivo deste Tribunal (artº 280º/ n.º 1 do CPPT e artº 12º/nº 5 do ETAF)
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2ª A Fazenda Pública entende que o atestado de incapacidade não pode ser considerado um documento superveniente para os efeitos constantes do artº 70º/nº 4 do CPPT.
3ª O artº 70º/nº 4 do CPPT não comporta apenas a superveniência de um documento para permitir
o alargamento do prazo da reclamação graciosa, contemplando também todo o facto que não tenha sido
possível invocar no prazo normal.
4ª A douta sentença recorrida assentou a sua fundamentação neste segundo pressuposto para o
alargamento do prazo para reclamar.
5ª Como se mostra provado nos autos e à saciedade, à impugnante só foi possível invocar a sua
deficiência para efeitos fiscais depois de se tornar possível à ciência médica produzir meios de diagnóstico capazes de provar a sua doença perante uma junta médica — cfr. doc. n.º ora junto.
6ª Tendo a impugnante obtido em 28/02/2001 o documento comprovativo da sua deficiência fiscalmente relevante — o facto fundamento para a reclamação graciosa, e apresentado esse documento
juntamente com uma reclamação graciosa em 13/03/2001 logo por aqui se vê que esta respeitou o prazo
de 90 dias a que se referia o artº 70º/ nºs 1 e 4 do CPPT.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no qual suscitou a questão da incompetência
hierárquica deste STA para conhecer do recurso, uma vez que, na conclusão 3ª da motivação do recurso,
a recorrente alega facto que “não está estabelecido no probatório da sentença nem o Mmº Juiz a quo o
levou em consideração na decisão recorrida”.
Desta questão prévia foram notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC), tendo respondido, apenas,
a recorrente, nos termos que constam de fls. 168, que aqui também se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, pugnando pelo prosseguimento do recurso neste Supremo Tribunal,
“por versar exclusivamente matéria de direito”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. A Impugnante apresentou as declarações de IRS relativas aos anos de 1995, 1996, 1997 e 1998,
dentro dos respectivos prazos de entrega, nas quais não declarou possuir nenhuma deficiência;
2. Sobre aquelas declarações de IRS foram emitidas as respectivas liquidações que comportaram
sempre reembolso de imposto no valor total de € 1.997,38;
3. Desde meados de 1997 que a Impugnante apresenta um «(...) quadro de diplopia, tendo
feito estudo com R. M Cerebral que revelou “lesões compatíveis com Esclerose Múltipla”», sendo
seguida «na Consulta de Neurologia do Hospital de Viana do Castelo, tendo tido episodicamente
queixas de parestesias e hemiparesia à esquerda em surtos e andou medicada com Interferon beta 1
a (Rebif), mas não se sentiu bem com a medicação (...)» (fls. 92 do PA, relatório médico elaborado
em 14/08/2001);
4. Em 31/01/2001, a Impugnante obteve confirmação da referida doença mediante declaração
médica emitida pelo Dr. António Valdemar Valongueiro, na qual se refere que a Impugnante sofre
de Esclerose Múltipla desde há 14 anos, diplopia, desequilíbrio e crises que a impossibilitam para a
actividade durante os seus períodos, que com a medicação os surtos tem sido menos frequentes, mas
mantém fadiga intensa e fica com déficit de força muscular à esquerda;
5. Em 28/02/2001, a Impugnante submeteu-se a uma Junta Médica da ARS Norte, a qual lhe
atribuiu uma incapacidade de carácter permanente, desde 1986, de 60%;
6. Em 13/03/2001, a Impugnante apresentou Reclamação Graciosa ao abrigo do disposto no n.º 4
do artigo 70º do Código de Procedimento e Processo Tributário;
7. A referida reclamação graciosa foi indeferida mediante despacho proferido a 21/01/2002, por
haver entendimento de que a mesma era intempestiva, decisão notificada à Impugnante através de
ofício expedido a 22/01/2002, com a qual não se conformou, tendo apresentado recurso hierárquico
que manteve o indeferimento.
Motivação.
Conforme acima se referiu, desde meados de 1997 que a Impugnante apresenta um quadro de lesões
compatíveis com Esclerose Múltipla, sendo que aquela compatibilidade apenas se mostra confirmada
em 31/01/2001 e reporta a situação a cerca de catorze anos antes. Assim, os anos aqui em causa nas
liquidações encontram-se dentro daquele período temporal.
3 – Sendo de conhecimento oficioso (cfr. artº 16º, nºs 1 e 2 do CPPT) e prioritária (cfr. artº 13º do
CPTA), importa apreciar a questão prévia da incompetência deste STA, em razão da hierarquia e tal
como vem suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto.
Na conclusão 3ª da sua motivação do recurso, alega a recorrente que “A factualidade relevante,
dada como assente na douta sentença no que toca aos documentos apresentados demonstrativos da patologia que, desde 1986, impugnante, viu reconhecida pela Junta Médica como incapacidade de carácter
permanente de 60%, com vista a usufruir dos benefícios fiscais (artº 16º do EBF e artº 25º, n.º 6 do
CIRS), através do atestado médico de incapacidade emitido em 31/01/2001, não constitui, na economia
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da norma, a demonstração da superveniência dum documento (atestado) nem da impossibilidade de o
obter para, dentro do prazo normal, exercer o direito de reclamar”.
Ora, da análise desta conclusão é patente que a recorrente não censura a matéria de facto vertida
no probatório da sentença. Pelo contrário, antes procede à sua transcrição sumária.
O que ali se põe em causa é tão só a qualificação do documento emitido pela Junta Médica, de
onde consta essa factualidade, para efeitos do disposto no artº 70º, n.º 4 do CPPT, o que constitui matéria de direito.
Pelo que, não versando matéria de facto, é este STA o tribunal hierarquicamente competente para
conhecer do presente recurso.
Posto isto, passemos, então, ao conhecimento do seu objecto.
4 – Consiste este em saber se a reclamação graciosa deduzida pela impugnante junto dos Serviços
de Finanças de Viana do Castelo, com vista a obter a revisão das liquidações de IRS relativas aos anos
de 1995 a 1998, com fundamento em incapacidade permanente, é tempestiva.
Dispõe o artº 70º, n.º 1 do CPPT, na redacção anterior ao Decreto-Lei n.º 238/06 de 20/12, que
“a reclamação graciosa pode ser deduzida com os mesmos fundamentos previstos para a impugnação
judicial e será apresentada no prazo de 120 dias contados a partir dos factos previstos no n.º 1 do artigo 102.º”.
E no seu n.º 4 estabelece que “em caso de documento ou sentença superveniente, bem como
qualquer outro facto que não tivesse sido possível invocar nos prazos previstos nos números anteriores, estes contar-se-ão a partir da data em que se tornou possível ao reclamante obter o documento ou
conhecer o facto”.
Daqui resulta que, se a reclamação graciosa tiver por fundamento documento ou qualquer
facto que não tenha podido ser invocado nos prazos referidos, o prazo de reclamação graciosa
contar-se -á a partir da data em que tiver sido possível ao reclamante obter o documento ou
conhecer o facto.
Assim, sendo esta obtenção ou conhecimento tardio um pressuposto deste direito de reclamação
graciosa fora dos prazos normais, será ao contribuinte que caberá o ónus de provar tal obtenção ou
conhecimento.
Posto isto e voltando ao caso dos autos, do probatório resulta que a impugnante apresenta um
quadro de “diplopia, tendo feito estudo com R. M Cerebral que revelou “lesões compatíveis com Esclerose Múltipla”», sendo seguida «na Consulta de Neurologia do Hospital de Viana do Castelo, tendo
tido episodicamente queixas de parestesias e hemiparesia à esquerda em surtos e andou medicada com
Interferon beta 1 a (Rebif), mas não se sentiu bem com a medicação” (vide n.º 3).
Entretanto, no dia 31/1/01 obteve confirmação da referida doença mediante declaração médica
emitida pelo Dr. António Valdemar Valongueiro (vide n.º 4).
Em 28/02/2001, a Impugnante submeteu-se a uma Junta Médica da ARS Norte, a qual, em consequência, lhe atribuiu uma incapacidade de carácter permanente, desde 1986, de 60% (vide n.º 5).
Ora, da matéria de facto assim dada como provada e que este Supremo Tribunal não pode sindicar
(cfr. artº 12º, n.º 5 do ETAF/04), ressalta à evidência que a impugnante não só teve conhecimento do
referido quadro clínico em 31/1/01, como também só em 28/2/01 obteve o documento que lhe permitia
confirmar tal facto, como bem se anota na sentença recorrida.
Não ficou provado que tais factos fossem do conhecimento da impugnante antes das datas referidas.
Por outro lado e também a recorrente não o demonstra, não vemos por que razão esta factualidade
relevante “não constitui, na economia da norma, a demonstração da superveniência dum documento
(atestado) nem da impossibilidade de o obter para, dentro do prazo normal, exercer o direito de reclamar”.
Assim sendo, levando em linha de conta as datas supra referidas e que a reclamação graciosa foi
deduzida em 13/3/01 (vide n.º 6 do probatório), é patente que a mesma é tempestiva, uma vez que foi
deduzida no prazo para o efeito previsto no n.º 1 do artº 102º do CPPT.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge
Lino.
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Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Contra-Ordenação Fiscal. Concurso de Infracções. Cúmulo Jurídico.
Sumário:
De harmonia com o disposto no artigo 25.º do RGIT [redacção introduzida pelo artigo
113.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, (Orçamento Geral do Estado)] a
prática de várias infracções fiscais é punida com uma única coima.
Processo Nº 995/08-30.
Recorrente: Mundiporta – Comércio e Montagem Portas Divisórias SA
Recorrido: Fazenda Pública
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Mundiporta – Comércio e Montagem Portas Divisórias SA, inconformada com a sentença do
Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente o recurso que interpôs do despacho do Director
da Direcção de Finanças de Lisboa, que lhe aplicou uma coima no valor de € 9.153,25, por ter entregue
a declaração periódica de IVA referente ao mês de Março de 2.004, no prazo legal mas desacompanhada do respectivo meio de pagamento, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
1. No presente processo, a Recorrente foi acusada da prática de uma contra-ordenação por ter
apresentado a declaração periódica de IVA no prazo legal embora não acompanhada do respectivo
meio de pagamento.
2. A mesma infracção (relativamente a outros períodos) realizada pela ora Recorrente foi-lhe
imputada noutros processos de contra-ordenação referentes ao período entre o início de 2003 e o final
de 2005.
3. Por isso, à Recorrente não deverá ser imputada a prática de uma contra-ordenação isolada, mas
sim de uma contra-ordenação continuada, porquanto se verificam, in casu, todos os pressupostos legais
do art. 30°, n.º 2 do Código Penal, aplicável por força do art. 3º b) e 19° RGIT e art. 32° RGCO.
4. Tal como o crime continuado, a contra-ordenação continuada é punível com a pena aplicável
à conduta mais grave que integra a continuação.
5. Tendo a Administração Tributária instaurado um processo de contra-ordenação por cada um
dos períodos em relação aos quais não foi pago o imposto, aplicando uma coima por cada um dos comportamentos omissivos, violou as normas respeitantes à previsão e punição das infracções continuadas,
nomeadamente, o art. 19.° do RGCO, 20°, n.º 2 e 79º do Código Penal, aplicáveis subsidiariamente em
matéria de contra-ordenações fiscais por força dos arts. 3.°, alínea b) do RGIT e 32.° do RGCO.
6. Assim, o presente processo de contra-ordenação é ilegal, devendo ser arquivado e, em seu lugar,
ser instaurado um único processo de contra-ordenação por todos os comportamentos omissivos da Recorrente ao qual deverá ser aplicável a coima prevista no art. 114°, n.º 2 do RGIT, com o agravamento
previsto no artº. 26°, n.º 4 do mesmo código, sendo os respectivos intervalos determinados pela mais
elevada prestação tributária em falta.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 -O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto remeteu para os termos de anterior parecer emitido no
Tribunal Tributário de Lisboa, nos termos do qual foi opinado o improvimento do recurso “… por falta
de apoio legal, mantendo-se a sentença recorrida, como é de lei.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 – A sentença recorrida, fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 12 de Junho de 2004, foi levantado o auto de notícia de fls. 3 contra a recorrente, imputandolhe a prática de uma infracção prevista e punida nos arts. 26., n.º 1 e 40., n.º 1, alínea a), do CIVA e
114º., nº 2 e 26.º, n.º 4, do RGIT, porquanto, exercendo a actividade de comércio a retalho, com a CAE
052630, e registada em IVA no regime normal de periodicidade mensal, não entregou simultaneamente
com a declaração periódica que apresentou fora do prazo legal, a prestação tributária necessária para
satisfazer totalmente o imposto exigível, no montante de Euros 40.501,12.
2. A recorrente foi notificada, para os efeitos do art. 70º. do RGIT, em 9 de Fevereiro de 2006
(cf. fls. 4 e 5, dos autos).
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3. Por despacho do director de finanças de Lisboa, datado de 1 de Março de 2006, foi proferida
a decisão sob recurso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzida, na qual se lê o seguinte (cf.
fls. 7-8, dos autos):
DECISÃO DE FIXAÇÃO DA COIMA
Descrição Sumária dos Factos
Ao(À) arguido(a) foi levantado Auto de Noticia pelos seguintes factos: 1. Montante de imposto
exigível: 40.501,12 Eur. 2. Valor da prestação tributária entregue: O Eur.; 3. Valor da prestação tributária
em falta: 40.501,12 Eur.; 4. Data de cumprimento da obrigação:
10/05/2004; 5. Período a que respeita a infracção: 2004/03; 6. Termo do prazo para cumprimento
da obrigação: 10/05/2004; os quais se dão como provados.
Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do(s) artigo(s) abaixo indicado(s), punidos pelo(s)artigo(s)
do RGIT referidos no quadro, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 05/07, constituindo contra-ordenação
(ões).
Normas infringidas

Código

CIVA

Artigo

Art. 26º nº1 e 40º nº1 a CIVA
Apresentação dentro prazo D.P s/
meio de pagamento ou c/ Pagamento insuficiente (M )

Normas Punitivas

Código

Artigo

RGIT

Artº 114º nº2 e 26º nº 4 do RGIT-Falta
entrega prest. dentro do prazo (M)

Período
Tributação

Data
Infracção

2004-03

2004-05-10

Responsabilidade contra - ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguida(s) deriva do art. 7. do Dec-Lei n.º 433/82, de 27/10,
aplicável por torça do Art. 3º do RGIT,. concluindo-se dos autos a prática, pelo(s) arguido(s) e como
autor(es) material(ais) da(s) contra-ordenação(ões) identificada(s) supra.
Medida da Coima
Em abstracto, a medida da coima aplicável ao(s) arguido(s) em relação à(s) contra - ordenação
(ões) praticada(s) tem como limite mínimo o valor de Eur. 8.100,22 e limite máximo o montante de
Eur. 30.000,00, dado tratar(em)-se de pessoa(s) colectiva(s). Para fixação da coima em concreto deve
ter-se em conta a gravidade objectiva e subjectiva da(s) contra-ordenação(ões) praticadas, para tanto
importa ter presente e considerar o seguinte quadro (Art. 27 do RGIT):
Requisitos / Contribuintes

Actos de Ocultação
Beneficio Económico
Frequência da Pratica
Negligência
Obrigação de não - cometer a infracção
Situação Económica e Financeira
Tempo decorrido desde a prática da infracção

MUNDIPORTA COMERCIO E MONTAGEM DE
PORTAS E DIVISÓRIAS SA
Não
0,00
Frequente
Simples
Não
Desconhecida
» 6 meses

DESPACHO:
Assim, tendo em conta estes elementos para a graduação da coima e de acordo com o disposto
no Art. 79º do RGIT aplico ao arguido a coima de Eur. 9.153,25 cominada no(s) Art(s) 114 n.º 2 e 26.
n.º 4, do RGIT, com respeito pelos limites do Art. 26. do mesmo diploma, sendo ainda devidas custas
nos termos do N.º 2 do Dec-Lei N.° 29/98 de 11 de Fevereiro.
- Notifique-se o arguido dos termos da presente decisão, juntando-se-lhe cópia, para:
1 - Efectuar o pagamento voluntário da coima no prazo de 15 das beneficiando para o efeito
da redução prevista no Art. 78º. do RGIT;
2 - Efectuar o pagamento da coima ou deduzir recurso judicial no prazo de 20 dias, sob pena de
cobrança coerciva, advertindo-o de que vigora o Princípio de Proibição de “Reformatio in Pejus” (em
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caso de recurso não é susceptível de agravamento, excepto se a situação económica e financeira do
infractor tiver melhorado de forma sensível).
4. A recorrente foi notificada da decisão referida no ponto anterior em 4 de Abril de 2006 (cf.
Fls.9-10, dos autos).
5- A questão jurídica controvertida no presente recurso foi em data recente apreciada e decidida
neste Supremo Tribunal em processo com a mesma recorrente, bem como se apresentam idênticas as
conclusões produzidas na respectiva alegação de recurso.
Sendo assim, por se concordar com o entendimento perfilhado no acórdão de 21/01/09, no processo
n.º 928/08, seguiremos de perto a fundamentação jurídica aí aduzida tendo em vista uma interpretação
e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º, n.º3 do CC).
Escreveu-se no aresto em causa:
“Sob a epígrafe “Concurso de contra-ordenações”, o artigo 25.° do Regime Geral das Infracções
Tributárias, na redacção da Lei n.° 15/2001 de 5 de Junho, preceituava que «As sanções aplicadas às
contra-ordenações em concurso são sempre cuimuladas materialmente».
No entanto, e por força do artigo 113.° da Lei n.° 64-A/2008 de 31 de Dezembro [Orçamento do Estado
para 2009], o mesmo artigo 25.° do Regime Geral das Infracções Tributárias passou a ter a seguinte redacção.
1. Quem tiver praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo
resulta da soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso.
2. A coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em concurso.
3. A coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas concretamente aplicadas
às várias contra-ordenações.
Pelo que se vê, o artigo 25.° do Regime Geral das Infracções Tributárias previa o simples cúmulo
material das coimas. E, agora, com a Lei do Orçamento para 2009, opera-se a alteração da regra de
cúmulo das coimas aplicáveis. Ou seja: a anterior regra de cúmulo material é substituída por uma regra
de cúmulo jurídico. Determina-se agora que quem tiver praticado várias contra-ordenações é punido
com uma coima única com o valor máximo da soma das coimas aplicadas, desde que este não ultrapasse
o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em concurso e o valor mínimo correspondente ao valor da mais elevada das coimas concretamente aplicadas às várias contra-ordenações.
O regime assim introduzido apresenta-se abstractamente mais favorável aos contribuintes.
E, por isso, o regime do (novo) artigo 25.° do Regime Geral das Infracções Tributárias deverá ser
aplicado retroactivamente aos processos contra-ordenacionais pendentes, se da sua aplicação ao caso
concreto redundar uma sanção mais favorável para o acoimado.
Na verdade, o artigo 29.° da Constituição da República Portuguesa, sob a epígrafe “Aplicação da
lei criminal”, preceitua, no seu n.° 4, que «Ninguém pode sofrer pena ou medida de segurança mais
graves do que as previstas no momento da correspondente conduta ou da verificação dos respectivos
pressupostos, aplicando-se retroactivamente as leis penais de conteúdo mais favorável ao arguido».
E o princípio constitucional da aplicação retroactiva da lei penal mais favorável ao arguido tem
expressa consagração no Código Penal — aplicável também às contraordenações fiscais, por força da
remissão do artigo 32.° do Regime Geral das ContraOrdenações [Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de
Outubro], e do artigo 3.°, alínea b), do Regime Geral das Infracções Tributárias.
Com efeito, o n.° 4 do artigo 2.° do Código Penal estatui que «Quando as disposições penais
vigentes no momento da prática do facto punível forem diferentes das estabelecidas em leis posteriores,
é sempre aplicado o regime que concretamente se mostrar mais favorável ao agente; se tiver havido
condenação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos penais logo que a
parte da pena que se encontrar cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na lei posterior».
De outra banda, em caso de concurso de contra-ordenações, sendo aplicada uma coima única,
recomenda-se que seja organizado pela autoridade competente um único processo e seja proferida uma
única decisão de aplicação de coima — cf. a este respeito o n.° 1 do artigo 36.° do Regime Geral das
Contra-Ordenações (Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de Outubro), aplicável subsidiariamente às contraordenações fiscais por força da alínea b) do artigo 3.° do Regime Geral das Infracções Tributárias; e cf.
também Germano Marques da Silva, no Curso de Processo Penal, 1, Verbo, Lisboa, 2000, p. 196.”
Na situação “sub judicio”, a decisão sob recurso concluiu pela improcedência do pedido formulado pela ora recorrente de se lhe aplicar uma pena única com fundamento, no essencial, no facto do
artigo 25.º do RGIT dispor clara e expressamente “ que as sanções aplicadas às contra-ordenações em
concurso são sempre cumuladas materialmente, o que exclui a cumulação jurídica”.
Ora, como vimos, tal argumentação jurídica perdeu toda a actualidade em face da nova redacção
do citado dispositivo legal.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida a fim
de ser observado o disposto no artigo 25.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (nova redacção).
Sem custas.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. — Miranda de Pacheco (relator). — Pimenta do Vale — António Calhau.

704

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Recurso por oposição de acórdãos. Acórdão fundamento. Oposição irrelevante.
Sumário:
Para efeitos de admissão de recurso por oposição de acórdãos, não é relevante a contradição ou oposição de acórdão do Supremo Tribunal Administrativo com acórdão
fundamento do Tribunal Central Administrativo – nos termos das disposições combinadas dos artigos 284.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, e
152.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
Processo n.º 1009/08-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 “Cruz & Companhia, SA”, «tendo sido notificado do douto despacho que não admitiu o recurso
por si interposto, vem muito respeitosamente, nos termos do artigo 27.º n.º 2 do CPTA, ex vi artigo 2.º
alínea c) do CPPT, apresentar a sua reclamação para a conferência» – nos seus próprios dizeres.
1.2 Para o efeito, a reclamante alegou e apresentou as seguintes conclusões.
1. Por douto despacho de fls. 343 o Supremo Tribunal Administrativo considerou legalmente
inadmissível o recurso interposto pela ora recorrente a fls. 337, motivando a sua decisão com o seguinte
fundamento: “Por inadmissibilidade legal, não se admite o recurso interposto por oposição de acórdãos
(oposição entre acórdão do STA e acórdão - fundamento do TCA) - cfr. o art. 152.º do CPTA, por força
do n.º 2, alínea c) do CPPT.”.
2. Sucede porém que o art. 2.º do CPPT dispõe que ‘‘são de aplicação supletiva ao procedimento
e processo judicial tributário, de acordo com a natureza dos casos omissos (...) c) as normas sobre
organização e processo nos Tribunais Administrativos e Tributários.”
3. Resulta pois da referida norma legal, que a determinação da legislação subsidiária aplicável
deverá ser feita em função da natureza do caso omisso.
4. No contencioso tributário, contrariamente ao que sucede no contencioso administrativo, o
n.º 1 do art. 280.º do CPPT prescreve que: “Das decisões dos Tribunais Tributários de 1.ª instância
cabe recurso, no prazo de 10 dias, a interpor pelo impugnante, recorrente, executado, oponente ou
embargante, pelo Ministério Público, pelo Representante da Fazenda Pública e por qualquer outro
interveniente que fique vencido, para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for
exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso, dentro do mesmo prazo, para a SCT do Supremo
Tribunal Administrativo.”
5. Ou seja, enquanto que no contencioso administrativo, a competência do STA para conhecer
dos recursos de decisões do Tribunal Administrativo e Fiscal é determinada em função de um critério
quantitativo e consequentemente qualitativo (o valor da causa tem que ser indeterminável ou superior a
3 milhões de euros, cfr. artigo 151º do CPTA), no contencioso tributário o que é relevante é apurar se o
recorrente, nas suas alegações de recurso e respectivas conclusões, suscitou apenas questões de direito.
6. Mais, enquanto que no regime de recursos jurisdicionais ordinários do contencioso administrativo, o STA tem competência para conhecer recursos de decisões proferidas pelo TCA em sede de
recurso de 1º grau, no contencioso tributário, quer o STA quer o TCA decidem e intervêm apenas em
1º grau de recurso, dado que das decisões proferidos pelo TCA em sede de recurso, não cabe recurso
de revista para o STA.
7. Pelo que, duvidas não podem subsistir, que o artigo 152º do CPTA, que regula o recurso de
uniformização de jurisprudência, está estruturado num contexto claramente distinto ao contexto em que
se insere o clássico recurso de oposição de acórdãos previsto no artigo 284º do CPPT.
8. No caso em apreço, o acórdão fundamento foi proferido em última instância pelo Tribunal Central Administrativo, dado que para além da questão de direito foram suscitadas ainda questões de facto.
9. O acórdão recorrido, por sua vez, não obstante versar sobre a mesma questão de direito, foi proferido pelo STA, dado que o respectivo recurso se fundamenta exclusivamente em matéria de direito.
10. O acórdão fundamento considera que a decisão proferida pelo TAF de Viseu não se pronunciou
sobre o mérito da reclamação, constituindo uma decisão surpresa, violando o principio do contraditório
por conter matéria inovatória sobre a qual a reclamante não pode pronunciar-se.
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11. Em erro, o acórdão recorrido considera que a decisão proferia pelo TAF não constitui uma
decisão surpresa, tendo tido a recorrente oportunidade de se pronunciar sobre esse questão na sua
petição inicial.
12. O acórdão fundamento transitou em julgado e foi proferido no mesmo quadro legislativo sobre
o qual se pronunciou o acórdão recorrido.
13. Estamos, por isso, perante uma situação que coloca o ora recorrente numa situação de desigualdade de tratamento, pois perante a mesma questão suscitada, foram proferidas duas soluções
diferentes.
14. Atendendo que no contencioso tributário, o legislador estabeleceu apenas um grau de recurso
ordinário, conferiu ao TCA competência para apreciar questões de direito - independentemente da
matéria, do valor, ou da complexidade - e tendo em conta que os recursos para uniformização têm por
finalidade permitir que situações iguais recebam o mesmo tratamento jurisprudencial, dúvidas não
podem subsistir que o legislador quis atribuir aos acórdãos preferidos pelo TCA em sede recurso, a
mesma dignidade que confere aos acórdãos proferido pelo STA, tanto mais, como já foi referido, que
dos acórdãos do TCA não é possível recorrer de revisão para o STA..
15. O que significa que não existe razão legal para discriminar, no contexto especifico do contencioso tributário, os acórdãos anteriormente proferidos pelo TCA em relação aos acórdãos proferidos
posteriormente pelo STA, sobre a mesma matéria, dado que ambos nos termos do art. 280.º do CPPT,
são proferidos em ultima instância.
16. Não permitindo, o art. 152.º do CPTA, que haja recurso para uniformização de jurisprudência,
quando, sobre a mesma questão fundamental de direito exista contradição entre um acórdão do STA e
um acórdão anteriormente proferido pelo TCA, dúvidas não podem subsistir que a natureza do regime
de recurso para uniformização de jurisprudência do CPTA não se coaduna com a natureza do regime
de recursos jurisdicionais do CPPT.
17. Pelo que, salvo melhor opinião, a referida norma do artigo 152º do CPTA deverá ser interpretada e aplicada em conformidade com a natureza especifica do regime de recursos ordinários do
CPPT, ou seja, no sentido que é admissível recurso para uniformização de jurisprudência quando, sobre
a mesma questão, existe um acórdão do STA e um acórdão anteriormente proferido pelo TCA, desde
que este Tribunal tenha proferido a sua decisão em ultima instância e desde que a orientação perfilhada
no acórdão impugnado não estiver de acordo com a jurisprudência mais recentemente consolidada do
Supremo Tribunal Administrativo.
18. Outra interpretação que não esta, como aquela que foi adoptada pelos STA no despacho de
fls. 343, é inconstitucional, consubstanciando uma violação dos mais elementares direitos e garantias
que a Constituição confere à ora recorrente, dado que coloca esta numa posição de desigualdade de
tratamento, uma vez que sobre a mesma situação fáctica foram proferidas duas soluções jurídicas diferentes, não podendo a recorrente do único meio que a lei lhe confere para que a decisão ora recorrida
possa vir ser alterada no sentido da jurisprudência assente no acórdão fundamento.
19. Consubstancia assim uma violação do princípio da igualdade, previsto e tutelado no art. 13.º
da Constituição da República Portuguesa, segundo o qual todos os cidadãos têm a mesma dignidade
social e são iguais perante a lei.
20. Consubstancia também uma violação ao direito e tutela jurisdicional efectiva, previsto e tutelado
no art. 20.º e 268º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa, segundo o qual a todos é assegurado
o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos.
21. Termos em que deve a presente reclamação ser julgada procedente e, em consequência, ser o
despacho de fls. revogado e substituído por outro que admita o recurso de oposição de acórdãos.
Assim decidindo será feita inteira, devida e merecida JUSTIÇA!
1.3 A Fazenda Pública veio dizer o seguinte.
Notificada da reclamação para a conferência apresentada por CRUZ & COMPANHIA, LDA
do douto Despacho do Senhor Conselheiro Relator (fls....) que não admitiu o recurso interposto do
Acórdão da Secção de 17 de Dezembro de 2008 com fundamento em oposição com um Acórdão do
Tribunal Central Administrativo, a Representante da Fazenda Pública diz o seguinte:
1. Fundamentos da reclamação
A reclamante alega em síntese:
O regime de recurso para uniformização de jurisprudência do CPTA (art. 152º) ao não permitir
que haja recurso para uniformização de jurisprudência, quando, sobre a mesma questão fundamental de
direito exista contradição entre um acórdão do STA e um acórdão anteriormente proferido pelo TCA,
não se coaduna com a natureza do regime de recursos jurisdicionais do CPPT;
Não existe razão legal para, no contexto específico do contencioso tributário, discriminar os
acórdãos anteriormente proferidos pelo TCA em relação aos acórdãos proferidos posteriormente pelo
STA, sobre a mesma matéria, dado que ambos nos termos do art. 280.º do CPPT, são proferidos em
última instância;
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O artigo 152º do CPTA deverá ser interpretado e aplicado em conformidade com a natureza
especifica do regime de recursos ordinários do CPPT, ou seja, no sentido de que é admissível recurso
para uniformização de jurisprudência quando, sobre a mesma questão, existe um acórdão do STA e
um acórdão anteriormente proferido pelo TCA, desde que este Tribunal tenha proferido a sua decisão
em última instância;
A interpretação reclamada é inconstitucional, consubstanciando uma violação dos princípios da
igualdade violação ao direito e da tutela jurisdicional efectiva e acesso ao direito e aos tribunais ara
defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, previstos e tutelados no art. 13.º art. 20.º e
268º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa.
2. Improcedência da reclamação
a) O CPPT, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26/10, prevê, no artigo 280º, n.º 2, a possibilidade de recurso jurisdicional das decisões do Tribunal Central Administrativo, com base em oposição
de acórdãos por oposição de acórdãos, nos termos das normas sobre organização e funcionamento dos
tribunais administrativos e tributários, e, no artigo 284º, regula o respectivo processamento;
b) E que esse “regime não foi revogado pela entrada em vigor do ETAF de 2002 e do CPTA” (Ac.
de 26-09-2007 do Pleno da Secção de CT do STA, in 0452/07);
c) Antes da entrada em vigor do novo ETAF (aprovado pela Lei n.º 1/2002, de 13/02), o art. 30.º
do ETAF de 1984, dispondo sobre a competência do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, estabelecia os requisitos dos recursos com fundamento em oposição de julgados, nos seguintes termos, no
que aqui interessa: Compete ao pleno da Secção de Contencioso Tributário conhecer: b) Dos recursos
de acórdãos da Secção que, relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência de alteração
substancial da regulamentação jurídica, perfilhem solução oposta à de acórdão da mesma Secção ou do
respectivo pleno; b’) Dos recursos de acórdãos da Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo proferidos em último grau de jurisdição que, na hipótese prevista na alínea anterior,
perfilhem solução oposta à de acórdão da mesma Secção ou da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, ou do respectivo pleno);
d) Sempre foi jurisprudência do STA que a revogação dos arts. 763º e ss. do CPC não afectou a
sua aplicabilidade aos recursos por oposição de julgados, previstos no art. 24º, als. b) e b’) do anterior
ETAF. 091 3/06 (p. ex. Acórdão de 29/05/2007, Pleno do STA (CA) [No CPC, o recurso para o Pleno
do STJ com fundamento em oposição entre acórdãos, tinha lugar no caso do próprio STJ entrar em
contradição (art. 763º, n.º 1, do CPC) Também era admitido recurso de decisão do Tribunal da Relação
(art. 764º do CPC) para o STJ, em caso oposição com outro acórdão da Relação];
e) No ETAF de 2002, passou a prever-se o tipo de recurso para uniformização de jurisprudência com
previsão legal no artigo 27º, 1, b), não existindo norma idêntica à do artº 30, alínea b’) do ETAF/96;
f) O tipo de recurso para uniformização de jurisprudência previsto na alínea b) do artº 152º do
CPTA, ainda que aplicável apenas subsidiariamente no processo tributário prevê como quando, sobre
a mesma questão fundamental de direito, exista contradição: a) Entre acórdão do Tribunal Central
Administrativo e acórdão anteriormente proferido pelo mesmo Tribunal ou pelo Supremo Tribunal
Administrativo; b) Entre dois acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo;
g) Pode concluir-se do que fica exposto que, quer na vigência do ETAF de 1984 quer do ETAF
de 2002, as decisões da Secção de Contencioso Tributário do STA - Tribunal Superior da hierarquia
dos tribunais administrativos e fiscais - só são passíveis de recurso com fundamento em oposição com
Acórdãos da mesma formação - Secção de CT e do Pleno da mesma Secção;
h) De realçar que actualmente “nem se admite recurso de oposição entre acórdão da Secção do
CT do TCA ou do STA com acórdão da Secção de Contencioso Administrativo do STA, existindo jurisprudência constante do STA nesse sentido, como se pode ver designadamente no recente Ac do STA,
em Pleno da Secção de CT, em 25/03/2009, proc. 595/08 [Aí se decidiu que “No Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais de 2002, não é admissível recurso para uniformização de jurisprudência, nos
termos do artigo 152.º do CPTA, de acórdão da Secção do Contencioso Tributário do TCA, em oposição
a aresto da Secção de Contencioso Administrativo do STA”. E justificando: “O artigo 29.º do mesmo
ETAF estabelece a competência do Plenário: “conhecer dos conflitos de jurisdição entre tribunais
administrativos de círculo e tribunais tributários ou entre as secções de contencioso administrativo
e do contencioso tributário”. Temos, assim, que o novo ETAF não prevê qualquer competência para
conhecer de recursos, por oposição de acórdãos, das secções do contencioso tributário e administrativo,
do STA. Na verdade, estando em causa acórdãos das duas secções, a respectiva oposição só podia ser
equacionada por uma formação mista, integrando elementos das secções tributária e administrativa já
que, na circunstância, o tribunal se pronuncia “sobre a mesma questão fundamental de direito” pelo
que a respectiva competência só podia ser do plenário -cfr. artigo 28.º do ETAF”].
1.4 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2. Aos recursos por oposição de acórdãos (mormente quanto aos seus requisitos ou pressupostos
e competência) aplicar-se-ão, em primeira linha, as normas do artigo 284.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário, relacionadas com as dos artigos 22.º e 30.º do ETAF de 1984, para os proces-

707
sos iniciados antes de 1-1-2004; e conjugadas com as do art. 27.º, n.º 1, alínea b), do ETAF de 2002,
em consonância com o n.º 1 do art. 152.º do CPTA, para os processos iniciados a partir de 1-1-2004
– cf. Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado,
II vol., em anotação ao artigo 248.º.
Segundo o regime estabelecido no n.º 1 do artigo 152.º do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos (CPTA), só releva a contradição entre acórdão do Tribunal Central Administrativo
e acórdão anteriormente proferido pelo mesmo Tribunal ou pelo Supremo Tribunal Administrativo
[alínea a)]; e entre dois acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo [alínea b)].
Assim, não é relevante a oposição ou contradição de acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
com acórdão do Tribunal Central Administrativo.
E isso não consubstancia «uma violação do princípio da igualdade, previsto e tutelado no art. 13.º
da Constituição da República Portuguesa, segundo o qual todos os cidadãos têm a mesma dignidade
social e são iguais perante a lei»; nem «também uma violação ao direito e tutela jurisdicional efectiva,
previsto e tutelado no art. 20.º e 268.º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa, segundo o qual a
todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais ara defesa dos seus direitos e interesses legalmente
protegidos» – como conclui a ora reclamante.
Na verdade, a circunstância de ser juridicamente insignificante, para efeitos de recurso por oposição
de acórdãos, a oposição ou contradição de acórdão do Supremo Tribunal Administrativo com acórdão
do Tribunal Central Administrativo, não ofende, senão antes que respeita, o ditame constitucional de
que «todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei». É que a alegada «posição de desigualdade de tratamento» seguramente que não decorre da lei que não admite o recurso em
tal circunstância. A posição dita «de desigualdade de tratamento» poderá resultar é da diversidade de
meios ou caminhos processuais livremente escolhidos em diferentes casos. Pelo que, assim sendo, não
se vislumbra também «violação ao direito e tutela jurisdicional efectiva, previsto e tutelado no art. 20.º
e 268.º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa» da norma do n.º 1 do artigo 152.º do Código
de Processo nos Tribunais Administrativos, com o sentido com que aqui foi aplicada, de admissão de
recurso por oposição de acórdãos apenas em casos de contradição/oposição de acórdão do Tribunal
Central Administrativo com acórdão do Supremo Tribunal Administrativo.
Os presentes autos de reclamação de actos do órgão da execução fiscal deram entrada no Tribunal
recorrido no dia 6-1-2006.
Como assim, para efeitos de admissão de recurso por oposição de acórdãos, não é relevante a
contradição ou oposição de acórdão do Supremo Tribunal Administrativo com acórdão fundamento
do Tribunal Central Administrativo – nos termos das disposições combinadas dos artigos 284.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário, e 152.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
Pelo que, havendo laborado neste entendimento, deve ser confirmado o despacho do relator, que
se decidiu pela inadmissibilidade do recurso por inexistência de relevante oposição de acórdãos.
3. Termos em que se acorda desatender a reclamação e confirmar o despacho reclamado, de não
admissão do recurso interposto por oposição de acórdãos.
Custas pela reclamante, com taxa de justiça de 15 unidades de conta.
Lisboa, 6 de Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 6 de Maio de 2009.
Assunto:
Contra-Ordenação Tributária. Incompetência em razão da hierarquia.
Matéria de facto.
Sumário:
I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos arts. 26º,
alínea b), e 38º, alínea a) do ETAF de 2002 e art. 83.º, n.ºs 1 e 2, do RGIT, o que
é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respectivas conclusões,
suscite qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão,
factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.
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II — Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir
a questão de direito tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de facto fixada na decisão recorrida, pois
é ao tribunal que vier a ser julgado competente que cabe decidir o que releva ou
não para a decisão.
III — O apuramento de factos que não foram dados como provados na decisão recorrida
envolve actividade no domínio da fixação da matéria de facto.
Processo n.º 1062/08-30.
Recorrente: Mundiporta-Comércio e Montagem de Portas e Divisórias, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – MUNDIPORTA – COMÉRCIO E MONTAGEM DE PORTAS E DIVISÓRIAS, S.A., interpôs
o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente um recurso de decisão de aplicação de coima.
A Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1. No presente processo, a Recorrente foi acusada da prática de uma contra-ordenação por ter
apresentado a declaração periódica de IVA no prazo legal embora não acompanhada do respectivo
meio de pagamento.
2. A mesma infracção (relativamente a outros períodos) realizada pela ora Recorrente foi-lhe imputada noutros processos de contra-ordenação referentes ao período entre o inicio de 2003 e o final de 2005.
3. Por isso, á Recorrente não deverá ser imputada a prática de uma contra-ordenação isolada, mas
sim de uma contra-ordenação continuada, porquanto se verificam, in casu, todos os pressupostos legais
do art. 30º, n.º 2 do Código Penal, aplicável por força do art. 3º b) e 19º RGIT e art. 32º RGCQ.
4. Tal como o crime continuado, a contra-ordenação continuada é punível com a pena aplicável
à conduta mais grave que integra a continuação.
5. Tendo a Administração Tributária instaurado um processo de contra-ordenação por cada um
dos períodos em relação aos quais não foi pago o imposto, aplicando uma coima por cada um dos comportamentos omissivos, violou as normas respeitantes à previsão e punição das infracções continuadas,
nomeadamente, o art. 19.º do RGCO, 20.º, n.º 2 e 79.º do Código Penal, aplicáveis subsidiariamente
em matéria de contra-ordenações fiscais por força dos arts. 3º, alínea b) do RGIT e 32.º do RGCO.
6. Assim, o presente processo de contra-ordenação é ilegal, devendo ser arquivado e, em seu
lugar, ser instaurado um único processo de contra-ordenação por todos os comportamentos omissivos
da Recorrente ao qual deverá ser aplicável a coima prevista no art. 114º, n.º 2 do RGIT, com o agravamento previsto no art. 26.º, n.º 4 do mesmo código, sendo os respectivos intervalos determinados
pela mais elevada prestação tributária em falta.
7. Nestes termos, deverá o presente processo de contra-ordenação ser extinto, revogando-se a
sentença do Tribunal Tributário de 1a instância; devendo, em consequência, iniciar-se um novo processo por contra-ordenação continuada, para todas as condutas omissivas
A Excelentíssima Magistrada do Ministério Público no Tribunal Tributário de Lisboa contra-alegou,
concluindo da seguinte forma:
1 - São pressupostos cumulativos da contravenção continuada:
a) a realização plúrima do mesmo tipo de infracção;
b) a homogeneidade na forma de execução;
c) a lesão do mesmo bem jurídico;
d) a persistência de uma situação exterior ao agente que facilite a execução e diminua de forma
considerável a sua culpa.
2 - O fundamento desta diminuição da culpa encontra-se, pois, na disposição exterior das coisas para
o facto, isto é, no circunstancialismo exógeno que precipita e facilita as sucessivas condutas do agente.
3 - As alegadas dificuldades económicas por que a recorrente terá passado no período de tempo em
causa (2003/2005) por diminuição acentuada de vendas, como refere, são insusceptíveis de diminuírem
consideravelmente a sua culpa tanto mais que o IVA não é por si suportado, mas pelos seus clientes, a
quem o cobrou, e recebeu, e não entregou ao Estado, dando-lhe destino diverso,
4 - O que só poderia relevar se da factualidade comprovada resultasse causa de exclusão da culpa
ou causa de exclusão da ilicitude, o que nem sequer é alegado, menos comprovado.
5 - À arguida recorrente foi aplicada a coima de € 22.387,85 pela pratica de uma contra-ordenação
prevista e punida pelos arts. 400 n.º 1 a) e 26º n.º 1 do CIVA e 114º no 2 e 26º nº4 do RGTI, relativa
ao mês de Julho de 2005.
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6 - Idênticas omissões foram praticadas pela arguida recorrente de 2003 a 2005, por alegadas
dificuldades económicas, o que não consubstancia uma situação de continuação contra-ordenacional
como resulta das conclusões 1 a 4.
7- A douta sentença recorrida, ao decidir como decidiu fez correcta interpretação da lei, designadamente dos arts. 19º do RGCO, 30º no 2 e 79º do Código Penal, pelo que deve ser mantida. negando-se
provimento ao recurso.
Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas Excelências suprirão, deve ser negando provimento ao recurso.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se
no sentido do provimento do recurso para ampliação da matéria de facto, nos termos dos arts. 729.º e
730.º do CPC, por, em suma, da matéria de facto fixada não constarem factos de onde se possa extrair
a existência da continuação contra-ordenacional de que tratou.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Por despacho do Relator, as partes foram convidadas a pronunciarem-se sobre a questão da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal Administrativo, por nas conclusões das
alegações se conter a afirmação de que «a mesma infracção (relativamente a outros períodos) foi-lhe
imputada noutros processos de contra-ordenação referentes ao período entre o início de 2003 e final
de 2005», que entendeu não encontrar suporte explícito na decisão recorrida.
Apenas a Recorrente se pronunciou defendendo em suma, que, embora tais factos não sejam
indicados na matéria de facto fixada, a sentença recorrida, na decisão de direito, considera como provados aqueles factos.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Aos 01/10/05, na Direcção de Serviços de Cobrança do IVA, quando se encontrava no exercício
das suas funções, o inspector tributário José Salvador Félix Sequeira Rodrigues, verificou pessoal e
directamente que a Sociedade “Mundiporta Comércio e Montagem de Portas e divisórias, S.A.”, com
sede em Lisboa, enquadrada em sede de IVA no regime normal com periodicidade mensal, não entregou dentro do prazo fixado para o efeito a declaração periódica acompanhada pelo respectivo meio
de pagamento do imposto, previamente liquidado nos termos da lei, relativamente ao mês de Julho de
2005, sendo o valor do imposto em falta no montante global de € 99.061,29, (cfr. doc. junto a fls. 3 dos
autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
2. O auto de noticia identificado no ponto 1 deu origem ao presente processo de contra-ordenação
fiscal n.º 310720056086 802, cuja parte administrativa correu termos no Serviço de Finanças de Lisboa
8 e foi autuado em 17/11/05 (cfr. capa do processo);
3. A arguida notificada para apresentar a sua defesa ou pagar voluntariamente a coima (cfr. doc.
junto a fls. 4 dos autos);
4. Por despacho de 01/02/06, que aqui se dá por integralmente reproduzido foi aplicada a coima
à arguida no montante de € 22.387,85 (cfr. doc. junto a fls. 7 e 8 dos autos);
5. A arguida foi notificada da decisão descrita no ponto anterior do probatório em 10/05/2006 (cfr.
doc. junto a fls. 11 e 12 dos autos);
6. Em 30/05/06, a arguida deduziu a impugnação judicial do referido despacho (cfr. carimbo
aposto a fls. 13 e segs. dos autos);
7. Da conduta da arguida resultou efectivo prejuízo para a Fazenda Nacional, expresso no montante
de imposto liquidado e não entregue nos cofres do Estado no tempo devido;
2 – Antes de mais, há que apreciar a questão da competência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia, que é logicamente de conhecimento prioritário.
O art. 26.º alínea b), do ETAF de 2002 estabelece que compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários, com exclusivo fundamento em matéria de direito.
O art. 38.º, n.º 1, alínea a), do mesmo diploma atribui competência ao Tribunal Central Administrativo para conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, com excepção dos referidos
na citada alínea b) do art. 26.º.
Em consonância com estas normas, o art. 83.º, n.ºs 1 e 2, do RGIT prescrevem que das decisões dos
tribunais tributários de 1ª instância cabe recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo,
salvo se a matéria do mesmo for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta
do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado
da decisão final [art. 32.º, n.º 1, do CPP, aplicável por força do disposto no art. 3.º, alínea a), do RGIT
e 41.º, n.º 1, do Regime Geral das Contra-Ordenações].
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Este Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que a competência afere-se pelo quid
disputatum, que não pelo quid decisum, pelo que é indiferente, para efeito de apreciação da competência, determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais do recorrente no julgamento
do recurso.
Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos arts. 26º, alínea b), e
38.º, n.º 1, alínea a), do ETAF de 2002, o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso
e respectivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão
factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir a questão de direito
tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de
facto fixada na decisão recorrida, pois o tribunal ad quem, antes de estar decidida a sua competência,
não pode antecipar a sua posição sobre a solução da questão de direito, pois decidir qual é esta solução
cabe apenas ao tribunal que estiver já julgado competente.
Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquelas normas, é uma questão prévia que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse
competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como
provados: se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, e fica, desde
logo, definida a competência da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo,
independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a
concluir que a discordância sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevantes
para a decisão do recurso, à face da posição de direito que entende adequada.
3 – No caso dos autos, a Recorrente, na conclusão 2.ª das suas alegações afirma, além do mais,
que «a mesma infracção (relativamente a outros períodos) foi-lhe imputada noutros processos de
contra-ordenação referentes ao período entre o início de 2003 e final de 2005».
Na decisão recorrida não é dado como provado o que a Recorrente aqui afirma.
Por outro lado, embora, como bem refere a Recorrente, na sentença recorrida se tenha apreciado
a questão da aplicação da coima no caso de pluralidade de infracções, essa apreciação é feita com
base no único facto de que «vem a arguida alegar que devia ter sido punida em concurso de contra-ordenações» (fls. 56), na sequência do que se transcreve um excerto de um acórdão do Tribunal Central
Administrativo Sul.
Assim, não se pode ver na apreciação daquela questão uma afirmação implícita de que à arguida
foram imputadas infracções idênticas relativamente a outros períodos nem que, a ter existido tal imputação, as infracções ocorreram entre o início de 2003 e final de 2005, como afirma a Recorrente, datas
a que não se faz qualquer alusão, mesmo implícita.
Nestas condições, tem de se entender que este recurso não tem por fundamento exclusivamente
matéria de direito.
Por isso, o Supremo Tribunal Administrativo é hierarquicamente incompetente para o conhecimento do recurso, cabendo a competência para o conhecimento do mesmo à Secção do Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul – artigos 26º, alínea b), e 38º, alínea a), do ETAF de
2002 e art. 83.º, n.ºs 1 e 2, do RGIT.
Termos em que, acordam em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso indicando, como Tribunal que considero competente o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário).
Transitado este acórdão, envie o processo ao Tribunal Central Administrativo Sul [art. 33.º, n.º 1,
do CPP, subsidiariamente aplicável, por força do disposto art. 3.º, alínea a), do RGIT e 41.º, n.º 1, do
Regime Geral das Contra-Ordenações].
Custas pela Recorrente, com 4 UC de taxa de justiça e procuradoria de 1/6.
lhau.

Lisboa, 6 de Maio de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — António Ca-

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Processo urgente. Pedido de reforma de acórdão. Prazo.
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Sumário:
Não se encontrando definidas no CPPT as consequências processuais da atribuição
do carácter de urgência, em matéria de recursos jurisdicionais, designadamente
no que toca aos prazos processuais a observar, impõe-se a aplicação da regra da
redução a metade desses prazos, como decorre do disposto no artigo 147.º do CPTA,
por força do disposto no artigo 2.º, alínea c) do CPPT.
Processo n.º 47/09-30.
Recorrente: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Recorrido: Limpecal — Sociedade de Limpezas, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Limpecal-Sociedade de Limpezas, Ld.a vem reclamar para a conferência do despacho do
despacho proferido pelo Relator que indeferiu, por extemporâneo, o pedido de reforma do acórdão de
25 de Fevereiro de 2009.
Para tanto, ponderou-se nessa decisão que, dado tratar-se de processo urgente, era de cinco dias
o prazo para formular esse pedido de reforma por força do disposto no artigo 147.º, n.º 2 do CPTA, o
que no caso não fora respeitado.
A reclamante vem, no essencial, defender que o regime para determinação do prazo para dedução
desse pedido seria o do Código de Processo Civil e não o regime do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos e Fiscais, uma vez que no CPPT existe norma expressa relativa à contagem dos prazos
para a prática de actos no processo judicial, que se contariam nos termo do CPC (artigo 20.º, n.º 2 do
CPPT), bem assim como quanto aos critérios regulamentadores do recursos que, por força do artigo 281.º
do CPPT, são “interpostos, processados e julgados como agravos em processo civil”.
Mais defende que a interpretação da norma do artigo 147.º, n.2 do CPTA no sentido de determinar,
nos processo urgentes, a redução para metade dos prazos estabelecidos no CPC seria inconstitucional por violação do princípio da segurança jurídica na sua dimensão de direito a um processo justo e
equitativo, consagrado no artigo 20.º da CRP, a que acresceria a impossibilidade material de aplicação
analógica da norma do artigo 147.º, n.º 2 do CPPT, atenta a sua natureza de norma excepcional (artigo 11.º do CC).
2- O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, na sua resposta, veio defender que o
despacho reclamado deveria ser mantido.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do indeferimento da
reclamação
Sem vistos, cumpre decidir em conferência.
4- É incontroverso que no CPPT não se encontram definidas todas as consequências processuais
da atribuição do carácter de urgência, em matéria de recursos jurisdicionais, designadamente no que
toca aos prazos processuais que importa respeitar.
Na verdade, ao invés do entendimento da reclamante, inexiste norma expressa no CPPT quanto
a essa matéria.
Concretizando, o invocado n.º 2 do artigo 20.º do CPPT nada dispõe a respeito dos prazos a observar nos recursos jurisdicionais, posto que apenas se reporta ao modo como os prazos para a prática
de actos no processo judicial se devem contar, o que é coisa bem diversa.
De igual modo, a previsão constante do artigo 281.º do CPPT em nada interfere com a constatação
da predita omissão normativa.
Como assim, impõe-se a aplicação supletiva do artigo 147.º, n.º 2 do CPTA, de acordo com o qual
os prazos a observar nos recursos são reduzidos a metade, por força do disposto no artigo 2.º, alínea c)
do CPPT que prevê a aplicação nos casos omissos das “normas sobre a organização e processo nos
tribunais administrativos e fiscais”, norma esta que tem prevalência sobre o CPC- alínea c) do mesmo
dispositivo legal- cfr, neste sentido acórdão de 28/05/08, no recurso n.º 806/07 e Jorge Lopes de Sousa,
in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls.794, anotação 3 ao artigo 283. do CPPT. Insurgindo-se
ainda contra a aplicação dessa norma (ex vi do artigo 2.º, alínea c) do CPPT), vem a recorrente defender
ainda que tal seria inconstitucional por violação do princípio da segurança jurídica, na sua dimensão
violadora do direito a um processo justo e equitativo.
Limita-se, no entanto, a invocar o “nomen juris “desses direitos constitucionalmente consagrados,
a tal respeito não desenvolvendo qualquer esforço argumentativo no sentido de demonstrar a respectiva
violação.
Neste contexto, sendo certo não se descortina, em abstracto, que por mero efeito da redução de
prazos processuais para metade em certos casos resulte uma intolerável contracção dos direitos e ga-
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rantias a uma tutela judicial efectiva, a aludida alegação de inconstitucionalidade tem necessariamente
de improceder.
Por último, cumpre referir que o disposto no artigo 11.º do CC, ao determinar que as normas excepcionais não comportam aplicação analógica, não reveste qualquer relevância no caso que nos ocupa.
Com efeito, no caso a aplicação do regime consagrado no n.º 2 do artigo 147.º do CPTA não resulta
duma mera operação analógica, mas antes constitui uma decorrência dum apelo a direito subsidiário
que se mostra legitimada pela norma remissiva da alínea c) do artigo 2.º do CPPT, sendo certo que
constitui o regime regra para os processos urgentes e desse âmbito não sai ao considerar-se aplicável
no processo tributário.
Termos em que se acorda indeferir a reclamação e confirmar o despacho reclamado.
Custas a cargo da reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 10 UCs.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Incompetência em razão hierarquia. Matéria de facto. Juízos de facto.
Sumário:
I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos artigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF de 2002 e artigo 280º, n.º 1, do
C.P.P.T., o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respectivas
conclusões, suscite qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua
pretensão, factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.
II — Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir
a questão de direito tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de facto fixada na decisão recorrida, pois
é ao tribunal que vier a ser julgado competente que cabe decidir o que releva ou
não para a decisão.
III — Os juízos sobre a existência de um atraso na actuação da Administração Tributária
e sobre o nexo de causalidade entre ele e a alegada impossibilidade de prova da
verificação dos pressupostos do reconhecimento do benefício fiscal, no prazo legal,
constituem, essencialmente, juízos de facto, pois para os formular é necessário
utilizar regras da vida e da experiência comum e não a apreciação directa ou
indirecta de qualquer norma jurídica ou aplicação da sensibilidade ou intuição
jurídica.
Processo n.º 77/09-30.
Recorrente: Esli – Parques de Estacionamento, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – ESLI – PARQUES DE ESTACIONAMENTO, S.A., deduziu no Tribunal Administrativo e
Fiscal de Lisboa impugnação judicial da decisão de indeferimento de uma reclamação graciosa.
Aquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal
Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
A. A Recorrente é parte ilegítima na relação jurídico-tributária que tem por objecto o imóvel descrito nos autos, conforme resulta da aplicação do artigo 8º do Código da Contribuição Autárquica.
B. Em 4 de Abril de 1997, a Câmara Municipal de Lisboa, na qualidade de proprietária do referido imóvel, constituiu a favor da Recorrente, por um prazo de quarenta e cinco anos, um direito de
superfície em subsolo sobre o prédio em causa, o qual teve por objecto a exploração do parque público
de estacionamento subterrâneo para viaturas ligeiras.
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C. A Recorrente não é proprietária do referido terreno, nem detém qualquer direito de propriedade
sobre as obras e instalações afectos à gestão e exploração do parque.
D. O sujeito passivo de Contribuição Autárquica é sempre o proprietário do prédio e nunca o
possuidor.
E. A lei presume proprietário do prédio quem figure na matriz ou, na falta de inscrição, quem
detenha a posse do prédio.
F. A lei não prevê qualquer sujeição do superficiário a Contribuição Autárquica.
G. A Administração Fiscal violou claramente o Princípio da Legalidade, por duas razões:
i) Se a Administração Fiscal sabe quem é o proprietário real do imóvel, não deveria tributar o
proprietário presumido;
ii A Recorrente não pode ser considerada possuidora do imóvel a título de direito de propriedade.
H. A Meritíssima Juiz do Tribunal a quo, ao ter relevado a posse como critério de incidência
objectiva, só pode ter assumido que:
i) Fisco não tinha provas de quem era o proprietário do prédio; e
ii) A Recorrente não figurava na matriz a 31 de Dezembro de 1999 ou, alternativamente, o imóvel
em questão encontrava-se omisso na matriz.
I. Como superficiária, a Recorrente assumiu determinadas obrigações contratuais, as quais são
claramente demonstrativas que a Recorrente reconhece a Câmara Municipal de Lisboa como proprietária
quer do imóvel, quer das obras nele implantadas, e não o detém a título de posse.
J. Ainda que a Recorrente fosse considerada proprietária presumida, essa presunção estaria automaticamente ilidida com a apresentação da escritura pública de constituição do Direito de Superfície.
K. O facto de o legislador fiscal ter concedido uma isenção não pode ser o argumento decisivo para
que o intérprete, pura e simplesmente, crie uma norma de incidência sem qualquer apoio na letra da lei.
L. A cominação legal prevista no n.º 3 do artigo 57º do EBF parte do pressuposto que o sujeito
passivo não procede à apresentação do pedido de isenção exclusivamente por motivo que lhe é imputável.
M. A Câmara Municipal de Lisboa levou dois anos a emitir a respectiva Declaração de Utilidade
Municipal, pelo que não é justo punir-se o contribuinte por um facto que lhe é absolutamente alheio.
N. É aplicável, por analogia, o actual artigo 70º, número 4 do CPPT (anterior artigo 97º, número 3 do
CPT), contando-se o prazo para apresentação do pedido de isenção apenas após a emissão da Declaração
de Utilidade Municipal, pelo que o Requerimento de Isenção Fiscal deu entrada tempestivamente.
O. Aplicando rigorosamente o Princípio da Legalidade, o n.º 2 do artigo 47º não deveria ser
aplicado quanto aos parques cuja conclusão ocorresse antes da entrada em vigor do Decreto-Lei que
introduziu o preceito no EBF.
P. Não poderá proceder o argumento da violação do princípio da legalidade porquanto desse
mesmo princípio resulta a impossibilidade de aplicação desse prazo peremptório (90 dias a contar da
conclusão das obras) a este caso concreto.
Q. A aplicação literal do n.º 2 do artigo 57º do EBF não pode ser aplicada ao caso sub judice porque
era impossível ao requerente do benefício, ora Recorrente, fazer, no prazo legal, a prova da verificação
dos pressupostos do reconhecimento do benefício fiscal, por atraso da própria administração.
R. A Recorrente tem direito ao pagamento de juros indemnizatórios, nos termos dos artigos 43º,
número 1 da LGT e 61º, número 4 do CPPT, por ter pago o imposto ilegalmente liquidado em 20 de
Dezembro de 2002.
Nestes termos e nos mais do direito aplicáveis, e sempre com o mui douto suprimento de Vossas
Excelências, Venerandos Conselheiros, deve o presente recurso colher provimento, revogando-se a
sentença ora sob recurso, com as necessárias consequências legais.
Desta forma, será feita a esperada JUSTIÇA!
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Nos presentes autos suscita-se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal
em razão da hierarquia.
Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso de fls. 214 e segs. a
recorrente ESLI, SA, vem pôr em causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal recorrido, manifestando divergência nas ilações de facto retiradas do probatório e afirmando factos que o
Tribunal recorrido não estabeleceu na sentença recorrida.
É o que se apura nomeadamente da conclusão Q, em que o recorrente refere que «a aplicação
literal do n.º 2 do artº 57º do EBF não pode ser aplicada ao caso subjudice porque era impossível ao
requerente do beneficio, ora recorrente, fazer, no prazo legal, a prova da verificação dos pressupostos
do reconhecimento do beneficio fiscal, por atraso da própria administração».
Verifica-se, assim, que o recorrente procede à afirmação de factos que não foram estabelecidos
pelo tribunal a quo, e manifesta divergência com o decidido em sede de matéria de facto, pretendendo
daí retirar apoio para a sua fundamentação de direito.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se
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que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida,
independentemente da atendibilidade ou relevo desses, factos para o julgamento da causa.
Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29/05/2002, processo: 0469/02,
«para estabelecer a competência do Tribunal, tudo o que importa é saber se vêm alegados factos diferentes dos fixados pela 1ª instância, ou por contrários, ou por omissos. Afirmados esses factos, para
concluir pela incompetência deste Tribunal não importa a sua relevância, ou dos juízos valorativos
sobre eles construídos. Basta que as conclusões das alegações de recurso incluam matéria de facto
não coincidente com a fixada na decisão recorrida para que o recurso não verse, exclusivamente,
matéria de direito».
Verifica-se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso,
também, matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Sul
- arts. 280º, n.º l do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a)
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (na redacção da Lei 107-D/2003 de 31.12).
Nestes termos somos de parecer que, ouvida a recorrente, este Tribunal deve ser julgado incompetente em razão da hierarquia.
As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se pronunciando a Recorrente dizendo
o seguinte:
O Parecer de S. Excia. o Procurador-Geral Adjunto conclui no sentido de o Supremo Tribunal Administrativo ser incompetente em razão da hierarquia para conhecer o presente Recurso, com o argumento
de que a conclusão “Q” das alegações da Recorrente manifesta divergência com as ilações de facto
retiradas do probatório e afirma factos que o Tribunal recorrido não estabeleceu na sentença recorrida.
Refere a referida conclusão “Q” das alegações da Recorrente que «a aplicação literal do n.º 2
do artigo 57º do EBF não pode ser aplicada ao caso sub judice porque era impossível ao requerente
do benefício, ora Recorrente, fazer, no prazo legal, a prova da verificação dos pressupostos do reconhecimento do benefício fiscal, por atraso da própria administração».
Ora, salvo o devido respeito, não obstante se reconhecer que a sentença recorrida não identificou
a totalidade dos factos documentalmente provados com relevância para a decisão da causa, sempre se
dirá que dos documentos constantes dos autos resulta, inequivocamente, que a Câmara Municipal de
Lisboa demorou mais de 90 dias a emitir a Declaração de Utilidade Municipal, razão pela qual era
impossível ao requerente do benefício, ora Recorrente, fazer, no prazo legal, a prova da verificação
dos pressupostos do reconhecimento do benefício fiscal.
Com efeito, resulta do documento de fls... (Doc. 3 da Impugnação) que em 2 de Fevereiro de
1999 o Sr. Vereador do pelouro de trânsito e infra-estruturas viárias da Câmara Municipal de Lisboa
submeteu à aprovação da Assembleia Municipal a Declaração de Utilidade Municipal do parque em
questão, a qual só foi aprovada em 4 de Maio de 1999 e notificada em 22 de Junho do mesmo ano.
O que significa que, pode ser concluído que o n.º 2 do artigo 57º do EBF não pode ser aplicado
literalmente sempre que seja impossível ao requerente do benefício fazer, no prazo legal de 90 dias, a
prova da verificação dos pressupostos do reconhecimento do benefício fiscal, por atraso da própria
administração.
Sendo essa, salvo melhor opinião, matéria de direito.
Caso assim não se entenda, devem os presentes autos ser remetidos ao Tribunal Central Administrativo Sul, nos termos do disposto no artigo 18º do CPPT.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 22 de Maio de 1992, e na sequência de realização de concurso público, foi celebrado um
contrato de concessão de construção e exploração de parques públicos entre a Câmara Municipal de
Lisboa e a sociedade PEAVE - Parques de Estacionamento das Avenidas, S.A., sociedade que veio,
posteriormente, a ser incorporada por fusão na impugnante, tendo esta sucedido àquela em todos os
seus direitos e obrigações.
2. Por escritura pública outorgada em 4 de Abril de 1997, a Câmara Municipal de Lisboa, na
qualidade de proprietária de duas parcelas de terreno para construção, sitas no cruzamento da Av. João
Crisóstomo com a Av. Conde Valbom (Parque Valbom) e na Rua Marquês Sá da Bandeira (Parque
Berna), em Lisboa, rescindiu o referido contrato de concessão para constituir, a favor da impugnante,
um direito de superfície em subsolo sobre os prédios em causa, por um período de 45 anos, tendo como
objecto a exploração dum parque público de estacionamento para viaturas em cada um dos imóveis
(cf. cópia da escritura pública, a fls. 19-29, do processo de reclamação apenso, e 39-50, dos autos, cujo
teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
3. Através do ofício 1502/DTR/99, da Câmara Municipal de Lisboa, foi a impugnante informada
que “através da proposta n.º 50/99, foi aprovado em reunião da Câmara Municipal de 4 de Maio do ano
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em curso, a declaração de utilidade municipal do parque Saldanha (à Av. 5 de Outubro) bem como dos
parques Berna, Valbom, Restauradores e Alameda” (cf. cópia do oficio a fls. 51, dos auto).
4. Em 9 de Julho de 1999, deu entrada no serviço de finanças de Lisboa 8, um pedido de isenção
de contribuição autárquica, subscrito por representante da impugnante, relativamente ao parque de
estacionamento Valbom, ao “abrigo do art. 57.º do Decreto-Lei 215/89 de 1 de Julho, aditado pelo
Decreto-Lei n.º 208/96 de 8 de Novembro”, por um período de 25 anos (cf. cópia do requerimento, a
fls. 36, do processo de reclamação apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
5. Em 9 de Julho de 1999, deu entrada no serviço de finanças de Lisboa 8, um pedido de isenção de contribuição autárquica, subscrito por representante da impugnante, relativamente ao parque
de estacionamento Berna, ao “abrigo do art. 57.º do Decreto-Lei 215/89 de 1 de Julho, aditado pelo
Decreto-Lei n.º 208/96 de 8 de Novembro”, por um período de 25 anos (cf. cópia do requerimento, a
fls. 37, do processo de reclamação apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
6. Em 19 de Janeiro de 2000, a impugnante apresentou uma exposição ao Director Geral dos
Impostos, requerendo o reconhecimento retroactivo dos efeitos da declaração de isenção de CA, reportados à data da constituição do direito de superfície, em 4 de Abril de 1997 (cf. cópia, a fls. 42-45,
do processo de reclamação apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
7. A isenção referida no ponto anterior, foi concedida, com início em 2000 (acordo e informação
a fls. 96-101, do processo de reclamação apenso).
8. Foi comunicada ao impugnante a liquidação da contribuição autárquica relativa ao prédio urbano
inscrito na matriz predial da freguesia de N.a Sra. de Fátima, em Lisboa, sob os artigos 01970 e 0197,
para o ano de 1999, no montante de € 70.639,44, e para proceder ao respectivo pagamento (cf. nota de
liquidação a fls. 23, dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
9. Em 28 de Janeiro de 2004, deu entrada no serviço de Finanças de Lisboa 8, reclamação graciosa
subscrita pela impugnante, tendo por objecto a liquidação referida no ponto anterior (cf. requerimento a
fls. 2 e segs., do processo de reclamação apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
10. A reclamação referida no ponto anterior foi indeferida, por despacho de 30 de Março de 2004,
do Director de Finanças Adjunto, exarado sobre a informação dos serviços datada de 23 de Março do
mesmo ano (cf. fls. 95 a 101, do processo de reclamação apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido).
11. O despacho referido no ponto anterior foi comunicado ao impugnante em 7 de Abril de 2004
(cf. fls. 104-105, do processo de reclamação apenso).
3 – Importa apreciar, em primeiro lugar, a referida questão prévia da incompetência, já que o conhecimento da competência, nos termos do art. 13.º da C.P.T.A., deve preceder o de qualquer outra questão.
O art. 26.º, alínea b), do ETAF de 2002 estabelece que compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários, com exclusivo fundamento em matéria de direito.
O art. 38.º, alínea a), do mesmo diploma atribui competência à Secção do Contencioso Tributário
de cada Tribunal Central Administrativo para conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários,
com excepção dos referidos na citada alínea b) do art. 26.º.
Em consonância com esta norma, o art. 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve que das decisões dos
tribunais tributários de 1ª instância cabe recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo,
salvo se a matéria do mesmo for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta
do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado
da decisão final (art. 16.º, n.º s 1 e 2, do CPPT).
4 – O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que a competência afere-se pelo quid
disputatum, que não pelo quid decisum, pelo que é indiferente, para efeito de apreciação da competência,
determinar a atendibilidade ou o relevo das afirmações factuais do recorrente no julgamento do recurso.
Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos artigos 26º, alínea b),
e 38.º, alínea a), do ETAF de 2002 e 280.º, n.º 1, do CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas
alegações de recurso e respectivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como
suporte da sua pretensão factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir a questão de direito
tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente necessário alterar a matéria de
facto fixada na decisão recorrida, pois o tribunal ad quem, antes de estar decidida a sua competência,
não pode antecipar a sua posição sobre a solução da questão de direito, pois decidir qual é esta solução
cabe apenas ao tribunal que estiver já julgado competente.
Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquelas normas, é uma questão prévia que
tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados como
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provados: se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, e fica, desde
logo, definida a competência da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo,
independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a
concluir que a discordância sobre a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevantes
para a decisão do recurso, à face da posição de direito que entende adequada.
5 – No caso dos autos, como bem refere o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto, na conclusão Q. das suas alegações a Recorrente afirma factos que não foram dados como provados na decisão
recorrida, designadamente, que lhe era impossível fazer, no prazo legal, a prova da verificação dos
pressupostos do reconhecimento do benefício fiscal, por atraso da própria administração.
A fixação dos factos materiais da causa, mesmo com base em prova documental, só pode ser
efectuada pelos Tribunais com meros poderes de revista nos casos previstos no art. 722.º, n.º 2, do
CPC, designadamente, «ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para
a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova».
Para além disso, em sintonia com o defendido pelo Prof. ANTUNES VARELA em Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 122º, página 220, deve entender-se que os juízos de facto (juízos de valor
sobre matéria de facto) cuja emissão ou formulação se apoia em simples critérios próprios do bom pai
de família, do homo prudens, do homem comum, só podem ser apreciados pelos tribunais com poderes
no domínio da fixação da matéria de facto. Os juízos sobre a matéria de facto que na sua formulação
apelam essencialmente para a sensibilidade ou intuição do jurista, para a formação especializada do
julgador, que estão mais presos ao sentido da norma aplicável ou aos critérios de valorização da lei são
do conhecimento dos tribunais com meros poderes de revista.
Os juízos sobre a existência de um atraso na actuação da Administração Tributária e sobre o nexo
de causalidade entre ele e a alegada impossibilidade de prova da verificação dos pressupostos do reconhecimento do benefício fiscal, no prazo legal, constituem, essencialmente, juízos de facto, pois para
os formular é necessário utilizar regras da vida e da experiência comum e não a apreciação directa ou
indirecta de qualquer norma jurídica ou aplicação da sensibilidade ou intuição jurídica.
Assim, tem de entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito, pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é hierarquicamente incompetente para o conhecimento do recurso, cabendo a competência para o conhecimento do mesmo à Secção do Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul – artigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF
de 2002 e artigo 280º, n.º 1, do CPPT.
Termos em que acordam em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso indicando-se, nos termos do art. 18.º, n.º 3, do
CPPT., como Tribunal que se considera competente o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do
Contencioso Tributário), para o qual a recorrente poderá requerer a remessa do processo, de harmonia
com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.
Custas pela Recorrente, com taxa de justiça que se fixa em 2 (duas) UC.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Reclamação de créditos. IRS. Privilégio creditório. Garantia real.
Sumário:
O artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário deve ser
interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores que gozam
de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.
Processo n.º 169-09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Firmino de Jesus Durães.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
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1.1 A Fazenda Pública vem recorrer da sentença de verificação e graduação de créditos proferida
nestes autos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que julgou não verificado o crédito de
IRS por si reclamado.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
1. O crédito de IRS de 2002, reclamado pela Fazenda Pública, beneficia de privilégio creditório
imobiliário, e encontra-se abrangido pelos três anos anteriores ao da penhora, nos termos do artº. 111º.
do CIRS.
2. O privilégio creditório, consiste na faculdade que a lei substantiva concede, em atenção à causa
do crédito, de ser pago com preferência em relação a outros credores;
3. O privilégio creditório geral, sendo uma mera preferência de pagamento, não implica o afastamento do crédito que dele beneficia, da reclamação e graduação no lugar que lhe competir;
4. A admissão ao concurso de credores, constitui a razão de ser da atribuição do privilégio creditório;
5. Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria
deixar sem sentido útil o falado artigo 111º do Código do CIRS, pois, nesse caso, o seu crédito passaria
a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio.
6. O artº. 240º. do CPPT, deve ser interpretado no sentido de conferir dimensão lata à expressão
credores que gozem de garantia real, por forma a abranger não apenas os credores que gozem de garantia
real stricto senso, mas também aqueles a quem a lei atribui causas legítimas de preferência, como os
privilégios creditórios imobiliários, ainda que não especiais;
7. O crédito reclamado de IRS de 2002, e respectivos juros de mora, deve ser graduado logo após
os créditos garantidos por hipoteca, e antes dos garantidos apenas por penhora, de harmonia com o
previsto nos artºs 747º. nº. 1 e 822 do CC.
8. A douta sentença recorrida violou o disposto no artº. 240º. do CPPT, nos artºs 733º, 747º., 822º
do CC., 111º do CIRS., e 8º do DL. n.º 73/99.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença
recorrida, substituindo-a por outra que admita, reconheça e gradue o crédito garantido por privilégio
imobiliário do artº. 111º. do CIRS, com o que se fará Justiça.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Alega a recorrente que o crédito de IRS de 2002, por si reclamado beneficia de privilégio creditório imobiliário, e encontra-se abrangido pelos três anos anteriores ao da penhora, nos termos do artº.
111º. do CIRS.
Mais argumenta que exigir ao credor, para fazer valer o privilégio, que obtivesse penhora ou
hipoteca, seria deixar sem sentido útil o artigo 111º do Código do CIRS, pois, nesse caso, o seu crédito
passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio.
Fundamentação:
A nosso ver o recurso merece provimento.
Com efeito a argumentação da entidade recorrente vem de encontro à jurisprudência largamente
maioritária deste Supremo Tribunal Administrativo no sentido de que o artigo 240 n.º do CPPT deve
ser interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores que gozam de garantia real
stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios - cf. Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 18.05.2005,
recurso 612/04, de 13.04.2005, recurso 442/04 (ambos do pleno) e de 04.02.2004, recurso 2078/03,
todos in www.dgsi.pt.
Como impressivamente se escreveu naquele primeiro aresto «não faria sentido que a lei substantiva
estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito... e a lei adjectiva obstasse à concretização da
preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso.”.
Termos em que somos de parecer que o recurso deve ser julgado procedente, revogando-se a
decisão recorrida.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a
questão que aqui se coloca é a de saber se o crédito de IRS reclamado deve ser verificado e graduado
nos presentes autos.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte ipsis verbis [mantemos também
a errada sequência das alíneas].
A) O processo de execução foi instaurado para cobrança de dívidas de IVA, no valor total de
3.127,97 € - fls. 2 a 9 do apenso.
B) Neste processo de execução foi penhorado em 17/08/2006 o prédio urbano constituído por uma
casa térrea e colmaça, com a superfície coberta de 70 m2 e quintal junto com 200 m2, sito na freguesia
de Cristelo, em Paredes, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob n.º 00427/220999,
da freguesia de Cristelo, inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia sob o artigo 15, tendo
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sido registada em 24/08/2001, pela inscrição F-3, Ap. 13/20060818, para garantia da quantia exequenda
de 43.127.97 € - fls. 45 a 54 dos autos e 15 a 25 do apenso.
C) Sobre o prédio referido em B) foi registada em 25/08/2004 a hipoteca legal a favor da Fazenda
Nacional, para garantia do pagamento de dívida exequenda de 69 354,41 €; juros de mora de 10.649,99€,
com montante máximo de 80.004,40 €, pela inscrição C - 1, Ap. 23/20040825 - fls. 47;
E) Pela inscrição C - 2, registada pela Ap. 17/20050104, foi constituída hipoteca voluntária sobre
o prédio referido em B), a favor de Maria Luísa de Barroca Teixeira Carvalho Moreira, viúva, residente
na Avenida Campo das Laranjeiras, n.º 44, Paredes, para garantia de empréstimo no valor de 89.283,65€,
ao juro anual de 4,5%, com o montante máximo de 101 336,94 € - fls. 47.
F) Sobre o prédio referido em B) foi registada pela inscrição F - 2, Ap. 26/20060531, a penhora
realizada em 31105/2006, para garantia da quantia exequenda de 13.856,26 €, na execução movida por
Joaquim Barbosa de Barros - fls. 47.
G) Sobre o prédio referido em B) foi registada pela inscrição F - 3, Ap. 13/20060818, a penhora
realizada em 17/08/2006, para garantia da quantia exequenda de 43.127,97 €, na execução movida pela
Fazenda Nacional - fls. 48.
H) Sobre o prédio referido em B) foi registada pela inscrição F - 4, Ap. 22/20060917, a penhora
realizada em 09/09/2006, para garantia da quantia exequenda de 13.856,26 €, na execução movida por
Firmino de Jesus Durães - fls. 48.
I) Pela Ap. 01 - 20070726, foi registada a caducidade da inscrição de penhora F - 4 - fls. 47.
2.2 O legislador fiscal determinou a execução de bens individualizados do património do executado para satisfação do crédito do exequente, permitindo todavia aos credores gozem de garantia real
sobre os bens penhorados que reclamassem os seus créditos na execução. É o que resulta do disposto
no artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em consonância com o
artigo 865.º do Código de Processo Civil no respeitante à execução comum. Mas, para alguma doutrina,
direitos reais de garantia em sentido próprio serão apenas a penhora, o penhor, a hipoteca, o direito
de retenção e a consignação de rendimentos. Já quanto aos privilégios creditórios, que o artigo 733.º
do Código Civil define como «a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos
credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros», não há unanimidade, entendendo alguns que não serão verdadeiros direitos reais de garantia, mas qualidades do
crédito, atribuídas por lei em atenção à sua origem. Praticamente unânime é o entendimento quanto
aos privilégios gerais: estes não são qualificáveis como direitos reais de garantia. Em todo o caso, há,
na doutrina, como na jurisprudência, concordância quanto a que os privilégios creditórios conferem
preferência sobre os credores comuns. Nos termos do artigo 111.º (antes artigo 104.º) do Código do IRS,
para o pagamento de IRS relativo aos três últimos anos a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário
geral e imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou de
acto equivalente. Gozando o crédito reclamado de privilégio imobiliário, não preferindo embora aos
credores com garantia real, não deixa, por disso, de poder ser reclamado e graduado no lugar que lhe
competir. Neste sentido se têm pronunciado quer o Supremo Tribunal Administrativo quer o Supremo
Tribunal de Justiça, em inúmeros acórdãos. Aliás, assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois
não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei
adjectiva obstasse à concretização da preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso. Exigir a
esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar sem sentido
útil o privilégio, pois nesse caso o crédito passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio
legal. Assim, afigura-se dever o artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário
ser interpretado no sentido de abranger não apenas os credores que gozam de garantia real, stricto sensu,
mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente,
privilégios creditórios – cf. neste sentido, quase textualmente, o acórdão do Pleno desta Secção do
Supremo Tribunal Administrativo, de 18-5-2005, no recurso n.º 612/04, o qual, por sua vez, seguiu o
acórdão do Pleno também desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13-4-2005, no recurso
n.º 442/04, a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de
2-7-2003, e de 4-2-2004, proferidos respectivamente nos recursos n.º 882/03, e n.º 2078/03.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida julgou do seguinte modo.
A) Não verificados os créditos reclamados por Firmino de Jesus Durães, pela Segurança Social
e pela Fazenda Pública, no que respeita ao IRS; e
B) Verificados os créditos reclamados Joaquim Barbosa de Barros, Maria Luísa de Sousa
Barroca Teixeira Carvalho Moreira e Fazenda Pública, por dívidas de IVA e garantidos pela hipoteca,
graduando-os, para pagamento pelo produto da venda do imóvel penhorado, pela seguinte ordem:
1.º - Créditos da Fazenda Pública, pelas dívidas de IVA e juros, garantidos pela hipoteca;
2.º - Crédito de Maria Luísa de Sousa Barroca Teixeira Carvalho Moreira e juros garantidos pela
hipoteca;
3.º - Crédito de Joaquim Barbosa de Barros e juros, garantidos pela penhora mais antiga; e
4.º - Crédito exequendo e juros, garantidos pela penhora mais recente.
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Para julgar não verificado o crédito de IRS reclamado pela ora recorrente Fazenda Pública, considerou a sentença recorrida que «os créditos de IRS que gozem apenas do privilégio imobiliário e que
não tenham para além dele uma garantia real, não podem ser reclamados nos termos do art. 240.º do
CPPT porquanto não goza de garantia real sobre os bens penhorados».
Não é esse, porém, o entendimento que aqui perfilhamos.
E, diferentemente, pelos fundamentos acima expostos, e visto que não foi impugnado, julgamos
– em resposta, aliás, à questão decidenda – que o crédito de IRS reclamado deve ser verificado e graduado nos presentes autos.
Estamos deste modo a concluir, em súmula – e dizendo como no sumário do acórdão do Pleno
desta Secção primeiramente supra citado – que o artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de
Processo Tributário deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores
que gozam de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui causas
legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.
3. Termos em que se acorda verificar e graduar os créditos pela forma seguinte, saindo as custas
da execução precípuas do produto dos bens penhorados: 1.º - Créditos da Fazenda Pública, pelas dívidas de IVA e respectivos juros, garantidos por hipoteca; 2.º - Crédito de Maria Luísa de Sousa Barroca
Teixeira Carvalho Moreira e juros garantidos por hipoteca; 3.º - Crédito de IRS reclamado pela Fazenda
Pública e respectivos juros, que gozam de privilégio imobiliário; 4.º - Crédito de Joaquim Barbosa de
Barros e juros, garantidos pela penhora mais antiga; e 5.º - Crédito exequendo e juros, garantidos pela
penhora mais recente – deste modo se concedendo provimento ao recurso, revogando-se a sentença
recorrida na parte impugnada, que no demais se mantém.
Sem custas.
Lisboa, 13 Maio 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do Vale.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Oposição. Caixa Geral de Depósitos. Competência dos tribunais
tributários.
Sumário:
I — Antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, a Caixa
Geral de Depósitos era uma pessoa colectiva de direito público cujas dívidas de
que era credora eram cobradas pelos tribunais tributários.
II — Os tribunais tributários são competentes para conhecer da oposição à execução
de dívidas emergentes de relações jurídicas de direito privado de que era titular
a Caixa Geral de Depósitos desde que as respectivas execuções tenham sido instauradas antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto.
Processo n.º: 175/09-30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorrido: Arlindo Duarte Marques e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Caixa Geral de Depósitos, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 21 de Abril de 2006, que julgou procedente a oposição deduzida por Arlindo Duarte Marques, com os sinais dos autos, à execução fiscal
n.º 2550-97/900001.1, instaurada na Repartição de Finanças de Mangualde por dívida à Caixa Geral
de Depósitos, apresentando as seguintes conclusões:
a) A aqui recorrente instaurou acção executiva, para cobrança de dívida, em 31 de Agosto de 1993,
contra Arlindo Duarte Marques e outros.

720
b) O executado, aqui Recorrido, deduziu oposição, invocando, entre outros, a excepção de “incompetência em razão da matéria”, fundamentando-se no facto, (erróneo) de a “petição executiva” ter
dado “…entrada no dia 01 de Setembro de 1993.
c) Por douta decisão do Tribunal a quo, datada de 21.04.2008, foi julgada procedente a oposição
“no que concerne à incompetência do Tribunal em razão da matéria” (sic), concluindo no sentido de
“o tribunal tributário ser competente para a cobrança coerciva das dívidas à Caixa Geral de Depósitos
emergentes de relações jurídicas de direito privado”, mas já não o ser “para conhecer da oposição a
essa execução, se esta for deduzida com base em fundamentos que envolvam apreciação de mérito da
relação jurídica de que emergiu a obrigação exequenda” (sic).
d) O diferendo em apreciação resulta das alterações que o Decreto-Lei n.º 287/93 de 20.08 trouxe
ao nosso sistema jurídico, nomeadamente, com a alteração da natureza jurídica da aqui recorrente que
passou de pessoa colectiva de direito público a sociedade anónima, e inerentes consequências.
e) Com essa alteração legislativa há quem vislumbre o entendimento, aliás expresso na douta
decisão recorrida, de que passaram a ser os tribunais comuns as entidades jurisdicionais competentes
para as acções executivas instauradas pela aqui Recorrente (máxime a apreciação e julgamento da
oposição às execuções instauradas pela aqui Recorrente até de 01.09.1993).
f) Ora, expressa o citado Decreto Lei no n.º 5 do seu artº 9º que “as execuções pendentes à data
da entrada em vigor do presente diploma continuam a reger-se, até final, pelas regras de competência
e de processo vigentes nessa data”.
g) Ora, é nosso entendimento que o mencionado artº 9, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20 de
Agosto, não introduziu qualquer modificação na anterior repartição de competências entre os tribunais,
conforme o veio a considerar o acórdão de 26.09.2001, relativo ao proc. n.º 25686 da 2ª Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
h) E se, enquanto pessoa colectiva de direito público, a aqui exequente tinha a cobrança coerciva
de todas as dívidas de que fosse credora conferida à competência dos tribunais de 1ª instância das contribuições e impostos – depois transferida especificamente para os tribunais de 1ª instância das contribuições e impostos de Lisboa e, após a reforma do contencioso administrativo e fiscal de 1984, para os
tribunais tributários de 1ª instância – a transformação em sociedade anónima, nos termos do artigo 1.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20.08, originou uma automática atribuição de competência dos tribunais comuns da matéria respeitante à cobrança coerciva das dívidas de que fosse credora a Recorrente.
I) Operou-se aqui, por efeito imediato da transformação da natureza jurídica da aqui Recorrente,
uma amputação da esfera de competência material dos tribunais tributários e um correlativo alargamento
da competência material dos tribunais comuns para resolver os litígios resultantes da cobrança coerciva
de dívidas titulada por essa entidade.
j) Ora, é neste preciso contexto que surge o artigo 9º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20.08,
estipulando um regime transitório aplicável às execuções que se encontrassem pendentes à data da
transformação da Recorrente em sociedade anónima.
l) O Decreto-Lei n.º 287/93 de 20.08 determinou que os tribunais tributários deixassem de ser
materialmente competentes para a cobrança coerciva de dívidas provenientes da actividade comercial
de que fosse credora a aqui Recorrente.
m) Razão pela qual o artigo 8.º, n.º 2 do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF),
estipulando que as modificações de direito posteriores ao momento da propositura da causa são atendidas
para efeitos de apreciação da competência dos tribunais tributários se estes deixaram de ser competentes
em razão da matéria, é afastado pelo artigo 9.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20.08, quanto às
execuções fiscais pendentes – tais execuções, em vez de serem transferidas para os tribunais comuns,
tal como resultaria do artigo 8º, n.º 2, do ETAF (e da revogação dos respectivos artigos do Decreto-Lei
n.º 48.953, de 5 de Abril de 1969, e do Decreto-Lei n.º 693/70, de 31 de Dezembro), continuavam,
porém, a ser tramitadas junto dos tribunais tributários.
Ora,
n) Dispõe o artigo 8º do ETAF que “a competência fixa-se no momento em que a causa se propõe, sendo irrelevantes as modificações de facto que ocorram posteriormente” e que “São igualmente
irrelevantes as modificações de direito, excepto se for suprimido o tribunal a que a causa estava afecta,
se deixar de ser competente em razão da matéria e da hierarquia, ou se lhe for atribuída competência
de que inicialmente carecesse para o conhecimento da causa”.
o) Aplicando o exposto ao caso vertente resulta que o Decreto-Lei n.º 287/93 de 20.08 ao transformar a Recorrente em sociedade anónima, determinou que os tribunais tributários deixaram de ser
competentes em razão da matéria para conhecer das cobranças de dívidas em referência (em “novas
execuções”).
p) À luz do artº 8º, n.º 2 do ETAF, estamos diante de uma modificação de direito à competência
material dos tribunais tributários que se mostra relevante face às execuções pendentes, ou seja, haveria
aqui um transitar da resolução dos litígios pendentes para a esfera dos tribunais comuns.
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q) Neste último sentido, o artº 9º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 287/93 de 20.08, determinando que tais
execuções pendentes permanecessem nos tribunais tributários, derrogaria o estatuído pelo artigo 8º,
n.º 2 do ETAF.
r) O estipulado no artº 8º, n.º 2 do ETAF, em 27 de Abril de 1984, definindo como princípio geral
a irrelevância das modificações de direito em face à competência dos tribunais perante acções já interpostas, sem prejuízo de algumas excepções, transcrevia em sede de tribunais administrativos e fiscais,
o que então se encontrava inscrito no artº 63º, n.º 2 do Código Processo Civil.
Sucede contudo,
s) Que a Lei n.º 38/87 de 23/12 veio alargar a operatividade desse princípio, excluindo que as
modificações de direito à competência em razão da matéria continuassem a assumir relevância para
efeitos de alteração do tribunal para julgar os processos pendentes, revogando o tratamento da matéria
expresso no artº 63 do Código Processo Civil.
t) Dispunha o n.º 2, do artº 18º da Lei n.º 38/87 que “são igualmente irrelevantes as modificações
de direito, excepto se for suprimido o órgão a que a causa estava afecta ou se lhe for atribuída competência de que inicialmente carecesse para o conhecimento da causa”.
Assim,
u) Em sede de tribunais administrativos e fiscais, por força do artº 8º, n.º 2 do ETAF, atribuir-se-ia relevância à modificação de direito sobre a competência material, em consequência da qual tendo
os tribunais tributários deixado de ser competentes para a cobrança das dívidas de que fosse credora a
aqui Recorrente, deveriam as execuções pendentes ser julgadas pelos tribunais comuns.
Por sua vez,
v) À luz do regime então vigente, por força do artº 18º, n.º 2 da Lei n.º 38/87 de 23.12, a alteração
legal da competência material do tribunal nenhum efeito produz face às acções pendentes, determinando,
por consequência, que o processo deveria continuar a ser tramitado junto do tribunal que era competente
no momento em que a acção foi proposta, resultando do exposto que a perda de competência dos tribunais tributários em sede de cobrança de créditos da aqui Recorrente, segundo o disposto no Decreto
Lei n.º 287/93 de 20.08, nenhum efeito produzirá face aos processos de execução pendentes, nunca
podendo envolver um alargamento da competência dos tribunais comuns face a tais acções.
x) Haveria aqui, com efeito, uma solução que conduziria a resultados contraditórios, que se subsumiria no facto de o artº 8º, n.º 2 do ETAF, considerando que são relevantes as modificações de direito
sobre a competência material dos tribunais administrativos e fiscais face a acções já propostas, devolve
os processos pendentes para os tribunais comuns, enquanto que o artº 18º, n.º 2, da Lei n.º 38/87 de
23.12, deixando de considerar relevantes as alterações à competência material dos tribunais face às
acções já propostas, afasta tais processos pendentes da esfera dos tribunais comuns, determinando que
continuem a ser processados pelos tribunais que eram competentes em razão da matéria no momento
em que a acção foi interposta.
z) A solução da antinomia mostra-se fácil, atendendo ao critério cronológico, plasmado na máxima
de lex posterior derogat priori.
Significa isto que,
aa) O artº 18º, n.º 2, da Lei n.º 38/87 de 23.12, negando relevância às modificações de competência
em razão da matéria dos tribunais face às acções já propostas, revogou a solução contrária que emergia
do artº 8, n.º 2 do ETAF, aprovado pelo Decreto Lei n.º 124/84 de 27.04.
Deste modo,
bb) Tal como o artº 8º, n.º 2 do ETAF procurou, aquando da sua emanação garantir uma uniformização com a solução então vigente em sede de artº 63º, n.º 2 do Código de Processo Civil, também a
alteração legislativa produzida pela Lei n.º 38/87 de 23.12, gerou um efeito revogatório sobre a solução
acolhida pelo artº 8º, n.º 2 do ETAF, continuando a garantir-se a unidade do sistema jurídico.
cc) A solução agora aventada já encontrou acolhimento em soluções do Procurador-Geral-Adjunto
junto do Tribunal Constitucional (acórdão do Tribunal Constitucional n.º 629/94 de 22.1, in www.
tribunalconstitucional.pt/acordaos; e acórdão do Tribunal Constitucional n.º 630/94 de 22.11, no
mesmo site).
dd) Entendendo-se que o artº 18º, n.º 2 da Lei n.º 38/87 de 23.12, revogou o artº 8º, nº2 do ETAF,
na parte e(m) (q)u(e) conferia relevância às modificações de direito sobre a competência (e)m razão da
matéria dos tribunais face a processos pendentes, uma imediata ilação importa extrair, qual seja a de
que se o artº 8º, n.º 2 está revogado, então o artº 9º, n.º 5 do Decreto Lei n.º 287/93 de 20.08 determinando que as execuções pendentes à data da transformação da aqui Recorrente em sociedade anónima
continuassem a ser tramitadas junto dos tribunais tributários, não comportando qualquer derrogação
ao artº 8º, n.º 2 do ETAF.
Ou seja,
ee) Uma vez que o artº 8º, n.º 2 do ETAF já não se encontrava vigente no que dizia respeito à
relevância das modificações legais da competência em razão da matéria dos tribunais sobre as acções
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pendentes, o legislador no artº 9º, n.º 5 do Decreto Lei n.º 287/93 de 20.08, limitou-se a não “ressuscitar”
no caso concreto da aqui Recorrente a solução que havia sido revogada no ETAF.
ff) O artº 18º, n.º 2 da Lei n.º 38/87 de 23.12, revogando o artº 63º do Código de Processo Civil
e o artº 8º, n.º 2 do ETAF, aprovado pelo Decreto Lei n.º 129/84 de 27.04, isto no que diz respeito aos
efeitos das modificações de direito sobre a competência em razão da matéria dos tribunais face aos
processos pendentes, formulou, a partir daí, um outro corolário do princípio da estabilidade da competência dos tribunais, qual seja a de que são irrelevantes as modificações de direito sobre a competência
material dos tribunais face às acções que já tenham sido propostas, princípio este acolhido pela solução
normativa consagrada no artº 9º, n.º 5 do Decreto Lei n.º 287/93 de 20.08.
gg) Neste sentido a solução encontrada no Decreto-Lei n.º 287/93 de 20.08 mostra-se em total
harmonia com o princípio geral da estabilidade da competência dos tribunais e especificamente com o
postulado da irrelevância das modificações de direito sobre a competência dos tribunais em razão da
matéria face aos processos pendentes.
hh) O artº 9º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 287/93 de 20.08, concretizou, quanto aos processos pendentes
envolvendo a aqui Recorrente, o princípio geral definido pelo artº 18º, n.º 2 da Lei n.º 38/87 de 23.12.
ii) Nestes termos, não há no artº 9º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 287/93 de 20.08 qualquer inovação
ou derrogação de um princípio geral em matéria de competência dos tribunais.
jj) Mas estará o artº 9º, n.º 5 do Decreto-Lei 287/93 de 20.08 ferido de inconstitucionalidade
orgânica, como já defendido por alguma jurisprudência?
ll) Uma vez que o artº 8º, n.º 2 do ETAF, aprovado pelo Decreto Lei n.º 129/84 de 27.04, não estava em vigor, na parte em que reconhecia relevância às modificações de direito quanto à competência
material dos tribunais sobre as acções pendentes, o art. 9º, n.º 5 do Decreto Lei n.º 287/93 de 20.08,
não derrogou, inexistindo, por conseguinte, qualquer invasão da competência legislativa parlamentar
definidora da competência transitória dos tribunais face às acções já propostas.
Por outro lado,
mm) Vigorando então o princípio da irrelevância das modificações de direito sobre a competência
material dos tribunais face às acções que já tivessem sido propostas, o artº 9º, n.º 5 do Decreto Lei
n.º 287/93 de 20.08, acolhendo essa mesma solução, não introduz qualquer inovação na ordem jurídica,
antes se limita a aplicar esse princípio geral, anteriormente definido por lei da Assembleia de República,
à situação específica da aqui Recorrente, sem qualquer necessidade de autorização legislativa.
Consequentemente,
nn) Refutamos os argumentos da tese defensora da inconstitucionalidade orgânica do artº 9º, n.º 5
do Decreto Lei n.º 287/93 de 20.08, que vem sendo defendida por alguma jurisprudência.
oo) A inserção sistemática do artº 9º, n.º 5 do Decreto Lei n.º 287/93 de 20.08, no contexto do
respectivo diploma legal permite observar que se está perante uma norma de direito transitório que,
ressalvando expressamente a situação específica das execuções pendentes à data da entrada em vigor
do novo regime, determina que se lhes continue a aplicar a normatividade reguladora da competência
e do processo que, à luz do n.º 1 do mesmo artigo, tinha sido objecto de revogação.
pp) O Decreto Lei n.º 287/93 de 20.08 recusa-se a introduzir alterações quanto à normatividade
reguladora das execuções pendentes, continuando estas a “reger-se”, até final, pelas regras de competência e de processo vigentes nessa data”.
qq) Não existiu, aqui, por conseguinte, qualquer “invasão” da competência legislativa da Assembleia da República, em matéria de disciplina da competência dos tribunais, tendo-se o Decreto-Lei
n.º 287/93 de 20.08, limitado a aplicar ao caso das execuções pendentes o princípio geral da irrelevância
das modificações de direito quanto à competência material dos tribunais sobre as acções pendentes,
respeitando integralmente o artº 18º, n.º 2 da Lei n.º 38/87 de 23.12.
A douta decisão sub judice violou o disposto no artº 9º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 287/93 de 20.08,
no artº 8º, n.º 2 do ETAF, aprovado pelo Decreto Lei n.º 129/84 de 27 de Abril de 1984, o artº 18º da
Lei n.º 38/87 de 23/12.
Termos em que deve ser julgado totalmente procedente o presente recurso, revogando-se a douta
decisão recorrida, substituindo-a por outra que considere o tribunal administrativo e Fiscal de Viseu
competente em razão da matéria, não só para a cobrança da dívida executada pela aqui Recorrente
nestes autos de execução, como para a apreciação da oposição deduzida pelo recorrido, ordenando-se
ao Tribunal a quo em conformidade,
assim se fazendo a acostumada justiça.
2- Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da oposição deduzida em processo de
execução fiscal pendente no SF de Mangualde.
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Fundamentação:
1. A sentença impugnada julgou a oposição procedente com fundamento na incompetência do
Tribunal Fiscal em razão da matéria.
Na fundamentação do despacho de indeferimento do pedido de aclaração esclarece-se que “Resulta
claro e cristalino que a oposição (e não a execução que nem sequer é referida no segmento decisório)
foi julgada procedente tão só no que respeita à competência do tribunal, ou seja, não se conheceu do
mérito da causa dada a existência de uma questão prévia que obstou a tal, a incompetência do Tribunal
em razão da matéria” (fls 147).
É patente a confusão conceptual estabelecida entre a questão da competência do tribunal (no caso
vertente em razão da matéria) e a questão do mérito da oposição à execução fiscal, daí resultando uma
inversão na sequência lógica da análise das questões.
O tribunal extrai errada consequência jurídica do entendimento segundo o qual a discussão da
legalidade da dívida exequenda da CGD, emergente do alegado incumprimento de uma relação jurídica
de direito provado, deve ser apreciada nos tribunais comuns; a correcta consequência seria a imediata
improcedência da oposição (por inverificação de fundamento legal – art. 286º n.º 1 alínea g) CPT) ou a
suspensão da instância até resolução da questão, a suscitar nos tribunais comuns (como sustenta alguma
jurisprudência dos tribunais superiores).
É inaceitável que o tribunal aprecie e decida a questão prévia da incompetência em razão da matéria
com fundamento que interessa ao mérito da oposição, porque relevante para a apreciação de uma das
causas de pedir invocada (inexistência do débito de onde emerge a dívida exequenda)
2. Sem embargo, o teor das conclusões do recurso justifica as seguintes observações:
a) a questão da aplicação no tempo das normas constantes do art. 8º n.º 2 ETAF (aprovado pelo
DL n.º 129/84, de 27 Abril) e do art. 18º n.º 2 Lei n.º 38/87, 23 Dezembro não merece apreciação em
sede de recurso porque não constituem fundamento jurídico da decisão impugnada
b) o DL n.º 287/93, 20 Agosto foi expressamente inaplicado, no caso “sub judicio”, na medida
em que a execução fiscal foi instaurada em 31 Agosto 1993, antes do início da vigência do diploma
citado, em 1 Setembro 1993 (art. 10º)
Conclusão:
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
- declaração de competência em razão da matéria do tribunal Fiscal de Viseu para conhecimento
da oposição à execução
- devolução do processo ao tribunal Fiscal de Viseu para conhecimento das questões suscitadas
na petição de oposição à execução e prejudicadas pela solução da questão da incompetência em razão
da matéria.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 - Questão a decidir
É apenas a de saber se o Tribunal Administrativo e Fiscal é competente em razão da matéria para
conhecer da oposição à execução fiscal deduzida pelo executado contra a cobrança coerciva de dívida
emergente de relação jurídica de direito privado de que é credora a Caixa Geral de Depósitos
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
1- A Repartição de Finanças de Mangualde instaurou processo de execução fiscal contra a oponente
para cobrança coerciva da quantia de Esc. 559.430$00, a título de dívidas à Caixa Geral de Depósitos,
Crédito e Previdência, relativa ao ano de 1993;
2. A petição da Caixa Geral de Depósitos que serviu de base à instauração do processo executivo
supra identificado, foi recebida pelo serviço de Justiça Fiscal no dia 31.08.1993 conforme informação
de fls. 82 junta aos autos.
6. Apreciando
6.1 Da competência dos tribunais tributários para conhecer da oposição à execução fiscal
A sentença recorrida julgou procedente a oposição deduzida pelo executado “no que concerne
à incompetência do Tribunal em razão da matéria” (cfr. sentença a fls. 127 dos autos). E fê-lo,
fundamentando-se não nos argumentos invocados pelo então oponente – os de que com a entrada em
vigor do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, a Caixa Geral de Depósitos, então transformada
em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, deixara de poder recorrer às execuções
fiscais para cobrança dos seus créditos passando estes a ser cobrados nos tribunais comuns (cfr. os
números 1.º a 6.º da petição inicial de oposição, a fls. 2 dos autos), pois que a sentença recorrida, dando
como assente que a petição da Caixa Geral de Depósitos deu entrada no Serviço de Finanças no dia
31/8/1993, considerou que à data o referido Decreto-Lei não estava ainda em vigor (cfr. a sentença
recorrida a fls. 125 dos autos), mas por entender que pretendendo o oponente discutir nos autos a
inexistência de um débito suscitando para o efeito questões de direito privado, os tribunais tributários
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seriam competentes para a cobrança coerciva das dívidas mas não para conhecer da oposição, para
cujo conhecimento seriam materialmente competentes os tribunais comuns (cfr. a fundamentação da
sentença recorrida a fls. 125 e 126 dos autos).
Nas suas longas alegações de recurso a Caixa Geral de Depósitos procura demonstrar a competência dos tribunais tributários para a cobrança coerciva dos créditos de que era titular a Caixa Geral
de Depósitos após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, esquecendo, porém, que a sentença recorrida nenhuma norma daquele diploma aplicou. Assim, como bem observa o
Excelentíssimo Procurador Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos (e supra
transcrito) não há aqui que avalizar de normas constantes de diploma expressamente inaplicado no caso
“sub judicio”, na medida em que a execução fiscal foi instaurada em 31 Agosto 1993, antes do início da
vigência do diploma. E o mesmo se diga das normas constantes do artigo 8º n.º 2 Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais (ETAF, aprovado pelo DL n.º 129/84, de 27 Abril) e do artigo 18º n.º 2 Lei
n.º 38/87, 23 Dezembro, igualmente invocadas pela recorrente para fundamentar a competência dos
tribunais tributários para conhecer da questão suscitada. Nenhuma delas constitui fundamento jurídico
da decisão impugnada, pelo que não merecem apreciação em sede do presente recurso.
Dir-se-á que apesar de longas, as alegações de recurso falharam o alvo, pois apenas não atacam
os fundamentos da decisão recorrida.
E que fundamentos são os da decisão recorrida para sustentar a tese que sufragou da incompetência
em razão da matéria do tribunal para conhecer da oposição, questão a cujo conhecimento este Supremo
Tribunal está obrigado, pois é de conhecimento oficioso (artigo 16.º, n.º 2 do Código de Procedimento
e de Processo Tributário - CPPT)?
Da fundamentação jurídica da sentença constam, a propósito, apenas dois parágrafos, cada um dos
quais remetendo para um sumário de um Acórdão – o Acórdão do STA de 13/11/1996 (proc. n.º 20.174) e
o Ac. do TCA de 20.06.2000 (proc. 1870/99) (cfr. sentença a fls. 126 dos autos) -, nos quais se sustentava
a incompetência dos tribunais tributários para conhecer de oposições à execução fiscal de créditos da
Caixa Geral de Depósitos quando estas fossem deduzidas com base em fundamentos que envolvessem
a apreciação do mérito de relação jurídica de que emergiu a obrigação exequenda.
Não se desconhece que os Acórdãos para os quais remete a sentença recorrida espelham uma
orientação que foi perfilhada nos Tribunais, mas não se pode deixar de dizer que não são em si mesmos
fontes imediatas de Direito e nem a orientação que propugnam é unânime (veja-se, em sentido diverso,
o Acórdão do STA de 19 de Fevereiro de 2003, rec. n.º 1017/02).
Ora, no caso, entendemos ser de perfilhar orientação diversa.
Aquando da instauração da execução fiscal, em 31/8/1993 (cfr. o n.º 2 do probatório supra transcrito), a Caixa Geral de Depósitos era uma pessoa colectiva de direito público (cfr. os artigos 2.º do
Decreto-Lei n.º 48.953, de 5 de Abril de 1969 e 1.º do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 694/70,
de 31 de Dezembro) e a lei atribuía aos tribunais tributários competência para a cobrança coerciva das
dívidas de que fosse credora, independentemente da respectiva natureza (cfr. os artigo 61.º do citado
Decreto-Lei n.º 48.953, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 693/70, de
31 de Dezembro e artigo 157.º do citado Regulamento), sendo a competência dos tribunais tributários
confirmada pelo artigo 62.º, n.º 1, alínea c) do ETAF/84. De igual modo, entende-se que eram os
tribunais tributários os competentes para conhecer das oposições às execuções fiscais que contra tais
dívidas exequendas fossem deduzidas, mesmo que o fundamento invocado na oposição implicasse o
conhecimento de questões de direito privado.
Conclui-se assim que, ao contrário do decidido, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu
era materialmente competente para conhecer da oposição, pelo que a sentença recorrida não pode
manter-se, devendo ser revogada e baixarem os autos à primeira instância para conhecimento
das questões suscitadas na petição de oposição e prejudicadas pela solução dada à questão da
competência.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e
declarando competente em razão da matéria o Tribunal Fiscal de Viseu para conhecer dos fundamentos
da oposição, se a tal nada mais obstar.
Custas a final.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António
Calhau.
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Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Verificação e graduação de créditos. IRS. Privilégio imobiliário geral.
Sumário:
I — Os créditos de IRS reclamados pela Fazenda Pública, muito embora gozem apenas
privilégio imobiliário geral e não beneficiarem de um direito real de garantia,
devem ser admitidos ao concurso de credores por apenso à execução fiscal.
II — O artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger
não só os credores que gozem de garantia real, stricto sensu, mas também aqueles
a que a lei substantiva confere causas legítimas de preferência, nomeadamente,
privilégios creditórios.
Processo n.º 185/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Serafim Faria Carneiro e Outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Publica, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Penafiel, que rejeitou a graduação do crédito que reclamara relativo a IRS do ano de 1996, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. O crédito de IRS de 1996, reclamado pela Fazenda Pública, beneficia de privilégio creditório
imobiliário, e encontra-se abrangido pelos três anos anteriores ao da penhora, nos termos do artº. 111º.
Do CIRS.
B. O privilégio creditório, consiste na faculdade que a lei substantiva concede em atenção à causa
do crédito, de ser pago com preferência em relação a outros credores;
C. O privilégio creditório, sendo uma mera preferência de pagamento, não implica o afastamento
do crédito que dele beneficia da reclamação e graduação no lugar que lhe competir;
D. A admissão ao concurso de credores, constitui a razão de ser da atribuição do privilégio creditório;
E. Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria
deixar sem sentido útil o falado artigo 111º do Código do CIRS, pois, nesse caso, o seu crédito passaria
a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio.
F. O artº. 240º. do CPPT, deve ser interpretado no sentido de conferir dimensão lata à expressão
credores que gozem de garantia real, por forma a abranger não apenas os credores que gozem de garantia
real stricto senso, mas também aqueles a quem a lei atribui causas legitimas de preferência, como os
privilégios creditórios;
G. O crédito reclamado de IRS de 1996, e respectivos juros de mora, deve ser graduado logo após
o crédito do BCP, garantido por hipoteca, e a par do exequendo de IRS, de harmonia com o previsto
nos arts 747º.nº.1 e 822º do CC.
H. A douta sentença recorrida violou o disposto no artº. 240º. Do CPPT, nos artºs 733º, 747º., 822º
do CC., 111º do CIRS., e 8º do DL. n.º 73/99.
2 – Os recorridos não contra-alegaram.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“1.A jurisprudência recente do STA tem-se pronunciado de forma consolidada, a propósito da
interpretação da norma constante do art.240º nº1 CPPT, no sentido de que podem reclamar os seus
créditos no processo de execução fiscal não apenas os credores que gozem de garantia real stricto sensu
mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente
privilégios creditórios (acórdãos STA Pleno 2ª secção l3.04.2005 processo n.º 442/04;18.05.2005 processo n.º 612/04;6.12.2006 processo nº929/06)
2.O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da
norma constante do art. 104º CIRS (numeração resultante do DL n.º 198/2001, 2 Julho) na interpretação segundo a qual os privilégios imobiliários gerais por eles conferidos à Fazenda Pública preferem à
hipoteca, nos termos do art.751º CCivil, por violação do princípio da confiança, ínsito no princípio do
Estado de direito art.2ºCRP (acórdão nº362/2002,17.09.2002 DR I-A nº239 16.10.2002)
3.O crédito reclamado de IRS (1996) deve ser admitido e graduado:
a) após o crédito do BCP, garantido por hipoteca
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b) a par dos créditos exequendos de IRS (anos 1993 a 1995),garantidos pela penhora efectuada
em 2.09.2009, para pagamento rateado (art.745º nº2 CCivil; probatório als. A),C) e D)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença de graduação de créditos deve ser revogada (no segmento impugnado) e substituída
por acórdão que proceda a nova graduação nos termos constantes da fundamentação”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) O SF de Amarante instaurou o processo de execução fiscal n.º 1759199901011340, para
cobrança de dívidas de IRS dos anos de 1993 a 1995, no valor total de 127.475,64 € equivalente a
25.556.573$00— fls. 2 a 9 do apenso.
B) A este processo foram apensados:
B.1) O processo de execução fiscal n.º 1759200201500872, para cobrança de dívidas de IVA do
ano de 1999 e Fevereiro a Junho de 2000, com um valor atribuído de 14.322,00€- fls. 19 a 46 do apenso.
B.2) Ao processo de execução fiscal identificado em B.1), foi apensado o processo de execução
fiscal n.º 1759200201501330, para cobrança de dívidas de IRS dos anos de 1999 e 2000, no valor
atribuído de 25.582,00€- fls. 47 a 54 do apenso.
B.3) O processo de execução fiscal n.º 1759200201503740, para cobrança de dividas de IVA de
Janeiro de 2000, no valor de 13.923,40€- fls. 56 a 66 do apenso.
C) No processo de execução fiscal identificado em A) foi penhorada em 02/09/1999 a fracção
autónoma correspondente ao primeiro andar, lado norte, do prédio constituído em propriedade horizontal
sito na freguesia de Telões, concelho de Amarante, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Amarante sob o n.º 00250/020686 — “B”, da freguesia de Telões, inscrito na matriz predial urbana da
referida freguesia sob o artigo 1063— B —fls. 169.
D) A penhora realizada em C) foi registada em 09/09/1999, pela inscrição F-1, Ap.07/990909,
para garantia da quantia exequenda de 25.556.573$00 — fls. 39.
E) Nos processos de execução fiscal referidos em B.1) e B.2) foi penhorado, em 4/02/2003, o
imóvel identificado em C), para garantia do pagamento da quantia exequenda de 43.459,37€—fls. 39,
170 e 171.
F) A penhora realizada em E) foi registada em 18/03/2003, pela inscrição F-2, Ap. 6/030318, para
garantia da quantia exequenda de 543.459,37€— fls. 39.
G) No processo de execução fiscal referido em B.3) foi penhorado, em 13/03/2003, o imóvel identificado em C), para garantia do pagamento da quantia exequenda de 13.923,40€— fls. 39, 172 e 173.
H) A penhora realizada em G) foi registada em 20/03/2003, pela inscrição F-3, Ap. 25/030320,
para garantia da quantia exequenda de 543.459,37€— fls. 39.
I) Sobre o prédio referido em C) foi registada em 15/11/1996 a hipoteca voluntária a favor do
Banco Português do Atlântico, SA, a quem o BCP sucedeu, para garantia do empréstimo com o capital
de 5.000.000$00, com juro anual de 10,1%, acrescido de sobretaxa de 4% em caso de ora, a título de
cláusula penal, despesas no valor de 200.000$00, com o montante máximo de 7. 315.000$00—fls. 39.
5- A sentença sob recurso rejeitou o crédito reclamado pela ora recorrente Fazenda Pública relativo
a IRS do ano de 1996 com fundamento, em resumo, no facto de apenas ter sido invocado o privilégio
imobiliário geral do artigo 111.º do CIRS, que não constitui uma garantia real para efeito da admissibilidade da reclamação nos termos do artigo 240.º do CPPT.
Por sua parte, a recorrente vem defender, no essencial, que o artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado no sentido de conferir dimensão lata à expressão credores que gozem de garantia real, para
abranger também aqueles a quem a lei atribui causas legítimas de preferência, como os privilégios
creditórios.
Vejamos.
A questão que vem controvertida no recurso, saber se os créditos que gozam de privilégio imobiliário geral (como é o caso do IRS- artigo 111.º do CIRS) podem ou não ser reclamados nos termos
do artigo 240.º do CPPT, tem obtido uma resposta na jurisprudência deste STA largamente maioritária
no sentido afirmativo, “maxime” a nível do Pleno da secção- cfr. acórdãos de 07/02/04, 13/04/05 e
18/05/05, nos recursos n.ºs 2078/03,442/04 e 612/04, estes dois últimos do Pleno.
De igual modo se perfilha esse entendimento jurisprudencial, pelo que seguiremos de perto a
fundamentação que tem vindo a ser aduzida nos arestos acima mencionados.
De harmonia com o disposto no artigo 240.º do CPPT-“Podem reclamar os seus créditos no prazo
de 15 dias após a citação nos termos do artigo anterior os credores que gozem de garantia real sobre
os bens penhorados”.
Verifica-se deste normativo que, muito embora o legislador fiscal tenha optado pela execução
de bens individualizados do património do exequente tendo em vista a satisfação dos créditos do exequente, permitiu que os credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados reclamassem
os seus créditos na execução.
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Por sua vez dispõe o artigo 111.º do CIRS - “Para pagamento do IRS relativo aos últimos três
anos, a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens
existentes no património do sujeito passivo à data do penhor ou outro acto equivalente”.
No que respeita aos privilégios creditórios define o artigo 753.º do CC como sendo “a faculdade
que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores, independentemente de registo, de
serem pagos com preferência a outros”.
Sendo praticamente unânime o entendimento que os privilégios gerais não são qualificáveis como
direitos reais de garantia, a verdade é que, na doutrina, como na jurisprudência, existe consenso no
sentido dos privilégios creditórios conferirem preferência sobre os credores comuns.
Sendo assim, o facto de a preferência decorrente do privilégio imobiliário geral não resultar de
uma garantia real, em sentido próprio, não significa que o credor que goza do privilégio não deva ser
admitido a requerer a verificação e graduação do seu crédito, tendo em vista obter pagamento pelas
forças do produto da venda do imóvel penhorado.
Aliás, o n.º 2 do artigo 604.º do CC aponta como “causas legítimas de preferência, além de outra admitidas na lei, a consignação de rendimentos, o penhor, a hipoteca, o privilégio e o direito de retenção”.
A este propósito se escreveu no citado acórdão de 07/02/04, no recurso n.º 2078/03-“Assim o
impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma
prioridade no pagamento do crédito,………., e a lei adjectiva obstasse à concretização da preferência,
impedindo o credor privilegiado de acorrer ao concurso”.
Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar
sem sentido útil o artigo 111.º do CIRS pois, nesse caso, o seu crédito passaria a dispor de garantia real,
sendo-lhe inútil o privilégio.
Nesta conformidade, importa concluir que o artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado por
forma a abranger não apenas os credores que gozem de garantia real, mas também aqueles a quem a
lei substantiva atribua causas legítimas de preferência, nomeadamente privilégios creditórios, ao invés
do que se entendeu na sentença recorrida.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se, em consequência, a
sentença na parte ora recorrida, e, em consequência, graduar os créditos pela ordem seguinte, saindo
as custas da execução precípuas do produto dos bens penhorados:
1.º-Créditos da Fazenda Pública de CA e IMI e juros relativos aos últimos três anos;
2.º-Crédito do BCP, juros e encargos, garantidos por hipoteca;
3.º Crédito exequendo de IRS de 1993 a 1995 e juros relativos aos últimos três anos, garantido
pela penhora mais antiga, registada pela penhora-F-1; a par com o crédito de IRS relativo ao ano de
1996 e respectivos juros;
4.º- Crédito exequendo de IRS do ano de 2000 e juros relativos aos últimos três anos, que gozam
da penhora intermédia, registada pela inscrição-F-2, e privilégio imobiliário geral;
5.º- Crédito exequendo de IRS de 1999 e de IVA, acrescido de juros relativos aos últimos três
anos, garantidos pela penhora intermédia, registada pela inscrição-F-2; e
6.º- Crédito exequendo de IVA e juros relativos aos últimos três anos, garantido pela penhora mais
recente, registada pela inscrição –F-3.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho – António
Calhau.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
IFADAP. Acto administrativo cobrança de dívidas. Competência das repartições de finanças para cobrança de dívidas ao IFADAP. Artigo 53.º, 2 do Decreto-Lei n.º 81/91,
de 19/2. Sua inconstitucionalidade orgânica.
Sumário:
I — O acto de rescisão, pelo IFADAP, de um contrato de ajuda financeira celebrado
entre aquele organismo e uma entidade privada é um acto administrativo.
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II — O artigo 53.º, n. 2, do Decreto-Lei n.º 81/91, é organicamente inconstitucional.
III — A cobrança de dívidas ao IFADAP, decorrentes do acto de rescisão, a que se refere
o ponto I, é da competência dos respectivos serviços de finanças.
Processo n.º 187/09-30.
Recorrente: Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
(IFADAP).
Recorrido: Nuno do Nascimento Rodrigues.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. NUNO DO NASCIMENTO RODRIGUES, identificado nos autos, opôs-se, junto do TAF
de Mirandela, a uma execução fiscal que lhe foi instaurada, na qualidade de fiador por uma dívida ao
Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), e em que
é originária executada “Madressilva - Floricultura do Nordeste, Ld.
O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou o serviço de finanças incompetente, em razão da matéria,
para a cobrança da dívida exequenda (e, por extensão dos tribunais tributários), absolvendo o executado
da instância executiva.
O IFADAP, inconformado com esta decisão, interpôs recurso para o TCA – Norte. Formulou as
seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
I. Os contratos de atribuições de ajudas celebrados com o IFADAP têm a natureza de contratos
administrativos;
II. A convenção de foro estabelecida no contrato de atribuição de ajudas foi julgada inconstitucional, nos termos do Ac. 218/07, proferido no Processo n. 859/03, da 2ª Secção do Tribunal
Constitucional,
III. Os actos, que modificam os contratos de atribuição de ajudas e decidem exigir a restituição
de ajudas concedidas, têm a natureza de actos administrativos;
IV. Os referidos actos determinam a restituição de quantias certas à pessoa colectiva de direito
público ordenante;
V. Para as indicadas restituições rege, pois, o artigo 155º do CPA, que manda aplicar o processo
de execução fiscal regulado no CPPT;
VI. Em suma: são competentes para a instauração dos processos de execução fiscal, visando a
recuperação de ajudas concedidas ao abrigo de contratos celebrados com o IFADAP, as repartições de
finanças.
VII. No caso dos presentes autos é competente o Serviço de Finanças de Bragança.
Foram, assim, violados os artigos 148º, n. 2 do CPPT e n. 1 do 155º do CPA.
Não houve contra-alegações.
O EPGA junto daquele Tribunal defendeu que o recurso merece provimento.
O TCA – Norte julgou-se hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.
Subiram os autos a este Supremo Tribunal.
O EPGA teve vista nos autos.
Foram colhidos os vistos legais.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1) Com base na certidão de dívida emitida pelo IFADAP foi instaurado no Serviço de Finanças
de Bragança o processo de execução fiscal n. 0485200601027433 contra o ora oponente Nuno do
Nascimento Rodrigues, para cobrança coerciva do montante de € …, na qualidade de fiador e principal
pagador.
2) A dívida exequenda resultou da rescisão pelo IFADAP do contrato de ajuda financeira celebrado
entre aquele organismo e a sociedade “Madressilva – Floricultura do Nordeste, Ld.” cuja cópia está
junta a fls. 20 a 22 dos autos e cujo teor dou aqui por reproduzido.
3) O ora oponente foi citado para a execução fiscal em 23-11-2006.
4) A petição inicial deu entrada no serviço de finanças em 18-12-2006.
3. Para decidir pela incompetência dos serviços de finanças para a cobrança da dívida em
causa nos presentes autos, o Mm. Juiz a quo entendeu que o acto em causa não é um acto administrativo.
Mas entendeu também que, ainda que tal acto fosse um acto administrativo, a lei considera competente para as dívidas em causa o foro cível de Lisboa (art. 53º, n. 2, do DL n. 155/92, de 28/7 – quis
por certo dizer-se DL n. 81/91, de 19/2 –, que estatui que “para as execuções instauradas pelo organismo
pagador das ajudas é sempre competente o foro cível de Lisboa”).
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Assim, e na sua tese, sempre os serviços de finanças seriam incompetentes, em razão da matéria,
para a cobrança da dívida respectiva, sendo, em qualquer caso, competente o foro cível de Lisboa.
Vejamos então.
Comecemos por apreciar esta última hipótese, expressamente consagrada na lei.
O Tribunal Constitucional apreciou a questão, pelo seu acórdão de 23/3/2007 (Rec. n. 859/03),
tendo decidido o seguinte:
“Julgar organicamente inconstitucional, por violação do art. 168º, n. 1, alínea q) da Constituição
da República Portuguesa, na versão decorrente da revisão de 1989, a norma constante do artigo 53º,
n. 2, do Decreto-Lei n. 81/91, de 19 de Fevereiro, que determina a competência dos tribunais civis (“o
foro cível da comarca de Lisboa para as execuções instauradas pelo Instituto de Financiamento e Apoio
ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), organismo pagador das ajudas previstas nesse
diploma, em virtude do não cumprimento pelos particulares dos respectivos contratos de atribuição”.
Isto depois de considerar expressamente o seguinte:
“Revertendo ao caso dos autos, pode, desde logo, entender-se que a competência da jurisdição
administrativa e fiscal para a cobrança coerciva de dívidas a pessoas colectivas públicas encontra
suporte nos artigos 62º, n. 1, alínea c), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (Decreto-Lei n. 129/84, de 27 de Abril) [correspondente à alínea o) do mesmo preceito, na redacção dada
pelo Decreto-Lei n. 229/96, de 29 de Novembro], e no artigo 144º do Código de Processo das
Contribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei n. 45005, de 27 de Abril de 1963 [correspondente ao artigo 233º, n. 2, alínea h), do Código de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei
n. 154/91, de 23 de Abril].
“Mas mesmo que se entenda, como se entendeu no Acórdão n. 90/2004, que a atribuição dessa
competência dependeria da existência de uma lei especial que tal previsse, o certo é que, de acordo com
a posição exposta no ponto precedente, com a entrada em vigor da revisão constitucional de 1989, passaram os tribunais administrativos a ser competentes, como tribunais “comuns” para o conhecimento de
litígios emergentes de relações jurídicas administrativas, para o tipo de execuções como a ora em causa.
“Assim, a edição do Decreto-Lei n. 81/91 (posterior à revisão constitucional de 1989, o que não
acontecia com o Decreto-Lei n. 96/87, de 4 de Março, sobre que recaiu o citado Acórdão n. 90/2004),
com a norma do seu artigo 53.º, n. 2, implicou uma alteração da regra da competência material dos
tribunais, o que só podia ser efectivado pelo Governo se dispusesse de autorização legislativa, no
caso inexistente.
“Conclui-se, pois, que a norma em causa padece de inconstitucionalidade orgânica, tomando-se, assim, desnecessária a apreciação da questão da ocorrência também de inconstitucionalidade material”
Este acórdão, pese embora o brilho dos votos de vencido, merece a nossa concordância.
Assim, julga-se inconstitucional a norma em causa (art. 53º, n. 2, do DL n. 81/91, de 19/2), pelas
razões constantes do acórdão a que se fez referência, e para cuja exaustiva fundamentação se remete.
Resta-nos apreciar a segunda questão.
Será que o acto em causa é um acto administrativo?
Já vimos (resulta do probatório) qual ele é.
Recapitulando:
“A dívida exequenda resultou da rescisão pelo IFADAP do contrato de ajuda financeira celebrado
entre aquele organismo e a sociedade “Madressilva – Floricultura do Nordeste, Ld.”.
Ou seja, o acto em causa é o acto de rescisão pelo IFADAP de um contrato de ajuda financeira
celebrado entre aquele organismo e o originário executado.
A resposta a tal questão parece-nos clara: estamos perante um acto administrativo.
Trazemos à colação o acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Administrativo do STA de
16/10/2003 (Rec. n. 47543), no qual se concluiu que “a determinação da natureza jurídica dos actos
praticados pela Administração no âmbito da execução dos contratos administrativos por si celebrados
exige uma apreciação casuística para se poder discernir, em cada situação concreta, se a pronúncia
administrativa traduz uma declaração de vontade negocial, integrando um direito potestativo de génese contratual, ou se, pelo contrário, traduz uma estatuição autoritária aplicadora do direito no caso,
devendo tal dúvida ser dissipada através de critérios de ordem material, como sejam as causas jurídicas
da conduta adoptada, o seu conteúdo dispositivo e o sentido e efeitos a que naturalmente tende”.
À luz destes conceitos, que subscrevemos, é de concluir inequivocamente que o acto de rescisão
em causa é um acto administrativo, por isso que estamos patentemente perante uma estatuição autoritária (1).
Em suma: reportando-nos agora à hipótese dos autos, concluindo nós que estamos perante um
acto administrativo e que o art. 53º, n. 2, do DL n. 81/91, de 19/2, é organicamente inconstitucional,
havemos de nos socorrer do disposto no n. 1 do art. 155º do CPA, concluindo pela competência das
repartições de finanças (e cumulativamente dos tribunais tributários) para a execução aqui em causa,
face ao disposto no art. 148º, 2, a), do CPPT.
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4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
decidindo que:
a) É organicamente inconstitucional o art. 53º, n. 2, do DL n. 81/91, de 19/2.
b) Os serviços de finanças de Bragança são competentes para a cobrança da dívida em causa nos autos.
c) O tribunal de 1ª instância conhecerá da oposição deduzida, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.
(1) Vide, a propósito, os acórdãos deste STA de 2/5/2000 (rec. n. 45774) e de 24/6/2004 (rec. n. 1229/03).

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Reclamação de acto de órgão de execução fiscal. Penhora de veículo automóvel.
Legitimidade do reclamante.
Sumário:
Se à data em que foi deduzida reclamação o reclamante não era proprietário do veículo
automóvel entretanto penhorado, carece aquele de legitimidade para intervir no
referido processo, por falta de interesse em reagir contra a referida penhora, uma
vez que a mesma não afecta directamente a sua esfera jurídica.
Processo n.º 189/09-30.
Recorrente: A. M. Sousa Martins, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A. M. Sousa Martins, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou inidónea e, consequentemente, absolveu da
instância a Fazenda Pública, a reclamação que deduziu contra a decisão do Chefe do Serviço de Finanças da Maia 1, que ordenou a penhora de um veículo automóvel, dela vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
I. Enquanto os embargos de terceiro visam a defesa da “posse ou qualquer outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência” a reclamação visa a defesa dos “direitos e interesses
legítimos” de terceiro cfr. respectivamente, art. 237º, n.º 1, e 276º, ambos do C.P.P.T.
1.1. Sendo certo que, no caso em apreço, a recorrente já não era proprietária à data da reclamação,
nem era possuidora do bem penhorado, nem tinha sobre ele qualquer outro direito.
1.2. Apenas vendeu, depois de ser efectivada a penhora, sem dela ter conhecimento, o bem a um
terceiro adquirente; cabendo a este o direito de ver anulado o negócio então celebrado, com as demais
consequências que daí advirão para a recorrente - cfr. art. 289º, n.º 1, do C. Civil.
1.3. Pelo que tinha a reclamante e tem a recorrente, terceiro nos presentes autos de execução fiscal,
um interesse, substantivo e processual, em impugnar e ver revogado o acto de penhora ordenado pelo
órgão de execução fiscal - cfr. art. 268º, n.º 4, da C.R.P. art. 103º, n.º 2, e 95º n.º 1 e n.º 2, alínea j),
ambos da L.G.T., art. 9º e 276º, ambos do C.P.P.T. e art. 26º, n.º 1, do C.P.C.
1.4. Sendo certo, a entender que o acto de penhora deve ser impugnado através de embargos de
terceiro, destinados à defesa da posse ou de qualquer outro direito, a reclamação prevista no art. 276º
do C.P.P.T. para a defesa de interesses diversos, não teria qualquer aplicação prática.
Sem prescindir,
II. Apesar de o actual proprietário ter legitimidade processual, isto é de justificar de um interesse
legítimo directo em contradizer o acto da penhora - cfr. art. 26º, n.º 1, do C.P.C. e 9º, n.º 1, do C.P.P.T.,
não tem legitimidade substantiva, ou seja não pode invocar uma posse anterior à penhora para fundamentar os embargos de terceiro, nos termos previstos no art. 237º, n.º 1, do C.P.P.T.
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2.1. Tal alegação apenas pode ser invocada pela recorrente.
2.2. Sendo certo que os embargos de terceiro visam a defesa da posse, de qualquer posse, de
terceiro anterior à penhora; pois já não se encontrando o bem na esfera jurídica do executado, aquele
não responde pela dívida - cfr. art. 237º, n.º 1, do C.P.P.T. e art. 601º do C.Civil.
2.3. Exigem, assim, os art. 351º, n.º 1, 357º, n.º 2, ambos do C.P.C. e 237º do C.P.P.T., litisconsórcio necessário passivo, nos termos do art. 28º, n.º 2, do C.P.C., devendo, em conformidade e em
conjunto, o possuidor à data da penhora e o possuidor actual impugnar o acto de penhora através de
embargos de terceiro.
2.4. Cabendo ao julgador, por imposição legal e atentos os princípios de economia e celeridade
processual e de obtenção da justiça material, o dever de providenciar, oficiosamente no sentido do
suprimento da falta desse pressuposto processual, e proceder à convolação do processo para a forma
adequada, convidando o actual possuidor a intervir no processo - cfr. art. 265º, n.º 2, 199º, n.º 1, e 357º,
n.º 1, ambos do C.P.C., art. 97º, n.º 3, da L.G.T., e art. 98º, n.º 4, do C.P.P.T..
2.5. Sendo certo que no caso em apreço, se encontram preenchidos os pressupostos que permitem
a convolação da reclamação apresentada em embargos de terceiro,
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto remeteu-se para o parecer emitido pelo M. P. junto do TCA
Norte, o qual se havia já pronunciado sobre o mérito do recurso.
Pelo Relator foi suscitada a questão prévia da legitimidade do recorrente para intervir no presente
processo (vide fls. 139).
Notificada a recorrente para se pronunciar sobre esta questão, respondeu nos termos que constam
de fls. 141 e segs., que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
Atento o carácter urgente do presente processo, não foram colhidos os vistos legais.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
- Contra a sociedade “Disglobo - Distribuidora de bebidas e Cafés, ldª.”, foi instaurado processo
de execução fiscal n.º 18052200101038214 e aps., relativa a IVA dos anos de 1996, 1997, 1998, 1999
e 2000, no Serviço de Finanças da Maia - 1;
- Em 07 de Junho de 2006 foi pedida a penhora do veículo matrícula 62- 06-SI através do Sistema
Informático de Penhoras Automáticas - cfr. fls. 8 dos autos;
- Em 11 de Dezembro de 2006, foi associada a penhora definitiva n.º 1071 de 2006, apresentação
n.º 12509;
- A ora reclamante adquiriu o veículo à Sociedade Auto Comercial Ouro, SA, em 13 de Outubro
de 2006 e procedeu à sua venda em 15 de Janeiro de 2007 a João Moreira Pinto Ribeiro, tendo este recorrido a financiamento bancário, o empréstimo viria a ser objecto de aceitação a 24 de Janeiro de 2007
e a financiadora procedeu ao registo da compra - registo de propriedade com apresentação n.º 07625,
em 24 de Janeiro de 2007 - cfr. doc. juntos aos autos constantes de fls. 33 a 37 dos autos.
3 – Comecemos, então, pela apreciação da questão suscitada pelo Relator, por que prejudicial.
Estabelece o artº 9º, n.º 1 do CPPT que “têm legitimidade no procedimento tributário, além da
administração tributária, os contribuintes, incluindo substitutos e responsáveis, outros obrigados tributários, as partes dos contratos fiscais e quaisquer outras pessoas que provem interesse legalmente
protegido”.
Por sua vez, dispõe o artº 65º da LGT que “têm legitimidade no procedimento os sujeitos passivos
na relação tributária e quaisquer pessoas que provem interesse legalmente protegido”.
“Nesta matéria, é de considerar ser titular de um interesse susceptível de justificar a admissão a
intervir no procedimento tributário a quem possa ser directamente afectado pelo que nele possa vir a
ser decidido, o que será a interpretação que melhor se compagina com o direito constitucionalmente
garantido de participação dos cidadãos nas decisões que lhes disserem respeito (art. 267.º, n.º 5, da
C.R.P.), como tal se tendo de considerar, necessariamente, todos os que possam ser afectados, positiva
ou negativamente, pela decisão” (Jorge Sousa e outros, in LGT anotada, 3ª ed., pág. 331).
Posto isto e voltando ao caso dos autos, resulta do probatório que o veículo em causa foi penhorado,
em 7/6/06, no âmbito do processo de execução instaurado contra a executada Disglobo - Distribuidora
de Bebidas e Cafés, Lda, a que foi associada a penhora definitiva em 11/12/06.
Esse veículo foi adquirido pela ora reclamante à Sociedade Auto Comercial Ouro, SA, em 13/10/06
e procedeu à sua posterior venda, em 15/1/07, a João Moreira Pinto Ribeiro, tendo este recorrido a
financiamento bancário, o qual foi objecto de aceitação em 24/1/07, tendo a financiadora procedido ao
registo da compra - registo de propriedade com apresentação n.º 07625 - em 24/1/07.
Acresce que a reclamante reagiu, através de reclamação, contra a penhora em 10/4/08.
Ora e do que fica exposto, resulta que, nesta data, o veículo automóvel em causa não era propriedade daquela, pois estava já registado em nome de João Moreira Pinto Ribeiro.
Assim sendo, não pode deixar de concluir-se que a reclamante carece de legitimidade para intervir
no presente processo, por falta de interesse em reagir contra a referida penhora, uma vez que a mesma
não afecta directamente a sua esfera jurídica, o que conduz à absolvição da instância da entidade recor-
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rida, ficando, de igual modo, prejudicado o conhecimento do mérito do recurso e, bem assim, a questão
da convolação também suscitada pela recorrente.
4 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Isabel Marques da Silva — Jorge
Lino (Vencido. Embora, à data da propositura da presente reclamação, a ora recorrente não fosse proprietária do veículo penhorado, o certo é que, à data da penhora, a ora recorrente era proprietária do
veículo penhorado (cfr. parágrafos 3º e 4º do probatório). Pelo que sou do entendimento de que a ora
recorrente tem legitimidade processual para apresentar reclamação, como apresentou nos termos do
art.º 276º do CPPT. Por isso que concederia provimento ao recurso e revogaria a sentença recorrida,
de absolvição da instância, para conhecimento do mérito da reclamação.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Isenção de Sisa. Prédio adquirido para revenda. Caducidade da Isenção. Não inconstitucionalidade. Taxa aplicável no caso da caducidade da isenção
Sumário:
I — A celebração de contratos promessa de compra e venda de imóvel no período de
três anos subsequente à aquisição, ainda que acompanhado da tradição do bem
e que dê lugar ao pagamento de IMT, não obsta à caducidade da isenção da Sisa,
a qual apenas subsiste com a celebração do contrato de compra e venda.
II — A interpretação do artigo 2.º, § 1.º 2.º do CIMSISD no sentido da sujeição a imposto
do contrato promessa com tradição conjugado com a sua irrelevância para efeitos
de caducidade da isenção de sisa (artigo 16.º, n.º 1.º do CIMSISD) não viola os
artigos 13.º, 103.º e 104.º n.º 3 da Constituição de República Portuguesa.
III — Verificando-se a caducidade da isenção de sisa prevista no artigo 16.º, n.º 1.º do
CIMSID, deve o imposto ser liquidado pela taxa que vigorava à data da transmissão (artigo 45.º do CIMSISD).
Processo n.º 234/09-30.
Recorrente: TEPLAC — Técnica de Planeamento e Construção, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 – TEPLAC- Técnica de Planeamento e Construção, Lda, com os sinais dos autos, recorre para
este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 23 de Janeiro de 2008, que
julgou improcedente a impugnação deduzida do indeferimento tácito de reclamação graciosa do acto
de liquidação de SISA em que pedira a sua anulação parcial, apresentando as seguintes conclusões:
A) Como resulta dos factos provados, dentro do prazo de três anos após a aquisição do prédio,
três fracções autónomas (“F”, “H” e “I”) foram objecto de contrato promessa de compra e venda
com tradição dos imóveis.
B) Em consequência da celebração dos referidos contratos promessa e da tradição dos imóveis para os promitentes-compradores, foi liquidado e pago o respectivo IMT: € 11.392,00 por cada
fracção.
C) ao terem sido celebrados os referidos contratos promessa de compra e venda com tradição
(com a consequente liquidação e pagamento do IMT) no prazo de três anos após a aquisição do
prédio, é necessário concluir que as mesmas foram objecto de revenda, pelo que em relação a elas
não caducou o seu direito à isenção do pagamento de SISA.
D) tal entendimento não prejudica o controlo e fiscalização da isenção do pagamento da SISA,
nem facilita a fuga aos impostos.
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E) A recorrente não pretende beneficiar de uma aquisição com isenção de SISA sem ter efectuado
qualquer aquisição titulada por escritura no ano anterior (questão diversa apreciada no douto acórdão
do TCA Sul de 23/05/2006 – processo 2957/00, referido no (sic) pela AT na sua contestação
F) A recorrente apenas pretende que se considere não ter caducado a isenção de IMT porque
existiu transmissão (revenda) ao ter celebrado três contratos promessa com tradição com pagamento
do IMT.
G) Nenhuma razão existe para fazer cessar a presunção de que a aquisição foi efectuada para
revenda e considerar que passou a destinar-se a uso ou fruição da recorrente (sic).
H) quando é celebrado um contrato-promessa com tradição, verifica-se uma “transmissão” do
imóvel, independentemente de vir ou não a ser celebrada uma escritura de compra e venda.
I) Ao ter liquidado o imposto de IMT aos promitentes-compradores, reconhecendo a existência
de transmissão (revenda), a administração tributária não pode agora actuar de forma diferente e
considerar que afinal não existiu transmissão das fracções fazendo cessar a caducidade;
J) A interpretação do art. 2.º n.º 2 do CIMSISD (actualmente artigo 2.º n.º 2 a) do CIMT) no
sentido de que, com a celebração de um contrato promessa com tradição, existe transmissão para
efeitos de liquidar o IMT aos promitentes-compradores, mas já não existe transmissão para considerar ter ocorrido a caducidade da isenção do pagamento da SISA, é inconstitucional por violação
dos artigos 13.º, 103.º e 104.º n.º 3 da CRP.
K) cálculo a adoptar deveria ser diferente, porquanto deveria ter sido liquidado o imposto por
cada fracção autónoma não revendida.
L) Deve ser determinada a permilagem de cada uma das fracções autónomas não revendidas.
Depois, para se encontrar o valor de incidência do imposto, deve multiplicar-se o valor da permilagem de cada fracção pelo valor total de compra do prédio. Após obter o valor de incidência de cada
fracção autónoma, deve ser aplicada a taxa respectiva.
M) E relevante a constituição da propriedade horizontal e que deve ser feita a distinção entre
habitação e comércio.
N) se foi tida em conta a permilagem das fracções que não foram vendidas correspondentes a
669/1000 avos é também necessário determinar qual a sua utilização (habitação/comércio).
O) imposto em causa incide sobre o património actual, pelo que é necessário saber qual a
utilização para aplicar a respectiva taxa.
P) tendo em conta que estamos perante uma caducidade da isenção, a taxa a considerar na
liquidação será a vigente à data da liquidação – artigo 18.º n.º 2 do CIMT.
Termos em que deve ser revogada a douta decisão recorrida, julgando-se procedente a impugnação apresentada pela ora recorrente, fazendo-se assim JUSTIÇA!
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de impugnação judicial deduzida
contra acto de indeferimento tácito de reclamação graciosa, tendo por objecto liquidação de Sisa
no montante de € 133 800,00
Fundamentação
Sufragamos a solução jurídica das duas questões submetidas ao veredicto do tribunal de 1.º
instância, pela convincência das respectivas fundamentações:
1ª Questão
A celebração de contratos promessa de compra e venda (ainda que acompanhados da tradição)
no período de 3 anos subsequente à aquisição do prédio urbano não obsta à caducidade da isenção da
Sisa, a qual apenas subsiste com a celebração do contrato de compra e venda (arts. 11.º, n.º 3 e 16.º,
n.º 1 CIMSISD / acórdãos STA SCT Pleno 16.06.1972 processo n.º 1981; 8.11.2006 SCT processo
n.º 642/06 / Pinto Fernandes CIMSISD anotado e comentado 4.ª edição p. 291).
2.ª Questão
Na liquidação do imposto resultante da caducidade da isenção deve aplicar-se a taxa de 10%
vigente na data da transmissão inicial isenta (no caso «sub judicio» 24.07.2002) e não a taxa em
vigor na data em que a caducidade se operou (arts. 33.º, n.º 1 e 45.º CIMSISD)
Conclusão
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São duas as questões a decidir.
A primeira consiste em saber se a celebração de um contrato promessa de compra e venda acompanhado da tradição do bem realizado dentro do prazo de três, e que deu lugar ao pagamento de IMT nos
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termos do artigo 2.º, n.º 2, alínea a) do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas
de Imóveis (CIMT), constitui “revenda” para o efeito de obstar à caducidade da isenção de sisa de um
imóvel adquirido para revenda nos termos dos artigos 11.º, n.º 3, 13.º-A e 16.º do Código do Imposto
Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD). Há ainda que considerar,
caso se conclua no sentido de que a celebração de tal contrato promessa não obsta à caducidade da
referida isenção, se a interpretação dos artigos 2.º, n.º 2 do CIMSISD no sentido da sujeição a imposto
do contrato promessa com tradição e a sua irrelevância para efeitos de caducidade da isenção de sisa
afronta os artigos 13.º, 103.º e 104.º n.º 3 da Constituição da República Portuguesa.
A segunda questão consiste em saber se a liquidação de sisa efectuada pela Administração tributária está correcta ou se devia antes ter liquidado o imposto por cada fracção autónoma não revendida,
distinguindo as que se destinem a habitação das que se destinam ao comércio.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1 – No dia 24 de Julho de 2002 foi celebrado um contrato de compra e venda, com hipoteca, nos
termos do qual a ora impugnante adquiriu, pelo valor de 2 milhões de euros, o prédio urbano, sito
na Av. 5 de Outubro, n.ºs 52, 52 A, 52 B, 52 C e 52 D e AV. João Crisóstomo, n.ºs 36 e 36 A, freguesia
de S. Sebastião da Pedreira, em Lisboa, descrito na 8ª CRP de Lisboa sob o n.º 6002 e inscrito na
matriz predial da freguesia de Nossa Senhora de Fátima sob o artigo 1262 (cfr. cópia da escritura,
junta a fls. 39 a 44 do PAT);
2 – Da escritura de compra e venda outorgada consta que o prédio adquirido se encontrava,
naquela data, arrendado (cfr. cópia da escritura, junta a fls. 39 a 44 do PAT);
3 – Da escritura de compra e venda outorgada consta que a aquisição do imóvel em causa se
destinou à revenda, aí se mencionando a isenção de SISA, prevista nos artigos 11.º n.º 3 e 13.º-A do
CIMSISD (cfr. cópia da escritura, junta a fls. 39 a 44 do PAT);
4 – Por escritura celebrada em 14/10/04, foi o prédio m.i. em 1) submetido ao regime da propriedade horizontal, composto por 17 fracções autónomas, sendo as fracções “E” a “R” de habitação, e
as fracções “A” a “D” destinadas a lojas (cfr. cópia da escritura de fls. 20 a 26 dos autos);
5 – A fls. 27 a 29 dos autos constam as cópias de três documentos de liquidação de IMT, respeitante ao imposto pago, em 04/7/05 (num caso) e em 22/7/05 (noutros dois casos), relativo às fracções
autónomas “F”, “H” e “I” do prédio m.i. em 1 supra, no montante de € 11.392,00 cada;
6 – De acordo com as declarações da impugnante (cfr. p.i.), corroboradas pela AT (cfr. PAT), tal
liquidação e pagamento de imposto decorreu da celebração de três contratos-promessa de compra e
venda, com tradição da fracção, celebrados entre a ora impugnante e os três promitentes compradores
identificados nos documentos de fls. 27 a 29 dos autos;
7 – Conforme consta do documento de fls. 36 e 37 do PAT, até 25 de Agosto de 2005, a impugnante
não havia celebrado os contratos definitivos a que respeitam os contratos-promessa m.i. em 6;
8 – Conforme consta do requerimento apresentado pela ora impugnante à AT, em 25/08/05,
foi solicitada a liquidação do IMT devido relativamente às fracções “não escrituradas no prazo de
três anos, do prédio sito na Av. 5 de Outubro nºs 52, 52 A, 52 B, 52 C e 52 D e Av. João Crisóstomo,
nºs 36 e 36 A, inscrito na matriz predial da freguesia de Nossa Senhora de Fátima sob o artigo 1262”,
entre as quais se encontram identificadas as fracções “F”, “H” e “I” (cfr. fls 36 e 37 dos autos);
9 – Através do ofício n.º 11890, de 9/9/05, do serviço de Finanças de Lisboa 8, foi a ora impugnante notificada, em 13/09/05, para, de acordo com o disposto no artigo 115º do CIMSISD,
no prazo de 30 dias, solicitar guias de pagamento do imposto municipal de SISA, no montante de
€ 133.800,00, relativo à aquisição, em 24/7/02, de “669/1000 avos indivisos do prédio urbano sito na
Av. 5 de Outubro, 52 a 52 D e Av. João Crisóstomo, 36 a 36 A, em Lisboa, (…) com o valor patrimonial de € 535.195,97, adquirido para revenda com isenção de sisa nos termos do n.º 3 do artº 11 do
CIMSISD, não tendo aquela parte sido revendida dentro do prazo de três anos, tendo perdido assim,
em 24/7/05, nos termos do n.º 1 do art. 16º do CIMSISD, a isenção de que havia beneficiado.
Serviu de base à liquidação o valor correspondente à parte não vendida, que é de € 1.338.000,00”
– cfr. fls. 86 e 87 do PAT;
10 – Por não ter sido efectuado o pagamento da liquidação de SISA acima identificada, dentro
do prazo de pagamento voluntário, foi elaborado, no SF de Lisboa 8, em 13/10/05, o termo de declaração constante de fls. 88 do PAT e, consequentemente, ordenada a emissão de certidão de dívida
para efeitos de instauração de execução fiscal;
11 – Não se conformando com parte da liquidação de SISA, objecto dos presentes autos, em
11/10/05, a aqui impugnante apresentou reclamação graciosa (cfr. fls. 2 do PAT, na parte correspondente ao processo de reclamação);
12 – Conforme resulta da análise do PAT, a reclamação graciosa não foi objecto de decisão
expressa no prazo de seis meses a contar da sua apresentação (cfr. PAT).
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6 – Apreciando.
6.1. Da questão de saber se a celebração de um contrato promessa de compra e venda
acompanhado da tradição do bem realizado dentro do prazo de três, e que deu lugar ao pagamento de IMT nos termos do artigo 2.º, n.º 2, alínea a) do Código do Imposto Municipal sobre
as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), constitui “revenda” para o efeito de obstar à
caducidade da isenção de sisa de um imóvel adquirido para revenda nos termos dos artigos 11.
º, n.º 3, 13.º-A e 16.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e
Doações (CIMSISD).
O Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações adopta
expressamente na definição da incidência do imposto um conceito de transmissão a título oneroso de
propriedade imobiliária mais amplo que o seu conceito civilístico (cfr. o art. 2.º, §1.º do CIMSISD),
considerando, para o efeito da incidência real da sisa, como transmissão a título oneroso da propriedade
imobiliária, designadamente, as promessas de compra e venda ou troca de bens imobiliários, logo que
verificada a tradição para o promitente comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando
aquele ou estes estejam usufruindo os bens (cfr. o n.º 2.º, do §1.º do art. 2.º do CIMSISD).
A razão de ser desta extensão do conceito civilístico de transmissão para efeitos de incidência do
imposto encontra-se, como ensina SOARES MARTÍNEZ (Direito Fiscal, 7.ª ed., Coimbra, Almedina,
1993, p. 67) no receio do legislador de que, a fim de evitar o pagamento do imposto de sisa, o promitente comprador não viesse a celebrar o respectivo contrato de compra e venda, contentando-se com
uma transmissão de facto.
A referida extensão do conceito civilístico de transmissão resulta de norma expressa nesse sentido que, a não existir, implicaria que o conceito de transmissão onerosa da propriedade imobiliária,
originário do direito civil, valesse em princípio para efeitos fiscais com o mesmo sentido com que vale
no ramo de direito de que é originário (cfr. o n.º 2 do artigo 18.º da LGT).
Cabe agora perguntar se também o conceito de “revenda” utilizado no artigo 16.º do CIMSISD deve
merecer idêntica “deformação funcional”, permitindo considerar como revenda um contrato promessa
de compra e venda acompanhado da tradição da coisa (e que deu lugar ao pagamento de IMT).
Partindo da letra da lei, pode desde logo verificar-se que falha neste caso, ao contrário do que se
verifica para a definição da incidência do imposto (art. 2.º, n.º 2 do CIMSISD), uma intenção expressa
do legislador em operar qualquer extensão do conceito, daí que em princípio o termo “revenda” deva
valer para efeitos tributários com o mesmo sentido com que vale no direito comum (art. 11.º, n.º 2 da
LGT), para o qual não basta para operar a transmissão do bem a celebração de um contrato promessa
de compra e venda acompanhado da tradição do bem.
E olhando agora à ratio do preceito, à mesma conclusão somos conduzidos: se é verdade que a “deformação funcional” do conceito de transmissão para efeitos de incidência real de imposto de sisa acautela
o receio do legislador na não celebração dos contratos definitivos de compra e venda de imóveis tendo
em vista a evitação fiscal, a ratio da caducidade da isenção de imposto nas aquisições de prédios para
revenda findos os três anos sem que o prédio tenha sido revendido (art. 16.º, 1.º do CIMISID), parece ser
somente a circunstância de ter sido ultrapassado o prazo tido pelo legislador como razoável para efectuar
a revenda do bem, cessando a partir daí o desagravamento fiscal estrutural concedido atendendo à natureza empresarial da actividade exercida pelo adquirente para revenda, cujo enquadramento se insere no
âmbito da tributação do rendimento e que tem como fim último apenas o de afastar elevados encargos
financeiros que, não obstante serem custos dedutíveis para efeitos de determinação do rendimento sujeito a imposto, tenderiam a repercutir-se no preço final da venda dos bens imóveis (Cfr. Reavaliação
dos Benefícios Fiscais, Relatório do Grupo de Trabalho criado por Despacho de 1 de Maio de 2005
do Ministro do Estado e das Finanças, Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 198, CEF, 2005,
pp. 121/122 e J. Silvério Mateus /L. Corvelo de Freitas, Os Impostos sobre o Património. O Imposto
do Selo: Anotados e Comentados, Lisboa, Engifisco, 2005, p. 385).
No sentido de que o conceito de revenda utilizado no art. 16.º 1.º do CIMSISD deve ser entendida em sentido técnico-jurídico, concretizando a celebração de um contrato de compra e venda,
não se bastando com a celebração de um contrato promessa mesmo que acompanhado da tradição da
coisa vejam-se os Acórdãos deste Tribunal de 4/11/1970 (rec. n.º 16201), de 16/6/1972 (rec. n.º 1981),
de 11/3/1981 (rec. n.º 1462), de 10/11/1982 (Pleno, rec. n.º 1462), de 6/3/1985 (rec. n.º 2732) e de
8/11/2006 (rec. n.º 642/06).
Não tem, pois, razão a recorrente ao pretender uma equiparação, que a lei não faz nem se justifica,
entre a “revenda” exigida pela lei e a celebração de contrato promessa de compra e venda acompanhada da
tradição do imóvel, mesmo que tenha dado lugar ao pagamento de IMT por parte dos promitentes-adquirentes.
A sentença recorrida, concluindo deste modo, não merece pois qualquer censura.
6.1.1. Da alegada inconstitucionalidade, por violação dos artigos arts. 13.º, 103.º e 104.º n.º 3
da Constituição de República Portuguesa (CRP), da interpretação dos artigos 2.º, n.º 2 do CIMSISD no sentido da sujeição a imposto do contrato promessa com tradição e a sua irrelevância
para efeitos de caducidade da isenção de sisa.
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O recorrente alega ainda que “a interpretação do art. 2.º n.º 2 do CIMSISD (actualmente artigo 2.º
n.º 2 a) do CIMT) no sentido de que, com a celebração de um contrato promessa com tradição, existe
transmissão para efeitos de liquidar o IMT aos promitentes-compradores, mas já não existe transmissão
para considerar ter ocorrido a caducidade da isenção do pagamento da SISA, é inconstitucional por
violação dos artigos 13.º, 103.º e 104.º n.º 3 da CRP”.
O recorrente alega a inconstitucionalidade, invocando as normas que considera violadas pela
interpretação adoptada, mas sem fundamentar qual a razão e em que segmento resultam violados com
a interpretação adoptada o princípio da igualdade (art. 13.º da CRP), a norma relativa ao sistema fiscal
(art. 103.º da CRP) e a norma constitucional que dispõe que “a tributação do património deve contribuir
para a igualdade dos cidadãos” (art. 104.º, n.º 3 da CRP).
O Tribunal não descortina qualquer violação do princípio da igualdade ou de qualquer outra norma
ou princípio constitucional ínsito nas normas alegadamente infringidas com a interpretação adoptada,
tanto mais que no caso estavam em causa liquidações de impostos diferentes (Sisa e IMT) efectuadas a
sujeitos passivos diversos (o adquirente para revenda e cada um dos três promitentes-adquirentes), por
factos tributários que não se confundem (a primitiva aquisição para revenda, na parte não revendida e
as promessas de aquisição das fracções autónomas objecto de tradição).
Improcede, pois, a alegação de inconstitucionalidade do recorrente.
6.2. Da correcção da liquidação de sisa efectuada pela Administração tributária
O recorrente contesta finalmente a correcção da liquidação de sisa que lhe foi feita pela Administração
fiscal, considerando que o imposto devia ter sido liquidado sobre as fracções autónomas não revendidas,
às taxas vigentes à data da liquidação e distinguindo consoante a fracção se destinasse a habitação ou ao
comércio, e não, como foi feito, aplicando a taxa de 10% sobre a parte do prédio não revendida.
Entendemos, contudo, que não lhe assiste razão e que bem julgou a primeira instância na decisão
recorrida.
Vejamos.
Diga-se desde já que o artigo 18.º, n.º 2 do Código do IMT, que o recorrente invoca nas suas
alegações de recurso para sustentar a pretensão de lhe ser aplicada a taxa de imposto vigente à data em
que a isenção de sisa caducou, é inaplicável ao caso. Trata-se de disposição relativa ao IMT que não
à sisa, como bem decidiu a sentença recorrida, sendo além disso disposição inovadora em face da lei
anterior (assim, J. Silvério Mateus/L. Corvelo de Freitas, op. cit., pp. 452/453).
A norma aplicável ao caso é antes o artigo 45.º do CIMSISD, que dispunha que “a sisa e o imposto
sobre as sucessões e doações serão liquidados pelas taxas em vigor ao tempo da transmissão dos bens”,
sendo essa taxa ao tempo de 10% (art. 33.º 1.º do CIMSISD).
A isenção de sisa dos prédios para revenda tem características de uma isenção sob condição resolutiva (embora condição imprópria, pois a condição não resulta de estipulação contratual mas da existência
de requisitos essenciais para a produção dos seus efeitos – cfr. Pires de Lima/Antunes Varela, Código
Civil Anotado, Vol. I, Coimbra, 1987, p. 250, nota 2 ao art. 270.º do CC), e como é próprio do regime
jurídico destas, a verificação da condição tem em regra eficácia retroactiva (art. 276.º do CC). Assim,
como tem sido decidido por este Tribunal – cfr. o Ac. de 28/1/2009 (rec. n.º 642/08) e jurisprudência aí
citada -, “tudo se passa como a liquidação tivesse ficado suspensa no momento da transmissão já que
a esta data se deve reportar a não consolidação da referida isenção”.
Não tem, pois, razão a recorrente ao pretender que lhe seja aplicada a taxa de imposto vigente à
data da liquidação e a sua incidência real sobre as fracções autónomas não revendidas.
A sentença recorrida não merece também aqui qualquer censura.
O recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Prescrição da obrigação tributária. Contribuições para a segurança social. Interrupção
da prescrição. Aplicação da lei no tempo.
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Sumário:
I — Os efeitos jurídicos de factos são determinados pela lei vigente no momento em
que eles ocorrem (artigo 12.º, n.º 2, do Código Civil).
II — Assim, os únicos factos que interrompem a prescrição da obrigação tributária são
aqueles a que é reconhecido efeito interruptivo pela lei vigente nos momentos em
que eles ocorrerem.
Processo n.º 240/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Ana Margarida Marques de Carvalho e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Excelentíssima Magistrada do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Lisboa interpôs o presente recurso jurisdicional da sentença daquele Tribunais que julgou procedente a
oposição deduzida por ANA MARGARIDA MARQUES CARVALHO à execução fiscal que lhe move
o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
A Excelentíssima Magistrada do Ministério Público Recorrente apresentou alegações com as
seguintes conclusões:
1 – Foram violados os artigos 297º do CC. e o art. 63º n.º 3 da Lei 17/2000, de 8 de Agosto.
2 – As normas relativas à prescrição têm natureza substantiva, razão pela qual só são aplicáveis
aos factos tributários ocorridos após a sua entrada em vigor (artigos 103º n.º 3 da CRP, 12º do CC e
12º n.º 1 da LGT).
3 – Ao aplicar as causas interruptivas da prescrição previstas na Lei 17/2000, a factos tributários
ocorridos antes da sua entrada em vigor, a Exma Senhora Juíza, atribuiu-lhes eficácia retroactiva, o
que contraria a natureza substantiva das normas reguladoras a prescrição.
4 – O disposto pelo art. 297º do CC, visa que da aplicação imediata da lei nova, que altere o
prazo da prescrição, resulte que esta se consuma antes do termo do prazo a que pela lei antiga estava
sujeita.
5 – A exigência que a regra do citado artigo do CC, prevê, de que o prazo só se comece a contar
a partir da entrada em vigor da lei nova, evidencia a sua aplicação imediata, mas não retroactiva.
6 – Pelo que as causas de interrupção e suspensão da prescrição, ou cessação da interrupção,
que prevê, não podem ser aplicadas a factos tributários ocorridos antes da sua vigência.
7 – A estes hão-de aplicar-se as causas de interrupção e suspensão da prescrição, ou cessação
da interrupção, que estiverem previstas na lei em vigor à data do facto tributário
8 – Aquando dos factos tributários ocorridos em 1997 e 1998, estava em vigor a Lei 28/84 de 14
de Agosto e o CPT.
9 – O art. 53.º n.º 2 desta lei previa o prazo de prescrição de 10 anos, contados nos termos do n.º 2
do art. 34.º do CPT, desde o início do ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário.
10 – A prescrição interrompia-se, nos termos do n.º 3 do art. 34º do CPT, com a reclamação, o
recurso, a impugnação e a instauração da execução porém, esse efeito cessava se o processo estivesse
parado por facto não imputável ao contribuinte, durante mais de um ano, somando-se, neste caso, o
tempo que decorreu após este período ao que tivesse decorrido até à data da autuação.
11 – No caso das dívidas exequendas de 1997 e 1998, segmento da douta sentença sob recurso,
não são aplicáveis as causas interruptivas, suspensivas ou de cessação dos efeitos destas, previstas na
Lei 17/2000, que só entrou em vigor a 4.2.01 mas tão só o novo prazo de prescrição, por- obediência
ao disposto pelo art. 297º do C.C.
Nestes termos, e nos mais de Direito que VExas suprirão, deve a douta sentença ser revogada
no que às contribuições em dívida para com a Segurança Social relativas aos anos de 1997 e 1998
concerne, e substituída por outra que as considere não prescritas
Vossas Excelências decidirão como for de Lei e Justiça.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
A. A execução a que a ora Oponente vem opor-se visa a cobrança de dívidas de Contribuições à
Segurança Social relativas aos meses de Julho de 1997, Janeiro, Março, Junho, Agosto e Dezembro
de 1998 e Fevereiro, Abril e Junho de 2000. – fls. 30;
B. A execução fiscal foi instaurada em 29-01-2006 – fls. 298;
C. A ora Oponente foi citada em 07-02 -2006 fls. 39 e 40.
3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se ocorreu a prescrição
das dívidas de contribuições para a segurança social relativas aos anos de 1997, 1998 e 2000.
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Como resulta da matéria de facto a execução foi instaurada em 9-1-2006 e a citação da Oponente
ocorreu em 7-2-2006.
A discordância da Excelentíssima Magistrada do Ministério Público Recorrente com o decidido
na sentença recorrida assenta, no essencial, na tese de que a prescrição tem natureza substantiva e,
por isso, o regime que lhe é aplicável é o que vigorava no momento em que ocorreram os factos que
deram origem às obrigações tributárias, com excepção do prazo, a que se aplica o regime que resulta
do art. 297.º do CC.
Esta tese, porém, carece de suporte legal, tanto à face do art. 12.º da LGT como do art. 12.º do
CC, que são as normas que estabelecem o regime geral da aplicação da lei no tempo, em matéria tributária.
Com efeito, desde logo, o art. 297.º do CC contém uma disciplina que evidencia que, independentemente de se estar em matéria adjectiva ou substantiva, o regime aplicável em matéria de prazos
não é o vigente no momento em que eles ocorreram, podendo vir a ser aplicado um novo regime a
situações pré-existentes.
Por outro lado, o art. 12.º da LGT estabelece, de forma genérica, que «as normas tributárias
aplicam-se aos factos posteriores à sua entrada em vigor, não podendo ser criados quaisquer impostos
retroactivos».
Normas tributárias não são apenas as que definem os factos tributários, mas sim também as que
a prevêem causas de interrupção da prescrição das obrigações tributárias, pelo que o próprio texto
deste art. 12.º contraria a posição assumida pela Excelentíssima Magistrada do Ministério Público
Recorrente.
É também esse o regime que resulta das regras gerais sobre a aplicação da lei no tempo que
constam do art. 12.º do CC.
Com efeito, resulta do n.º 2 do art. 12.º do CC que os efeitos jurídicos de factos são determinados pela lei vigente no momento em que eles ocorrem: quando a lei dispõe sobre os efeitos de factos,
entende-se, em caso de dúvida, que só visa os factos novos, o que, obviamente, tem como corolário que
os factos ocorridos na vigência da lei antiga tenham o efeito que ela mesma lhes atribui.
Assim, uma vez determinado o quantitativo do prazo de prescrição, nos termos do art. 297.º,
n.º 1, do CC (ou o prazo da lei nova ou o que decorreu mais o que falta à face da lei antiga) é a lei
nova a única competente para determinar os efeitos sobre o prazo de prescrição que têm os factos que
ocorrerem na sua vigência.
Relativamente aos factos instantâneos ou factos duradouros que se prolongam apenas na vigência
de uma lei, a aplicação desta regra não tem problemas apreciáveis: se o facto, instantâneo ou duradouro
ocorreu na vigência da lei antiga é ela que determina os seus efeitos; se o facto ocorreu na vigência da
lei nova tem os efeitos que esta lhe atribui.
4 – Aplicando estas regras à situação dos autos, constata-se que, por força do disposto no art. 297.º
do CC, é de aplicar à prescrição das obrigações tributárias de dívidas de contribuições para a Segurança
Social, o novo prazo de cinco anos, previsto no art. 63.º, n.º 2, da Lei n.º 17/2000, de 89 de Agosto,
uma vez que é evidente que, à data em que esta Lei entrou em vigor, em 4-2-2001, faltava mais tempo
para a prescrição se completar à face da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto, cujo art. 53.º, n.º 2, prevê um
prazo de prescrição de 10 anos.
Assim, o prazo de prescrição aplicável é o de cinco anos contados da entrada em vigor daquela
Lei n.º 17/2000.
Os factos interruptivos da prescrição são, por força do disposto no art. 12.º, n.º 2, do CC, os
que ocorreram no decurso deste novo prazo a que a lei vigente durante esse período reconhece efeito
interruptivo.
Aquela Lei n.º 17/2000 apenas reconhece efeito interruptivo da prescrição a às diligências administrativas, realizadas com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducentes à liquidação
ou à cobrança da dívida (art. 63.º, n.º 3, daquela Lei, cujo regime foi mantido pelas leis posteriores,
designadamente pelo art. 49.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, e 60.º, n.ºs 3 e 4, da
Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro).
Como resulta da matéria de facto fixada, não se demonstrou ter existido qualquer diligência administrativa realizada com conhecimento da Oponente durante os cinco anos subsequentes à data em
que passou a ser aplicável o prazo de prescrição de cinco anos, pelo que tem de se concluir que ela se
consumou, como bem se decidiu na sentença recorrida.
Nomeadamente, a instauração da execução não constitui facto a que neste novo regime de prescrição seja reconhecido efeito interruptivo.
Por isso, o recurso não pode ser provido.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Sem custas, por o Ministério Público estar isento [art. 2.º, n.º 1, alínea a), do CCJ].
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Prazo de impugnação judicial. Termo do prazo de pagamento
voluntário relevante. Citação. Regime aplicável. Caducidade do direito à liquidação.
Sumário
I — O vício de caducidade do direito à liquidação do imposto não configura nulidade,
antes gera mera anulabilidade, na medida em que não viola o conteúdo essencial
de um direito fundamental.
II — A tempestividade de impugnação judicial deduzida contra liquidação efectuada
antes do início da vigência do CPPT e da Lei n.º 15/2001, de 15 de Junho, deve
ser apreciada à luz do CPT, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 433/99,
de 26 de Outubro, e não do CPPT.
III — O termo do prazo de pagamento voluntário do imposto relevante para efeitos do
prazo de apresentação da impugnação não é o subsequente à citação do contribuinte, em processo executivo, mas à notificação da liquidação [artigos 123.º,
n.º 1, alínea a), 107.º e 108.º do CPT], uma vez que a citação não constitui nem
substitui tal notificação, desde logo porque não contém os respectivos elementos
e conteúdos nem concretiza os meios de defesa do contribuinte (artigos 64.º, n.º 2
do CPT e 36.º, n.º 2 do CPPT).
IV — Nos termos do n.º 1 do 33.º do CPT, o direito à liquidação de impostos e outras
prestações tributárias caduca se a liquidação não for notificada ao contribuinte no
prazo de cinco anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo daquele
em que ocorreu o facto tributário.
Processo n.º 264/09-30.
Recorrente: MAC IMPOR — Comércio Internacional, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – MAC IMPOR – COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDA., com sede em Póvoa de Santa Iria,
não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou intempestiva a impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação de IRC do exercício de 1992, dela
vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1.ª- O presente recurso vem interposto porque – salvo melhor opinião – o Mmo. Juiz a quo interpreta mal a lei […], a sentença evidencia vícios de conteúdo e de substância, maxime do erro de
julgamento.
2.ª- A sentença estabelece como causa prejudicial ao conhecimento da questão de fundo a intempestividade da acção.
3.ª- O Mmo. Juiz a quo fundamentou a decisão no sentido em que a Caducidade do Direito à
Liquidação do imposto do ano de 1992, liquidado no ano de 1997 [… e não notificado à impugnante
como impunha o ex-art.º 33.º do CPT], é um acto anulável e não um acto nulo ou inexistente e consequentemente sujeito aos prazos de impugnação contidos no art.º 102.º, n.º 1, alínea f) do CPPT – sic
parte final do relatório da sentença –.
4.ª- Mais sustenta que embora a recorrente não tivesse sido notificada da liquidação nos termos e
para os efeitos do art.º 33.º do antigo Código do Processo Tributário foi no entanto citada em 17.09.1999
para a execução e deste modo, com a citação para pagar a quantia exequenda, a recorrente tomou
conhecimento da existência de uma liquidação que se constituía em acto lesivo dos interesses legalmente protegidos – alínea f) do n.º 1 do art.º 102.º do CPPT –, consequentemente, poderia, querendo,
impugnar no prazo imediato de 90 dias como o permite a norma atrás – e não o tendo feito –, precludiu
o direito de impugnar.
5.ª- Porém, sucede que a – alínea f) do n.º 1 do art.º 102.º do CPPT –, norma que o Mmo. Juiz a
quo elegeu para resolver o caso sub judice, inserida (como novidade) no DL n.º 433/99, de 26 de Out.
– Lei que aprova o CPPT –, só entrou em vigor em 01 de Janeiro de 2000, com a restrição expressa
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de que esta nova Lei só é aplicável aos procedimentos iniciados e aos processos instaurados a
partir de 01.JAN.2000, pelo que, deste modo,
6.ª- O Mmo. Juiz a quo violou o disposto no art.º 4.º do preâmbulo do Dec.-Lei que aprova o
CPPT, bem como o determinado no art.º 123.º do CPT que até 31.DEZ.1999 não possuía qualquer
norma equivalente à contida na alínea f) do art.º 102.º do CPPT que subjectivamente impedisse
a recorrente de impugnar.
7.ª- O anterior CPT no seu art.º 123.º, a que corresponde hoje em matéria de prazos ao
art.º 102.º do CPPT, não possuía o dispositivo jurídico contido na alínea f) do n.º 1 deste último
artigo, pelo que ao aplicar esta norma, o Mmo. Juiz a quo violou o princípio da não aplicabilidade
retroactiva da lei quando diminua, altere, restrinja ou extinga direitos e garantias do administrado.
8.ª- A Caducidade do Direito à Liquidação equivale à ineficácia do acto por equivalência
a acto nulo ou mesmo inexistente […], não estando consequentemente sujeito a quaisquer
prazos de interposição, podendo este vício ser arguido a todo o tempo, é de conhecimento
oficioso porque ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental [… a segurança jurídica e ofensa ao património e à propriedade pessoal] e carece em absoluto de forma legal,
art.ºs 133.º e 134.º CPA.
9.ª- O princípio da legalidade, consubstanciando a proibição do arbítrio, é condição objectiva
da realização dos direitos fundamentais, n.º 3 do art.º 103.º da CRP, [… ninguém pode ser obrigado
a pagar impostos cuja liquidação e cobrança se não façam nas formas previstas na lei], pelo que,
10.ª- Por conexidade, sempre se terá que entender que a violação dos princípios de direito constitucional como o princípio da legalidade se traduzirá na ofensa de direitos fundamentais, aos quais
cabe ao cidadão o direito de resistência – art.º 21.º CRP, no caso vertente, por caducidade do direito
e à impossibilidade em a Adm. Fiscal liquidar e cobrar impostos em desconformidade com a lei, por
ofender [… direitos, liberdades e garantias do cidadão administrado] e se tratar de direitos indisponíveis das partes.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) – A impugnante foi objecto de uma acção de fiscalização, por parte dos Serviços de Inspecção
Tributária da DGCI, que incidiu, além do mais, sobre o IRC do exercício de 1992, na sequência da
qual foram propostas, entre outras, correcções à matéria colectável em sede de IRC, que originaram o
preenchimento do respectivo documento de correcção (DC 22) – fls. 235 a 238.
B) – Pelo ofício n.º 26143, datado de 22/07/1997, cuja cópia consta de fls. 273 dos autos e que
aqui se dá por integralmente reproduzida, a impugnante foi notificada da fixação do lucro tributável,
relativo ao exercício de 1992, por métodos indiciários.
C) – Em 16/10/1997, a impugnante apresentou o requerimento de reclamação da fixação do lucro
tributável, referida em B), para a comissão de revisão a que alude o art.º 84.º do CPT, cuja cópia consta
de fls. 272 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida.
D) – Em 23/10/1997, com base no documento de correcção referido em A), foi efectuada a liquidação n.º 1997-8310022285, com imposto a pagar, pela impugnante, no montante de 46.820.928$00 e
data limite de pagamento de 17/12/1997 – fls. 248 dos autos.
E) – Em 07/11/1997, foi remetido à impugnante o ofício cuja cópia consta de fls. 246 dos autos
e que aqui se dá por integralmente reproduzida.
F) – Pelo ofício n.º 44598, datado de 16/12/1997, cuja cópia consta de fls. 268 dos autos e que
aqui se dá por integralmente reproduzida, a impugnante foi notificada do indeferimento da reclamação,
referida em C), e da possibilidade de convolação da mesma em reclamação graciosa – vd. fls. 268 a
275 dos autos.
G) – Em 23/12/1997, a impugnante solicitou a convolação do pedido de revisão da matéria colectável, referido em C), em reclamação graciosa, por requerimento de fls. 3 do processo de reclamação
graciosa apenso, que aqui se dá por reproduzido.
H) – Na sequência do requerimento, referido em G), foi instaurado, em 15/01/1998, o processo
de reclamação graciosa, o qual foi apensado ao processo administrativo, sem decisão, em 18/02/2002
– vd. processo de reclamação graciosa apenso e fls. 292 dos autos.
I) – A impugnante apresentou, em 26/02/1996, no serviço de finanças de Loures 3 – Moscavide,
a declaração de alterações cuja cópia consta de fls. 249 dos autos e que aqui se dá por integralmente
reproduzida, comunicando a alteração da sede para a Estrada Nacional n.º 10/Casas Brancas, S. João
da Talha, Loures, 2685 Apartado 2008 – Sacavém.
J) – A liquidação de IRC n.º 1997-8310022285, de 23/10/1997, referida em D), foi enviada à
impugnante, por carta registada, para a R. Padre Américo M de Aguiar Vda Terras da Horta Serra da

741
Luz 2675 ODIVELAS, tendo sido devolvida à DGCI pelos serviços postais em 16/11/1997, com a
menção “Mudou-se” – fls. 248 e verso.
K) – A impugnante foi citada, por carta registada com aviso de recepção, em 17/09/1999, para
os termos do processo de execução fiscal n.º 3158-98/103094.9, instaurado no serviço de finanças de
Loures 3 – Moscavide, para cobrança da dívida a que a liquidação impugnada se refere – fls. 35 a 46
dos autos.
L) – O aviso de recepção, da citação referida em K), foi devolvido ao serviço de finanças de
Loures 3 – Moscavide, pelos serviços postais depois de assinado pelo destinatário – fls. 46 dos
autos.
M) A carta, referida em K), foi remetida para “MAC IMPOR – COMÉRCIO INTERNACIONAL,
LDA., na pessoa do seu representante, Bairro Dr. Augusto de Castro, Zona E, 6, 1.º Esq.º, Oeiras, 2780
OEIRAS” – fls. 44 a 46 dos autos.
N) – A morada, referida em M), é a que constava nos Serviços da DGCI como pertencente ao
representante da sociedade, ora impugnante – fls. 42 e 43 dos autos.
O) – A morada de Vítor Manuel Pereira Correia de Almeida, sócio gerente da impugnante à data
dos factos, era no Bairro Dr. Augusto de Castro, Lote 6, 1.º, E – fls. 139 dos autos.
P) – Consta de fls. 253 a 255 dos autos certidão do teor de todas as inscrições e averbamentos,
relativos à sociedade impugnante, que aqui se dá por integralmente reproduzida, passada pela 1.ª Conservatória do Registo Predial de Vila Franca de Xira.
Q) – A petição inicial da presente impugnação deu entrada na 2.ª RF do concelho de Vila Franca
de Xira em 09/03/2000.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TT de Lisboa que julgou
intempestiva a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra a liquidação de IRC do ano
de 1992 com o fundamento de que, tendo a impugnante sido citada da dívida a que tal liquidação se
refere em 17/9/1999, a petição inicial só deu entrada em 9/3/2000, ou seja, para além do prazo de 90
dias, previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT.
Alega a recorrente que esta norma, porém, não se aplica ao caso dos autos, porquanto o CPPT
apenas entrou em vigor em 1/1/2000.
E não há dúvida que neste aspecto a recorrente tem razão.
Com efeito, o procedimento de liquidação que culminou no acto tributário contra o qual a recorrente reage foi instaurado antes da vigência do CPPT que ocorreu apenas em 1/1/2000, nos termos
do artigo 4.º do DL 433/99, de 26 de Outubro, o qual só se aplica, de acordo com este normativo, aos
procedimentos iniciados e aos processos instaurados a partir dessa data.
Este artigo 4.º, como diz Jorge Lopes de Sousa, no seu CPPT anotado e comentado, a fls. 39,
é uma norma especial de direito transitório que afastou a aplicação da regra que consta do n.º 2
do artigo 12.º da LGT, segundo a qual as normas sobre procedimento e processo são de aplicação
imediata, sem prejuízo das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos dos
contribuintes.
É certo que este regime especial de direito transitório deixou de vigorar a partir da entrada em
vigor da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, que, no seu artigo 12.º, determinou a aplicação do CPPT aos
procedimentos e processos pendentes regulados pelo CPT, sem prejuízo do aproveitamento dos actos
já realizados.
Porém, esta Lei 15/2001 só entrou em vigor em 5/7/2001 e, por isso, apenas se aplica aos actos
futuros, pelo que a natureza e eficácia da citação da recorrente, ocorrida em 17/9/1999 (v. alíneas k) e
m) do probatório) deve ser apreciada ainda à luz do CPT, vigente nessa data.
Por outro lado, sustenta também a recorrente que o vício de caducidade do direito à liquidação
imputado ao acto tributário controvertido, por equivalência a acto nulo ou mesmo inexistente, não está
sujeito a qualquer prazo de interposição, podendo ser arguido a todo o tempo porque ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental (a segurança jurídica e ofensa ao património e à propriedade
pessoal) para além de que também a violação do princípio da legalidade se traduz na ofensa de direitos
fundamentais.
Ora, quanto a esta questão, constitui jurisprudência firme e reiterada deste STA, a que se adere,
o entendimento segundo o qual a caducidade do direito à liquidação gera mera anulabilidade e não
nulidade, como pretende a recorrente, na medida em que não viola o conteúdo essencial de um direito
fundamental, mas tão só os direitos patrimoniais do contribuinte ou apenas o princípio da legalidade
tributária (artigo 133.º, n.º 2, alínea d) do CPA) – v., entre outros, os acórdãos do STA de 2/4/2004,
2/11/2005, 18/1/2006 e 29/10/2008, proferidos nos recursos n.ºs 1733/03, 365/05, 680/05 e 458/08,
respectivamente.
Além de que a falta de notificação da liquidação não configura a ausência de um elemento essencial
do acto de liquidação, como acto que lhe é posterior e autónomo.
No domínio do direito administrativo, do qual o direito tributário constitui área especial, rege,
pois, o princípio geral da anulabilidade, só sendo feridos de nulidade os actos a que falte qualquer dos
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elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade (artigos 133.º,
n.º 1 e 135.º do CPA) – v. acórdãos STA de 25/5/2004, 22/6/2005 (Pleno) e 16/11/2005, nos recursos
n.ºs 208/04, 1259/04 e 736/05, respectivamente.
Assim sendo, no caso em apreço, a impugnação judicial deveria ser apresentada no prazo de 90
dias contados do termo do prazo para pagamento voluntário do imposto, nos termos do artigo 123.º,
n.º 1, alínea a) do CPT, aqui aplicável.
Sendo que constitui pagamento voluntário de dívidas de impostos e demais prestações tributárias
o efectuado dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias (artigos 107.º e 108.º CPT).
Daí que o termo do prazo de pagamento voluntário do imposto, relevante para efeitos do prazo
de apresentação da impugnação judicial, seja o subsequente à notificação da liquidação e não o subsequente à citação.
Como resulta do probatório, a recorrente não chegou a ser notificada da liquidação que impugna
e a citação não constitui nem substitui tal notificação, desde logo porque não contém os respectivos
elementos e conteúdos nem concretiza os meios de defesa do contribuinte para reagir contra a liquidação
efectuada (artigos 64.º, n.º 2 do CPT e 36.º, n.º 2 do CPPT), pelo que com a citação o contribuinte não
toma, pois, em rigor, conhecimento da liquidação.
E, assim sendo, sempre a impugnação judicial apresentada estaria em tempo.
Razão por que a sentença recorrida que assim não entendeu se não possa, por isso, manter.
Concluindo-se, desta forma, pela tempestividade da impugnação judicial, há que apreciar, então,
se a mesma, pelo fundamento invocado, procede ou não, uma vez que o seu conhecimento no tribunal
recorrido ficou prejudicado pela solução encontrada quanto à questão da tempestividade.
É alegada, como vimos, a caducidade do direito à liquidação, nos termos do artigo 33.º do CPT,
por não ter a impugnante, ora recorrente, sido notificada ainda da liquidação adicional de IRC, referente ao ano de 1992, que lhe foi efectuada na sequência de acção de fiscalização de que foi objecto
por parte dos SIT da DGCI.
Dispunha o n.º 1 do citado artigo 33.º do CPT que o direito à liquidação de impostos e outras prestações tributárias caduca se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de
cinco anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo daquele em que ocorreu o facto
tributário.
No caso em apreço, não há dúvida que a liquidação impugnada foi efectuada ainda dentro desse
prazo (v. alínea d) do probatório) ainda que a impugnante dela não tenha sido notificada, pois a carta
que lhe foi remetida, em 23/10/1997, para esse efeito foi devolvida em 23/10/1997 com a indicação de
que a mesma já ali não tinha a sua sede (v. alínea j) do probatório).
Sendo que a impugnante já em 26/2/1996 informara os serviços de finanças respectivos da sua
nova morada (v. alínea i) do probatório), pelo que nenhuma responsabilidade lhe pode ser imputada
ao facto de aquela notificação, remetida mais de um ano depois de comunicada a alteração, ter ainda
sido enviada para a anterior morada.
Daí que a liquidação em causa não foi, na verdade, notificada à impugnante no prazo previsto no
n.º 1 do artigo 33.º do CPT.
E se, no domínio do CPCI, ainda se defendia que, por ser um acto exterior à liquidação, a falta
de notificação desta não constituía um vício susceptível de implicar a sua anulação, embora tornasse
apenas inexigível o tributo liquidado, face à redacção do citado preceito – artigo 33.º do CPT –, é agora
claro, ainda mais depois do DL 47/95, de 10/3, que, quer o exercício do direito à liquidação quer a
notificação desta ao contribuinte, e não apenas aquele acto, têm que ocorrer dentro do prazo de cinco
anos contados, nos impostos periódicos, como é o IRC, a partir do termo daquele em que ocorreu o
facto tributário, sob pena de caducidade.
Ora, não tendo, neste caso, ocorrido a notificação da liquidação de IRC do ano de 1992 antes
de 1997, pois o que resulta do probatório é que, efectivamente, a mesma não se concretizou antes da
citação efectuada já em 17/9/1999, é evidente que caducou o direito à liquidação, nos termos do artigo 33.º do CPT.
Impondo-se, por isso, a procedência da impugnação contra ela deduzida com tal fundamento.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e julgar procedente a
impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra a liquidação de IRC do ano de 1992, com a
consequente anulação desta.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta
do Vale.
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Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Processo de contra-ordenação tributário. Recurso de despacho de arquivamento. artigos 83.º do RGIT e 73.º, n.º 1, alínea c) do RGCO. Inadmissibilidade do recurso
em razão do valor da coima aplicada
Sumário:
É de rejeitar o recurso interposto pelo Ministério Público ao abrigo da alínea c) do
n.º 1 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 433/83, pois que, mesmo que se admitisse ser
essa disposição subsidiariamente aplicável aos recursos em processos de contra-ordenação tributários, o valor a considerar para efeitos de aplicação dessa disposição é, não o valor de 249,40 €, mas o correspondente a um valor de um quarto
da alçada dos tribunais judiciais (art. 83.º, n.º 1 do RGIT).
Processo n.º 353/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Luís Morais, Lda e Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal, ao abrigo do artigo 73.º, n.º 1,
alínea c) do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, do despacho proferido pelo Mm.º Juiz do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Mirandela de 22 de Novembro de 2007, que indeferiu o requerimento por
si apresentado no qual requeria que, na sequência da sentença daquele Tribunal de 25 de Outubro de
2007, fosse ordenada a baixa dos autos à Administração Tributária para eventual sanação da nulidade
e renovação do acto sancionatório, apresentando as seguintes conclusões:
1 – Decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária nulidade insuprível deve ser
ordenada a baixa dos autos à AT para eventual sanação da mesma e renovação do acto sancionatório.
Se a sentença não ordenou tal baixa deve a mesma ser ordenada após o seu trânsito em julgado.
2 – Assim, o douto despacho final recorrido enferma de erro de aplicação e de interpretação do
direito, violando o disposto nos arts 63, n.ºs 1, alínea d), e 3, e 79, n.º 1, do RGIT, pelo que deve ser substituído por despacho que ordene a baixa dos autos à AT para eventual sanação da nulidade decretada.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
3 - Questão a decidir
Como questão prévia há que decidir da admissibilidade do recurso, interposto ao abrigo do artigo 73.º, n.º 1, alínea c) do Decreto-Lei 433/82, de 27/10, atendendo a que o valor da coima aplicada
pela Administração tributária (503,50 €) não ultrapassa um quarto da alçada fixada para os tribunais
judiciais de 1.ª instância.
No caso de se concluir ser de admitir o recurso, haverá então que apreciar a questão de mérito,
a saber, quais as consequências processuais decorrentes de decisão judicial que declarou verificar-se
nulidade insuprível da decisão de aplicação da coima – se o arquivamento do processo, como sustenta
o Mmº. Juiz “a quo” no seu despacho de indeferimento a fls. 4 dos autos, ou se a baixa do processo à
administração tributária para eventual sanação da nulidade e renovação do acto sancionatório, como
sustenta o Exmo Magistrado do Ministério Público no requerimento a fls. 3 dos autos e nas suas alegações de recurso (a fls. 6 a 9 dos autos).
4 – Apreciando
4.1 Da admissibilidade do recurso
Como resulta do requerimento de interposição de recurso do Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, vem o presente recurso interposto Ao
Abrigo do art. 73, n.º 1, Al.c), Do DL 433/82, e 27/10, (RGCO) Por Aplicação Subsidiária do Disposto
No art. 3º, Al.b) Do RGIT, E Do art. 83, n.º 2 Do RGIT (requerimento a fls. 6 dos autos).
Importa pois verificar, como questão prévia, da admissibilidade do recurso interposto ao abrigo
daquela disposição do Decreto-Lei n.º 433/82, pois que existe no RGIT disposição especial sobre a
matéria, a que se contém no seu artigo 83.º sob a epígrafe “Recurso da sentença”.
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Vejamos.
Dispõe o n.º 1 do artigo 83.º do RGIT que “O arguido e o Ministério Público podem recorrer da
decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, excepto se o valor
da coima aplicada não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância
e não for aplicada sanção acessória”, acrescentando o seu n.º 2 que “Se o fundamento exclusivo do
recurso for matéria de direito, é directamente interposto para a Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo”.
Dos preceitos legais transcritos resulta, pois, que a admissibilidade de recurso ordinário de decisão judicial de 1.ª instância proferida em processos de contra-ordenação tributários, nos casos em que
não tenha sido aplicada sanção acessória, está limitada pelo valor da coima aplicada pela autoridade
administrativa (no sentido de que o “valor da coima” a que se refere o n.º 1 do art. 83.º do RGIT é o
valor da coima aplicada pela autoridade administrativa cfr. JORGE LOPES DE SOUSA/MANUEL
SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 3.ª ed., Lisboa, Áreas Editora,
2008, p. 575, nota 3 ao art. 83.º do RGIT), que tem de exceder um quarto da alçada fixada para os
tribunais judiciais.
Porque a sentença que motivou o requerimento do Ministério Público está datada de 25 de
Outubro de 2007 (cfr. sentença a fls. 15 dos autos), pode concluir-se com certeza que o processo de
contra-ordenação em causa se iniciou em data anterior a 1 de Janeiro de 2008, pelo que a alçada dos
tribunais judiciais relevante para determinar o valor a considerar para efeitos do n.º 1 do artigo 83.º do
RGIT é de 3.740,98 €, fixada pelo n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 3/99 (na redacção que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17/12), ou seja, no caso, para que fosse admitido recurso ao abrigo
do n.º 1 do artigo 83.º do RGIT, necessário seria que a coima aplicada pela autoridade administrativa
fosse de valor superior a 935,25 €.
Ora, no caso, nenhuma sanção acessória foi aplicada e a coima aplicada pela autoridade administrativa foi de 503, 50 € (cfr. certidão a fls. 2 dos autos e sentença a fls. 11 e 12 dos autos), pelo
que ao abrigo do n.º 1 do artigo 83.º do RGIT o recurso interposto pelo Ministério Público seria de
rejeitar.
E é igualmente de rejeitar o recurso mesmo que interposto, como foi, ao abrigo da alínea c) do
n.º 1 do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 433/83, pretensamente aplicável a título subsidiário, pois que,
mesmo que se admitisse essa subsidiariedade em relação à primeira parte da alínea em causa [do que se
duvida, pois que os casos em que haverá recurso do Ministério Público ao abrigo do n.º 1 do artigo 83.
º do RGIT são essencialmente os previstos na alínea c) do n.º 1, do art. 73.º do Decreto-Lei n.º 433/83
– cfr. neste sentido, LOPES DE SOUSA/SIMAS SANTOS, op. cit., p. 576 (nota 3, in fine, ao art. 83.
º do RGIT)], ainda assim o valor a considerar para efeitos de aplicação dessa disposição quando em
causa estiverem recursos de contra-ordenações tributárias é, não o valor que aí se encontra indicado
- 50.000$, ou seja, 249,40 € - mas, como defendem LOPES DE SOUSA/SIMAS SANTOS, op. cit., p.
577 (nota 6, in fine, ao art. 83.º do RGIT) e que acompanhamos, o correspondente a um valor de um
quarto da alçada dos tribunais judiciais.
Pelo exposto, é de concluir que em processo por contra-ordenação tributária apenas seria de
admitir o recurso interposto pelo Ministério Público ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º do
Decreto-Lei n.º 433/82 se ao arguido tivesse sido aplicada pela autoridade administrativa uma coima
de valor superior a 935,25 €.
Ora, sendo nos autos o valor da coima aplicada de 503, 50 €, forçoso se mostra concluir que, no
caso em apreço, não se verificam os requisitos dos quais depende a aceitação do recurso.
- Decisão 5 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em não tomar conhecimento do recurso.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Compensação de créditos. artº 89º, n.º 1 do CPPT. Interpretação.
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Sumário:
O artigo 89.º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir a declaração
de compensação de dívida de tributos por iniciativa da administração tributária
enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos
princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º,
20.º e 268.º, n.º 4 da CRP).
Processo n.º 355/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sandra Oliveira e Silva – Unipessoal, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Coimbra que julgou procedente a reclamação deduzida pela Sociedade Sandra Oliveira e Silva
- Unipessoal, Lda, com sede na Figueira da Foz, contra o acto de compensação levado a cabo no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0744-2008/102639.9, nos termos do artigo 89.º do CPPT, para
cobrança de dívida referente a imposto de selo e juros compensatórios, no valor global de € 46.829,76,
dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1- Nos presentes autos está em causa a questão de saber se a AT pode efectuar a compensação
“obrigatória”, por sua iniciativa, após a interpelação para pagamento e extinção do prazo de pagamento voluntário e antes de expirado o prazo para apresentação da defesa, tudo nos termos do art. 89º
CPPT.
2- A douta sentença recorrida, assente em bem fundamentada interpretação extensiva da norma
legal, entendeu que não.
3- A norma em causa não é inconstitucional, por não afrontar os princípios fundamentais da
igualdade, do acesso ao direito e da tutela efectiva, quando interpretada no sentido de que a compensação dos créditos fiscais, realizada por iniciativa da AT, pode ser efectuada desde o momento em que a
dívida se torne exigível, apesar de ainda não se encontrar esgotado o prazo para o exercício do direito
de impugnação ou reclamação ou de oposição e de esta ainda não ter sido deduzida, cfr. Ac TC 360/08,
de 3/7/2008, e 386/05, de 18/10/2005, Ac. STA 0133/08, de 23/04/2008;
4- Com a devida vénia, parece correcto afirmar-se que a intenção do legislador do n.º 1 do artigo 89º
CPPT foi a de excepcionar da sujeição à compensação obrigatória os casos dos contribuintes que tenham
efectivamente prestado garantia nos casos em que isso é permitido;
5- Ou seja, diferentemente do que doutamente defende a tese recorrida, não basta haver possibilidade de prestar garantia para poder beneficiar da dispensa de compensação obrigatória.
6- O legislador pretendeu que aqueles que, embora ainda podendo apresentar algum meio de
defesa e de prestar alguma das garantias previstas na lei, não a tenham efectivado também não possam
beneficiar dos meios financeiros disponibilizar pelo credor e continuarem na situação de devedores.
7- Esta foi uma opção de natureza politica e financeira do legislador, que teve intenção de colocar
os devedores em situação idêntica, fazendo equivaler a compensação à garantia
8- Sendo certo que se o onerado com a compensação vier a apresentar defesa tempestiva, aquele
facto não poderá prejudicar a sua defesa sob pena da interpretação da lei que conduza a tal entendimento
ser, esse sim, atentatório dos direitos do contribuinte (que sempre poderá reagir contra ela);
9- já que a compensação por iniciativa da AT prevista no artigo 89º CPPT deve ser entendida
como um “pagamento coercivo” sempre que for efectuada em crédito da AT que se encontre em fase
de execução fiscal ou for efectuado após a extinção do prazo de prescrição (sem prejuízo de também
o poder ou dever ser noutras circunstâncias).
10- Outra interpretação presta-se à crítica de inconstitucionalidade.
11- A compensação referida no artigo 89º CPPT não é, necessariamente, uma desvantagem. Pelo
contrário, a possibilidade de prestar “garantia” constituída por créditos sobre terceiros é, regra geral,
uma solução muito mais vantajosa do que a penhora de bens, garantia bancária, seguro-caução, fiança
ou outra considerada idónea;
12- Esta opção afigura-se justificável pelo facto de o Estado não dever entregar ao seu devedor
meios financeiros de que também era credor. Isso seria um risco que nenhum credor, mesmo comum,
correria.
13- Também o alegado tratamento discriminatório dos devedores solidários titulares de créditos
compensáveis, quando estes tomem opções de defesa divergentes, não parece ter a relevância que
se lhe imputa, porque a lei relativa aos meios de defesa não deverá ser aplicada de forma a coarctar
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direitos ao contribuinte sujeito à compensação tal como prevê formas de “acerto de contas” entre os
devedores solidários.
14- Portanto, com todo o respeito, grande parte da tese recorrida assenta no pressuposto de que
a compensação, tal como está configurada no artigo 89º CPPT é susceptível de ofender algum princípio fundamental dos particulares quando, na verdade, isso apenas poderá decorrer dum entendimento
excessivamente linear das consequências da compensação na medida em que se aceite que ela põe fim
necessário a algum direito dos contribuintes.
15- Nem poderá deixar de ser integralmente aplicada esta norma com fundamento exclusivo
no facto de constituir uma excepção à regra que apenas permite a apreensão de meios financeiros do
contribuinte após o decurso do prazo de defesa (e na medida em que a constitua), sob pena de pura
desobediência à lei.
A recorrida contra-alegou nos termos que constam de fls. 104 e segs., que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
1. A mui Douta Sentença do Tribunal a quo concedeu provimento à Reclamação apresentada pela
ora Recorrida, decidindo, consequentemente, anular o acto de compensação praticado pela Fazenda
Pública;
2. Só pela leitura do disposto no n.º 1 do art. 89º do CPPT, não se poderá deixar de concluir que
quando refere “salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição
à execução da dívida exequenda” se pretende abranger, também, as situações em que, embora ainda
não tenham sido apresentadas as referidas reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial
ou oposição à execução, ainda se encontra a correr prazo para a sua apresentação;
3. As normas deverão ser correctamente aplicadas às realidades que pretendem regular, cumprindo
o que o legislador pretendia aquando da sua formulação, não se devendo, o aplicador da lei, cingir à
letra da lei;
4. No caso sub iudice estamos perante uma Liquidação adicional do Imposto do Selo e respectivos
Juros Compensatórios que poderiam ser pagos voluntariamente até ao dia 21 de Julho de 2008;
5. Tendo sido efectuados pela AT, em 30 de Agosto de 2008, dois pagamentos por compensação,
no valor total de € 10.438,79;
6. Ainda dentro do prazo de 120 dias contados do termo do prazo para pagamento voluntário das
prestações tributárias legalmente notificadas ao contribuinte, para que pudesse Reclamar Graciosamente;
7. Dentro do Prazo para Impugnar Judicialmente após a decisão de indeferimento da Reclamação
Graciosa, nos 15 dias posteriores à notificação deste indeferimento;
8. Pelo que ainda se encontravam em curso, aquando da compensação de créditos, os prazos
legalmente determinados para a ora Recorrida actuar contra o acto de liquidação realizado pela AT e
para prestar garantia;
9. A compensação em nada se confunde com a garantia, porquanto a compensação, por definição,
é um meio de extinção de uma obrigação, enquanto que numa garantia o que se pretende é garantir o
cumprimento de uma dívida, mantendo o devedor a titularidade do bem dado em garantia;
10. Da leitura do disposto no n.º 1 do art. 89º do CPPT só poderá concluir-se que foi intenção
do legislador “equiparar à pendência dos meios processuais ou procedimentais aí elencados, o não
decurso dos respectivos prazos”, conforme se poderá ler no mui Douto Acórdão do Supremo Tribunal
Administrativo de 7 de Janeiro de 2009;
11. Como refere Jorge de Sousa, “a proibição de efectuar a compensação se pender reclamação
graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda exprime
uma intenção legislativa de a compensação só se dever efectuar relativamente a dívidas sobre as quais
não haja controvérsia. Por isso, está ínsito naquele n.º 1, que a compensação não possa ser declarada
enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de
liquidação da dívida em causa.”;
12. Como ainda refere Jorge de Sousa não se pode admitir que ocorra uma privação coerciva de
um direito de crédito, como sucede nos casos de compensação forçada previstos no artigo 89.º, sem que
sejam concedidas ao afectado por ela todas as garantias de defesa que são concedidas à generalidade
dos executados fiscais;
13. Como se relata no mui Douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril
de 2008, “redundaria numa diminuição irrazoável e desproporcionada dos meios de defesa e impugnatórios da recorrente, com potencialidade para lesar de forma irreversível os seus direitos, já que não
precludindo embora a possibilidade de vir a contestar a dívida executada e não importando numa perda
definitiva do valor do seu crédito, a verdade é que a privação no momento certo do correspondente
montante pode ocasionar graves problemas de liquidez de empresas como a recorrente e, em última
análise, comprometer a sua sobrevivência económica”;
14. “O artigo 89.º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir a declaração de compensação de dívida de tributos por iniciativa da administração tributária enquanto não decorrerem os
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prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa,
sob pena de violação dos princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos
13º, 20º e 268º, n.º 4 da CRP)” vide Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril de
2008;
15. Também o mui Douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21 de Maio de 2008
entende que “O artigo 89.º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir a declaração de
compensação de dívida de tributos por iniciativa da Administração Tributária enquanto não decorrerem
os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa,
sob pena de violação dos princípios constitucionais da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional
efectiva (artigos 13º, 20º e 268º, n.º 3 da CRP)”;
16. Igualmente o mui Douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 25 de Junho de 2008
entende que “Numa interpretação conforme à Constituição, o artigo 89º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário não apoia a Administração na declaração de compensação de dívida tributária
sem que sobre o acto de liquidação da mesma tenha decorrido o prazo de impugnação administrativa
e contenciosa.”
17. Do mesmo modo, entende-se no mui Douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de
17 de Dezembro de 2008 que “O artigo 89.º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir
a declaração de compensação de dívida de tributos por iniciativa da administração tributária enquanto
não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da
dívida em causa, sob pena de violação dos princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional
efectiva (artigos 13º, 20º e 268º n.º 4 da CRP).”
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso,
sufragando-se, para o efeito, na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Atenta a natureza urgente do presente processo, não são colhidos vistos legais (cfr. artº 707º, n.º 2
do CPC, aqui aplicável ex vi do disposto no artº 281º do CPPT).
Cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Contra Sandra Oliveira e Silva Unipessoal, Lda., N.I.P.C. 506 812 901, com sede no Largo
Luís de Camões, n.º 11 r/c, 3080 Figueira da Foz, foi instaurada no Serviço de Finanças de Figueira
da Foz 1, em 2008.08.12, a execução fiscal n.º 0744-2008/102639.9 para cobrança de dívida referente
a Imposto de Selo de 2004 e respectivos juros compensatórios, no montante de € 46.829,76, titulada
pela certidão n.º 2008/718452. (Fls. 34 a 36 dos autos).
2. Teve origem na liquidação n.º 2008 6430000569, no valor de € 46.829,76, com data limite de
pagamento em 2008.07.21. (Facto extraído do alegado nos artigos 8º e 9º, da douta P.I. Confirmado
pelo documento para que ali se remete, inserto a fls. 12 dos autos, não impugnado na sua origem nem
no seu teor pela parte contrária. Expressamente reconhecido na informação de fls. 24 dos autos.)
3. Por iniciativa da A.F., em 2008.08.30, foram efectuados dois pagamentos por compensação,
no montante total de € 10.438,79, com base no doc. n.º 2008 0000000076318. (Doc. de fls. 11 e inf.
de fls. 24 dos autos).
4. A ora reclamante foi notificada da compensação em 2008.09.09. (Facto alegado no artigo 1º da
douta PI. Não detectei nada nos autos que permitisse confirma-lo, sendo que o documento para que a
Reclamante remete não permite aferir a data da recepção do mesmo. Mas levei em conta que o Serviço
de Finanças não deixaria de informar se o contrário resultasse dos seus registos informáticos. Ponderei
também que qualquer diligência, nesta fase, para confirmar o alegado seria inoportuna, tendo em conta
que a questão não vem colocada e que o juiz deve diligenciar pela prolação da sentença nos processos
urgentes no prazo de 90 dias.)
5. A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças em 2008.09.19. (Fls. 14 e 24 dos
autos.)
6. Em 2004.03.10, foi ordenada a notificação da reclamante para prestar garantia. (Fls. 50 dos
autos de execução fiscal em apenso).
7. Por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra 2 foi deferido o pedido de isenção
da prestação da garantia bem como o pedido de cancelamento da penhora de 1/6 do seu vencimento.
(Fls. 95 dos autos de execução fiscal em apenso).
8. Em 2008.05.05, a ora reclamante requereu ao Ex.mo Sr. Chefe do Serviço de Finanças de
Coimbra 2 que declarasse prescrita a dívida exequenda. (Fls. 127 e seguintes dos autos de execução
fiscal em apenso).
9. Em 2008.07.28, o Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra 2 lavrou o despacho que integra
fls. 139 do processo executivo em apenso, e que aqui se dá por integralmente reproduzido e de onde,
além do mais, consta o seguinte:
«No requerimento que antecede fls. 126 a 136, vem a executada requerer a prescrição das dívidas
e suspensão da penhora de vencimento enquanto não se decidir a questão da prescrição.
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Face à análise do processo de execução fiscal verifica-se que as dívidas não se encontram prescritas.
Assim, indefiro o pedido e determino o prosseguimento da execução, dando continuidade à penhora de vencimento feita à executada.
Notifique-se o mandatário».
10. A ora reclamante foi notificada da decisão a que alude o n.º anterior através do oficio registado
n.º 3622, de 2008.07.31. (Fls. 140 dos autos de execução fiscal em apenso).
11. A presente Reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Coimbra 2 em 2008.08.05.
(Cfr. carimbo aposto no cabeçalho de fls. 5).
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se é admissível a compensação de dívidas de tributos por iniciativa da administração tributária antes de esgotado o prazo
de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução, sob pena de,
se assim for, o artº 89º, n.º 1 do CPPT ser materialmente inconstitucional por violação dos princípios
fundamentais da igualdade, do acesso ao direito e da tutela efectiva.
Esta questão tem sido objecto de apreciação uniforme em vários arestos desta Secção do STA,
nomeadamente no Acórdão de 17/12/08, in rec. n.º 997/08, em que o Relator é o mesmo e que, por
isso mesmo e para obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC),
vamos aqui transcrever.
Assim, escreve-se no predito aresto que “…prescreve o n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário que «Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão
oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente
aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração tributária, salvo se pender reclamação
graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição execução da dívida exequenda ou esteja a
ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda mostrar-se garantida nos termos deste Código».
A este propósito, escreve Jorge Lopes de Sousa, em anotação 9. ao artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, que «O Tribunal Constitucional no acórdão
n.º 386/2005 entendeu que o n.º 1 deste art.º 89.º não é materialmente inconstitucional, à face dos
princípios da igualdade e do acesso aos tribunais (art.ºs 13.º e 20.º, n.º 1 da CRP), quando interpretado
com o sentido de permitir a compensação logo que a dívida se torna exigível, findo o prazo de pagamento voluntário de 30 dias (aplicável, nos termos do art.º 85.º, n.º 2, do CPPT, quando não for fixado
prazo especial), mesmo antes de estar findo o prazo para o exercício do direito de impugnação, que
é de 90 dias, nos termos do n.º 1 do art.º 102.º deste Código, embora desta interpretação resulte que
o contribuinte que vise obstar à compensação tenha de impugnar o acto de liquidação dentro daquele
prazo de 30 dias, sob pena de perder o direito de ver suspensa a execução, pois a dívida, operada a
compensação, fica cobrada.
Parece, porém – pondera Jorge Lopes de Sousa –, que a interpretação que se deve efectuar do n.º 1
deste art.º 89.º não é essa, pois a proibição de efectuar a compensação, se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda exprime uma intenção legislativa de a compensação só se dever efectuar relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia. Por isso, está ínsito naquele n.º 1 que a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem
os prazos legais de impugnação contenciosa e administrativa do acto de liquidação da dívida em causa.».
Por outro lado, como também assinala o mesmo Autor, na mesma obra, em anotação 7. ao normativo em
foco «(…) não se pode admitir que ocorra uma privação coerciva de um direito de crédito, como sucede
nos casos de compensação forçada previstos no artigo 89.º, sem que sejam concedidas ao afectado por
ela todas as garantias de defesa que são concedidas à generalidade dos executados fiscais».
É que, como já se disse no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 23/4/08,
proferido no recurso n.º 133/08, tal entendimento «(…) redundaria numa diminuição irrazoável e desproporcionada dos meios de defesa e impugnatórios da recorrente, com potencialidade para lesar de
forma irreversível os seus direitos, já que não precludindo embora a possibilidade de vir a contestar a
dívida executada e não importando numa perda definitiva do valor do seu crédito, a verdade é que a
privação no momento certo do correspondente montante pode ocasionar graves problemas de liquidez
de empresas como a recorrente e, em última análise, comprometer a sua sobrevivência económica».
Daí que, como no aresto citado, tenha de concluir-se pela inadmissibilidade de compensação de dívidas de tributos por iniciativa da Administração Tributária antes de esgotados os prazos de impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso judicial ou oposição à execução, sob
pena de violação dos princípios constitucionais da igualdade, do acesso ao direito e a uma tutela
jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º e 268.º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa).
Cf. o que vem de dizer-se no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 21-5-2008,
proferido no recurso n.º 356/08”.
Por outro lado, escreve-se, ainda no citado aresto que “…o n.º 1 do artigo 89.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário «não consubstancia uma limitação inaceitável do direito de
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defesa», e não é materialmente inconstitucional – como, aliás, já foi dito pelo Tribunal Constitucional
mormente no seu acórdão supra citado.
Julgamos, no entanto – e em inteira consonância, aliás, com Jorge Lopes de Sousa, supracitado
–, que a interpretação do n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em
melhor conformidade com a Constituição, é a aquela que entende não ser admissível «que ocorra uma
privação coerciva de um direito de crédito (…), sem que sejam concedidas ao afectado por ela todas
as garantias de defesa que são concedidas à generalidade dos executados fiscais».
E, assim, no caso, entendemos que, do ponto de vista de conformidade com a Constituição, não
terá sido dada a mais consentânea interpretação ao disposto no n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Estamos, deste modo, a concluir que numa interpretação conforme à Constituição, o artigo 89.
º do Código de Procedimento e de Processo Tributário não apoia a Administração na declaração de
compensação de dívida tributária sem que sobre o acto de liquidação da mesma tenha decorrido o prazo
de impugnação administrativa e contenciosa”.
Neste sentido, pode ver-se ainda os Acórdãos do Pleno desta Secção do STA de 6/5/09, in rec.
n.º 356/08 e desta Secção de 25/6/08, in rec. n.º 464/08, que se seguiu de perto no predito aresto e de
7/1/09, in rec. n.º 694/08.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e confirmar a sentença
recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lino.

Lisboa, 13 de Maio de 2009. – Pimenta do Vale (relator) — Isabel Marques da Silva — Jorge

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Aclaração de acórdão – Obscuridade – Ambiguidade
Sumário:
1 – Só pode aclarar-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade ou ambiguidade.
2 – Tal obscuridade ou ambiguidade tem que ser concretamente apontada.
Processo nº. 688/08
Recorrente: Chavissimo – Gestão e Administração de Bens, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Brandão de Pinho
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública vem pedir a aclaração do acórdão de fls. 201 e seguintes, alegando, em síntese,
que a decisão – “conceder provimento ao recurso, convolando a impugnação judicial em acção administrativa especial e julgando esta procedente, consequentemente anulando o acto administrativo sobre
matéria tributária impugnado, que rejeitou, por extemporaneidade, o pedido de revisão” – levanta a
seguinte dúvida: se o “acórdão apenas decidiu a convolação da impugnação em acção administrativa
especial ou também julgou procedente essa acção”.
Requer, assim, a aclaração da parte dispositiva da decisão.
A requerida nada veio dizer.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se expressa, nomeadamente, nos acórdãos deste STA, de 12 de Janeiro de 2000 – recurso
n.º 13.491 e de 10 de Maio de 2000 – recurso n.º 22.648, só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão
se ele contiver alguma obscuridade ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma
passagem cujo sentido não se compreende, e ambíguo quando permita interpretações diferentes - artigo 669.º, n.º 1 do CPC.
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Como pode ler-se em Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V, pp. 151 e 153, citando jurisprudência
do Supremo Tribunal de Justiça:
“A sentença é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua,
quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz quis
dizer; no outro, hesita-se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos”.
Por outro lado, “para poder ser atendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte,
concretamente, a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente
de vício que prejudique a compreensão da sentença”.
“Quando o que se pede não é uma aclaração, mas um aditamento, deve indeferir-se o requerimento,
embora o aditamento interesse à sequência do recurso”.
Ora, a requerente não concretiza nenhuma ambiguidade ou obscuridade, verdadeira e própria, da
decisão cuja aclaração pretende.
Na verdade, a dúvida expressa só pode resultar, porventura por deficit de atenção, de uma leitura
descuidada da parte decisória do acórdão reclamado.
Pois, como se pode perguntar se apenas se “decidiu a convolação” ou “também se julgou procedente
a acção” se o Tribunal expressamente refere, expressis verbis, que julgou tal acção procedente?
Aliás, o Tribunal disse mais (até, porventura, sem precisar de o fazer): concretizou em que consistia tal procedência, definindo o conteúdo do acto anulado – “que rejeitou, por intempestividade, o
pedido de revisão”.
Todavia, e ainda que as decisões dos tribunais devam resolver juridicamente conflitos de interesses, não tendo – nem podendo ter – propósitos meramente académicos e por tal se destinando, directa
e imediatamente, a juristas, advogados ou não, sempre, ainda que didacticamente, se dirá o seguinte.
O Tribunal anulou o acto que rejeitou, por extemporaneidade, o pedido de revisão.
Pelo que não se pronunciou – nem o podia fazer – sobre o seu diferimento ou indeferimento:
apenas, pois, decidiu que o pedido era tempestivo, pelo que é tal tempestividade que vincula a Administração, para o que convocou a aplicabilidade do artigo 78.º da Lei Geral Tributária ao pedido de
revisão de emolumentos.
Ou seja: a Administração não pode, ora e de novo, rejeitar o pedido de revisão por extemporaneidade, antes há-de, se a tal nada mais obstar, decidir do seu mérito, deferindo-o ou indeferindo-o.
Pois que o Tribunal apenas anulou o acto impugnado que rejeitou, por extemporaneidade, o pedido
de revisão que, assim, considerou tempestivo.
Aliás, a própria requerente sublinha, a negrito, a parte decisória: julgou-se a acção procedente e
anulou-se o acto impugnado “que rejeitou, por extemporaneidade, o pedido de revisão”.
Como, pois, perguntar-se se a acção foi julgada procedente?
Resposta claramente afirmativa.
Todavia, tal procedência não tem o conteúdo que a requerente aparentemente lhe conferiu.
Significa apenas, e logo literalmente – repete-se -, que o pedido de revisão é tempestivo, havendo
pois, agora, a Administração que apreciar o respectivo mérito.
Termos em que se indefere o pedido de aclaração.
Custas pela requerente, com taxa de justiça de 5 ucs.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. Brandão de Pinho (Relator) — Pimenta do Vale — Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão da hierarquia.
Sumário:
I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal de Administrativo, nos
recursos interpostos directamente das decisões dos TT de 1ª Instância, apenas
tem competência para conhecer de matéria de direito (cfr. artºs 21º, n.º 4, 32º,
n.º 1, alínea b) e 41º, n.º 1, alínea a) do ETAF, na anterior redacção e 280º, n.º 1
do CPPT).
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II — Se, nas conclusões das suas alegações, o recorrente invocar matéria de facto que
não foi levada em consideração na decisão recorrida, é aquela Secção incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, sendo competente o
Tribunal Central Administrativo.
Processo n.º 894/08-30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Caixa Geral de Depósitos, SA, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário
de Lisboa que julgou parcialmente improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de
liquidação adicional de IRC, derrama e juros compensatórios, respeitantes ao exercício de 2000, no
valor global de € 20.432.131,19, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
a) O art. 23º, n.º 4 do Código do IRC condiciona a aceitação dos encargo com prémios de seguros de
vida, de doença e de acidentes pessoais como custo fiscal à consideração dos mesmos como rendimentos
do trabalho dependente, nos termos da primeira parte do art. 2º, n.º 3, b), 3) do Código do IRS;
b) Ou seja, a condição para que seja um custo fiscalmente aceite é que estejamos, objectivamente,
perante rendimentos subsumíveis no conceito legal de rendimentos do trabalho dependente, e não que
haja lugar à tributação efectiva dos mesmos;
c) Deste modo, encargos desta natureza, suportados pela Sucursal de Macau, constituem um
custo fiscalmente aceite, na medida em que são subsumíveis no referido conceito de rendimentos do
trabalho dependente, ainda que, por força das regras da tributação internacional, não sejam tributados
em Portugal, na esfera dos respectivos beneficiários;
d) O tribunal a quo não aceitou este entendimento da ora Recorrente sem, contudo, enunciar
com clareza os requisitos que considera serem condição de consideração destes encargos como custo
fiscal;
e) A versão do PCSB vigente no exercício de 2000 mandava contabilizar na Conta 9203 — “Linhas de crédito irrevogáveis” os montantes das linhas de crédito abertas a favor dos utilizadores de
cartões de crédito;
f) As provisões para riscos gerais de crédito constituídas nesse exercício reflectiam, necessariamente, essa contabilização;
g) E, por se tratar de provisões impostas pelo Banco de Portugal, devem ser aceites como custo
fiscal, nos termos do art. 33º, n.º 1, d) do Código do IRC;
h) O tribunal a quo, contudo, confirmou a posição da Administração Fiscal sobre esta matéria,
embora para o fazer se tenha limitado a referir o disposto no art. 7º, n.º 1 do Aviso n.º 3/95 do Banco
de Portugal, sem fazer qualquer referência ao PCSB (também emanado do Banco de Portugal), nem
ao referido art. 33º do Código do IRC;
i) E, salvo melhor opinião, o entendimento da ora Recorrente em nada é fragilizado, antes pelo
contrário, pelas regras relativas à constituição de provisões constantes do Aviso n.º 3/95, as quais
cumpriu integralmente;
j) Por outro lado, a Administração Fiscal não pode tomar como ponto de partida para ulteriores
correcções, os montantes de prejuízos que corrigiu, mas que, por força da pendência de processo judicial, não tenham carácter definitivo;
k) Com efeito, a Administração Fiscal parte das correcções anteriores e apenas considera dedutíveis os prejuízos fiscais existentes de acordo com os seus cálculos, ignorando, por completo, que os
mesmos foram judicialmente postos em crise, violando assim o direito irrenunciável do contribuinte a
impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus direitos e interesses legalmente protegidos;
l) O limite temporal para o reporte de prejuízos estabelecido no art. 46º, n.º 1 do Código do IRC
é de todo incompatível com o prazo de caducidade do direito à liquidação consagrado no art. 79º do
Código do IRC, não se encontrando esta situação salvaguardada;
m) Se for proferida nos presentes autos uma decisão, tomando como boas as correcções aos prejuízos fiscais declarados pela Recorrente em 1994 e 1995, a uma posterior decisão no âmbito do processo
de impugnação judicial relativo a esses exercícios, que venha a atender os argumentos aduzidos pela
ora Recorrente, carece de utilidade;
n) Mas, mais grave do que este entendimento da Administração Fiscal, é o facto de na douta sentença recorrida não terem sido tiradas todas as consequências da situação descrita pela ora Recorrente,
que inviabiliza o reporte de prejuízos e torna perfeitamente inexequível uma futura sentença favorável,
como se espera, noutro processo judicial;
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o) A douta sentença recorrida, neste âmbito, limita-se a remeter para uma norma legal que, salvo
melhor opinião, não tem aplicação ao caso concreto;
p) Em relação ao exercício de 1999, a Administração Fiscal ignora a declaração de substituição
entregue pela Recorrente em 21 de Junho de 2000, na qual se declara um lucro tributável de Esc.
6.175.664.733$00, e não de Esc. 6.808.906.379$00, como se refere no mapa de reporte de prejuízos
elaborado pela Administração Fiscal; acresce que o lucro tributável corrigido pela Administração Fiscal
foi Esc. 6.650.662.680$00 (€ 33.173.365,59), e não Esc. 7.283.904.331$00 (€ 36.331.961,63), como,
certamente por lapso, se refere, motivos pelos quais, ainda que a ora Recorrente não veja atendidas as
demais pretensões expressas, sempre terá de ser efectuada esta rectificação, que reduzirá o IRC devido
para € 15.663.325,52;
q) Esta questão, contudo, não foi apreciada pelo tribunal a quo na douta sentença recorrida.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer suscitando a questão prévia da incompetência,
em razão da hierarquia, deste STA para conhecer do recurso, uma vez que as conclusões e) e p) da
sua motivação do recurso “enunciam factos não contemplados na fundamentação fáctica da decisão
impugnada, das quais a recorrente pretende extrair consequência jurídica”.
Desta questão prévia foram notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC), tendo respondido, apenas,
a recorrente, nos termos que constam de fls. 174, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para
todos os efeitos legais.
Não obstante ter procedido já à liquidação da dívida tributária em causa (vide fls. 177), a recorrente
veio “informar que tem interesse na manutenção do presente recurso” (vide fls. 182).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. O Banco Nacional Ultramarino, S.A., incorporado na impugnante por fusão, foi objecto de
uma acção de fiscalização por parte da Direcção de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária de
DGCI relativa ao exercício de 2000, da qual resultaram correcções ao lucro tributável no valor de €
8.014.133,80, que deu origem à liquidação de IRC n.º 20038310005761 de 2003/05/21. — Doc. fls. 38
dos autos e fls. 82 e ss do PAT.
2. A Administração Tributária não aceitou como custo fiscal o montante de € 109.030,46, referente
a prémios de seguro de vida, de acidentes pessoais e de doença, por entender que os mesmos não devem
ser considerados realizações de utilidade social nem rendimentos do trabalho dependente nos termos
do n.º 4 do art. 23º do CIRC e da 1ª parte do art. 2º n.º 3, c), 3) do CIRS — Doc. fls. 92 e 93 do PAT.
3. A Administração Tributária não aceitou igualmente como custo fiscal, por considerar que
não respeitavam os termos dos regimes estabelecidos nos Avisos do Banco de Portugal, as provisões
constituídas pelo BNU:
A) para riscos gerais de crédito relativamente ao limite não utilizado dos cartões de crédito, no
montante de € 140.459,60. — Doc. fls. 93 e 94 do PAT.
B) no valor de € 2.843.615,39 (provisão para pensões de reforma e sobrevivência) — Doc. fls. 95
e 96 do PAT.
4. A Administração Tributária considerou que o BNU incluiu indevidamente o montante de esc.
687.201.574 no cálculo do limite definido no n.º 3 do art. 38º do CIRC, por aquele valor ter um carácter
extraordinário, dado que respeita a indemnizações atribuídas a empregados que passaram à situação
de reforma antecipada, no âmbito de cessação do contrato de trabalho por acordo das partes. — Doc.
fls. 96 e 97 do PAT.
5. A Administração Tributária considerou que o valor de € 206.988,16 da sucursal do BNU de
Macau, deveria ter sido acrescido ao Q. 07 da decl. Mod. 22 Independentemente da existência de crédito
de imposto, por se referir a imposto sobre os lucros que concorreu para o resultado contabilístico da
sucursal e por essa razão para o resultado global. — Doc. fls. 99 do PAT.
6. Os custos de € 37.294,08 e de € 25.154,38, respeitantes a Reposição a cliente e a Cheque indevidamente pago respectivamente, não foram aceites pela AT por no primeiro caso entender que do
documento apresentado pela entidade inspeccionada não resulta claro o motivo pelo qual o banco deva
suportar um custo decorrente de tal reposição, e por no segundo caso entender que esse pagamento
indevido se deveu a negligência do BNU, não revestindo assim o carácter de indispensabilidade para
a obtenção dos proveitos a que se refere o art. 23º do CIRC.
7. O montante dos prejuízos fiscais considerados pela AT na liquidação impugnada foi de
€ 2.187.591,27, tendo a Administração Tributária corrigido o montante dos prejuízos fiscais dedutíveis
no montante de – € 44.086.510,39. —Doc. fls. 79 e 80.
3 - Cumpre decidir a questão prévia suscitada pelo Exmº Magistrado do Ministério Público, aliás,
de conhecimento oficioso (artº 16º, n.º 2 do CPPT), por que prejudicial.
Como é sabido, o STA só é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos das
decisões dos tribunais tributários de 1ª instância e em causa estiver, apenas, matéria de direito.
Versando o recurso, também, matéria de facto, competente é, não já o STA, mas sim o TCA.
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É o que resulta do disposto nos artºs 21º, n.º 4, 32º, n.º 1, alínea b) e 41º, n.º 1, alínea a) do ETAF,
na anterior redacção e 280º, n.º 1 do CPPT.
Fazendo aplicação de tais princípios ao caso subjudice, verifica-se que, nas conclusões das suas
alegações, a recorrente refere que:
“p) Em relação ao exercício de 1999, a Administração Fiscal ignora a declaração de substituição entregue pela Recorrente em 21 de Junho de 2000, na qual se declara um lucro tributável de
Esc. 6.175.664.733$00, e não de Esc. 6.808.906.379$00, como se refere no mapa de reporte de prejuízos
elaborado pela Administração Fiscal; acresce que o lucro tributável corrigido pela Administração Fiscal
foi Esc. 6.650.662.680$00 (€ 33.173.365,59), e não Esc. 7.283.904.331$00 (€ 36.331.961,63), como,
certamente por lapso, se refere, motivos pelos quais, ainda que a ora Recorrente não veja atendidas as
demais pretensões expressas, sempre terá de ser efectuada esta rectificação, que reduzirá o IRC devido
para € 15.663.325,52…”.
Ora, este circunstancionalismo fáctico não foi fixado na sentença recorrida, nem tão pouco ali foi
levada em consideração, pretendendo, assim, a recorrente “extrair consequência jurídica”, como bem
a anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer.
Deste modo, o teor de tal conclusão não oferece dúvidas de que a recorrente não cingiu a sua
divergência com a decisão “a quo” à interpretação e aplicação da lei, uma vez que nela se faz referência
a matéria de facto, pelo que o mesmo não versa apenas matéria de direito.
Assim, deve entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito,
pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento
(cfr. artºs 21º, n.º 4, 32º, n.º 1, alínea b) e 41º, n.º 1, alínea a) do ETAF, na anterior redacção e 280º,
n.º 1 do CPPT).
4 – Nestes termos, acorda-se em julgar esta Secção do STA incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do presente recurso, sendo competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo
Sul (Secção do Contencioso Tributário) (cfr. artº 18º, n.º 3 do CPPT).
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 150 euros e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 13 de Maio de 2009. – Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Recurso jurisdicional. Recurso para melhoria da aplicação
do direito e uniformização de jurisprudência. Aplicação subsidiária do artigo 73.º,
n.º 2 do RGCO. Pagamento especial por conta. Constitucionalidade.
Sumário:
I — É admissível recurso da decisão que aplicou coima de valor inferior à alçada do
tribunal de 1ª instância, quando o mesmo se torne necessário para melhoria da
aplicação do direito e uniformização de jurisprudência.
II — Pelo que é, assim, aqui aplicável, subsidiariamente, o disposto no artigo 73.º, n.º 2
do Regime Geral das Contra-Ordenações.
III — O pagamento especial por conta, previsto no artigo 98.º, n.º 1 do CIRC, não
viola os princípios constitucionais da tributação pelo lucro real ou da proporcionalidade, com ressalva dos casos em quem ocorre uma manifesta desproporção
entre o elevado pagamento por conta devido em função do exercício anterior em
comparação com a matéria colectável do exercício seguinte.
Processo n.º 927/08-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Táxis Raimundo Madeira, Lda e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Magistrada do Ministério Público, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou procedente o recurso que a firma Táxis Raimundo Madeira,
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Lda, melhor identificada nos autos, deduziu contra a decisão do Chefe dos Serviços de Finanças de
Vila Real de Santo António, que lhe aplicou uma coima, no valor de € 275,00, por não ter efectuado o
pagamento especial por conta do IRC, relativo a 03/06, dela vem interpor o presente recurso jurisdicional, formulando as seguintes conclusões:
I- Não é inconstitucional a norma constante do artº 98º n.º 1 do CIRC, por não violar o disposto
nos artºs 103º e 104º n.º e da C.R.P.
II- Deve, pois, manter-se a decisão que aplicou a coima com fundamento no não cumprimento
do citado artº 98º n.º 1 do CIRC.
III- Não decidindo assim violou a douta sentença recorrida o disposto nos artºs 98º n.º 1 do CIRC
e 26º n.º 4 e 114º n.º 2 e 5 do RGIT.
A Fazenda Pública e a recorrida não contra-alegaram.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que o recorrente era o Ministério
Público.
O Tribunal Central Administrativo Sul, por despacho a fls. 142 dos autos, considerou-se incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
─ O Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Tavira aplicou uma coima a David Jorge &
Filhos, Lda., no valor de € 275,00, por ter considerado que ela não efectuou o pagamento especial por
conta do IRC de 03/2006, cujo prazo terminou em 31-03-2006.
─ Foi ali considerado que essa conduta infringiu a norma do art. 98º do CIRC e que era punível
pelos artigos 114º, nºs 2 e 5, alínea J) e 26º, n.º 4 do RGIT.
─ A primeira notificação que lhe foi endereçada no processo contra-ordenacional considera-se
efectuada no dia 20-03-2007.
3 – O presente recurso foi interposto pelo EMMP ao abrigo dos artºs 73º, n.º 2 e 74º, n.º 2 do
RGCO.
Sendo estas normas subsidiárias do RGIT, nos termos do artº 3º, alínea b) deste diploma legal,
aprovado pela Lei 15/2001 de 5-6, serão as ditas normas constantes daqueles artº 73º e 74º a delimitar
o âmbito do presente recurso.
Com efeito estabelece o predito artº 73º, n.º 2 que “para além dos casos enunciados no número
anterior, poderá a relação, a requerimento do arguido ou do Ministério Público, aceitar o recurso da
sentença quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência”, acrescentando o artº 74º, n.º 2 do mesmo RGCO que, nos
casos previstos no n.º 2 do artº 73º, o requerimento deve seguir junto ao recurso, antecedendo-o.
E tal requerimento acompanhou o recurso e respectivas alegações encontrando-se, por isso, respeitado o mencionado artº 74º 2 do RGCO.
Conclui, porém, a Magistrada recorrente que, no caso dos autos, o presente recurso “mostra-se
manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito dado que permitirá evitar que a Administração continue a aplicar coimas em situações semelhantes, cujas decisões vêm depois a ser anuladas judicialmente, sem que haja apreciação de um tribunal superior quanto à inconstitucionalidade
invocada…
A questão da inconstitucionalidade dos pagamentos por conta de IRC - quer os pagamento gerais
por conta, quer o pagamento especial por conta - tem gerado debate e controvérsia na doutrina, não
havendo contudo, (segundo julgámos) jurisprudência sobre tal matéria, o que será devido, possivelmente,
ao baixo montante das coimas e ao disposto no artº 83º n.º 1 do RGIT”.
Importa, por isso e antes do mais, verificar se é de aceitar o recurso da sentença ou, nos termos
legais, se o presente recurso se afigura manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito
ou à promoção da uniformidade da jurisprudência, já que de questão prévia, prejudicial, se trata (cfr.
artº 74º, n.º 3 do RGCO).
Acerca da questão da necessidade de recurso jurisdicional para a “melhoria da aplicação do direito”, debruçou-se já esta Secção do STA, no Acórdão de 18/6/03, in rec. n.º 503/03.
Ali se escreve que “o artº 73º n.º 2 do RGCO - aplicável ao caso por força do artº 3º alínea b) do
RGIT - prevê a aceitação do recurso da sentença, a requerimento do arguido ou do MP, “quando tal se
afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade
da jurisprudência”.
Na verdade e uma vez que a não admissibilidade do recurso, em matéria contra-ordenacional,
suscita fundadas dúvidas de constitucionalidade, tal inciso normativo concretiza “uma válvula de segurança do sistema de alçadas que permita assegurar a realização da justiça”.
Cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT, Anotado, 2ª edição, pág. 506. […]
Refere-se tal inciso normativo à necessidade manifesta do recurso para melhoria da aplicação
do direito.
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E, dado o escopo referido - válvula de segurança do sistema - ele não deve restringir-se, ao contrário
do que parece resultar da sua letra, aos casos em que apenas estejam em causa questões de interpretação
ou aplicação da regra jurídica, propriamente ditas.
Antes deve admitir-se em termos de “permitir o controle jurisdicional dos casos em que haja erros
claros na decisão judicial ou seja comprovadamente duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja
perante uma manifesta violação do direito”.
Cfr., cit, pag. 506”.
Explicitada a lei e o seu sentido, resta-nos agora decidir, preliminarmente, se estamos perante uma
questão manifestamente necessária à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade
da jurisprudência.
E a resposta não pode deixar de ser afirmativa.
Com efeito, merecem acolhimento os fundamentos invocados pela recorrente tendo em vista a
admissão do recurso.
Na verdade, prefigura-se como muito duvidosa a solução jurídica perfilhada na sentença recorrida no sentido da anulação da decisão que aplicou a coima com fundamento em violação do “nosso
texto legislativo fundamental”, circunstância esta que no caso se mostra agravada por ter escapado à
sindicância do Tribunal Constitucional.
Sendo assim, é de admitir o recurso, ao abrigo do citado artigo 73.º, n.º 2 do RGCO.
4 – Como se escreveu no Acórdão desta Secção do STA, datado de 18/2/09, in rec. n.º 926/08,
tirado em caso em tudo idêntico, que o Relator subscreveu e que, por isso, passámos aqui a transcrever,
“a sentença recorrida, para fundamentar a sua decisão e nada aduzindo em termos de esforço argumentativo próprio, limita-se a proceder a uma “colagem, em termos algo desconexos, de textos doutrinários em que se lançam dúvidas sobre a constitucionalidade de certos pontos do regime do pagamento
especial por conta, previsto no artigo 98.º n.º 1 do CIRC, ou se sustenta, mesmo, que eles estão feridos
de inconstitucionalidade” (vide decisão sumária do TC acima referida).
Em remate do que concluiu do seguinte modo:
“Ora, sendo as coisas assim e considerando que, de acordo com o disposto no n.º 3 do art. 103.º
da Constituição da República, «ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido
criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroactiva ou cuja liquidação e cobrança se
não façam nos termos da lei», impõe-se concluir que a decisão que aplicou a coima à Arguida violou
o nosso texto legislativo fundamental e por isso não se pode manter.”
Significa isto que a sentença não emitindo embora um juízo expresso de inconstitucionalidade
normativa a respeito do questionado pagamento especial por conta e recusando, em consequência, a
aplicação do n.º 1 do artigo 98.º do CIRC, ainda assim se tem de concluir que a esse respeito o fez de
forma implícita e projectando esse juízo de inconstitucionalidade sobre a própria decisão administrativa
sancionatória que foi objecto de recurso.
Vejamos.
Não se desconhece que a conformidade constitucional do pagamento especial por conta suscita controvérsia.
Todavia, o pagamento especial por conta, enquanto antecipação do imposto devido e não se definindo a norma do artigo 98.º n.º 2 do CIRC como uma norma de incidência objectiva de IRC, mas antes
uma norma dirigida à regulamentação da matéria do pagamento do imposto assente numa presunção
ilidível de rendimentos, só em “casos extremos” padecerá de inconstitucionalidade por afronta aos
princípios da tributação pelo rendimento real e da proporcionalidade (artigos 104. n.º 2 e 18. n.º 2 da
CRP), como defende a recorrente (cfr, “O pagamento especial por conta: questões de conformidade
constitucional”, de Saldanha Sanches, in Revista Fiscalidade n.º 35).
Ainda a este propósito veja-se ainda a posição expressa pelo Prof. Casalta Nabais (Direito Fiscal,
28 Edição, págs. 564 e 565). Escreve o conceituado Professor: “Introduzido em 1998, o pagamento
especial por conta foi objecto de profundas alterações na LOE/2003... O pagamento especial por conta,
diferentemente do que acontece com os pagamentos por conta normais... será deduzido, nos termos
do art. 87º, ao montante apurado na declaração periódica de rendimentos do próprio exercício a que
respeita ou, se insuficiente, até ao quarto exercício seguinte.
“O que toma o pagamento especial por conta num empréstimo forçado ou mesmo num imposto
(na medida em que não venha a ser deduzido nos quatro exercícios seguintes) de discutível constitucionalidade. Isto sobretudo se tivermos em conta o montante elevado que, na versão da LOE/2003,
esse pagamento pode atingir”.
Revertendo à situação em causa nos autos, para efeito de um juízo consistente de inconstitucionalidade importará apurar se ocorre uma enorme e intolerável desproporção entre o pagamento por
conta devido em função do exercício anterior em comparação com a matéria colectável do exercício
seguinte (cfr. acórdão de 28-02-08, no processo n.º 1221/06).
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Ora, acontece que o probatório não fornece qualquer dado de facto que permita alicerçar essa
desproporção, tão pouco se antevendo que o pagamento por conta em falta não possa ser deduzido até
ao quarto exercício seguinte (cfr. acórdão de 27-06-07, no processo n.º 353/07).
Deste modo, não se acompanha a sentença recorrida no juízo implícito de inconstitucionalidade
da norma constante do artigo 98.º, n.º 1 do CIRC, porque decorrente de uma apreciação em abstracto
e sem atender ao caso concreto.
Em face disso, não se pode manter a conclusão que daí retira a sentença no sentido da “decisão
que aplicou a coima à Arguida violou o nosso texto legislativo fundamental”, em resultado do que a
anulou”.
5 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e em consequência do que se nega provimento ao recurso interposto da decisão administrativa
de aplicação da coima de € 275,00, que assim se mantém.
Sem custas neste STA, ficando as custas na instância a cargo da ora recorrida, com procuradoria
de 1/6.
Lino.

Lisboa, 13 de Maio de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão de 13 de Maio de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Oposição à execução fiscal. Competência internacional.
Sumário:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 65.º do Código de Processo Civil, e de
acordo com o artigo 27.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro,
e o artigo 12.º, n.º 3, da Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de
1976, o Tribunal Administrativo e Fiscal goza de competência internacional para o
conhecimento da oposição deduzida à execução fiscal, a correr termos no respectivo
Serviço de Finanças ao abrigo do mecanismo de assistência mútua entre Estados
membros da Comunidade Europeia em matéria de cobrança de créditos respeitantes
a impostos.
Processo n.º 1031/08-30.
Recorrente: Transluis – Transportes de Mercadorias, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 TRANSLUÍS - TRANSPORTES DE MERCADORIAS, LDA” vem recorrer da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que declarou internacionalmente incompetente o Tribunal
e, em consequência, absolveu a Fazenda Pública da instância.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. No caso dos autos verificam-se todos os factores de atribuição da competência internacional dos
tribunais português previstos no art. 65º do CPC, a saber: a) A oponente tem sede social ou domicílio
fiscal em Portugal; b) a oponente e o serviço de Finanças são da área territorial do TAF de Viseu; c)
foram praticados em Portugal alguns dos factos que integram a causa de pedir, v.g., o carregamento
e início do transporte do produto, bem como a recepção do documento administrativo e acompanhamento do produto; d) a oponente não podia ter tornado efectivo o seu direito senão por meio de acção
proposta em Portugal ou, pelo menos, a sua propositura no estrangeiro constituiria uma dificuldade
(muito) apreciável, pois é uma micro empresa familiar com 3 trabalhadores e que apresentou prejuízos
nos últimos anos de actividade, 2004 a 2006.
2. A citação/notificação oponente com toda a fundamentação em língua espanhola, língua que
a oponente não domina em termos de poder saber se e como deve exercer os seus direitos de defesa,
configura uma falta de citação, geradora de nulidade de todo o processado (art. 195.º, 1, alínea e) do
CPC).
3. Tendo a oponente sido citada em 2005 pelo Serviço de Finanças de Castro Daire, nos termos
e para os efeitos do disposto nos artigos 196.º, 201.º e 204.º do CPPT, e pretendendo opor-se à execu-
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ção, teria necessariamente de recorrer aos tribunais portugueses, concretamente, ao TAF de Viseu, nos
termos da citação e por aplicação dos arts. 12.º, 3, DT76/308/CEE, Conselho, de 15/03/1976 e 27.º, 3,
do DL 296/2003, de 21/11.
4. A norma do n.º 3 do art. 27.º do DL 296/2003 deve ser interpretada e aplicada tal como propugna a oponente, pois caso contrário viola-se o n.º 3 do art. 12.º da DT 76/308/CEE que prevê que a
impugnação (termo aqui utilizado em sentido amplo no sentido de defesa, reacção) que incida sobre
as medidas de execução tomadas no Estado membro onde a autoridade requerida tem a sua sede, a
acção deve ser proposta perante a instância competente desse Estado membro, nos termos das suas
disposições legislativas ou regulamentares.
5. Por cautela de patrocínio, subsistindo dúvidas sobre a interpretação do referido art. 12.º, 1 e 3,
da DT 76/308/CEE, então, ao abrigo do art. 234,º do Tratado CE, esse Alto Tribunal deverá socorrer-se
do recurso prejudicial para o Tribunal de Justiça.
Neste caso, a pergunta que se propõe é a seguinte:
“O artigo 12.º, 3, da Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15.03.1976, que dispõe: “Quando
a impugnação incidir sobre as medidas de execução tomadas no Estado membro onde a autoridade
requerida tem a sua sede, a acção deve ser proposta perante a instância competente deste Estado
membro, nos termos das suas disposições legislativas ou regulamentares.”, deve ser interpretado no
sentido de que a impugnação (versão portuguesa), “contestation” (versão francesa) ou “are contested”
(versão inglesa) abrange a oposição à execução, único meio de defesa dos contribuintes em Portugal em
sede de processo de execução fiscal (processo de natureza judicial) contra esta e com os fundamentos
previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)?
6. Acresce que a interpretação dada pelo Tribunal recorrido ao art. 27.º do DL n.º 269/2003 viola
ainda o acesso da recorrente aos tribunais e à tutela jurisdicional efectiva consagrados nos arts. 20.º, 1,
e 268.º, 4, da CRP e arts. 9.º e 95.º, 1, da LGT.
7. Para além de violar o princípio fundamental do direito de defesa de ampla consagração na
jurisprudência comunitária (v.g., acórdãos dos processos C-395/00, C-462/98, C-32/95).
8. Preceitos jurídicos violados: arts. 27.º, 3, do Dec.-Lei n.º 269/2003, de 21/11; art. 12.º, 3, da
Directiva n.º 76/308/CEE, do Conselho, de 15/03; arts. 20.º, 1, e 268.º, 4, da CRP; arts. 9.º e 95.º, 1, da
LGT; e princípio fundamental do direito de defesa.
Nestes termos e nos mais de direito cujo suprimento se espera de V. Exas., deve a douta
sentença recorrida ser revogada e substituída por acórdão que determine a competência internacional dos tribunais portugueses para julgar o caso dos autos.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
O recurso deve proceder pelas razões aduzidas pela recorrente nas suas conclusões 3ª e 4ª por
nelas se fazer a melhor interpretação da lei aplicável.
Se, porém, subsistirem dúvidas sobre a conformidade da norma do art. 27º do Decreto-Lei
n.º 296/2003 de 21 de Novembro com o artº 12 da Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março
de 1976, nada a opor ao sugerido reenvio prejudicial, atento até o disposto no art. 234º do Tratado da
Comunidade Europeia.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor da sentença recorrida, das conclusões da alegação, bem como da posição do
Ministério Público, a única questão que aqui se coloca é a de saber da competência em razão da nacionalidade do Tribunal recorrido, no presente caso.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Em 2005.03.04, no Serviço de Finanças de Castro Daire, foi autuado o processo de execução
fiscal n.º 2526200501000373, instaurado contra a Oponente, ao abrigo do mecanismo de assistência
mútua entre Estados membros da Comunidade Europeia em matéria de cobrança de créditos respeitantes a impostos;
B) Em 2005.03.08, a Oponente foi citada;
C) Em 2005.10.10, a oposição deu entrada no Serviço de Finanças de Castro Daire.
2.2 A lei processual tributária não trata directamente da competência internacional dos tribunais
portugueses. Atenta a natureza do caso omisso na lei processual tributária, à situação é aplicável o
disposto no artigo 65.º do Código de Processo Civil – cf. o artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Sob a epígrafe “Factores de atribuição da competência internacional”, o artigo 65.º do Código
de Processo Civil (ratione tempore, aqui aplicável na redacção do, dispõe como segue.
1- Sem prejuízo do que se ache estabelecido em tratados, convenções, regulamentos comunitários
e leis especiais, a competência internacional dos tribunais portugueses depende da verificação de
alguma das seguintes circunstâncias:
a) Ter o réu ou algum dos réus domicílio em território português, salvo tratando-se de acções
relativas a direitos reais ou pessoais de gozo sobre imóveis sitos em país estrangeiro;
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b) Dever a acção ser proposta em Portugal, segundo as regras de competência territorial estabelecidas na lei portuguesa;
c) Ter sido praticado em território português o facto que serve de causa de pedir na acção, ou
algum dos factos que a integram;
d) Não poder o direito invocado tornar-se efectivo senão por meio de acção proposta em território português, ou constituir para o autor dificuldade apreciável a sua propositura no estrangeiro,
desde que entre o objecto do litígio e a ordem jurídica nacional haja algum elemento ponderoso de
conexão, pessoal ou real.
2.- Para os efeitos da alínea a) do número anterior, considera-se domiciliada em Portugal a pessoa colectiva cuja sede estatutária ou efectiva se localize em território português, ou que aqui tenha
sucursal, agência, filial ou delegação.
O que desde logo se retira de uma simples leitura especialmente do n.º 1 do artigo 65.º do Código
de Processo Civil é que a atribuição de competência internacional aos tribunais portugueses tem de ser
feita «Sem prejuízo do que se ache estabelecido em tratados, convenções, regulamentos comunitários
e leis especiais».
A Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976, no seu artigo 12.º, estabelece
como segue.
Se, no decurso do processo de cobrança, o crédito ou o título executivo emitido no Estado membro
onde a autoridade requerente tem a sua sede forem impugnados por qualquer interessado, a acção deverá
ser proposta por este perante a instância competente do Estado membro onde a autoridade requerente
tem a sua sede, em conformidade com as normas jurídicas em vigor nesse Estado (…) [n.º 1].
Quando a impugnação incidir sobre as medidas de execução tomadas no Estado membro onde a
autoridade requerida tem a sua sede, a acção deve ser proposta perante a instância competente deste
Estado membro, nos termos das suas disposições legislativas ou regulamentares [n.º 3].
Esta Directiva foi transposta para a ordem jurídica interna portuguesa pelo Decreto-Lei n.º 296/2003,
de 21 de Novembro, o qual, por sua vez, no seu artigo 27.º, estabelece como segue.
Se, no decurso do processo de cobrança, o crédito ou o título executivo for objecto de reclamação,
impugnação ou deduzida oposição à execução por quem tem interesse legítimo, a acção correspondente deve ser proposta por este perante a instância competente do Estado membro onde a autoridade
requerente tem a sua sede, em conformidade com a legislação interna desse Estado [n.º 1].
Quando a acção tiver por objecto medidas de execução adoptadas no Estado membro da autoridade requerida, esta deve ser proposta perante a instância competente para apreciar a questão de
acordo com a legislação interna aplicável aos créditos nacionais similares [n.º 3].
Quanto às “Regras relativas à prescrição”, sob esta epígrafe, o artigo 9.º do mesmo Decreto-Lei
n.º 296/2003, de 21 de Novembro, reza como segue.
1. As questões relativas à prescrição são reguladas exclusivamente pela legislação em vigor no
Estado membro da autoridade requerente.
2. Os actos praticados no Estado membro da autoridade requerida se forem susceptíveis de operar
a suspensão ou a interrupção da prescrição de acordo com as normas jurídicas em vigor no Estado
membro da autoridade requerente consideram-se como praticados neste último Estado.
O «estabelecido em tratados, convenções, regulamentos comunitários e leis especiais», de que se
fala no artigo 65.º do Código de Processo Civil, não pode realmente sair prejudicado pelo que venha a ser
determinado no direito interno em matéria de competência internacional dos tribunais portugueses.
E, se é verdade que o Código de Processo Civil, ao estabelecer na alínea a) do n.º 1 citado artigo 65.º
que a competência internacional dos tribunais portugueses depende da verificação nomeadamente
da circunstância de «Ter o réu ou algum dos réus domicílio em território português», não ofende a
supracitada Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976; é verdade também que o
Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, não ofende, senão que antes dá rigoroso cumprimento à
mesma Directiva, uma vez que, no n.º 3 do seu artigo 27.º, dispõe identicamente que «Quando a acção
tiver por objecto medidas de execução adoptadas no Estado membro da autoridade requerida, esta
deve ser proposta perante a instância competente para apreciar a questão de acordo com a legislação
interna aplicável aos créditos nacionais similares» – cf. de novo o artigo 12.º, n.º 3, da supracitada
Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida, na sua parte mais significativa, discorre essencialmente do seguinte modo.
O artigo 27/1, dispõe que, se no decurso do processo de cobrança, for deduzida oposição à execução
por quem tem interesse legítimo, a acção correspondente deve ser proposta por este perante a instância
competente do Estado membro onde a autoridade requerente tem a sua sede, em conformidade com a
legislação interna desse Estado.
É exactamente este o caso dos autos.
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Mas, instaurada a execução fiscal no Estado membro da autoridade requerida, o executado veio
aqui deduzir oposição com fundamento na prescrição da dívida exequente e na falta de requisitos do
título executivo.
Entretanto, a presente oposição deveria ter sido deduzida perante a instância competente do Reino
de Espanha, nos termos dos artigos 9.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro.
Mas o que acontece é que a oponente, ora recorrente, foi citada em 2005.03.08 pelo Serviço de
Finanças de Castro Daire, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2526200501000373, para pagar
a dívida no prazo de 30 dias ou para requerer o pagamento desta em prestações (artigo 196.º CPPT) ou a
dação em pagamento (artigo. 201.º CPPT) ou para deduzir oposição judicial com base nos fundamentos
prescritos no artigo 204.º do CPPT (cf. o documento de citação a fls. 13 dos autos).
Pelo que a oponente, ora recorrente, para deduzir a presente oposição à execução fiscal, em sintonia
com a citação recebida, teve necessariamente de recorrer aos tribunais portugueses, os quais, no caso,
gozam efectivamente de competência internacional, nos termos do artigo 65.º do Código de Processo
Civil, seu n.º 1, alínea a) [ter o réu domicílio em território português] – e de acordo, aliás, com o n.º 3
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, e do n.º 3 do artigo 12.º da Directiva
76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976.
Dir-se-á ainda que a norma do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro (aplicado na sentença recorrida), não estabelece regra alguma de atribuição de competência internacional.
Diversamente, essa norma estabelece “Regras relativas à prescrição”, regras de natureza substantiva
atinentes ao julgamento respeitante à prescrição da obrigação tributária, julgamento que só deverá ser
eventualmente realizado depois de estabelecida a competência internacional do Tribunal – para o que
tal norma é imprestável.
Estamos deste modo a dizer, em resposta à questão decidenda, que o Tribunal recorrido goza, no
caso, de competência em razão da nacionalidade.
E, então, havemos de convir, em súmula, que, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 65.º do
Código de Processo Civil, e de acordo com o artigo 27.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de
Novembro, e o artigo 12.º, n.º 3, da Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de Março de 1976, o
Tribunal Administrativo e Fiscal goza de competência internacional para o conhecimento da oposição
deduzida à execução fiscal, a correr termos no respectivo Serviço de Finanças ao abrigo do mecanismo
de assistência mútua entre Estados membros da Comunidade Europeia em matéria de cobrança de
créditos respeitantes a impostos.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
julgando-se o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu internacionalmente competente para o conhecimento da presente oposição à execução fiscal.
Sem custas.
Lisboa, 13 Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Competência do STA. Matéria de facto.
Sumário:
I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer de recursos interpostos de decisões
dos TT de 1.ª instância que não tenham como fundamento exclusivo matéria de
direito — artigos 12.º, n.º 5, 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) do ETAF e 280.º, n.º 1
do CPPT.
II — O recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito quando o recorrente invoca matéria de facto alheia à factualidade dada por assente na sentença
recorrida.
Processo n.º 18/09-30.
Recorrente: Dionísia Soares Carvalho.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Dionísia Soares Carvalho, com os sinais dos autos, vem recorrer da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial do acto de compensação efectuado
nos termos do artigo 89º do CPPT e realizado para pagamento da dívida de IRS apurada relativamente
ao exercício de 2001, no montante de € 426.033,79, formulando as seguintes conclusões:
1. O presente recurso vem interposto da douta sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz a quo que
indeferiu a impugnação judicial apresentada pela Recorrente relativamente ao acto de compensação
praticado com referência ao reembolso de IRS do ano de 2005.
2. A Recorrente não se conforma com esta decisão
3. Da liquidação de IRS do ano de 2005, resultava a favor da Recorrente um reembolso no montante de € 658,95 (seiscentos e cinquenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos).
4. No entanto, esse montante foi retido pela Administração Fiscal e compensado com uma alegada
dívida de IRS do ano de 2001.
5. Em sede de impugnação, a Recorrente contestou a legalidade da compensação efectuada na
medida em que tinha como objecto uma dívida de imposto — IRS do ano de 2001 — ilegalmente
liquidada e sem fundamento legal.
6. Com efeito, a liquidação adicional de IRS do ano de 2001 tem por base alegadas mais valias
obtidas com a venda de dois terrenos rústicos sitos, um, na Terra da Estacada e, o outro, na Quinta
do Buraco, que haviam sido adquiridos em 1980 e 1984, respectivamente, e que, consequentemente,
estariam excluídas de tributação ao abrigo do disposto no art. 5º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30
de Novembro.
7. Relativamente ao terreno sito na Terra da Estacada, a Administração Fiscal conclui que, em
1994, havia sido solicitada uma licença de construção de uma moradia para o mencionado terreno, em
nome da firma Construlores — Construções Civis, Lda.
8. Tal pedido foi deferido por despacho de 19/02/1996, pelo que à data da transmissão o terreno
seria urbano e não rústico.
9. Relativamente ao terreno da Quinta do Buraco, concluiu a Administração Fiscal que, não obstante
o mesmo ter sido vendido como terreno rústico, já teria a qualidade de urbano dado que o proprietário,
Carlos Alberto Rosa Fernandes, havia apresentado junto da autarquia um pedido de informação sobre
a viabilidade de construção no referido terreno.
10. Este pedido foi respondido, tendo, na altura, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
Departamento de Habitação e Urbanismo, declarado que a propriedade em causa se encontrava inserida
no perímetro urbano do aglomerado urbano, pelo que este terreno não seria rústico mas sim urbano.
11. Assim sendo, a Administração Fiscal considerou que a exclusão de tributação referida no ponto
6 supra não seria aplicável, havendo sujeição a imposto nos termos da alínea h) do n.º 2 do art. 4º do
CIRS (redacção em vigor à data), efectuando, em consequência da liquidação adicional de IRS do ano
de 2001 que está na origem da compensação impugnada.
12. Ora, como a Recorrente teve oportunidade de expor em sede de impugnação, a liquidação de
IRS do ano de 2001 é ilegal, assentando esta ilegalidade na violação do princípio da legalidade e da
igualdade, na sua vertente de igualdade tributária, com consequente violação do direito fundamental
consagrado e protegido constitucionalmente: o direito à propriedade privada.
13. Desde logo, e no que respeita ao prédio rústico sito na Terra da Estacada, cumpre referir que,
a obra licenciada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a pedido da sociedade Construlores
— Construções Civis, Lda. nada tem que ver com o prédio vendido pela Recorrente e identificado pela
Administração Fiscal.
14. O projecto de licenciamento de construção apresentado pela sociedade Construlores — Construções Civis, Lda., aprovado por despacho de 19/02/1996, e que deu origem ao processo municipal
n.º SLOP/94-757, para construção de uma moradia, situa-se na Urbanização da Fonte do Vale, Lote
10, como demonstrado em 1ª instância.
15. Ora, fácil se torna concluir que o Lote 10 da Urbanização da Fonte do Vale — o que pressupõe a existência de um lote de terreno resultante de um processo de loteamento — não corresponde ao
prédio rústico com a área de 8.200 m2, sito na Terra da Estacada, freguesia de Vialonga.
16. À data da transmissão, o prédio vendido era efectivamente um prédio rústico.
17. Houve, pois, um erro da Administração Fiscal na apreciação da licença de construção emitida
pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que, como demonstrado, não respeita ao terreno sito
na Terra da Estacada.
18. Por sua vez, e no que respeita ao terreno sito na Quinta do Buraco, a Administração Fiscal
requalificou o prédio em causa — passando a atribuir-lhe a natureza de terreno para construção — tomando por base um pedido apresentado pelo proprietário — Carlos Alberto Rosa Fernandes — de
informação sobre a viabilidade de construção no mesmo.
19. Ora, tal facto não tem — nem pode ter — qualquer relevância no que respeita à requalificação
do prédio como tendo natureza de prédio urbano.
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20. Com efeito, previa o n.º 3 do art. 5º do Código da Contribuição Autárquica — em vigor à data
dos factos — que terrenos para construção são terrenos, situados dentro ou fora de um aglomerado urbano, para os quais tenha sido concedido alvará de loteamento, aprovado projecto ou concedida licença
de construção e ainda aqueles que assim tenham sido declarados no título aquisitivo (…)”.
21. De acordo com a lei, serão terrenos para construção aqueles para os quais (i) haja sido concedido
alvará de loteamento, (ii) haja sido aprovado projecto de construção, (iii) haja sido concedida licença
de construção, ou para aqueles que (iv) hajam sido declarados como tal no título aquisitivo.
22. Ora, o documento a que a Administração Fiscal se reporta é, como bem referido, um pedido
de informação sobre a viabilidade de construção. Não é, como facilmente se conclui, um alvará de
loteamento, um despacho de aprovação de projecto de construção, nem mesmo uma licença de construção.
23. Acresce que, como a Administração Fiscal reconhece, na escritura de compra e venda, o terreno foi declarado como sendo rústico, não tendo, qualquer das partes, declarado que havia intenção
de construir no terreno em causa e, naturalmente, de o transformar em prédio urbano.
24. Assim sendo — como é evidente! — a pretensão da Administração Fiscal não tem qualquer
suporte legal, estando mesmo para além da própria letra da lei.
25. Contrariamente ao que a Administração Fiscal pretende e defende o pedido de informação
apresentado pelo proprietário sobre a possibilidade de construir em determinado terreno não é, só por
si, documento idóneo para permitir concluir que o terreno em causa se destina à construção, e que,
consequentemente, deixa de ter a natureza de prédio rústico, passando a prédio urbano — terreno para
construção.
26. Só assim se pode entender a recente proposta de alteração do n.º 3 do art. 6º do CIMI - constante da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2009 - que passará a ter a seguinte redacção:
“Consideram-se terrenos para construção, os terrenos situados dentro ou fora de um aglomerado urbano,
para os quais tenha sido concedida licença ou autorização, admitida comunicação prévia ou emitida
informação prévia favorável de operação de loteamento ou de construção, e ainda aqueles que
assim tenham sido declarados no título aquisitivo, exceptuando-se (…)” (sublinhado nosso).
27. É, por isso, ilegal a pretensão da Administração Fiscal que resulta, como demonstrado, de
uma errada interpretação dos factos e aplicação da lei.
28. Tendo os prédios em causa a natureza de prédios rústicos à data da transmissão, as mais valias
obtidas pelos proprietários alienantes estão excluídas de tributação, ao abrigo do regime previsto no
art. 5º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro.
29. Face ao exposto, resta apenas concluir que o acto de liquidação do IRS de 2001 é ilegal, por
errada quantificação da matéria colectável, traduzindo-se essa ilegalidade na violação do princípio da
legalidade e da igualdade — na vertente de igualdade tributária — e na ofensa do direito fundamental
à propriedade privada.
30. O acto em causa consubstancia uma violação do principio da igualdade na medida que trata a
ora Recorrente diferentemente de todos os demais proprietários de prédios rústicos adquiridos antes de
1 de Janeiro de 1989 e que beneficiaram de isenção de imposto aquando da sua venda posteriormente
a essa data.
31. Consubstancia, também, uma violação do direito fundamental da propriedade privada na medida em que se traduz numa tentativa de cobrar um montante elevado de imposto, com base em actos
ostensiva e claramente violadores das normas legais aplicáveis ao caso concreto.
32. Acresce que, se nos ativermos ao valor global do património da Recorrente, facilmente constatamos que a dívida em causa representa quase o seu dobro. Caso a Recorrente fosse forçada a pagar
a dívida ilegal em causa ficaria sem qualquer património e, mesmo assim, não teria capacidade para
cumprir integralmente o pagamento.
33. Nesta medida, o acto tributário em causa é nulo, de acordo com o disposto na alínea d) do n.º 2
do art. 133º, do CPA, pelo que não poderá produzir quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da
declaração de nulidade, nos termos do n.º 1 do art. 134º do CPA.
34. Ora, se o acto de liquidação que esteve na origem da compensação não pode produzir quaisquer efeitos jurídicos, como referido, logicamente que a compensação impugnada e que assenta nessa
mesma dívida é ilegal, devendo, por isso mesmo, ser revogada.
35. Assim sendo, a decisão de indeferimento proferida pelo Meritíssimo Juiz a quo não merece
provimento.
36. Sendo a liquidação de IRS do ano de 2001 nula, não pode lógica e legalmente produzir quaisquer efeitos jurídicos.
37. Nessa medida, não pode tal acto sustentar validamente uma compensação efectuada ao abrigo
do disposto no art. 89º do CPPT.
2- A recorrida Fazenda Pública não contra-alegou.
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3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Nos presentes autos suscita-se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal
em razão da hierarquia.
Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso de fls. 190 e segs. a recorrente Dionísia Soares Carvalho, vem invocar factos novos, que o tribunal recorrido não estabeleceu,
nem levou em conta na sentença, mas em cuja afirmação fundamenta o seu direito.
É o que se apura nomeadamente da conclusão 13 a em que a recorrente expõe matéria de facto
em ordem a concluir que «o lote 10 da urbanização da Fonte do Vale (....) não corresponde ao prédio
rústico com a área de 8.2000m2, sito na Terra da Estacada, freguesia de Vialonga» e que «à data da
transmissão prédio vendido era efectivamente um prédio rústico», havendo «erro da Administração
Fiscal na apreciação da licença de construção emitida pela CM de Vila Franca de Xira»
Constata-se, assim, divergência com o decidido em sede de matéria de facto invocando-se no
recurso factos novos que o tribunal recorrido não estabeleceu.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões das
respectivas alegações são vertidos factos que não foram levados ao probatório ou é invocada matéria
de facto que contraria, ou não foi levada em consideração na decisão recorrida - vide neste sentido
Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 03.10.2007, recurso 373/07, de 31.01.2007, recurso
1027/06 e de 17.01.2007, recurso 962/06, todos in WWW.DGSI.PT.
Verifica-se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, também, matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo
Sul - arts. 280, n 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26 alínea b) e 38 alínea a)
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Nestes termos somos de parecer que, ouvido a recorrente, este Tribunal deve ser julgado incompetente em razão da hierarquia.»
4. Desta questão prévia foram notificadas as partes (cfr. artº 704º, n.º 1 do C.P.Civil), tendo respondido a recorrida nos termos que constam de fls. 220 e em que conclui que o recurso se circunscreveria “á existência dos pressupostos da compensação, com base nos elementos de facto disponíveis,
traduzindo-se numa aplicação de direito” e a recorrente nos termos que constam de fls.223, em que
finaliza requerendo a remessa do processo ao tribunal competente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 31/07/2006, a Administração Fiscal procedeu à liquidação n.º 5003813127, respeitante ao
IRS do exercício de 2005, na qual apurou um reembolso a favor da ora impugnante no montante de €
658,95, a qual foi notificada à impugnante com uma demonstração de liquidação (cfr. documento de
fls. 7 dos autos);
2. Em 11/08/2006, a Administração Fiscal procedeu à aplicação do valor de reembolso referido
no ponto antecedente na compensação (compensação n.º 2006 73998) de dívidas fiscais existentes
na titularidade da ora impugnante, conforme demonstração de compensação que lhe foi notificada
(cfr. documentos de fls. 8 e 9 dos autos):
3. A dívida objecto de compensação, apurada pela liquidação n.º 5004463819, de 07/12/2001,
respeita a IRS do exercício de 2001, no valor de € 426.033,79, a qual se encontra em cobrança coerciva
— processo de execução fiscal n.º 3573200601010484 (cfr. documentos de fls. 8 e 9 e prints informáticos de fls. 25 e 26 dos autos e fls. 11 a 13 PA);
4. Consta a fls. 63 a 65 do processo instrutor a informação do Serviço de Finanças de Vila Franca
de Xira 2, da qual se transcreve a seguinte passagem:
“Por não ter sido efectuada a regularização da mencionada liquidação do ano de 2001, no prazo
de pagamento voluntário, foi extraída a respectiva certidão de divida e instaurado o processo de execução fiscal n.º 3573200601010484, no âmbito do qual o sujeito passivo não prestou qualquer garantia
bancária, cfr. “print” da tramitação do processo junto a fls. 29.
O contribuinte não apresentou reclamação graciosa do acto de compensação, ora impugnado. Por
outro lado, o mesmo pretende, em sede da presente impugnação, que seja considerada a “inexistência
da dívida fiscal anterior”, o que, no contexto do articulado, se refere à liquidação de IRS de 2001, cuja
data limite de pagamento ocorreu em 2006/01/18 (cfr. “print” a fls. 11). Relativamente a esta liquidação
o contribuinte também não deduziu qualquer reclamação graciosa ou impugnação, que este serviço de
Finanças tenha conhecimento”;
5. Conforme carimbo aposto a fls. 2 dos autos, a 12/12/2006 deu entrada em Tribunal a presente
Impugnação.
A decisão da matéria de facto com base no exame das informações e dos documentos, não impugnados, que dos autos constam, todos objecto de análise concreta, conforme referido a propósito de
cada uma das alíneas do probatório.
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6- Sendo de conhecimento oficioso (artigo 16.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT) e prioritário (artigo 13.º
do CPTA), importa desde já apreciar a questão prévia da incompetência deste Supremo Tribunal, em
razão da hierarquia, suscitada pelo Ex.mo Procurador-Geral Adjunto no seu douto parecer de fls. 214
e seguinte.
O artigo 26.º, alínea b), do ETAF de 2002 estabelece que compete á Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários, com exclusivo fundamento em matéria de direito.
O artigo 38.º, alínea a) do mesmo diploma atribui competência aos Tribunais Centrais Administrativos para conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, com excepção dos referidos
na citada alínea b) do artigo 26.º.
Em consonância com esta norma, o artigo 280.º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais
tributários de 1.ª instância cabe recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo se
a matéria do mesmo for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção Tributária
do Supremo Tribunal Administrativo.
A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta
do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito da decisão
final (artigo 16.º, n.ºs 1e 2, do CPPT).
6.1.- Para determinação da competência hierárquica á face do preceituado nos artigos 26.º, alínea b)
e 38.º, alínea a) do ETAF DE 2002 e 280.º, n,º 1, do CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas
alegações de recurso e respectivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como
suporta da sua pretensão, factos que não foram dados como provados na decisão recorrida e que estes,
em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.
Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir da questão de
direito tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente necessário a matéria de
facto fixada na decisão recorrida, pois o tribunal ad quem, antes de estar decidida a sua competência,
não pode antecipar a sua posição sobre a solução da questão de direito, pois decidir qual é a solução
cabe apenas ao tribunal que estiver já julgado competente.
Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquela norma, é uma questão prévia
que tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados
como provados e que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para o julgamento da causa; se o faz,
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, e fica, desde logo, definida a
competência da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir que
a discordância sobre a matéria de fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevantes para a
decisão do recurso, à face da posição de direito que entenda adequada.
6.2.- Acontece que, no caso “sub judicio”, a recorrente invoca nas conclusões 13, 14, 15, 16 e 17
como fundamento da sua pretensão do acto de liquidação que esteve na origem da compensação ser
nulo, de acordo com o disposto na alínea d) do artigo 133.º do CPA, não produzindo quaisquer efeitos
jurídicos, factos que não encontram suporte na factualidade dada como provada na sentença recorrida
e que, em abstracto, não são indiferentes ao julgamento da causa.
Conclusões essas que são do seguinte teor:
“13. Desde logo, e no que respeita ao prédio rústico sito na Terra da Estacada, cumpre referir que,
a obra licenciada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a pedido da sociedade Construlores
— Construções Civis, Lda. nada tem que ver com o prédio vendido pela Recorrente e identificado pela
Administração Fiscal.
14. O projecto de licenciamento de construção apresentado pela sociedade Construlores — Construções Civis, Lda., aprovado por despacho de 19/02/1996, e que deu origem ao processo municipal
n.º SLOP/94-757, para construção de uma moradia, situa-se na Urbanização da Fonte do Vale, Lote
10, como demonstrado em 1a instância.
15. Ora, fácil se toma concluir que o Lote 10 da Urbanização da Fonte do Vale — o que pressupõe a existência de um lote de terreno resultante de um processo de loteamento — não corresponde ao
prédio rústico com a área de 8.200 m2, sito na Terra da Estacada, freguesia de Vialonga.
16. A data da transmissão, o prédio vendido era efectivamente um prédio rústico.
17. Houve, pois, um erro da Administração Fiscal na apreciação da licença de construção emitida
pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que, como demonstrado, não respeita ao terreno sito
na Terra da Estacada.
6.3.- Sendo assim, como é, alicerçando-se o recurso na ocorrência de factos não julgados como
provados na sentença, impõe-se concluir que não tem fundamento exclusivo matéria de direito, donde
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que este Supremo Tribunal seja hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento (artigos 26.º,
alínea b) do ETAF e 280.º, n.º 1 do CPPT).
Termos em que se acorda julgar este Supremo Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do presente recurso, declarando competente, para o efeito, o Tribunal Central Administrativo
Sul (Secção do Contencioso Tributário) – (cfr. art. 18.º, n.º 3 do CPPT), para o qual, após trânsito, os
autos deverão ser remetidos, consoante o requerido pela recorrente a fls. 223.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em duas unidades de conta e a procuradoria
em 1/6.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
CIRC. Artigo 42.º, n. 3, do CIRC, na redacção da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro.
Sua constitucionalidade.
Sumário:
I — O artigo 42.º, n.º 3, do CIRC, na redacção da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro,
não viola os princípios da irretroactividade da lei fiscal, da segurança jurídica e
da tributação sobre o rendimento real.
II — Em suma, não viola os artigos, 103.º, n.º 3, 2.º e 104.º, n.º 2, da CRP, pelo que não
é inconstitucional.
Processo n.º 204/09-30.
Recorrente: CARES — Companhia de Seguros, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lúcio Barbosa
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. CARES – Companhia de Seguros, SA, com sede na Avenida José Malhoa, 13 – 7º, Lisboa,
impugnou judicialmente, junto do TAF de Lisboa, a liquidação de IRC referente ao exercício de 2003.
O Mm. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo Tribunal. Formulou as seguintes
conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1. A correcção efectuada pela Administração Fiscal ao resultado tributável declarado pelo contribuinte fundamentou-se no artigo 42º, n. 3 do Código do IRC;
2. A referida disposição legal, que entrou em vigor em 2003, estabelece a não-aceitação, como
custo fiscal, de 50% das menos-valias geradas na alienação de participações sociais;
3. As menos-valias obtidas pela recorrente, em 2003, que foram corrigidas pela Administração
Fiscal, através da aceitação de apenas 50%, resultaram da alienação de participações sociais adquiridas
antes da entrada em vigor da nova norma;
4. As mais e as menos-valias resultam de um facto complexo constituído por uma aquisição e
uma venda;
5. Na medida em que a aquisição dessas participações sociais teve lugar antes da entrada em
vigor do novo regime consagrado no artigo 42º, n. 3, do Código do IRC, a aplicação de tal regime às
menos-valias obtidas pelo recorrente na aquisição e alienação de tais participações, consubstancia uma
aplicação retroactiva da nova norma;
6. Tal aplicação retroactiva viola o disposto no artigo 103º, n. 3 da Constituição da República
Portuguesa;
7. Em qualquer caso, sempre a aplicação do novo regime consagrado no artigo 42º, n. 3 do CIRC,
consubstancia uma violação do princípio da segurança jurídica;
8. Principio esse que impede as situações de retroactividade imprópria ou inautêntica;
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9. Ora a recorrente adquiriu participações sociais tendo em conta – e ponderando – a existência de
um determinado (e normal) quadro legislativo em que as mais-valias eram tributadas e as menos-valias
eram custo fiscalmente dedutível;
10. Tal quadro legislativo foi abruptamente e sem justificação racional alterado, passando, em
todos os casos, a aceitar-se, como custo fiscal, apenas metade das menos-valias geradas na alienação
de participações sociais;
11. Não se trata de uma medida legislativa integrada numa reformulação global do regime das mais-valias ou integrado e justificado para combater comportamentos abusivos por parte dos contribuintes;
12. Ao actuar desta forma o legislador violou o princípio da segurança jurídica sendo pois inconstitucional a aplicação do artigo 42º, n. 3 do CIRC às menos-valias obtidas pelo recorrente;
13. A norma em causa (artigo 42º, n. 3 do CIRC) viola também o artigo 104º, n. 2 da Constituição
da República Portuguesa na medida em que conduz a uma tributação de um resultado que não é o real,
o efectivo;
14. A não tributação pelo resultado real só é admissível em situações de excepcionalidade, tal
como acontece nos métodos indirectos;
15. A não-aceitação, sempre e em todos os casos, de metade da menos valia consubstancia, assim,
uma violação do art. 104º, n. 2 da Constituição;
16. A douta sentença recorrida violou, assim, os princípios de não aplicação retroactiva das norma
fiscal, da segurança jurídica e da tributação das empresas pelo lucro real.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
3. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. A ora impugnante foi sujeita a uma acção inspectiva levada a efeito pela Direcção de Serviços
de Inspecção Tributária (DSIT), da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI), a qual incidiu sobre o IRC
do exercício de 2003;
B. De entre as correcções efectuadas, conta-se a correcção à matéria colectável, ora impugnada, no montante de € 77.386,30, a qual corresponde à não aceitação, como encargo dedutível
para efeitos fiscais, de 50% da diferença negativa entre as mais-valias e as menos valias fiscais
resultantes da alienação de partes de capital, tendo a mesma por base a aplicação do disposto no
artigo 42º, n. 3 do CIRC;
C. Os Serviços de Inspecção consideraram, para efeitos da correcção apontada, que, perante o
saldo apurado entre as mais e menos valias de partes de capital alienadas de (€ 154.772,59), apenas
poderia ser deduzido 50% desse valor, pelo que procederam à correcção correspondente de € 77.386,30,
(€ 154.772,59*50%), abatendo este valor à dedução efectuada pelo contribuinte, invocando, para tanto,
a aplicação do artigo 42º, n. 3 do CIRC;
D. De acordo com o teor do relatório indicado, as partes de capital cuja transacção determinou
o apuramento de menos valias fiscais foram transmitidas pela ora impugnante durante o exercício de
2003;
E. Conforme resulta da análise dos mapas juntos ao relatório de inspecção, os quais constituem o
seu anexo 1, e nos termos apontados pela ora impugnante, uma parcela das partes de capital alienadas
foi adquirida anteriormente a 1 de Janeiro de 2003 (no direito de audição exercido no procedimento de
inspecção, a correcção efectuada foi aceite pelo sujeito passivo em € 2.908,05, por ser este montante
correspondente a metade do valor da diferença negativa entre as mais e menos valias de acções adquiridas a partir de Janeiro de 2003);
F. Na sequência da acção inspectiva mencionada, foi efectuada a liquidação n. 83310121559 (IRC),
no montante de € 25.636,09, e n. 2466535 (juros compensatórios), no valor de € 2.911,07;
G. A esta quantia foi estornado o montante de € 1.330,26, apurado através da liquidação n.
8910116093, pelo qual a quantia total (IRC e juros) apurada, como devida pelo sujeito passivo em
consequência da acção levada a efeito pela DSIT, se fixou em € 27.219,90;
H. Segundo o documento de cobrança emitido pela DGCI, que constitui fls. 12 dos autos, a data
limite para pagamento do valor mencionado em G) era o dia 2-1-2006;
I. A quantia mencionada na alínea G) do presente probatório foi paga em 27/12/05;
J. A presente impugnação deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa em 3 de Abri1
de 2006, conforme resulta da data constante do carimbo aposto na primeira página da respectiva p. i.
3. Está em causa o n. 3 do art. 42º do CIRC, na redacção que lhe foi dada pela Lei n. 32-B/2002,
de 30/12, e que é a seguinte:
“A diferença negativa entre as mais-valias e as menos-valias realizadas mediante a transmissão
onerosa de partes de capital, incluindo a sua remição e amortização com redução de capital, concorre
para a formação do lucro tributável em apenas metade do seu valor”.
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Não questiona a recorrente a bondade da liquidação adicional de IRC do exercício de 2003 (aqui
em equação), enquanto emanação daquele normativo.
Questiona, isso sim, o normativo em si, defendendo que a diferença em causa deve concorrer para
a formação do lucro tributável na totalidade do seu valor (e não na metade).
Quer isto dizer que o recorrente questiona a norma em causa.
E atendo-nos às suas alegações de recurso (aliás em similitude com aquilo que havia defendido
na petição inicial), a recorrente defende que o normativo em causa viola o art. 103º, n. 3, da CRP (na
medida em que a norma é retroactiva), viola o princípio da segurança jurídica (com assento no art. 2º
da CRP) e ofende o art. 104º, n. 2, da CRP, na medida em que a tributação não incide sobre o seu
rendimento real.
Ou seja, o que está em causa é uma norma que o recorrente entende ser inconstitucional.
Apreciemos cada questão de per si.
3.1. Da alegada violação do art. 103º, n. 3, da CRP.
O art. 103º da CRP, subordinado à epígrafe “sistema fiscal”, dispõe no seu n. 3 que “ninguém
pode ser obrigado a pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição, que tenham
natureza retroactiva ou cuja liquidação e cobrança se não façam nos termos da lei”.
Está em causa, como resulta das alegações da recorrente, a violação de um desses princípios, a
saber, a retroactividade do imposto.
Aceita, é certo, o recorrente que as participações sociais foram alienadas na vigência da norma
aqui em causa.
Porém, defende que a aquisição foi efectuada anteriormente, sendo que “as mais e menos valias têm
a sua origem num facto tributário complexo, constituído por dois actos – uma compra e uma venda”.
Não tem, a nosso ver o recorrente qualquer razão.
Não estamos perante um facto tributário complexo. Facto tributário aqui relevante é sim a venda.
Ora, à data, estava em vigor o citado diploma legal, pelo que patentemente não estamos perante qualquer retroactividade da lei.
A retroactividade pressupunha que se estivesse perante um facto complexo de formação sucessiva,
o que não tem sustentação na hipótese dos autos.
3.2. Do princípio da segurança jurídica.
Tem este princípio tradução constitucional no art. 2º da CRP.
Como ensina Casalta Nabais (1) este princípio limita o legislador em dois sentidos (na edição de
normas retroactivas desfavoráveis e na livre revogabilidade e alterabilidade das leis fiscais (favoráveis).
Já vimos que a própria Constituição impede a retroactividade do imposto, pelo que o primeiro
dos pressupostos está ultrapassado
Até porque, como dissemos supra, não há retroactividade do imposto.
E não se pode falar em diversificados e onerosos deveres ou obrigações fiscais, de natureza
acessória.
Ao invés, afigura-se-nos que o legislador, com uma outra visão das coisas, porventura temporal
e circunstancial, alterou o critério da dedução fiscal da diferença entre mais e menos valias.
Não vemos assim que tenha sido violada o princípio da tutela da confiança dos contribuintes.
3.3. Da alegada violação do art. 104º, 2, da CRP.
Dispõe este normativo constitucional que “a tributação das empresas incide fundamentalmente
sobre o seu rendimento real”.
Pois bem.
Anotemos que a lei não diz que a tributação incide unicamente sobre o rendimento real.
Se o dissesse, aí sim, poderíamos constatar a existência de uma inconstitucionalidade.
Mas não.
Como bem refere o EPGA, a expressão rendimento real opõe-se a rendimento normal e não a
rendimento presumido, sendo que no CIRC se contêm vários exemplos de custos contabilísticos que
não são considerados custos fiscais.
Não ocorre assim a violação deste preceito constitucional.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.
(1) Direito Fiscal, 2ª Edição, pág. 144 e ss.
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Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Devedor subsidiário. Prescrição.
Sumário:
I — A instauração da execução fiscal provoca, de acordo com o disposto no artigo 34.º
do Código de Processo Tributário, a interrupção da prescrição — cessando, porém,
esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte
durante mais de um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este
período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
II — De harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, a
citação do responsável subsidiário acarreta a interrupção da prescrição em relação
a ele e também em relação ao devedor originário.
Processo n.º 206-09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Garuço Serpa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que
«julga extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, com fundamento na prescrição das obrigações tributárias correspondentes às dívidas respeitantes ao IVA de 1995, no montante de € 15.517,77,
extinguindo-se, em conformidade, a execução fiscal a que a presente oposição se reporta».
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
I. A contagem do prazo prescricional teve início em 01/01/1996;
II. O Processo de Execução Fiscal foi instaurado em 27 de Fevereiro de 1996;
III. Relativamente ao prazo da prescrição aplica-se o regime da LGT que entrou em vigor em
1999.01.01 - 8 anos;
IV. Com a falência da executada originária, em 28 de Abril de 1997 e consequente avocação dos
processos executivos, apenas devolvidos em 16 de Maio de 2005 o PEF esteve suspenso;
V. Com a citação do ora oponente, em 30 de Março de 2006, é interrompida a prescrição;
VI. Sendo que a interrupção provocada pela citação inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente só começando a correr novo prazo de igual duração quando passar em julgado
a decisão que puser termo ao processo como dispõe o n.º 1 do artº 326º e n.º 1 do artº 327º do Código
Civil, normas aplicáveis por força do disposto na alínea d) do artº 2º da LGT.
VII. Não tendo sido proferida decisão transitada em julgado a pôr termo ao processo não se encontra, pois, a dívida prescrita.
VIII. Pelo que a sentença recorrida viola o artº 48º da LGT e os artºs 326 n.º 1 e 327º n.º 1 do CC
ex ví alínea d) do artº 2º da LGT.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão recorrida ser revogada e
substituída por acórdão que declare a reclamação improcedente.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso merece provimento e
que a sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da improcedência
da oposição à execução fiscal – apresentando a seguinte fundamentação.
1. A decisão de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide radicou na prescrição
das obrigações tributária exequendas.
Sendo estas emergentes de IVA 1995 o prazo de prescrição iniciou-se em 1.01.1996 (art. 34º n.º 2 CPT).
A instauração da execução em 27.02.1996 interrompeu o prazo de prescrição (art. 34º n.º 3 CPT).
O processo de execução esteve parado por período superior a um ano, por facto não imputável ao
contribuinte, após a citação da sociedade executada em 26.04.1996.
Esta paragem determinou a cessação o efeito interruptivo da instauração da execução, contando-se o prazo de prescrição desde o início (1.01.1996) até à data da autuação da execução (27.02.1996)
e posteriormente a 27.04.1997 (art. 34º n.º 3 último segmento CPT)
A soma destes dois períodos permite concluir que em 1.01.1999 (data do início da vigência da
LGT art. 6º DL n.º 398/98,17 Dezembro) faltava mais tempo para se completar o prazo de 10 anos da
lei antiga (art. 34º n.º 1 CPT) do que o prazo mais curto de 8 anos da lei nova (art. 48º n.º 1 LGT), pelo
que esta é aplicável ao prazo em curso (art. 297º n.º 1 CCivil/art. 5º n.º 1 DL n.º 398/98.17 Dezembro)
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2. Contrariamente ao entendimento da recorrente, a declaração de falência da sociedade executada
em 28.04.1997 (informação fls. 30) não determinou a suspensão do prazo de prescrição das obrigações
tributárias, em cobrança coerciva nos processos de execução fiscal apensados ao processo de falência;
aquela suspensão é efeito característico do despacho de prosseguimento da acção de recuperação da
empresa, e não da declaração de falência (proferida em processo com vocação de execução universal),
a qual apenas tem como efeito a sustação das execuções, a fim de serem apensadas ao processo de
falência para aí correrem seus termos como reclamação dos créditos exequendos (arts. 29º n.º 1 e 154º
n.º 3 CPEREF, vigente na data da declaração de falência (neste sentido Jorge Lopes de Sousa CPPT
anotado e comentado Volume II 2007 p. 23l/ acórdãos STA SCT 11.06.1997 processo n.º 19927; 23.1
1.2005 processo n.º 590/05;
12.06.2007 processo n.º 436/07; 12.03.2008 processo n.º 1058/07; 14.07.2008 processo n.º 431/08)
3.Verificando-se sucessão de leis no tempo a lei nova é competente para determinar os efeitos
sobre o prazo de prescrição dos factos que ocorrem na sua vigência (art. 12º n.º 2 CCivil).
Assim sendo, a citação do oponente em 30.03.2006, na qualidade de responsável subsidiário,
interrompeu o novo prazo de prescrição mais curto (8 anos) iniciado em 1.01.1999, só começando a
correr novo prazo após a decisão que puser termo ao processo de execução fiscal (probatório n.º 9;
art. 49º n.º 1 LGT; arts 326º n.º 1 e 327º n.º 1 CCivil/ art. 2º alínea d) LGT)
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber se ocorre, ou não, a prescrição das obrigações referentes às dívidas
exequendas respeitantes a IVA de 1995.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em 27 de Fevereiro de 1996, foi instaurada, no Serviço de Finanças de Lisboa 13, contra a sociedade Serpa Nunes Lda, a execução fiscal no 3271-96/1003339, por dívida de IVA relativa ao ano de
1995, período de 1/5/95 a 3 1/5/05, no montante total de 990.514$00 (cfr. fls. 1 e 2 da certidão do PEF)
2. Em 11/04/96, foram apensados ao PEF identificado no parágrafo anterior, os processos de execução fiscal nºs 100291.0/96, 100443.3/96. 100493.0/96 e 100318.6/96, correspondentes a dívidas de
IVA de 1995, dos períodos de Abril, Julho, Agosto e a juros compensatórios de Abril, respectivamente
(cfr. fls. 3 e certidões de relaxe constantes da últimas páginas da certidão do PEF, não numeradas).
3. Em 26/4/96, a sociedade originária devedora foi citada para os termos da execução fiscal
n.º 1003399/96 e Aps (cfr. fls. 4, frente e verso da certidão do PEF);
4. O processo acima identificado tramitou regularmente até 26/04/96, data esta correspondente à
citação da executada, altura em que parou por mais de um ano, por facto não imputável ao executado,
até 1 8/6/97 (cfr. fls. 7 do PEF);
5. Foi em 18/6/97 que, nos termos do despacho proferido pelo Chefe de Finanças, foi ordenada a
remessa de todas as execução fiscais instauradas em nome da Serpa e Nunes Lda ao processo de falência
no 1009/1ª secção, do 5º Juízo Cível da Comarca de Lisboa (cfr. fls. 7 da certidão do PEF);
6. A fls. 7/verso da certidão do PEF consta um termo de recebimento do processo executivo,
oriundo do Tribunal, datado de 16/5/05;
7. Por ofício de 01/3/06, do Serviço de Finanças de Lisboa 13, foi o ora oponente notificado
do despacho para audição prévia à reversão da execução fiscal, no montante de € 15.517,77. tendo o
oponente exercido tal direito (cfr. fls. 20 e 22 a 157 da certidão do PEF apenso);
8. Em tal ofício, o processo de execução fiscal é identificado como sendo o n.º 3271199601003186
e apensos, precisamente um dos processos que, conforme ponto supra do probatório, havia sido apensado
ao processo n.º 1003399 (cfr. fls. 20, frente e verso dos autos);
9. O Chefe de Finanças determinou, por despacho de 20/3/06, a reversão da execução contra o
ora oponente, tendo o mesmo sido citado em 30/03/06 (cfr. fls. 158 da certidão do PEF);
10. A dívida exequenda pela qual o oponente foi responsabilizado não se mostra paga, conforme
resulta da análise do PEF;
11. O total da dívida exequenda, de € 15.517,77, é composto pela soma dos seguintes valores
de IVA de 1995: € 4.696.97. € 305,75, € 4.940,66, € 266.39, € 256,65, € 3.083,36 e € 1.967,99, Cujos
títulos executivos correspondem às certidões de dívida constantes do PEF, extraídas com os nºs 162,
192, 219, 240, 263, 1596 e 8457 (cfr. fls. 1 58, seis últimas folhas não numeradas da certidão do PEF
e, bem assim, fls. 2, tudo do PEF).
2.2 Completada a prescrição, tem o beneficiário dela a faculdade de recusar o cumprimento da
prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito. Um direito prescreve
quando o seu titular o não exerce durante um certo período de tempo, legalmente fixado, o que faz
presumir uma renúncia ao direito, ou, pelo menos, uma atitude que o torna indigno de protecção jurídica – dormientibus non sucurrit jus. A doutrina justifica o instituto prescricional com argumentos de
vária ordem, nomeadamente de certeza e segurança jurídicas. E, se o instituto não será justo, coonesta-se, no entanto, com razões de conveniência ou oportunidade – cf. o parecer da Procuradoria Geral da
República, no Diário da República de 24-04-1995, II série, p. 4441 e ss.
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Hoje em dia, é pacífico na jurisprudência que a prescrição da obrigação tributária constitui questão
de natureza substantiva, de conhecimento oficioso em qualquer degrau de jurisdição, até ao trânsito em
julgado da decisão final sobre o objecto da causa, e que os actos processuais necessários ao julgamento da
prescrição estão incluídos no âmbito dos poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo – cf.,
neste sentido, por exemplo, o acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 31-5-2006,
proferido no recurso n.º 156/06. Hoje não há qualquer limitação ao conhecimento oficioso da prescrição. O juiz conhece oficiosamente da prescrição, sempre que o Chefe da Repartição de Finanças o não
tiver feito – dizem Alfredo José de Sousa, e José da Silva Paixão, no Código de Processo Tributário,
Comentado e Anotado, Almedina, Coimbra, 1991, em anotação 7. ao artigo 259.º. Para conhecimento
da prescrição, porém – como, de resto, para o conhecimento de qualquer outra questão respeitante à
matéria da causa –, é necessário que não se ache esgotado o poder jurisdicional do Tribunal, nos termos
do disposto no artigo 666.º do Código de Processo Civil.
Correspondentemente ao artigo 27.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos, o
artigo 34.º do Código de Processo Tributário (diploma entrado em vigor em 1 de Julho de 1991, conforme o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, da respectiva aprovação), veio dispor,
sob a epígrafe de “Prescrição das obrigações tributárias”, que «A obrigação tributária prescreve no
prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei» (n.º 1); que «O prazo de prescrição
conta-se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime
especial» (n.º 2); e que «A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto
não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer
após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação» (n.º 3).
Por outro lado, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, as causas
de suspensão ou interrupção da prescrição produzem efeito de igual modo em relação ao responsável
subsidiário, isto é, os efeitos da interrupção que derivam da sua própria citação produzem-se em relação
a ele (e também em relação ao devedor originário) – cf. Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da
Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, p. 112.
Sucedendo ao artigo 34.º do Código de Processo Tributário, o artigo 48.º da Lei Geral Tributária (em
vigor desde o dia 1 de Janeiro de 1999), dispõe, no seu n.º 1, na redacção anterior à Lei n.º 55-B/2004,
de 30 de Dezembro, que «As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo
de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto
tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu».
Em correspondência essencial com o n.º 3 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, o artigo 49.º da Lei Geral Tributária, sob a epígrafe de “Interrupção e suspensão da prescrição” estabelece
que «A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa
da liquidação do tributo interrompem a prescrição» (n.º 1); que «A paragem do processo por período
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no número
anterior, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até
à data da autuação» (n.º 2); e que «O prazo de prescrição legal suspende-se por motivo de paragem
do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de
reclamação, impugnação ou recurso» (n.º 3).
Verificando-se uma sucessão de leis no tempo no que respeita ao prazo de prescrição, para saber
qual a lei aplicável, há que convocar o artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil, que dispõe que «a lei que
estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da
nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar».
Isto é, se a lei nova fixar um prazo mais curto do que o fixado na lei antiga, então, se, segundo a
lei antiga faltar menos tempo, do que o fixado pela lei nova, para o prazo se completar, é aplicável a lei
antiga; mas, se, segundo a lei antiga faltar mais tempo para o prazo se completar, a lei nova é aplicável
aos prazos que já estiverem em curso, sendo que o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da
nova lei. O que bem se compreende, já que assim se concretiza a intenção do legislador: reduzir o prazo,
sem operar qualquer efeito retroactivo – cf., por exemplo, e por mais recente, o acórdão desta Secção
do Supremo Tribunal Administrativo, de 17-1-2007, proferido no recurso n.º 112/06.
Como referem Ruben Carvalho e Francisco Pardal, citando Manuel Andrade, a situação em
causa “reconduz-se a uma suspensão e reatamento do curso da prescrição” – cf. Código de Processo
das Contribuições e Impostos anotado, 2.ª edição, pp. 182/183. Em tal hipótese, e ao contrário do que
acontece no Código Civil – artigo 326.º -, não começa a correr um novo prazo de prescrição a partir
do acto interruptivo, inutilizando-se todo o tempo decorrido anteriormente. Uma vez que a lei faz
cessar o efeito interruptivo, não se inutiliza o prazo já decorrido, procedendo-se à contagem do prazo
em termos da dita suspensão e reatamento do prazo prescricional. Como refere Benjamim Rodrigues,
Problemas Fundamentais de Direito Tributário, p. 285, na dita hipótese, o efeito interruptivo – que, de
outro modo, inutilizaria todo o tempo decorrido anteriormente – degenerou-se em simples suspensão
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por um ano. Ou, de outro modo: aí, a interrupção da prescrição converte-se em mera suspensão (cf.,
ainda o mesmo acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 17-1-2007, proferido
no recurso n.º 112/06).
Como se vê, para julgar decorrido o prazo de prescrição, é necessário fazer-se a prova de um
facto positivo: o de se ter escoado o lapso de tempo fixado na lei para a prescrição; e a prova de um
facto negativo: o de inexistência de causa de interrupção ou de suspensão da prescrição, durante esse
lapso de tempo indicado na lei.
A aplicação pura e simples do prazo prescricional conduziria à extinção do direito sobre que a
prescrição opera logo que se verificasse o completo decurso daquele prazo. Como assim, na base do
instituto da suspensão e da interrupção da prescrição está a ideia de que, não obstante as necessidades
de certeza e de segurança, a atitude passiva do credor se justifica em virtude das especiais circunstâncias
em que se encontra. A lei impede que o tempo exerça a sua eficácia destrutiva sobre o direito durante
todo o período por que duram as causas justificativas daquela passividade: dá-se uma suspensão ou
interrupção do prazo. A suspensão, ou interrupção, da prescrição traduz-se assim no aparecimento dum
facto ou duma qualidade que retira ao prazo a sua relevância prescricional durante todo o tempo da sua
duração. Uma vez desaparecida esta qualidade impeditiva, o prazo volta a correr, e na sua contagem
inclui-se aquele que decorreu antes do aparecimento da causa suspensiva com o que vai decorrer após a
sua cessação – cf. José Dias Marques, Prescrição Extintiva, Coimbra Editora, Limitada, 1953, pp. 94 e 95.
2.3 No caso sub judicio, as obrigações tributárias respeitam ao total de € 15.517,77, «composto
pela soma dos seguintes valores de IVA de 1995: € 4.696.97. € 305,75, € 4.940,66, € 266.39, € 256,65,
€ 3.083,36 e € 1.967,99» – ponto 11. do probatório.
Em 27-2-1996 foi instaurada a respectiva execução fiscal – ponto 1. do probatório.
A execução fiscal esteve parada de 26-4-1996 até 18-6-1997, «por facto não imputável ao executado» – ponto 4. do probatório.
Se é certo que a instauração, em 27-2-1996, da execução fiscal (nos termos do supra citado n.º 3
do artigo 34.º do Código de Processo Tributário) interrompeu a prescrição, a verdade é que esse efeito
interruptivo cessou, pela paragem da execução fiscal, por facto não imputável ao contribuinte durante
mais de um ano, entre 26-4-1996 até 18-6-1997 – havendo então que somar o tempo que tiver decorrido
após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
O tempo decorrido de 1-1-1996, data legal do início da contagem da prescrição, até à data da
autuação da execução fiscal, em 27-2-1996, é de 1 mês e 26 dias.
O tempo decorrido entre 27-4-1997 (após um ano da paragem da execução) e a data de 1-1-1999
(da entrada em vigor da Lei Geral Tributária) é de 1 ano, 8 meses e 5 dias.
E, assim, a soma dos períodos de tempo acima indicados (o tempo decorrido após um ano de
paragem da execução com o decorrido até à data da autuação) perfaz 1 ano, 10 meses e 1 dia.
Evidencia-se, deste modo, que, à data da entrada em vigor da (nova) Lei Geral Tributária, faltavam mais de 8 anos para se cumprir o prazo de prescrição de 10 anos do (antigo) Código de Processo
Tributário.
O que quer dizer que, de acordo com o disposto no artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil, se aplica
ao caso a Lei Geral Tributária, a estabelecer, para o efeito da prescrição das obrigações tributárias, um
prazo mais curto, 8 anos, do que o fixado na lei anterior.
O prazo de 8 anos, porém, de acordo com o mesmo dispositivo do Código Civil, conta-se apenas
a partir da entrada em vigor da nova lei (1-1-1999) – o que levaria a que o prazo de prescrição (8 anos,
no caso) viesse a findar em 1-1-2007, se, entretanto, não tivesse ocorrido vicissitude ou facto de efeito
suspensivo ou interruptivo desse prazo prescricional.
Acontece, porém, que no dia 30-3-2006 o oponente, ora recorrente, foi citado para a presente
execução fiscal.
Ora, o artigo 49.º da Lei Geral Tributária (em vigor desde o dia 1 de Janeiro de 1999) estabelece,
no seu n.º 1, que a «A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão
oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição».
Como assim, pela citação do oponente, ora recorrente, em 30-3-2006, encontra-se interrompido
o prazo de prescrição das obrigações exequendas sob a presente execução fiscal.
Assim sendo, como é, resta-nos concluir, em resposta ao thema decidendum, que no caso não ocorre
a prescrição das obrigações referentes às dívidas exequendas em causa – pelo que deve ser revogada a
sentença recorrida a decidir em contrário, e tem de improceder a presente oposição à execução fiscal,
pois que não apresenta nenhum outro fundamento.
E, então, havemos de convir, em súmula, que a instauração da execução fiscal provoca, de acordo
com o disposto no artigo 34.º do Código de Processo Tributário, a interrupção da prescrição – cessando,
porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais
de um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até
à data da autuação.
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De harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, a citação do responsável subsidiário acarreta a interrupção da prescrição em relação a ele e também em relação ao
devedor originário.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
julgando-se improcedente a oposição à execução fiscal.
Custas pelo recorrido, apenas na 1.ª instância.
Vale.

Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Nulidade da citação. Nulidade da sentença por contradição
entre os fundamentos e a decisão.
Sumário:
É nula, por contradição entre os fundamentos e a decisão, a sentença que tendo considerado que a nulidade da citação não constitui fundamento de oposição à execução
fiscal dela toma conhecimento, julgando improcedente a oposição.
Processo nº. 250/09-30.
Recorrente: António Nabais Gabriel
Recorrido: Fazenda Pública
Relator: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – António Nabais Gabriel, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé de 14 de Dezembro de 2008, na parte em
julgou improcedente no que concerne às dívidas de IRS a oposição por si deduzida à execução fiscal
n.º 1104200601009680, instaurada no Serviço de Finanças de Olhão, apresentando as seguintes conclusões:
1. O aqui recorrente invoca a excepção de nulidade contida no processo de execução da falta
de declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão não incluído na citação, pugnando que aquela não se pode confundir como resumida ou tão só aludida, e obrigatoriamente a será
incluída na citação.
2. Na citação como se vê do documento junto à PI (doc. 1) consta apenas e tão só resumida a
epígrafe de: “Não serem conhecidos bens susceptíveis de penhora em nome do devedor originário.”
3. Aquela epígrafe não corresponde de todo a uma declaração dos pressupostos e muito menos
fundamentada e à da sua extensão como a lei impõe nos termos dos artigos 23º n.º 4 e 22º n.º 4 da
LGT a ser incluída obrigatoriamente na citação para os autos de execução.
4. O meritíssimo Juiz “a quo” entende, erradamente, não ser admissível por não constituir fundamento de oposição nos termos do artigo 204º do CPPT a invocação da nulidade e ainda que a nulidade
da citação não conduz à extinção da execução, sendo que a oposição visa esse resultado.
5. Aquela apreciação da invocada excepção da nulidade processual é simplista e de todo contrária
à Lei, sendo que as excepções dilatórias obstam ao conhecimento do mérito da causa, dando lugar à
absolvição da instância em razão da nulidade do processo, em caso de procedência, nos termos dos
artigos 493º n.º 2 e 494º alínea b) do CPC que o meritíssimo Juiz “a quo” ignorou.
6. Não cumpriu a Lei o meritíssimo Juiz “a quo” não decidindo a excepção antes de apreciar o
mérito da causa, e ao fazê-lo não cumpriu o artigo 510º n.º 1 alínea a) do CPC que infringiu.
7. A questão levantada com a excepção da falta da declaração fundamentada dos pressupostos e
extensão da reversão não incluída na citação era e é a de saber se se verificou a nulidade insanável do
processo em razão de ter sido infringido pela AT os artigos 23º n.º 4 e 22º n.º 4 da LGT, determinando
a nulidade respectiva prevista no artigo 165º n.º 1 alínea b) do CPPT.

772
8. A sentença proferida como foi em violação das regras dos artigos 493º n.º 2 e 494º também
viola o artigo 660º n.º1 do CPC.
9. Ainda assim, apreciando a questão da excepção de nulidade como parte integrante da questão de
mérito da causa, não fez o meritíssimo Juiz a correcta interpretação do disposto na Lei (artigo 23º n.º 4
e 22º n.º 4 da LGT) quanto ao aí disposto em sede imperativa legal dos procedimentos administrativos
e judiciais com vista à reversão a incluir obrigatoriamente na citação da execução em reversão.
10. Aquela, mesmo nos casos de presunção legal de culpa, é precedida de audição do responsável subsidiário nos termos da lei e da declaração fundamentada dos seus pressupostos e extensão a
incluir na citação.
11. Assim não entendeu o meritíssimo Juiz “a quo” não considerando tal falta de fundamentação
dos pressupostos da reversão e sua extensão, constituir nulidade.
12. E entendendo que o artigo 165º do CPPT só considera como nulidade insanável em processo
de execução fiscal a falta de citação, quando possa prejudicar a defesa do interessado.
13. Não entendeu o Tribunal recorrido que tal omissão ou deficiência prejudica a defesa do
interessado, o que sustentou em sede de apreciação de mérito.
14. De todo, não atendendo a meritíssima Juíza “a quo” à questão nuclear como seja a da ilegalidade cometida na falta de fundamentação dos pressupostos da reversão e da sua extensão na citação,
e nesta aqueles reduzidos à expressão dita aqui em 2 destas conclusões,
15. Estabelece o artigo 22º n.º 4 da LGT que: “As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes foi atribuída nos termos do
devedor principal, devendo, para o efeito a notificação ou citação conter os fundamentos necessários
da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais”
16. É esta a fundamentação dos pressupostos da reversão e da sua extensão que o legislador
entendeu serem obrigatoriamente desenvolvidos na citação.
17. Assim entendeu o Acórdão do STA (2.ª secção) de 26.6.2002 – recurso 832/2002 que constitui
entendimento dominante “1.Nos termos das disposições combinadas dos artigos 23 n.º 4 e 22. n.º 4 da
LGT, a citação dos responsáveis revertidos em execução fiscal deve incluir a declaração fundamentada
dos pressupostos e extensão da reversão e conter os elementos essenciais da respectiva liquidação,
incluindo a fundamentação nos termos legais, a fim de poderem “Reclamar ou impugnar a dívida cuja
responsabilidade lhes foi atribuída nos termos do devedor principal” 2. Não contendo a citação tais
elementos, padece de nulidade a arguir no processo executivo, de natureza judicial “ut” artigo 103º
n.º 1 da LGT”.
18. É assim legal e assim já entendeu este Tribunal de recurso que se a citação não contiver
tais elementos a mesma, devendo ser arguida em processo executivo de natureza judicial, padece de
nulidade “ut” artigo 103º n.º 1 da LGT.
Assim, e nos demais termos que Vexas muito doutamente suprirão se requer que a douta sentença
recorrida seja reformada de acordo com a pretensão do aqui recorrente, sendo declarada a excepção
de nulidade e em consequência a nulidade do processo. E ASSIM SE FAZENDO A COSTUMADA
JUSTIÇA!
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido
de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
Importa verificar, em primeiro lugar, se é nula a sentença recorrida por contradição entre os seus
fundamentos e a decisão.
Improcedendo este argumento, importará decidir se o juízo de mérito expresso na sentença recorrida quanto à validade da citação deve ou não ser confirmado.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé objecto de recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
A – Em 05-05-2006, foi instaurada execução fiscal n.º 1104200601009680 e apensos, contra
ARGATUR – empreendimentos Turísticos, Ldª, NIPC 504 726 721, no montante total de € 9 169,93
(fls 71, dos autos);
B – Em virtude de não serem conhecidos bens penhoráveis e com vista à reversão contra os responsáveis subsidiários, por despacho de 08-05-2008, foi determinado a preparação do processo de
reversão contra os responsáveis subsidiários (fls 20, 120 a 119, dos autos);
C – Foi o oponente notificado para, no prazo de 10 dias, exercer o direito de audição sobre o
despacho referido em B) em 16-05-2008 (fls 125, dos autos)
Em 30-05-2008, foi recepcionado no Serviço de Finanças de Olhão o requerimento para o exercício do direito de audição, escrito do oponente (fls 126 a 130, dos autos);
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D – O Chefe de Finanças de Olhão não atendeu ao requerimento para exercer o direito de audição
prévia por ser extemporâneo, o prazo findava em 26-05-2008.
E – Em 02-06-2008, foi proferido despacho para prosseguir a reversão contra o oponente (fls.
132 a 135, dos autos), com base nos seguintes fundamentos:
“Inexistência de bens susceptíveis de penhora em nome do devedor originário. Exercício do
direito de audição fora do prazo concedido (10 dias)”
F – Em 05-06-2008, foi o oponente citado do despacho de reversão (fls. 136 e 137, dos autos);
G – O oponente no período a que se reporta a dívida era sócio gerente da sociedade executada
(fls 115 a 118, dos autos);
H – O prazo de pagamento das dívidas de IRS reporta-se a 2006-03-16 (certidão de dividas a
fls 72 a 95, dos autos).
I – A oposição deu entrada no Serviço de Finanças de Olhão, em 2008-07-01 (rosto de fls 3, dos
autos).
6 – Apreciando
6.1 Da alegada nulidade da sentença recorrida
A sentença recorrida, no trecho que importa considerar (a fls. 230 e 231 dos autos), dispõe: Invoca
o oponente a nulidade da citação uma vez que esta não incluía declaração fundamentada dos pressupostos da reversão e a sua extensão. Conforme resulta do art.º 204.º, do CPPT, só podem constituir
fundamento de oposição os aí taxativamente enumerados nas suas diversas alíneas. Ora, a nulidade
da citação não consta do elenco referido nesse artigo, pelo que a questão não pode ser considerada
neste âmbito e compreende-se, pois que no processo de oposição visa-se a extinção da execução e a
nulidade decorrente da citação não conduz a esse resultado.
Resulta do trecho transcrito que a sentença recorrida, em conformidade com a jurisprudência
deste Supremo Tribunal (cfr., por todos, o Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de
28 de Fevereiro de 2007, rec.n.º 803/04), entendeu não constituir fundamento de oposição a nulidade da
citação por falta de fundamentação, pois que a oposição visa a extinção da execução e a consequência
da nulidade da citação será a repetição desta, expurgada do respectivo vício.
Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, o juiz “a quo” não devia então ter conhecido da aludida nulidade da citação, pois que esta teria de ser arguida no processo executivo, mediante
requerimento de arguição de nulidade a dirigir ao órgão de execução fiscal, devendo igualmente ponderar da possibilidade de convolação da oposição deduzida em requerimento de arguição de nulidade
(cfr. o Acórdão deste Tribunal de 25 de Fevereiro de 2009, rec. n.º 923/08).
Não foi, contudo, isto o que fez.
Não obstante a afirmação segundo a qual não cabia nos fundamentos de oposição o conhecimento
da nulidade da citação, prosseguiu nos seguintes termos (cfr. sentença a fls. 231 dos autos): No entanto,
sempre diremos que nos termos do art.º 190.º, do CPPT, a citação será sempre acompanhada do título
executivo e da nota indicativa do prazo de oposição, para pagamento em prestações ou dação em pagamento (…). Para além das situações de falta de citação (artigo 195º, do CPPT), existem situações que
ocorrem quando não tenham sido observadas as formalidades previstas na lei (art.º 198º, n.º 1, do CPC).
Porém o art.º 165º, do CPPT, só considera como nulidade insanável, em processo de execução fiscal a
falta de citação, quando possa prejudicar a defesa do interessado, sendo, neste âmbito muito mais restritivo que o CPC. No caso vertente a eventual entrega da fundamentação dos pressupostos da reversão
e a sua extensão não constitui nulidade nos termos expostos. Improcede este fundamento da oposição.
Resulta do trecho transcrito que, não obstante a afirmação anterior no sentido de que a nulidade
da citação não constituía fundamento de oposição, o tribunal “a quo” conheceu-a na oposição e julgou
a oposição improcedente atento o disposto no artigo 165.º do CPPT.
É manifesto, pois, existir contradição entre os fundamentos da decisão e a decisão tomada pelo
Meritíssimo juiz “a quo”, que, considerando que a nulidade da citação não era fundamento de oposição
não devia ter dela tomado conhecimento e apreciado do seu mérito, pelo que, na medida em que assim o
decidiu, verifica-se nulidade da sentença por contradição entre os fundamentos e a decisão, nos termos
da alínea c) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil (CPC).
Anulada a sentença, fica prejudicado o conhecimento dos outros vícios que lhe são imputados.
O recurso merece, pois, provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, anular a sentença recorrida e
ordenar a baixa dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Isabel Marques da Silva (Relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.
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Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
IVA. Caducidade do direito de liquidar. Sucessão de leis. Regime aplicável. Contagem
do prazo.
Sumário:
I — O prazo de 4 anos, de caducidade do direito de liquidação, estabelecido no n.º 1
do artigo 45.º da LGT, é de aplicação aos factos tributários ocorridos a partir de
1 de Janeiro de 1998 – por força do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 389/98,
de 17 de Dezembro, que aprovou a LGT (entrada em vigor no dia 1 de Janeiro de
1999, nos termos do artigo 6.º deste Decreto-Lei n.º 389/98).
II — Depois da redacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT pelo artigo 43.º da Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, o prazo, de 4 anos, em relação ao IVA, conta-se, não «a partir da data em que o facto tributário ocorreu», mas «a partir do
início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto».
III — A alteração do início de contagem do prazo traduz a fixação de um “prazo mais
longo”, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 297.º do CC, pelo que se
aplica ao prazo em curso o prazo mais longo, a contar pelo modo novo desde o
seu momento inicial.
IV — Assim, não se verifica a caducidade do direito de liquidar IVA relativo a factos
ocorridos em 15 de Novembro de 2000 e 15 de Dezembro de 2000 se a notificação
da respectiva liquidação teve lugar em 20 de Dezembro de 2004.
Processo n.º 293/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Abílio Pereira — Comércio de Sucatas, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza do
TAF do Porto que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Abílio Pereira – Comércio de
Sucatas, Lda., com os sinais dos autos, contra a liquidação do IVA do ano de 2000, dela vem interpor
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I. A douta sentença sob recurso julgou procedente a presente impugnação deduzida contra as
liquidações adicionais de IVA e respectivos Juros Compensatórios, do exercício de 2000, por haver
entendido que “(…) nos termos do n.º 4 do art.º 45.º da LGT, com a redacção aplicável à data da prática dos factos, conclui-se que quando as notificações foram efectuadas havia já decorrido o prazo de
caducidade dos quatro anos previstos na lei.”.
II. Entende a Fazenda Pública que não se verifica a alegada caducidade do direito à liquidação do
tributo, incorrendo a douta sentença em erro de julgamento de direito, por errada interpretação da lei.
III. O direito de liquidar o IVA, como imposto de obrigação única que é, face à redacção inicial do
art.º 45.º, n.º 4 da LGT, tinha como início de contagem do prazo de caducidade o dia imediato àquele
em que ocorreu o facto tributário.
IV. A partir de 1 de Janeiro de 2003, com a entrada em vigor da redacção dada àquele preceito
pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (OE 2003), esse início de prazo passou a ocorrer no início
do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto.
V. No caso em concreto, como o prazo de caducidade, face à redacção inicial do art.º 45.º, n.º 4
da LGT, ainda não se tinha esgotado quando entrou em vigor a nova redacção dada a este preceito,
verifica-se uma questão relativa à sucessão de leis no tempo.
VI. Acolhendo os ilustres ensinamentos de J. Baptista Machado, in “Introdução ao Direito e ao
Discurso Legitimador”, Almedina, 1991, págs. 242 e 243, quando a lei nova altera o momento a partir
do qual um prazo se começa a contar (o seu momento inicial), se o momento é postcipado, como sucede
no caso sub judice, deve aplicar-se a regra do n.º 2 do art.º 297.º do C. Civil, que preceitua que a lei nova
aplica-se imediatamente aos prazos em curso, computando-se no novo prazo todo o tempo decorrido
desde o termo inicial segundo a lei nova, salientando o autor que “não passa de uma aplicação directa
dos critérios gerais do direito transitório”.
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VII. No plano jurisprudencial, perfilhando na íntegra este mesmo entendimento, veja-se o Acórdão
do TCA Sul, processo n.º 00332/04, de 19.04.2005, disponível em www.dgsi.pt.
VIII. Assim, aplicando o preceituado ao caso concreto, designadamente o disposto no n.º 2 do
art.º 297.º do C. Civil, verifica-se que a caducidade do imposto relativo ao ano de 2000, por respeitar
a “IVA mencionado nas facturas n.ºs 61 e 63 emitidas (…) em 15.11.2000 e 15.12.2000” só ocorreria
a 31.12.2004.
IX. Ora, resulta do probatório, ter sido a impugnante notificada da liquidação do imposto e dos
respectivos juros compensatórios em 20.12.2004, pelo que o foi ainda dentro do prazo de caducidade
do direito à liquidação.
X. A actuação da Administração Tributária foi assim conforme à lei, justificando-se a manutenção
das liquidações efectuadas.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste STA emite parecer no sentido de que deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida, com as legais consequências.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
1- A ora impugnante foi objecto de uma inspecção tributária de âmbito parcial e que incidiu sobre
o exercício económico do ano de 2000.
2- Os fundamentos de facto e de direito para as liquidações adicionais ora em discussão encontram-se exarados no relatório da inspecção tributária constante de fls. 84 a 89 do PA.
3- Tais liquidações adicionais resultam do IVA mencionado nas facturas n.ºs 61 e 63 emitidas por
Joaquim Pinho de Oliveira em 15.11.2000 e 15.12.2000 e que os Serviços da Administração Tributária
consideraram indevidamente deduzido.
4- As liquidações do IVA foram efectuadas em 12.11.2004, cfr. modelo 382 junto a fls. 70 e que
aqui se dá por reproduzida.
5- As liquidações dos juros compensatórios foram efectuadas em 07.12.2004, cfr. 77 do PA e que
aqui se dá por reproduzida.
6- Em 13.12.2004 foi remetida notificação para a ora impugnante proceder ao pagamento das
liquidações em causa, cfr. fls. 71 do PA.
7- Em 21.12.2004 foi assinado o aviso de recepção, cfr. fls. 72 do PA.
8- Em 20.12.2004 foi a impugnante notificada pessoalmente da liquidação do IVA e Juros Compensatórios.
III – Vem o presente recurso interposto pela representante da FP da sentença da Mma. Juíza
do TAF do Porto que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra as
liquidações adicionais de IVA e respectivos juros compensatórios do ano de 2000 por haver entendido
que, nos termos do n.º 4 do artigo 45.º da LGT, com a redacção aplicável à data da prática dos factos,
quando as notificações de tais liquidações foram efectuadas, já havia decorrido o prazo de caducidade
de quatro anos previsto na lei.
Vejamos. As liquidações impugnadas respeitam a IVA mencionado em facturas emitidas em
15/11/2000 e 15/12/2000 que os serviços da AT consideraram indevidamente deduzido e foram efectuadas em 12/11/2004 e 7/12/2004, tendo sido notificadas à recorrida em 20/12/2004 (v. pontos 3 a 8
do probatório fixado).
Nos termos do n.º 1 do artigo 45.º da LGT, o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação
não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
Este prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos aplica-se aos factos tributários
ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998, por força do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 389/98,
de 17 de Dezembro, que aprovou a LGT.
Por outro lado, segundo o n.º 4 do citado artigo 45.º da LGT, o prazo de caducidade conta-se, nos
impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de
obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
Conforme é jurisprudência desta Secção do STA (cfr., a este respeito, entre outros, o acórdão
do Pleno desta Secção do STA, de 7-5-2003, proferido no recurso n.º 65/02, e também os acórdãos
desta Secção, de 17-1-2007, e de 7-3-2007, proferidos nos recursos n.º 963/06, e n.º 1018/06), o IVA,
para o efeito de caducidade do direito de liquidação, deve ser qualificado como imposto de obrigação
única, e não como imposto periódico, pois que incide sobre factos tributários de carácter instantâneo,
reportando-se a cada um dos actos concretos praticados, não relevando, para tal qualificação, que o
sujeito passivo exerça continuada ou só ocasionalmente a respectiva actividade.
O certo é que, porém, após a redacção dada ao n.º 4 do artigo 45.º da LGT pelo artigo 43.º da
Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2003), aquele prazo de caducidade
de quatro anos se passou a contar a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a
exigibilidade do imposto.
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Ou seja, o termo inicial do prazo (de 4 anos) extintivo do direito da AT à liquidação do IVA – que,
à luz do n.º 4 do artigo 45.º da LGT, na sua redacção originária, se fixava «a partir da data em que o
facto tributário ocorreu» –, passou a ser fixado «a partir do início do ano civil seguinte àquele em que
se verificou a exigibilidade do imposto», após a redacção dada ao n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral
Tributária pelo artigo 43.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro.
Ora, esta alteração do termo inicial de contagem do prazo de caducidade do direito de liquidação
de imposto traduz-se objectivamente em uma alteração desse prazo para “mais longo”.
E, assim sendo, de acordo com o que dispõe o n.º 2 do artigo 297.º do CC, a lei que fixar um prazo
mais longo é igualmente aplicável aos prazos que já estejam em curso, mas computar-se-á neles todo
o tempo decorrido desde o seu momento inicial.
O artigo 297.º do Código Civil resolve, assim, um problema de sucessão de leis no tempo. Quando
a lei nova altera o momento, o dies a quo um prazo se começa a contar, se esse momento é dilatado
ou ampliado, deve aplicar-se a regra do n.º 2 do artigo 297.º do Código Civil: a lei nova aplica-se imediatamente aos prazos em curso, computando-se no novo prazo todo o tempo decorrido desde o termo
inicial segundo a lei nova.
Com efeito, como refere Baptista Machado, in Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
Almedina, 1983, págs. 242/243, “tendo o decurso global do prazo o valor de um facto constitutivo (ou
extintivo) de um direito ou situação jurídica, se tal prazo ainda se encontrava em curso no momento
de início de vigência da lei nova, é porque tal situação jurídica ainda não se encontrava constituída (ou
extinta) neste momento. Logo, cabe à lei nova a competência para determinar os requisitos da constituição da mesma situação jurídica. Achando-se uma situação jurídica em curso de constituição, passa
o respectivo processo constitutivo a ficar imediatamente subordinado à lei nova”.
Não se trata, assim, de aplicação retroactiva da lei, mas de simples aplicação do princípio geral
em matéria da aplicação da lei no tempo, de que a lei vale para o futuro.
No caso em apreço, como vimos, o IVA em causa nos autos reporta-se ao imposto mencionado
nas facturas emitidas em 15/11/2000 e 15/12/2000, tendo as liquidações impugnadas e ao mesmo referentes sido notificadas à impugnante, ora recorrida, em 21/12/2004, conforme consta do probatório
da sentença recorrida.
À data de entrada em vigor da redacção dada ao n.º 4 do artigo 45.º da LGT pelo artigo 43.º da
Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para o ano de 2003) – em que o prazo de
caducidade de quatro anos se conta «a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou
a exigibilidade do imposto» – ainda estava em curso, pois que não se tinha completado, o prazo de
quatro anos sobre Janeiro de 1999, contado à luz do n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária, na sua
redacção originária, «a partir da data em que o facto tributário ocorreu».
E porque a nova redacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT contempla, assim, como vimos, um
prazo mais longo que o anterior ainda em curso na situação em causa, a “lei nova” é aplicável ao
caso, computando-se «todo o tempo decorrido desde o seu momento inicial», nos termos do n.º 2 do
artigo 297.º do CC.
Razão por que, tendo a impugnante sido notificada da liquidação do imposto e dos respectivos
juros compensatórios em 20/12/2004, não havia ainda decorrido o prazo de caducidade do direito de
liquidar aquele IVA de quatro anos previstos na lei e contados desde 1 de Janeiro de 2001 (início do
ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto).
A sentença recorrida que assim não entendeu não pode, por isso, manter-se, impondo-se a apreciação das restantes questões suscitadas e cujo conhecimento ficou prejudicado, face ao decidido quanto
à caducidade.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e ordenar a baixa dos
autos à instância para, após fixação da matéria de facto pertinente, conhecer das restantes questões
suscitadas.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Maio de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Recurso de revista excepcional.
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Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu carácter
excepcional, estrutura e requisitos de admissão, não pode entender-se como de
índole generalizada mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula
de escape do sistema.
II — A importância fundamental da questão há-de resultar quer da sua relevância jurídica quer social, aquela entendida não num plano meramente teórico mas prático
em termos da utilidade jurídica da revista; e esta, em termos da capacidade de
expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.
III — Por outro lado, «a melhor aplicação do direito» há-de resultar da possibilidade
de repetição num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia
de uniformização do direito.
IV — Não concretizam tais postulados questões atinentes à nulidade das decisões das
instâncias, por omissão de pronúncia e contradição entre os fundamentos e a
decisão, por meramente pontuais, esgotando-se na situação singular e, como tal,
insusceptíveis de expansão da controvérsia; e à falta de notificação do devedor
principal em vista da respectiva audição, por dos autos não constar qualquer diligência efectuada pela Administração Fiscal para o efeito, atenta a sua incidência
factual e face ao disposto nos n.ºs 2 a 4 do artigo 150.º do CPTA.
Processo n.º 295/09-30.
Recorrente: Eduardo Pedro Neves Barroso.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Eduardo Pedro Neves Barroso vem, nos termos do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, interpor recurso de revista do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul,
que negou provimento ao que interpusera da sentença que julgou improcedente impugnação judicial
deduzida contra liquidações adicionais de IVA e respectivos juros compensatórios, referentes a 2001.
Formulou as seguintes conclusões:
1. O recorrente, na impugnação que deduziu contra as liquidações adicionais de IVA, e respectivos juros compensatórios em causa, começou por invocar a preterição de formalidades essenciais
relativamente à devedora principal, a sociedade da qual ele, em tempos, foi gerente e sócio.
2. Preterição essa, como se pode ver da pi, respeitante, antes de mais, a uma fase anterior à
própria liquidação, fase essa a que se referem os art. 84º e seguintes do C.I.V.A., 60º e 91º e seguintes
da L.G.T, entre outros normativos, que obrigam à audição prévia do contribuinte antes da decisão do
procedimento de liquidação.
3. E que, determinando a invalidade do acto tributário, nos termos dos mesmos normativos, é
invocável não só pelo devedor principal, mas também, nos mesmos termos, em sede de impugnação
judicial, pelo responsável subsidiário, no caso o ora recorrente, nos termos do art. 22º, n.º 4, da LGT.
4. No entanto, a douta sentença proferida em sede de impugnação judicial não se pronunciou
sobre tal matéria, pelo que o recorrente, no seu recurso para o TCA-Sul, arguiu a nulidade da referida
sentença, nos termos do art. 125º do CPPT.
5. Tendo ainda o recorrente, no mesmo recurso e relativamente à mesma matéria, alegado e
concluído que tal preterição de formalidades, para além de conhecida, deveria ter sido, em face do
constante dos autos, dada como provada, nos termos dos art. 99º, alíneas c) e d), do CPPT, e que, em
violação destas normas, o não foi na douta sentença então em causa.
6. No douto acórdão recorrido é dada razão ao recorrente no que à falta de pronúncia diz respeito,
ao reconhecer-se que:”... a Mm.ª juiz recorrida não refere, na realidade e de forma expressa, a razão
porque a invocada preterição de formalidades essenciais, isto é, a falta de notificação da devedora
originária da existência das impugnadas liquidações, designadamente para contra elas poder reagir
pelos legais colocados ao seu alcance, desde logo a reclamação graciosa, passando pela oposição fiscal
e/ou pelo pedido de revisão, em seu entender, se não verificava enquanto causa bastante à eliminação
da ordem jurídica dos actos tributários impugnados.”
7. Certo sendo que, desta ilação, não deveria ter resultado outra coisa que não fosse a declaração
da nulidade invocada, na medida em que, nos termos e para os efeitos do art. 125º, n.º 1, do C.P.P.T.,
designadamente, “Constituem causas de nulidade da sentença (...) a não especificação dos fundamentos
de facto e de direito da decisão, a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar
8. O que não se verificou, em clara violação desta norma.
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9. Certo sendo ainda que o facto de na sentença em causa tal questão ter sido elencada como
matéria a ser apreciada e ainda o de ter sido, na mesma, reconhecido que a preterição alegada podia
ser utilizada pelo recorrente, nos mesmos moldes em que o poderia ser pela devedora originária,
não preenchem, só por si, os requisitos exigidos no n.º 1 do art. 125º do CPPT, ao contrário do que é
afirmado no douto acórdão recorrido.
10. Não podendo presumir-se, como é feito no douto acórdão recorrido, que a Mm.º Juiz recorrida
terá considerado como não verificada a preterição de formalidades em causa, como se a ausência de
exposição expressa das razões que levam à improcedência duma impugnação, no seu todo ou em parte,
pudesse ser colmatada com presunções do tribunal superior sobre o entendimento que terá levado a
tal desfecho.
11. Verificando-se, pelo exposto, que o douto acórdão recorrido, na medida em que, reconhecendo a arguida falta de pronúncia, não declara a correspondente nulidade, está também ele ferido
do mesmo vício, até por oposição dos fundamentos com a decisão, nos termos e para os efeitos do
art. 125º, n.º 1, do CPPT, para além de violar, igualmente, o estabelecido no art. 99º, alíneas c) e d),
do mesmo diploma.
12. No douto acórdão recorrido acaba-se, porém, por apreciar a questão, dando-se como assente
“... que dos autos não se descortinam elementos que permitam concluir se a devedora originária foi, de
facto, ou não, notificada dos actos de liquidação do imposto que constituem a dívida exequenda,...” - cfr.
último parágrafo de fls. 9, do douto acórdão recorrido.
13. No mesmo se subscrevendo “... na íntegra o princípio expresso na decisão recorrida (na
sentença proferida no proc. de impugnação) de que aos revertidos é lícito, enquanto impugnantes dos
actos tributários de liquidação dos impostos exequendos, invocarem como fundamento de eliminação
da ordem jurídica dos mesmos, todas causas de pedir adequadas ao efeito de que o devedor originário
possa, também ele, lançar mão.”
14. Mas, entrando-se, na opinião do recorrente, em total contradição com o até então sustentado
no mesmo acórdão, designadamente na parte é que é discutida a acima referida falta de pronúncia,
a partir do momento em que se passa a considerar a invocada preterição de formalidades essenciais
como uma questão que não importa decidir e não invocável pelo recorrente - cfr fls. 10 do douto
acórdão recorrido.
15. Quando, na verdade, o é. Isto na medida em que, insiste-se, como se pode ver da p.i., essa
alegada preterição respeita, antes de mais, a uma fase anterior à própria liquidação, fase essa a que
se referem os art. 84º e seguintes do C.I.V.A., 60º e 91º e seguintes da L.G.T, entre outros normativos,
que obrigam à audição prévia do contribuinte antes da decisão do procedimento de liquidação, não
lhe sendo externa.
16. Sendo nessa sede que o contribuinte pode facultar outros elementos que poderão determinar
uma diferente liquidação de imposto, eventualmente com base noutros elementos a que seja licito
recorrer para a determinação da matéria colectável - cfr. Ac. do STA, de 02.07.2003, proferido no
proc. n.º 0684/03.
17. Assim, não resultando dos autos qualquer diligência efectuada pela AF para efeitos de notificação do devedor principal, com vista a tal audição, o que o próprio douto acórdão recorrido deu
logo como assente, verifica-se uma preterição de formalidade legal que determina a invalidade do acto
tributário, bem como dos respectivos juros compensatórios - cfr. art. 60º da LGT.
18. Invalidade essa invocável pelo recorrente, na sua qualidade de responsável subsidiário, nos
termos do art. 22º, n.º 2, da LGT.
19. Verificando-se claramente, em face de tudo quanto ficou exposto, a necessidade duma melhor
aplicação do direito aos factos dados como assentes na sentença e acórdão recorridos, nos termos e
para os efeitos do art. 150º do CPTA.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido da inadmissibilidade, na
jurisdição tributária, do recurso, característico que é da jurisdição administrativa, não se pronunciando
sobre o respectivo mérito, “porque a relação jurídico-material controvertida não revela qualquer ameaça
a direitos fundamentais dos cidadãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou de alguns
dos valores ou bens referidos no artigo 9.º, n.º 2, do CPTA (artigo 146.º, n.º 1 CPTA 2.º segmento)”.
E, corridos os vistos legais, há que decidir.
Assim, quanto à admissibilidade do recurso:
Concedendo-se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no
contencioso tributário, o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150.º do CPTA, augurando-se
a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos – ETAF e
CPTA – e tributários – LGT e CPPT.
Isto face, até, ao princípio pro actione.
Quanto ao mais:
Nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal
Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo
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quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos,
em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.
O STA tem acentuado repetidamente, nemine discrepante - cfr., por todos, o acórdão da Secção
do Contencioso Administrativo de 24 de Maio de 2005, recurso n.º 579/05 - que o recurso de revista
daquele artigo 150.º, “quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei,
não deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas
poderá ser admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz
fortemente restritiva”.
Na mesma orientação, refere Mário Aroso, que “não se pretende generalizar o recurso de revista,
com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios»,
cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma
válvula de segurança do sistema”.
Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss.
O artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.
E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo,
isto é, a utilidade jurídica da revista”; e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de
modo a ultrapassar os limites da situação singular.
Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há-de resultar da possibilidade de repetição, num
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.
Ora, face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos.
Na verdade, as questões colocadas no recurso são as da nulidade da sentença por omissão de pronúncia, bem como do próprio acórdão recorrido, pelo mesmo motivo e por oposição dos fundamentos
com a decisão; e à da falta de notificação do devedor principal em vista da respectiva audição, já que
dos autos não consta qualquer diligência efectuada pela Administração Fiscal para o efeito.
Trata-se, assim, de questões pontuais – a segunda até com incidência factual que não pode constituir
objecto da revista (n.ºs 2 a 4 do artigo 150.º do CPTA) – não se vendo, pois, como seja possível, aí, extravasar da situação singular, ficando, assim, irremediavelmente prejudicada a expansão da controvérsia,
não estando também em causa a uniformização do direito e, em consequência, a sua melhor aplicação.
Como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007 – rec. n.º 0357/07:
“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um
recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses.
Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou
permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor
aplicação do direito”.
Termos em que se acorda, por inverificação dos requisitos expressos no n.º 1 do artigo 150.º do
CPTA, em não admitir o recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Vale.

Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Pimenta do

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Processo de contra-ordenação tributária. Nulidade da decisão de aplicação de coima.
Remessa do processo à autoridade administrativa. Renovação da decisão
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Sumário:
Declarada a nulidade da decisão de aplicação de coima por contra-ordenação tributária, o processo deve ser enviado à autoridade administrativa que aplicou a coima,
para eventual sanação da nulidade e renovação do acto sancionatório.
Processo n.º 351/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Transgranitos – Mármores e Granitos do Alto Tâmega, Lda e Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo do
despacho do Meritíssimo Juiz daquele Tribunal que indeferiu um requerimento que apresentou num
processo de contra-ordenação tributária em que é arguida TRANSGRANITOS – MÁRMORES E
GRANITOS DO ALTO TÂMEGA, LDA.
O Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1 – Decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária nulidade insuprível deve ser
ordenada a baixa dos autos à AT para eventual sanação da mesma e renovação do acto sancionatório.
Se a sentença não ordenou tal baixa deve a mesma ser ordenada após o seu trânsito em julgado.
2 – Assim, o douto despacho final recorrido enferma de erro de aplicação e de interpretação do
direito, violando o disposto nos arts 63, n.ºs 1, alínea d), e 3, e 79, n.º 1, do RGIT, pelo que deve ser substituído por despacho que ordene a baixa dos autos à AT para eventual sanação da nulidade decretada.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se, declarada anulação
de uma decisão administrativa de aplicação de coima, por enfermar de nulidade insuprível, o processo
deve ser remetido à autoridade administrativa, a fim de ser sanada a nulidade, se tal for possível.
O regime das nulidades no processo de contra-ordenações tributárias consta do art. 63.º do RGIT,
que estabelece o seguinte:
Artigo 63.º
Nulidades no processo de contra-ordenação tributário
1 – Constituem nulidades insupríveis no processo de contra-ordenação tributário:
a) O levantamento do auto de notícia por funcionário sem competência;
b) A falta de assinatura do autuante e de menção de algum elemento essencial da infracção;
c) A falta de notificação do despacho para audição e apresentação de defesa;
d) A falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, incluindo a notificação do
arguido.
2 – Não constitui nulidade o facto de o auto ser levantado contra um só agente e se verificar, no
decurso do processo, que outra ou outras pessoas participaram na contra-ordenação ou por ela respondem.
3 – As nulidades dos actos referidos no n.º 1 têm por efeito a anulação dos termos subsequentes
do processo que deles dependam absolutamente, devendo, porém, aproveitar-se as peças úteis ao apuramento dos factos.
4 – Verificadas as nulidades constantes das alíneas a) e b) do n.º 1, o auto de notícia vale como
participação.
5 – As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e podem ser arguidas até a decisão
se tornar definitiva.
Como se vê pelo n.º 3 deste artigo, a consequência da declaração de nulidade dos actos referidos
no n.º 1, entre os quais se inclui a falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, é «a
anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, devendo, porém,
aproveitar-se as peças úteis ao apuramento dos factos» e não o arquivamento do processo contra-ordenacional e a notificação da decisão à Administração Tributária, para retirar «as ilações que entender,
como por exemplo requerer no processo certidões para os fins tidos, por si, por convenientes».
A sistematização do RGIT evidencia que aquele art. 63.º é uma disposição de aplicação generalizada no processo contra-ordenacional.
Na verdade, o «Processo de contra-ordenações tributárias» consta do Capítulo II do RGIT que
inclui
– a Secção I, com a epígrafe «Disposições gerais», e
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– a Secção II com a epígrafe «Processo de aplicação de coimas», subdividida em duas Subsecções: a Subsecção I, com a epígrafe «Da fase administrativa» e a Subsecção II, com a epígrafe «Da
fase judicial».
O referido art. 63.º vem incluído na Secção I, que contém as disposições gerais, o que evidencia
que se trata de uma norma de aplicação geral, pois como é óbvio, se se pretendesse restringir o seu
campo de aplicação à fase administrativa, ele seria inserido na Subsecção I da Secção II, relativa a esta
fase, e não entre as «disposições gerais».
Assim, tendo de presumir-se que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos adequados (art. 9.º, n.º 3, do Código Civil), a única interpretação aceitável é a de que aquele art. 63.º é de
aplicação tanto na «fase administrativa» como na «fase judicial».
De resto, o desaparecimento jurídico do acto nulo e dos actos que dele dependam é a regra generalizada do nosso ordenamento jurídico, como pode ver-se, além do n.º 3 do transcrito art. 63.º, pelos
arts. 201.º, n.º 2, do CPC, 195.º, n.º 3, do CPT, 98.º, n.º 3, do CPPT e 122.º, n.º 1, do CPP.
Na sequência da declaração de uma nulidade processual, a regra é a da repetição do acto, se ele
não estiver sujeito a prazo que tenha expirado, como se conclui dos arts. 208.º do CPC e 122.º, n.º 2,
do CPP.
É, aliás, neste sentido a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal Administrativo, quer à
face do art. 63.º do RGIT, quer da norma do CPT correspondente, que é o art. 195.º, como pode ver-se
pelos seguintes acórdãos:
– de 13-12-1995, recurso n.º 17465, AP-DR de 14-11-97, 2912;
– de 30-6-1999, recurso n.º 23900;
– de 8-2-2001, recurso n.º 25748, AP-DR de 27-6-2003, 413;
– de 6-11-2002, recurso n.º 1507/02, AP-DR 12-3-2004, 2589;
– de 18-2-2004, recurso n.º 1747/03;
– de 22-9-2004, recurso n.º 531/04;
– de 30-11-2005, recurso n.º 833/05; e
– de 17-1-2007, recurso n.º 1116/06.
Nestes termos acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a decisão recorrida na parte em que se decide a absolvição da instância;
– ordenar a remessa do processo à autoridade administrativa, a fim de dar seguimento ao processo
contra-ordenacional, em conformidade com o preceituado no art. 63.º, n.º 3, do RGIT.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação. Representação em juízo do Instituto da Vinha e do
Vinho.
Sumário:
A representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho cabe a mandatário especialmente designado para o efeito pelo Presidente do Instituto, que não há Fazenda
Pública.
Processo n.º: 388/09-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Cruz & Companhia, Lda., com os sinais dos autos, recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 23 de Janeiro de 2009, que julgou improcedente a reclamação por si
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deduzida do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Tondela que instaurou a execução
fiscal n.º 2704200801018426 para cobrança de dívida ao Instituto da Vinha e do Vinho proveniente
de taxa de promoção e juros de mora no valor de 196 986,05 € (e acrescido), para o que apresentou as
seguintes conclusões:
1. Tendo sido notificada da Resposta apresentada pelo RPF, a ora recorrente arguiu a nulidade
da mesma, por entender que o IVV não é Fazenda Pública, que o IVV é um instituto público dotado
de personalidade jurídica e que compete ao presidente representar o IVV em juízo e fora dele, activa
ou passivamente; requerendo, como tal, a nulidade do acto e o desentranhamento da peça processual,
a dita contestação.
2. O Tribunal a quo proferiu douta sentença recorrida, no qual indeferiu a nulidade arguida pela
reclamante.
3. Ora, atendendo que as normas constantes na Lei 3/2004, de 15 de Janeiro, são de aplicação
imperativa e prevalecem sobre normas especiais actualmente em vigor (cfr. artigo 1º n.º 2 da Lei
3/2004), dúvidas não podem subsistir que cabe ao Presidente do IVV representar o referido instituto
em juízo ou na prática de actos jurídicos, tendo competência para constituir mandatários do instituto,
em juízo e fora dele, incluindo com o poder de substabelecer.
4. É certo que ao representante da Fazenda Pública compete a representação em juízo das entidades públicas. E também não se duvida que o Instituto da Vinha e do Vinho é uma entidade pública.
5. No entanto, dispõe o art. 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, com sublinhado nosso, que: “Compete ao representante da Fazenda Pública nos tribunais tributários: … representar a administração
tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas no processo judicial tributário e
no processo de execução fiscal”.
6. Os interesses da Fazenda Pública que cabe defender aos representantes da Fazenda Pública
são os específicos interesses da administração tributária, não os do IVV, porquanto nenhuma lei expressa assim o indica.
7. Com efeito, a Lei 3/2004, de 15 de Janeiro não atribui competência ao Representante da Fazenda
Pública para representar o IVV no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal.
8. O DL 46/2007, de 27 de Fevereiro, referente aos estatutos do IVV, também não contém qualquer
norma que habilite o Representante da Fazenda Pública para representar o IVV no processo judicial
tributário e no processo de execução fiscal.
9. Na verdade, o legislador não teve qualquer intenção de atribuir ao RPF competência nesta
matéria pois, como se disse, a mesma não consta da lei.
10. Pelo contrário, é a própria a Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, cujas normas são de aplicação
imperativa, que confere expressamente, como se disse, ao presidente do IVV poderes para constituir
mandatário e para representar o referido Instituto em juízo e fora dele (cf alínea n) do n.º 1 e n.º 3 do
artigo 21º e n.º 2 do artigo 25.º-A da Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro).
11. Mas mais, o n.º 4 do artigo 21º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, dispõe expressamente que
o Presidente do IVV pode sempre optar por solicitar o apoio e a representação em juízo por parte do
Ministério Público, ao qual compete, nesse caso, defender os interesses do instituto.
12. Ora, se a lei confere ao Presidente do IVV a faculdade de poder optar por solicitar o apoio e
a representação por parte do Ministério Público, sempre teria que se entender, por maioria de razão.
que o legislador não teve qualquer outra intenção de atribuir ao RPF competência de representar,
nos termos da lei, o IVV.
13. Assim sendo, na ausência de lei expressa, não compete ao representante da Fazenda pública
representar o IVV, “nos termos da lei”, no processo judicial tributário.
14. Pelo que, com todo o respeito que merece, a doutrina da decisão recorrida viola a letra da
própria lei que atribui competência ao representante da Fazenda Pública para representar em juízo
outras entidades públicas.
15. Face ao exposto, a decisão ora recorrida viola expressamente o disposto no artigo 15.º, n.º 1
do CPPT, no artigo 21º, n.º 1 e n.º 3 e no artigo 25º-A, n.º 2 da Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro.
16. Nos termos do artigo 201º do CPC, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a
omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o
declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.
17. A resposta apresentada pelo RPF é um acto nulo, não previsto na lei, susceptível de influir
no exame ou na decisão da causa.
18. A decisão ora recorrida, que entendeu que a resposta subscrita pelo RPF não padece de
qualquer vício, viola a lei, pelo que, consequentemente, deve a mesma ser revogada, com as demais
consequências legais.
SEM PRESCINDIR;
19. A dimensão normativa do artigo 15º do CPPT, fixada pela douta decisão em apreço é ilegal,
por violação de lei com valor reforçado, a Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro, designada por Lei-Quadro
dos Institutos Públicos.
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Compulsada a douta sentença, constatamos que o Tribunal a quo acompanha posição sufragada
por Jorge de Sousa, no seu CPPT anotado, 4ª ed., pág. 132, segundo o qual “os representantes da
Fazenda pública representam toda a Administração tributária que não tiver representação especial
prevista na lei”.
20. Porém, como já foi referido, nos termos da Lei-quadro dos Institutos Públicos, cabe ao Presidente do IVV constituir mandatário e representar o referido Instituto em juízo e fora dele (cf alínea n)
do n.º 1 e n.º 3 do artigo 21º e n.º 2 do artigo 25º-A da Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro).
21. Face ao exposto, dúvidas não podem subsistir que a dimensão normativa do artigo 15º do
CPPT, explanada na douta decisão recorrida, viola expressamente o disposto numa lei de valor reforçado, a Lei quadro dos Institutos Públicos, pelo que a mesma é ilegal.
22. Ilegalidade essa que aqui se invoca para os devidos efeitos.
SEM PRESCINDIR
23. O Tribunal a quo indeferiu a subida imediata da presente reclamação, por concluir que os
factos alegados não demonstram cabalmente o prejuízo irreparável invocado.
24. Porém, para uma análise crítica dos factos alegados pela reclamante, é fundamental a explicitação precisa e completa de todos os factos que se devam ter como relevantes e provados.
25. E explicitar que implica especificar e individualizar, na sentença, os factos a fim de se poderem
distinguir os relevantes dos irrelevantes, os provados dos não provados, e sobre eles e concluir que
não demonstram cabalmente o prejuízo invocado.
26. Ao não discriminar a matéria provada da não provada, o tribunal a quo não estabelece uma
base sólida que lhe permita concluir que a ora reclamante não densificou o conceito de prejuízo irreparável com factos concretos que o demonstrem cabalmente.
27. Pelo que, a douta sentença ora recorrida é nula, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do CPPT
e da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, nulidade essa que aqui se invoca, com as demais consequências legais.
SEM PRESCINDIR;
28. É certo que a ora recorrente coloca a verificação do prejuízo irreparável com a concretização
da penhora de bens do seu património que, mais do que uma mera suposição, consubstancia uma real
e previsível consequência processual.
29. Contudo, tal facto não obsta o conhecimento imediato da presente reclamação, dado que
resulta da melhor doutrina que o direito à tutela jurisdicional efectiva não se restringe à possibilidade
de reparação dos prejuízos provocados por uma actuação ilegal, exigindo antes que sejam evitados
os próprios prejuízos (cfr. Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de processo tributário
Anotado e Comentado, pág. 667).
30. A ora reclamante alega que a concretização da penhora de bens lhe irá provocar prejuízos na
sua actividade que se computa no previsível aumento do desequilíbrio da relação activo/passivo e na
precipitação da empresa para o incumprimento imediato e generalizado das suas responsabilidades,
pondo em causa a sua sobrevivência e tendo como consequência inevitável a sua insolvência.
31. Insolvência essa que pela sua própria natureza, como é do conhecimento comum, encerrará
um prejuízo manifestamente elevado, de grau não imediatamente apreensível, que não é facilmente
computável em termos monetários.
32. Pelo que, a presente reclamação é um daqueles casos de subida imediata, nos termos do
artigo 278.º do CPPT, sob pena de perder toda a utilidade.
SEM PRESCINDIR;
33. A douta sentença a quo faz uma aplicação da norma contida no art. 278º do CPPT na dimensão
normativa segundo a qual haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos irreparáveis
que não sejam os inerentes a qualquer execução, dimensão normativa essa que padece de inconstitucionalidade orgânica e material.
34. Inconstitucionalidade essa que aqui se invoca para os devidos efeitos.
Assim decidindo será feita inteira, devida e merecida JUSTIÇA!
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se nos termos
seguintes:
1. Alega a recorrente, em primeiro lugar que, na ausência de lei expressa nesse sentido, não cabe
ao representante da fazenda pública representar em juízo os interesses do IVV no processo judicial
tributário, designadamente apresentar uma contestação em sede de impugnação judicial.
A nosso ver não merece provimento esta argumentação da recorrente.
Em primeiro lugar porque não estamos perante uma contestação em processo de impugnação
judicial mas sim perante uma resposta no âmbito de reclamação de actos do órgão de execução fiscal
em processo de execução fiscal.
Depois porque, como se sublinhava no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 07.11.2007,
recurso 806/07 in www.dgsi.pt, proferido em caso idêntico ao dos presentes autos, da conjugação dos
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arts. 15º, 1, a), 148º, 2, a), 151º, 1 e 152º, do CPPT, com os artigos 1.º e 33. do DL n. 99/97, de 26/4,
resulta que a representação, em juízo, do IVV cabe ao representante da fazenda pública (cf., ainda
neste sentido, acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21.01.2009, recurso 1017/08, também
em www.dgsi.pt).
Acresce dizer que o Decreto-Lei 47/2007 de 27 de Fevereiro, que veio revogar o Decreto-Lei 99/97,
nada estipula quanto à representação especial do IVV, pelo que continua válida a jurisprudência acima
citada no sentido de que os representantes da Fazenda Pública representam todas as entidades públicas
no processo de execução fiscal, salvo casos de representação especial previstos na lei.
2. A questão central deste recurso prende-se com a interpretação do art. 278º n.º 3 do Código
de procedimento e de Processo tributário, designadamente saber se só há subida imediata da reclamação nos casos taxativamente enumerados pelas als. A) a d) daquele normativo e se é necessária a
invocação de prejuízo irreparável.
Mas a recorrente Cruz e Companhia, SA começa por invocar a nulidade da decisão recorrida
nos termos do disposto nos arts. 125º, n.º 1 do CPPT e 668º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo
Civil.
Vamos em primeiro lugar pronunciar-nos sobre a arguida nulidade da sentença recorrida, questão
que logicamente precede o conhecimento do mérito da decisão que, a proceder, obsta ao conhecimento
das demais questões suscitadas.
Alega a recorrente que ao não discriminar a matéria provada da não provada o tribunal a quo
não estabelece uma base sólida que lhe permita concluir que a recorrente não densificou o conceito
de prejuízo irreparável com factos concretos que o demonstrem cabalmente.
Afigura-se-nos que lhe assiste razão.
Dispõem os artº 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo Civil que é nula a
sentença que não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão.
No que concerne à matéria de facto, esta nulidade abrange a falta de discriminação dos factos
provados e não provados, exigida pelo art. 123.º n.º 2 do CPPT.
Decorre com efeito daquele normativo que o juiz discriminará também a matéria provada da não
provada, fundamentando as suas decisões.
Ora, como bem salienta (a) recorrente, pese embora o Tribunal recorrido tenha feito uma análise
crítica dos factos alegados pela recorrente, nomeadamente no que respeita à densificação do conceito
de prejuízo irreparável, o certo é que não fez qualquer explicitação dos factos que se devam ter de
considerar como relevantes e provados.
Verifica-se, pois, omissão absoluta da discriminação da matéria de facto necessária para basear
a decisão de direito.
Assim será de atender a arguição de nulidade invocada pelo recorrente, pelo que deverá proceder
nesta parte o recurso, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
4 – Questões a decidir
São três as questões colocadas pela recorrente nas suas alegações de recurso, a de saber se é nula a
resposta do representante da Fazenda Pública à reclamação deduzida pela ora recorrente, por ilegitimidade da representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) pelo representante da Fazenda
Pública (conclusões números 1 a 22 das conclusões das alegações de recurso supra transcritas); a de
saber se é nula a sentença recorrida, por não ter procedido a uma análise crítica dos factos alegados,
descriminando os factos provados e os não provados (conclusões números 23 a 27 das conclusões
das alegações de recurso supra transcritas); a de saber se a reclamação deve subir imediatamente, sob
pena de prejuízo irreparável e perda da sua utilidade (conclusões números 28 a 34 das conclusões das
alegações de recurso supra transcritas).
5– Apreciando.
5.1 Da legitimidade do Representante da Fazenda Pública para a representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho, IP (IVV). Da nulidade da resposta do representante da Fazenda Pública à
reclamação
A sentença recorrida indeferiu um pedido da ora recorrente no sentido de ser declarada a nulidade
da resposta da Fazenda Pública à reclamação apresentada (com o consequente pedido de desentranhamento dos autos da peça processual), por entender que, nos termos dos artigos 15.º e 148.º, n.º 2,
alínea a) do CPPT, cabe ao Representante da Fazenda Pública a representação de todas as entidades a
quem a lei não atribui representação especial no processo de execução fiscal (sentença a fls. 123 dos
autos), como no caso do IVV, invocando ainda em apoio desta posição o decidido no Acórdão deste
Tribunal de 1/11/2008 (processo n.º 0806/07). Em defesa do decidido pronunciou-se o Excelentíssimo
Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal (n.º 1 do parecer supra transcrito), precisando que em
causa não está uma contestação em impugnação judicial mas uma resposta no âmbito de uma reclamação
de actos do órgão executivo em processo de execução fiscal e considerando que a orientação jurispru-
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dencial afirmada no Acórdão citado, e também adoptada pelo Acórdão deste Tribunal de 21/1/2009
(rec. n.º 1017/08), continua válida pois que o Decreto-Lei 47/2007 de 27 de Fevereiro (que revogou o
Decreto-Lei n.º 99/97 de 26/4) também nada estipula relativamente à representação especial do IVV.
Os argumentos invocados pela recorrente em defesa da sua tese, no sentido da ilegitimidade
daquela representação em juízo do IVV pelo representante da Fazenda Pública, fundamentam-se essencialmente no estatuído na Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro (Lei-Quadro dos Institutos Públicos) e
na força jurídica deste normativo, a que atribui valor reforçado (cfr. as conclusões 1 a 22 das alegações
de recurso supra transcritas).
Vejamos.
Em situação semelhante à dos autos, mas no âmbito de um quadro normativo anterior à Lei quadro
dos institutos públicos e aos actuais diplomas relativos à orgânica e Estatutos do Instituto da Vinha e
do Vinho, pronunciaram-se os Acórdãos deste Tribunal de 7/11/2007 (rec. n.º 806/07) e de 21/1/2009
(rec. n.º 1017/08) no sentido de que a representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho cabe
ao Representante da Fazenda Pública, pois que os respectivos Estatutos, constantes ao tempo do
Decreto-Lei n.º 99/97, de 26/4, seriam omissos quanto à atribuição de representação especial a outra
entidade, decorrendo a legitimidade do representante da Fazenda Pública das disposições conjugadas
dos artigos 15.º, n.º 1, alínea a), 148.º, n.º 2, alínea a), 151.º, n.º 1 e 152.º do CPPT.
Das disposições legais acabadas de citar, apenas interessa especificamente considerar aqui o
artigo 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, pois que a aplicação de nenhuma das demais é questionada nem
se lhes imputa qualquer violação. Ninguém contesta nos autos que a cobrança coerciva da dívida exequenda, de natureza tributária (taxa de promoção e juros) e cuja cobrança coerciva foi determinada
por força de acto administrativo (cfr. a certidão de dívida a fls. 4 a 7 dos autos), se deva fazer através
de execução fiscal instaurada pelo serviço de finanças territorialmente competente ou que o conhecimento dos incidentes judiciais deste processo executivo sejam da competência dos tribunais tributários.
Questionada é apenas a legitimidade do Representante da Fazenda Pública para intervir em reclamação
judicial, e não em impugnação (como bem observa o Senhor Procurador-Geral Adjunto junto deste
Tribunal) em representação do IVV.
Dispõe o artigo 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, sob a epígrafe, Competência do representante da
Fazenda Pública que, (C)ompete ao representante da Fazenda pública nos tribunais tributários: a)
(R)epresentar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas no
processo judicial tributário e no processo de execução fiscal, donde é legítimo extrair que ao representante da Fazenda Pública pode caber a representação de outras entidades públicas no processo judicial
tributário e no processo de execução fiscal, mas parece que apenas se e nos casos em que a lei lhe atribua
essa representação. Ora, tal não sucede no caso do IVV, como demonstraremos de seguida.
O Instituto da Vinha e do Vinho tem a natureza de instituto público integrado na administração
indirecta do Estado (cfr. o art. 1.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 46/2007, de 27 de Fevereiro), sendo a sua
orgânica actual a constante do Decreto-Lei n.º 46/2007 e os actuais Estatutos os que constam da Portaria
n.º 219-H/2007, de 28 de Fevereiro.
Em nenhum dos dois diplomas específicos actualmente em vigor relativos ao Instituto da Vinha
e do Vinho se encontra disposição que atribua ao representante da Fazenda Pública a representação do
instituto, sendo certo que neles não se encontra igualmente qualquer disposição relativa à representação
em juízo desta entidade.
Mas desta omissão não decorre que tal representação caiba ao representante da Fazenda Pública.
Tendo o IVV a natureza de instituto público, é-lhe aplicável a Lei-Quadro dos Institutos Públicos – Lei
n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril -, e
integralmente, pois que a sua regulamentação específica foi já objecto de revisão posteriormente à data
de entrada em vigor daquela lei (cfr. o art. 50.º, n.º 1 da citada Lei n.º 3/2004).
Ora, nos termos da citada Lei-Quadro, que determina que as disposições dela constantes são de
aplicação imperativa e prevalecem sobre as normas especiais actualmente em vigor, salvo na medida
em que o contrário resulte expressamente da presente lei (cfr. o n.º 2 do seu artigo 1.º) a competência
para constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com o poder de substabelecer
é atribuída ao conselho directivo (cfr. a alínea n) do n.º 1 do artigo 21.º da citada Lei), estabelecendo
ainda que os institutos públicos são representados, designadamente em juízo ou na prática de actos
jurídicos, pelo presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, ou por mandatários
especialmente designados directivo [cfr. o n.º 3 do artigo 21.º da citada Lei, com origem no n.º 3 do
art. 18.º do projecto de lei-quadro dos institutos públicos da autoria de Vital Moreira, onde se anotava
destinar-se este preceito a regular a sensível matéria da representação legal do instituto - cfr. VITAL
MOREIRA, «Projecto de Lei-Quadro dos Institutos Públicos», in Ministério da Reforma do Estado
e da Administração Pública/Grupo de Trabalho para os Institutos Públicos, Relatório e proposta de
lei-quadro sobre os Institutos Públicos, Lisboa, Setembro 2001. p. 415), prevendo-se a final que sem
prejuízo do disposto na alínea n) do n.º 1, o conselho directivo pode sempre optar por solicitar o apoio
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e a representação em juízo por parte do Ministério Público, ao qual compete, nesse caso, defender os
interesses do instituto (cfr. o n.º 4 do artigo 21.º da referida Lei).
Esta disciplina legal constante da Lei quadro dos institutos públicos, e como se disse aplicável ao
IVV, bem se justifica atendendo à natureza jurídica destas entidades, pois que, como ensina FREITAS
DO AMARAL (Curso de Direito Administrativo, volume I, 3.ª ed., 2006, p. 380), os institutos públicos (são) entidades juridicamente distintas do Estado e os seus órgãos dirigentes são, em princípio,
órgãos do instituto público e não órgãos do Estado; o seu pessoal é privativo do instituto público, não
é funcionalismo do Estado; as suas finanças são para-estaduais, não são finanças do Estado; o seu
património é próprio, não é património do Estado. Ora, sendo pessoas jurídicas distintas do Estado,
com personalidade jurídica própria não obstante integrarem a administração estadual indirecta, o que
é adequado à sua natureza é que sejam representadas em juízo pelos seus órgãos próprios ou por quem
por eles for designado.
Deve, aliás, observar-se que esta foi, a orientação assumida por este Tribunal relativamente à
representação em juízo em oposição à execução fiscal do “Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I.P.” (Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008, rec. n.º 968/07) e ao “Instituto de Financiamento
e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas - IFADAP” (Acórdão de 31 de Janeiro de 2008)
e que aqui sufragamos igualmente, não obstante estar em causa uma reclamação judicial e não uma
oposição e ser outro o Instituto Público em causa.
Pode, pois, concluir-se, conjugando a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do CPPT com as disposições
da Lei-Quadro dos institutos públicos supra reproduzidas e as constantes da actual orgânica e estatutos do IVV, que a representação em juízo do IVV cabe a mandatário especialmente designado para o
efeito pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação de acto de
órgão de execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não obstante correr a generalidade
dos seus termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial – cfr. o n.º 1 do art. 103.º da Lei
Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de legitimidade para assegurar essa
representação.
Tem, pois, razão o recorrente quanto à questão suscitada, pelo que, carecendo o Representante
da fazenda Pública de legitimidade para assegurar a representação em juízo do Instituto da Vinha e do
Vinho, anular-se-á não apenas a resposta da Fazenda Pública à reclamação deduzida, mas também os
termos posteriores da presente reclamação judicial, para salvaguarda do princípio do contraditório e
suprimento da ilegitimidade da parte.
E assim se decidindo, fica prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas no presente
recurso.
O recurso merece, pois, provimento.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, anular todo o processado a partir
do despacho que ordenou a notificação da Fazenda Pública para contestar, devendo os autos baixarem
à primeira instância para citação do Instituto da Vinha e do Vinho.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino — Lúcio
Barbosa.(Voto o acórdão, mas tenho dúvidas sobre a bondade da decisão, o que significa que a questão
me suscitará reflexão futura)

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
IFAP. Execução Fiscal. Competência.
Sumário:
I — De harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 148.º do CPPT, a cobrança de
créditos de natureza não tributária, como são os do IFAP, depende da existência
de lei expressa que preveja tal forma de cobrança.
II — No caso dessas dívidas deverem ser pagas por força de acto administrativo, o
artigo 155.º, n.º 1 do CPA define-se como norma de carácter geral que autoriza a
utilização do processo de execução fiscal ao estabelecer que “quando por força
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de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, ou
por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir-se-á, na falta de pagamento
voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de
Processo Tributário”.
Processo n.º 427/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. I.P.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Fazenda Pública inconformada com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que, considerando que a dívida exequenda do IFAP deve ser cobrada pelo processo de execução
fiscal, julgou procedente a reclamação deduzida da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Mirandela que determinara a extinção do processo de execução fiscal n.º 0531200401506048 que havia sido
instaurado naquele Serviço de Finanças com base em certidão de dívida remetida pelo então IFADAP,
dela vem interpor o presente recurso, tendo formulado as seguintes conclusões:
A-) Em causa está questão de natureza, exclusiva, de Direito e Legal, traduzível em saber se o
processo de execução fiscal é, ou não, meio processual próprio e adequado para cobrar créditos de
natureza não tributária a entidades colectivas de direito público, no caso dos autos, EX-IFADAP, actual
IFAP,IP., para os efeitos do disposto no art.148º n.2 al.a) do CPPT.
B-) Questão esta constitutiva de fundamento e sentido decisório do Douto Julgado recorrido
C-) O caso dos autos trata sobre créditos do IFAP,IP, mas, provindos do Ex-IFADAP, precisamente
a situação tida em vista no Oficio-Circulado n.º 60.065 de 27.10.2008 da Justiça Tributária,.
D-) A Administração Fiscal, por força do Oficio-Circulado n.º 60.065 de 27.10.2008 da Justiça
Tributária, assumiu como seu, o entendimento-fundamento da decisão reclamada, em contraponto com
o entendimento-fundamento do Douto Julgado recorrido
E-) Em causa, não está, apenas, um, mas, antes, dois pressupostos normativos, de natureza cumulativa, previstos no art.148ºn.2 al.a) do CPPT, dos quais depende a aplicação do processo de execução
fiscal para cobrança de créditos não tributários, sejam:
•Natureza Administrativa da relação jurídica entre, no caso, IFADAP,IP e particular/contribuinte
•Norma de previsão expressa sobre a admissibilidade de utilização do processo de execução fiscal
para cobrança dos créditos de natureza não tributária
F-) Foi com base, EXCLUSIVAMENTE, no 1º pressuposto normativo que a Douta sentença
recorrida se valeu para fundar a sua decisão, descurando, em absoluto, o segundo pressuposto,
G-) A verificação deste segundo e último pressuposto afere-se pela Lei Orgânica (D.L.nº87/2007
de 29.3) e Estatutos do IFAP, IP (Portaria nº355/2007 de 30.3), que, por sua vez, revogaram a Lei orgânica e estatutos do IFADAP e INGA.-cfr.art.19º do DL.nº87/2007 de 29.3.
H-) Considerando que os pressupostos normativos contidos no art. 148ºn.2 al.a) do CPPT, são de
natureza cumulativa, temos então que, independentemente da verificação do requisito administratividade, ou não, da relação jurídica entre IFADAP,IP e particular/contribuinte- dos citados diplomas
decorre a não verificação daquele requisito, ou seja, a inexistência de previsão normativa expressa sobre
a admissibilidade de utilização do processo de execução fiscal para cobrança de créditos do IFAP,IP,
provindos do Ex-IFADAP
1-) Já dos estatutos do Ex-IFADAP (D.L.nº414/93 de 23/12) decorria igual inexistência de previsão normativa expressa sobre a admissibilidade de utilização do processo de execução fiscal para
cobrança dos seus créditos
J-) O nº4 do Oficio-Circulado nº60.065 de 27.10.2008 da Justiça Tributária, visa a exclusão/
não verificação do requisito previsto no art.148ºn.2 al.a) do CPPT (referente à existência de previsão
normativa expressa sobre a admissibilidade de utilização do processo de execução fiscal para cobrança
de créditos do IFAP,IP provindos do Ex-IFADAP) com base na Lei Orgânica (D.L.nº87/2007 de 29.3)
e Estatutos (Portaria nº355/2007 de 30.3) do IFAP,IP.
L-) Donde, aplicável este (Oficio-Circulado) aos créditos do IFAP,IP, provindos do Ex-IFADAP,
e, consequentemente, concluindo-se pela impossibilidade legal de utilização do processo de execução
fiscal para cobrança de créditos do extinto IFADAP
Termos em que, e nos melhores de Direito aplicáveis, deve:
• Julgar-se ser o processo de execução fiscal meio processual impróprio e inadequado para cobrança de créditos do IFAP,IP, provindos do Ex-IFADAP, para os efeitos do disposto no art.148ºn.2
al.a) do CPPT.
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Em consequência:
• Ser, o presente Recurso, julgado procedente,
• Ser Revogada a Douta decisão, proferida pelo Meretíssimo Juiz do Tribunal “a quo”, que Julgou
procedente a Reclamação, e revogou a decisão do Chefe de Serviço de Finanças de Mirandela
• Ser mantida na ordem jurídica a decisão, proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças de Mirandela, de extinção do processo de execução fiscal nº0531200401 020430.
2- O recorrido Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), IP, contra-alegou nos termos que constam de fls. 54 e seguinte e em que conclui que deve ser negado provimento ao recurso.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Recorrente: Fazenda Pública (fls. 272 e segs.).
Alega a recorrente que o processo de execução fiscal é o meio processual impróprio e inadequado
para cobrança dos créditos do IFAP, IP, por não se verificar um dos requisitos do art. 148, n 2, alínea a)
do CPPT ou seja a existência de norma de previsão expressa sobre a admissibilidade de utilização do
processo de execução fiscal para cobrança dos créditos de natureza não tributária.
Fundamentação: a nosso ver o recurso não merece provimento, devendo ser confirmado o julgado
recorrido.
Com efeito a competência dos Serviços de Finanças para instauração de execução fiscal por dívidas ao IFAP tem base legal que radica no disposto nos arts. 148, n 2, alínea a) do CPPT e 155º n.º 1
do Código do Procedimento Administrativo. Nos termos do artº 148º, n 2, alínea a) do CPPT poderão ser cobradas mediante processo de
execução fiscal, nos casos e termos expressamente previstos na lei outras dívidas ao Estado e a outras
pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por força de acto administrativo.
Ora, relativamente às dívidas que devam ser pagas por força de acto administrativo, existe uma
norma de carácter geral que autoriza a utilização do processo de execução fiscal, que é o art. 155.º,
n.º 1, do CPA, em que se estabelece que «quando por força de um acto administrativo devam ser pagas
a uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir-se-á, na falta de
pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo
Tributário» — cf. também Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário,
anotado, 5 edição, II vol. pag.23.
Neste mesmo sentido, pode ainda confrontar-se o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
de 14.11.2007, recurso 773/07.
Termos em que somos de parecer que o presente deve ser julgado improcedente, confirmando-se
a decisão recorrida.
Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir:
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Por decisão de 07/11/2008 o Chefe do Serviço de Finanças de Mirandela determinou a extinção do processo de execução fiscal n.º 0531200401020430 desse modo dando sequência às instruções
veiculadas pelo oficio-circulado n.º 60.065, de 27/10/2008, da Direcção Geral de Serviços de Justiça
Tributária da Direcção Geral dos Impostos, sancionadas pelo Director Geral dos Impostos, com fundamento na impossibilidade de utilização do processo de execução fiscal para cobrança dos créditos
do extinto IFADAP, actual IFAP.
2.O referido processo de execução fiscal havia sido instaurado com base em certidão de dívida
emitida com vista à recuperação de subsídio tido por indevidamente pago ao executado ALBERTO
LUIS MIRANDA CARVALHO NETO ao abrigo do Regulamento 2328/91, acrescido de juros vencidos
e vincendos até integral pagamento calculados à taxa legal.
5- A questão que vem controvertida no presente recurso consiste em saber se os créditos do IFAP,
IP, podem ser cobrados mediante processo de execução fiscal, conforme se entendeu na sentença sob
recurso.
Insurgindo-se contra esse entendimento, vem a recorrente Fazenda Pública na sua alegação de
recurso defender a inadequação e impropriedade do processo de execução fiscal para a cobrança desses
créditos, uma vez que não se verificaria um dos requisitos previstos no artigo 148.º do CPPT, mais em
concreto o constante do corpo desse normativo- existência de lei expressa que preveja essa forma de
cobrança, não questionando a natureza administrativa da relação jurídica estabelecida, no caso, entre
o IFAP, IP, e o particular/contribuinte [conclusão E)].
Vejamos.
Nos termos do artigo 148.º, alínea a) do CPPT podem ser cobradas mediante processo de execução fiscal, nos casos e termos expressamente previstos na lei, as dívidas ao Estado e a outras pessoas
colectivas de direito público que devam ser pagas por força de acto administrativo.
Isso significa que a admissibilidade da utilização do processo de execução fiscal depende necessariamente de lei expressa que tal preveja.
A recorrente entende que não se encontra consagrada essa previsão normativa.
Mas não lhe assiste razão.
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Com efeito, relativamente a dívidas que devam ser pagas por força de acto administrativo, como
é o caso, o n.º 1 do artigo 155.º do CPA estabelece que “quando por força de um acto administrativo
devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir-se-á, na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado no
Código de Processo Tributário”.
Ora, esta norma de carácter geral satisfaz a referida exigência de lei expressa e dessa forma legitima
a cobrança dos créditos em causa mediante o processo de execução fiscal- cfr. Jorge Lopes de Sousa,
in CPPT, anotado e comentado, 5:ª edição, a fls 23, anotação 5.ª ao artigo 148.º do CPPT; no mesmo
sentido acórdão de 14-1-07, recurso n.º 773/07, já citado no parecer do Ministério Público.
Bem se andou, portanto, na sentença recorrida ao julgar procedente a reclamação que fora deduzida.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, a sentença
recorrida.
Custas a cargo da recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Isabel
Marques da Silva.

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Processo de Contra-Ordenação Tributária. Nulidade da decisão de Aplicação de Coima.
Remessa do Processo à Autoridade Administrativa. Renovação da Decisão.
Sumário:
Declarada a nulidade da decisão de aplicação de coima por contra-ordenação tributária, o processo deve ser enviado à autoridade administrativa que aplicou a coima,
para eventual sanação da nulidade e renovação do acto sancionatório.
Processo n.º: 435/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Sociedade de Construções Vilela, Lda. e Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo da
sentença do Meritíssimo Juiz que na sequência da anulação da decisão administrativa de aplicação
de coima à arguida SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES VILELA, LDA, não ordenou a remessa do
processo à Administração Tributária.
O Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1 – Decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária nulidade insuprível deve ser
ordenada a baixa dos autos à AT para eventual sanação da mesma e renovação do acto sancionatório.
Se a sentença não ordenou tal baixa deve a mesma ser ordenada após o seu trânsito em julgado.
2 – Assim, o douto despacho final recorrido enferma de erro de aplicação e de interpretação do
direito, violando o disposto nos arts 63, nºs 1, alínea d), e 3, e 79, n.º 1, do RGIT, pelo que deve ser substituído por despacho que ordene a baixa dos autos à AT para eventual sanação da nulidade decretada.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se, declarada anulação
de uma decisão administrativa de aplicação de coima, por enfermar de nulidade insuprível, o processo
deve ser remetido à autoridade administrativa, a fim de ser sanada a nulidade, se tal for possível.
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O regime das nulidades no processo de contra-ordenações tributárias consta do art. 63.º do RGIT,
que estabelece o seguinte:
Artigo 63.º
Nulidades no processo de contra-ordenação tributário
1 – Constituem nulidades insupríveis no processo de contra-ordenação tributário:
a) O levantamento do auto de notícia por funcionário sem competência;
b) A falta de assinatura do autuante e de menção de algum elemento essencial da infracção;
c) A falta de notificação do despacho para audição e apresentação de defesa;
d) A falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, incluindo a notificação do
arguido.
2 – Não constitui nulidade o facto de o auto ser levantado contra um só agente e se verificar, no
decurso do processo, que outra ou outras pessoas participaram na contra-ordenação ou por ela respondem.
3 – As nulidades dos actos referidos no n.º 1 têm por efeito a anulação dos termos subsequentes
do processo que deles dependam absolutamente, devendo, porém, aproveitar-se as peças úteis ao apuramento dos factos.
4 – Verificadas as nulidades constantes das alíneas a) e b) do n.º 1, o auto de notícia vale como
participação.
5 – As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e podem ser arguidas até a decisão
se tornar definitiva.
Como se vê pelo n.º 3 deste artigo, a consequência da declaração de nulidade dos actos referidos
no n.º 1, entre os quais se inclui a falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, é «a
anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, devendo, porém,
aproveitar-se as peças úteis ao apuramento dos factos» e não o arquivamento do processo contra-ordenacional e a notificação da decisão à Administração Tributária, para retirar «as ilações que entender,
como por exemplo requerer no processo certidões para os fins tidos, por si, por convenientes».
A sistematização do RGIT evidencia que aquele art. 63.º é uma disposição de aplicação generalizada no processo contra-ordenacional.
Na verdade, o «Processo de contra-ordenações tributárias» consta do Capítulo II do RGIT que
inclui
– a Secção I, com a epígrafe «Disposições gerais», e
– a Secção II com a epígrafe «Processo de aplicação de coimas», subdividida em duas Subsecções: a Subsecção I, com a epígrafe «Da fase administrativa» e a Subsecção II, com a epígrafe «Da
fase judicial».
O referido art. 63.º vem incluído na Secção I, que contém as disposições gerais, o que evidencia
que se trata de uma norma de aplicação geral, pois como é óbvio, se se pretendesse restringir o seu
campo de aplicação à fase administrativa, ele seria inserido na Subsecção I da Secção II, relativa a esta
fase, e não entre as «disposições gerais».
Assim, tendo de presumir-se que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos adequados (art. 9.º, n.º 3, do Código Civil), a única interpretação aceitável é a de que aquele art. 63.º é de
aplicação tanto na «fase administrativa» como na «fase judicial».
De resto, o desaparecimento jurídico do acto nulo e dos actos que dele dependam é a regra generalizada do nosso ordenamento jurídico, como pode ver-se, além do n.º 3 do transcrito art. 63.º, pelos
arts. 201.º, n.º 2, do CPC, 195.º, n.º 3, do CPT, 98.º, n.º 3, do CPPT e 122.º, n.º 1, do CPP.
Na sequência da declaração de uma nulidade processual, a regra é a da repetição do acto, se ele
não estiver sujeito a prazo que tenha expirado, como se conclui dos arts. 208.º do CPC e 122.º, n.º 2,
do CPP.
É, aliás, neste sentido a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal Administrativo, quer à
face do art. 63.º do RGIT, quer da norma do CPT correspondente, que é o art. 195.º, como pode ver-se
pelos seguintes acórdãos:
– de 13-12-1995, recurso n.º 17465, AP-DR de 14-11-97, 2912;
– de 30-6-1999, recurso n.º 23900;
– de 8-2-2001, recurso n.º 25748, AP-DR de 27-6-2003, 413;
– de 6-11-2002, recurso n.º 1507/02, AP-DR 12-3-2004, 2589;
– de 18-2-2004, recurso n.º 1747/03;
– de 22-9-2004, recurso n.º 531/04;
– de 30-11-2005, recurso n.º 833/05; e
– de 17-1-2007, recurso n.º 1116/06.
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Nestes termos acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a decisão recorrida na parte em que se decide a absolvição da instância;
– ordenar a remessa do processo à autoridade administrativa, a fim de dar seguimento ao processo
contra-ordenacional, em conformidade com o preceituado no art. 63.º, n.º 3, do RGIT.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Contradição da decisão com os fundamentos. Nulidade da
sentença.
Sumário:
Ocorre nulidade da sentença que labore em «oposição dos fundamentos com a decisão»,
nos termos do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário [cf.
também o artigo 668.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil].
Processo n.º 643-08-30.
Recorrente: Joaquim Mesquita & Cardoso, Lda e Fazenda Pública.
Recorrido: Os mesmos.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública, e “Joaquim Mesquita & Cardoso, L.da” vêm recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou a presente impugnação judicial «improcedente quanto
às liquidações do Imposto de Sucessões e Doações» e «parcialmente procedente quanto às liquidações
dos juros compensatórios ordenando-se a anulação das mesmas e o cálculo de novas liquidações, com
a aplicação das taxas de juro decorrentes das portarias n.º 339/87 de 24/04, n.º 1171/95 de 25/09 e
n.º 263/99 de 12/04».
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
1. A douta sentença ora posta em crise ordenou a anulação da liquidação de juros compensatórios
referente a Imposto sobre as Sucessões e Doações, relativa ao ano de 1994, na parte em que esta liquidação teve por base a aplicação da taxa de juros de 17% aplicada a todo o período de retardamento
da liquidação.
2. Ao julgar a impugnação procedente nesta parte, a douta sentença centrou o quid decidendum na
análise da questão da aplicação da taxa de juros uniformemente em todo esse período, considerando que
a aplicação da taxa de juros in casu devia ter sido aplicada em função da variação temporal das taxas.
3. A douta sentença concluiu que a liquidação dos juros compensatórios foi efectuada erradamente
por aplicação da taxa única de 17%, entendendo o douto decisório que as taxas de juros legais vigentes
nos diferentes períodos de objecto do retardamento das liquidação são as reguladas pelas Portarias
n.º 339/87, de 24.04 (de 09.02.1994 a 29.09.1995), n.º 1171/95, de 25.09 (de 30.09.1995 a 16.04.1999)
e n.º 263/99, de 12.04 (de 17.04.1999 a 11.04.2001). Todavia,
4. À data da transmissão em apreço, determinava o artigo 113º do CIMSSISD que “Sempre que,
por facto imputável ao contribuinte, for retardada a liquidação de parte ou da totalidade da sisa ou do
imposto devidos, a estes acrescerão juros compensatórios correspondentes à taxa básica de desconto do
Banco de Portugal em vigor na data em que se tiver iniciado o retardamento da liquidação, acrescida
de cinco pontos percentuais”.
5. A taxa de juros compensatórios aplicável é, como decorre do artigo 113º citado, a taxa básica
de desconto do Banco de Portugal acrescida de cinco pontos percentuais.
6. Do preceito em causa decorre que a taxa aplicável é sempre e sem qualquer alteração a que
vigorar no momento em que se iniciar o retardamento da liquidação, sendo totalmente irrelevante que,
no decurso do período de tempo em causa, tenha ocorrido qualquer alteração da taxa básica de desconto
do Banco de Portugal, cfr. Ac. do TCAS de, 22/02/2005, processo n.º 168/04.
7. É de salientar que apenas com a publicação e entrada em vigor em 01.01.1999, da Lei Geral
Tributária, a taxa de juros compensatórios passou a ser a que resulta do n.º 10 do artigo 35º da LGT.
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8. Apenas a partir de 01.01.1999 a liquidação de juros compensatórios passou a contemplar a
diferenciação das várias taxas em vigor durante o período de retardamento da liquidação.
9. O artigo 113º em apreço assume, portanto, natureza imperativa, de nada valendo invocar que
o facto tributário é de formação sucessiva.
10. Como conclui o ilustre Jurista Dr. Lima Guerreiro citado “O número 10 do presente artigo (35º
da LGT) substituiu a fórmula de cálculo dos juros compensatórios, que deixou de assentar na taxa de
desconto do Banco de Portugal em vigor no momento em que tivesse iniciado o retardamento da liquidação e entrega do imposto, acrescida de 5 pontos percentuais, para passar a ser a taxa anual dos juros
legais ou estipulados sem determinação de taxa, nos termos do artigo 559º n.º 1 do C. Civil.
11. A taxa básica de desconto do Banco de Portugal foi abolida a partir de 1 de Janeiro de 1999,
pelo artigo 10º, número 1 do Decreto-Lei n.º 138/98, de 8 de Abril, pelo que o legislador optou por não
fazer depender a taxa de juros compensatórios da taxa substitutiva de referência prevista no número 2
desse artigo, optando por aplicar aos juros compensatórios a taxa de juros legais, prevista no artigo 559º
do Código Civil.
12. Ressalvado o sempre devido respeito por diversa opinião, afigura-se-nos que a douta sentença
comete erro de julgamento na aplicação da lei ao caso em apreço. Sem conceder,
13. Ainda que por mera hipótese académica se admita, o que não se concede, que as taxas de juros
compensatórios sofreram, no período em ponderação, oscilações e variações e, como tal, seriam aplicáveis ao longo do período as sobreditas taxas, nunca seriam aplicáveis as pretendidas pela impugnante
e sentenciadas pela M.ma Juíza a quo.
14. No período que medeia entre 01.02.1994 e 11.04.2001, as taxas de juros sofreram DEZ variações decorrentes da alteração da taxa básica de desconto do Banco de Portugal e DUAS por alteração
das taxas de juros legais, taxas estas aplicáveis de acordo com o preceituado no n.º 10, do artigo 35º
da LGT.
15. Não se trata, por isso, de uma mera “oscilação” como erradamente se decidiu no aliás douto
decisório, entre 15%, 10% e 7%!
16. Mas outrossim uma errada e ilegal aplicação das taxas de juros compensatórios regulamentadas
pelas Portarias n.º 339/87, de 24.04 (de 09.02.1994 a 29.09.1995), n.º 1171/95, de 25.09 (de 30.09.1995
a 16.04.1999) e n.º 263/99, de 12.04 (de 17.04.1999 a 11.04.2001).
17. A referência às taxas de juros efectuada na douta sentença constitui também um erro de julgamento em matéria de direito, na medida em que:
a) no período de 10.02.1994 a 30.09.1994 a taxa de juros é de 17%, sendo a taxa de desconto, cfr.
aviso do Banco de Portugal n.º 2/94, de 12%.
b) no período de 01.10.1994 a 30.08.1995 a taxa de juros é de 15,5%, sendo a taxa de desconto,
cfr. aviso do Banco de Portugal n.º 5/94, de 10,5%.
c) no período de 31.08.1995 a 01.02.1996 a taxa de juros é de 14.5%, sendo a taxa de desconto,
cfr. aviso do Banco de Portugal n.º 5195, de 9,5%.
d) no período de 02.02.1996 a 23.04.1996 a taxa de juros é de 13.75%, sendo a taxa de desconto,
cfr. aviso do Banco de Portugal n.º 1/96, de 8,75%.
e) no período de 24.04.1996 a 12.12.1996 a taxa de juros é de 13.25%, sendo a taxa de desconto,
cfr. aviso do Banco de Portugal n.º 2/96, de 8,25%.
f) no período de 13.12.1996 a 06.05.1997 a taxa de juros é de 12%, sendo a taxa de desconto, cfr.
aviso do Banco de Portugal n.º 5/96, de 7%.
g) no período de 07.05.1997 a 25.02.1998 a taxa de juros é de 11%, sendo a taxa de desconto, cfr.
aviso do Banco de Portugal n.º 180/97, de 6%.
h) no período de 26.02.1998 a 06.11.1998 a taxa de juros é de 10%, sendo a taxa de desconto, cfr.
aviso do Banco de Portugal n.º 1/98, de 5%.
i) no período de 07.11.1998 a 19.12.1998 a taxa de juros é de 9.25%, sendo a taxa de desconto,
cfr. aviso do Banco de Portugal n.º 3/98, de 4,25%.
j) no período de 20.12.1998 a 31.12.1998 a taxa de juros é de 8.25%, sendo a taxa de desconto,
cfr. aviso do Banco de Portugal n.º 4/98, de 3,25%.
k) no período de 01.01.1999 a 16.04.1999 a taxa de juros é de 10%, portaria n.º 1171/95, 25.09.
l) no período de 17.04.1999 a 11.04.2001 a taxa de juros é de 7%, portaria n.º 263/99,12 de
Abril.
18. A indicação das Portarias efectuada no mui douto decisório constitui um erro de julgamento
na aplicação das normas legais, mormente, as portarias fundamento da decisão. Por fim e a título
subsidiário,
19. Em primeiro lugar, a douta decisão considerou, por lapso, que a doação que esteve na origem
dos actos impugnados reportava-se a 01.01.1994, mas decorre de fls. 59 do PA que os intervenientes
no acto reportaram os seus efeitos a 10.01.1994, pelo que se impõe a respectiva rectificação.
20. Igualmente, e em segundo lugar, decorre da contestação da Fazenda Pública e dos demais
elementos carreados nos autos que o período durante o qual foram calculados os juros compensatórios
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teve início em 10.02.1994 e não em 01.02.1994, como vem mencionado na douta sentença, pelo que,
considerando trata-se de um mero erro de escrita, deverá o mesmo ser devidamente rectificado.
21. A douta decisão considerou também na parte que ora nos interessa como início do período de
vigência da Portaria n.º 263/99, de 12.04, a data de 17.04.2001, e não 17.04.1999 data correcta, devendo
determinar-se a respectiva rectificação.
22. Deverão os sobrecitados erros materiais serem objecto da pertinente rectificação, De harmonia
com o disposto no artigo 667º n.º 2, do CPC, supletivamente aplicável.
23. Por tudo o que acabou de ser exposto, decidindo como foi efectivamente decidido na parte do
decaimento da Fazenda Pública, é nossa convicção que a douta sentença ora posta em crise incorreu em
erro de julgamento sobre a matéria de direito, consubstanciado este em errada interpretação e aplicação
das normas legais citadas, violando, o disposto no artigo 113º n.º 1 do CIMSISSD, artigo 123º do CPPT
e artigo 659º n.º 2 do CPC, aplicável supletivamente.
Termos em que, e nos melhores de direito aplicáveis, deve ser dado provimento ao presente recurso,
revogando-se a douta sentença recorrida, com o que se fará inteira JUSTIÇA.
1.3 E a recorrente “Joaquim Mesquita & Cardoso, L.da” apresenta as conclusões seguintes.
A) A douta sentença sob recurso é nula por oposição entre os fundamentos e a decisão (art.º 668.º,
n.º 1, alínea c), do CPC) ao ter como aplicável o prazo de caducidade de 10 anos e ao considerar que,
não obstante o facto tributário ter ocorrido em 1/1/94 e as liquidações terem data de 11/02/2004 (notificadas em 13/04/2004), não se mostra ultrapassado o prazo de caducidade.
B) A douta sentença, ao não julgar procedente a impugnação com fundamento na violação do disposto nos art.º 20.º, 30.º, 94.º, § 2.º, e 109.º do CIMSISD, incorre em erro de julgamento, interpretando
e aplicando erradamente esses preceitos legais.
C) Ao não julgar procedente a impugnação com fundamento na falta de notificação da recorrente
para o exercício do direito de audição prévia às liquidações impugnadas, a douta sentença interpreta e
aplica erradamente o disposto no art.º 60.º, n.º 1, alínea a), da LGT.
Nestes termos e nos demais de direito, deve ser concedido provimento ao presente recurso,
declarando-se nula e, quando assim se não entenda, revogando-se a douta sentença recorrida e julgando-se a final procedente a impugnação, como é de JUSTIÇA.
1.4 Não houve contra-alegações.
1.5 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
O julgado, quanto à improcedência da liquidação do imposto de sucessões e doações, deve ser
confirmado, por nele se ter feito boa interpretação e aplicação da lei.
Termos em que sou de parecer que o recurso de Joaquim Mesquita Cardoso, Ldª não merece
provimento.
Quanto à procedência parcial respeitante às liquidações dos juros compensatórios, ordenando-se
a anulação das mesmas e o cálculo de novas liquidações, com aplicação da taxa de juros decorrentes
das notas nºs 339/87 de 24.04, 1171/95 de 25.09 e 263/99 de 12.04, entendo, que, nesta parte o julgado
não deve ser confirmado.
Afirma-se que, até à entrada em vigor da L.G.T, o cálculo da liquidação dos juros compensatórios
deve obedecer ao estatuído, à data da transmissão em apreço no artº 113º do CIMSSISD (taxa básica de
desconto do Banco de Portugal em vigor na data em que tiver iniciado o retardamento da liquidação,
acrescida de cinco pontos percentuais).
A partir dessa data, ou seja, a partir de 1-1-99, a taxa dos juros compensatórios é equivalente à
taxa dos juros legais fixados nos termos do n.º 1 do art. 559 do Cód. Civil (art. 35 n.º 10 da L.G.T).
Nestes precisos termos, sou de parecer que o recurso da F.P. merece provimento.
1.6 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face especialmente do teor da conclusão A) da alegação da recorrente “Joaquim Mesquita &
Cardoso, L.da”, a questão que se nos coloca é a de saber se, nas próprias palavras da mesma recorrente,
«A douta sentença sob recurso é nula por oposição entre os fundamentos e a decisão (art.º 668.º, n.º 1,
alínea c), do CPC) ao ter como aplicável o prazo de caducidade de 10 anos e ao considerar que, não
obstante o facto tributário ter ocorrido em 1/1/94 e as liquidações terem data de 11/02/2004 (notificadas
em 13/04/2004), não se mostra ultrapassado o prazo de caducidade».
[Entre parêntesis, dir-se-á que, nos termos do artigo 667.º do Código de Processo Civil, «em caso
de recurso, a rectificação só pode ter lugar antes de ele subir», e «a requerimento de qualquer das partes
ou por iniciativa do juiz»].
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Por escritura pública, lavrada no 2º Cartório Notarial de Vila do Conde em 05/12/2001, Horst
Joachim Germann, Joaquim da Silva Mesquita e sua esposa Carminda Oliveira Neves Mesquita, doaram
à sociedade Joaquim Mesquita & Cardoso, Limitada, aqui impugnante, uma parcela de terreno para
construção urbana, com área de três mil trezentos e cinquenta e oito metros quadrados, nunca inscrita
autonomamente na matriz por nela ter sido incorporada uma edificação, construída pela impugnante, com
inicio em 10/01/1994, cf. fls. 41 a 44 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
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B) Com base no Termo de Declaração de 11/04/2001, subscrito por Conceição Fernandes Cardoso,
na qualidade de sócia e gerente da impugnante, o Serviço de Finanças de Vila do Conde instaurou o
respectivo processo de liquidação sob o nº23345, cf. fls. 33 a 36 dos autos cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido.
C) Consta do teor do Termo de Declaração supra identificado que a doação em causa nos autos,
foi feita verbalmente em 01/01/1994, cf. fls. 34 do P.A. junto aos autos.
D) Em 11/04/2001 foi também apresentada pela impugnante a relação de bens por efeito da doação que lhe foi feita por Horst Joachim Germann, Joaquim da Silva Mesquita e sua esposa Carminda
Oliveira Neves Mesquita qual consta do activo, a verba única de um imóvel identificado em A), cf.
fls. 39 a 42 do P.A. junto aos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
E) Em 31/05/2001 foi autuado, com o n.º 391/01, o Processo para Avaliação de Bens, nos termos
do art. 109º do CIMSISSD, cf, fls. 57 do P.A. junto aos autos.
F) Pelos louvados identificados no Termo de Avaliação foi atribuído ao imóvel doado à impugnante
o valor de 214.880,00€, cf. fls. 60 do P.A., cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
G) A avaliação supra referida foi notificada à impugnante em 08/05/2003, na qual foi concedido
um prazo de 8 dias para requerer uma 2ª avaliação, cf. fls. 62 do P.A. junto aos autos.
H) Em 11/02/2004, com base na certidão constante de fls. 43 do P.A., foi elaborado um Mapa
Demonstrativo do valor dos bens que constituem a doação onde consta como valor total sujeito a imposto 214880,00€.
I) As liquidações do Imposto sobre Sucessões e Doações, no valor de 64.517,76€, foram elaboradas
em 11/02/2004, nos termos constante de fls. 45, 46 e 47 do P.A. junto aos autos.
J) Foram ainda efectuadas as liquidações de juros compensatórios, devidos desde 10/02/1994 até
11/04/2001, ou seja, 2618 dias à taxa de 17%, no valor de 78.669, 24€, cf. fls. 46 do P.A. junto aos
autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
L) Em 13/02/2004 a aqui impugnante foi notificada das liquidações relativas à doação feita por Horst
Joachim Germann, à doação feita por Joaquim da Silva Mesquita e à doação feita por Carminda Oliveira
Neves Mesquita, cf. fls. 48 a 54 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
2.2 Importa, então, equacionar a questão de saber se a sentença recorrida é «nula por oposição
entre os fundamentos e a decisão».
Sob a epígrafe “Nulidades da sentença”, o artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário estabelece que constituem causas de nulidade da sentença, nomeadamente, «a oposição
dos fundamentos com a decisão» [sendo que, nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alínea c), do Código
de Processo Civil é nula a sentença quando «os fundamentos estejam em oposição com a decisão»].
Entre os fundamentos e a decisão não pode haver contradição lógica; se, na fundamentação da
sentença, o julgador seguir determinada linha de raciocínio, apontando para determinada conclusão,
e, em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto ou divergente, a oposição será causa de nulidade da
sentença. Esta oposição não se confunde com o erro na subsunção dos factos à norma jurídica ou, muito
menos, com o erro na interpretação desta: quando, embora mal, o juiz entende que dos factos apurados
resulta determinada consequência jurídica e este seu entendimento é expresso na fundamentação, ou
dela decorre, encontramo-nos perante o erro de julgamento e não perante oposição geradora de nulidade;
mas já quando o raciocínio expresso na fundamentação aponta para determinada consequência jurídica
e na conclusão é tirada outra consequência, ainda que essa seja a juridicamente correcta, a nulidade
verifica-se. A oposição entre os fundamentos e a decisão tem o seu correspondente na contradição entre
o pedido e a causa de pedir, geradora da ineptidão da petição inicial – cf. Lebre de Freitas, Código de
Processo Civil Anotado, II vol., em anotação ao artigo 668.º.
Como se viu, a ora recorrente “Joaquim Mesquita & Cardoso, L.da” invoca que «A douta sentença
sob recurso é nula por oposição entre os fundamentos e a decisão (art.º 668.º, n.º 1, alínea c), do CPC)
ao ter como aplicável o prazo de caducidade de 10 anos e ao considerar que, não obstante o facto tributário ter ocorrido em 1/1/94 e as liquidações terem data de 11/02/2004 (notificadas em 13/04/2004),
não se mostra ultrapassado o prazo de caducidade».
Sobre tal ponto (caducidade do direito de liquidar o imposto sucessório em causa) escreve a
sentença recorrida como segue.
Nos presentes autos vem a impugnante invocar que quando foi notificada, em 13/02/2004, para
proceder ao pagamento do Imposto sobre Sucessões e Doações, já tinha decorrido o prazo de caducidade,
previsto no art. 33º do CPT, aplicável aos factos apesar do disposto no art. 4º do DL 154/91 de 23/06.
(...)
Ora, resulta do probatório que o facto tributário ocorreu em 01/01/1994, data em que se operou
verbalmente a transmissão e, 10 dias depois, a edificação do pavilhão, apesar da transmissão da propriedade do imóvel, através da escritura pública, ter ocorrido apenas em 05/12/2000.
(…)
O prazo de caducidade do direito de liquidar o imposto sobre sucessões e doações é de dez anos,
nos termos do disposto no artº 92º do CIMSISSD, na redacção do Decreto-lei n.º 119/94 de 7/5.
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Ora, segundo o disposto no art. 92º do CIMSISSD, na redacção do DL 119/94 de 7/5, à data
das liquidações 11/02/2004, notificadas em 13/04/2004, não tinham ocorrido os dez anos seguintes à
transmissão, pelo que não se ainda mostrava ultrapassado o prazo de caducidade.
Resta pois concluir pela tempestividade das liquidações.
Como se vê, no presente caso, a sentença recorrida, para julgar improcedente a impugnação das
liquidações de imposto de sucessões e doações, conclui, além do mais, por «que não se ainda mostrava
ultrapassado o prazo de caducidade». E, para o efeito, assentou, inter alia, que no terreno em foco foi
«incorporada uma edificação, construída pela impugnante, com início em 10/01/1994»; «que a doação
em causa nos autos, foi feita verbalmente em 01/01/1994»; e que «em 13/02/2004 a aqui impugnante
foi notificada das liquidações relativas à doação feita» – cf. o que se assenta nas alíneas A), C) e L)
do probatório.
Ora – dizendo a sentença recorrida que o prazo de caducidade do direito de liquidar, no caso,
é de 10 anos; assentando que o facto tributário se verificou em 1-1-1994; e assentando ainda que a
notificação da liquidação em causa se realizou no dia 13-2-2004 –, não podia, logicamente, «concluir
pela tempestividade das liquidações» e por que não se mostrava ultrapassado o prazo de caducidade
do direito de liquidar.
Estamos, assim, claramente em presença de uma situação em que o raciocínio expresso na fundamentação da decisão aponta para determinada consequência jurídica e na conclusão a sentença recorrida
tira uma outra, diversa, e ilógica consequência. Com a fundamentação da sentença recorrida só podia
ser tirada a consequência da caducidade da liquidação e da procedência da impugnação judicial; e a
sentença recorrida decide diversamente: que não se verifica a caducidade do direito de liquidar e que
improcede a impugnação judicial.
Deste modo se evidencia que assiste razão à recorrente “Joaquim Mesquita & Cardoso, L.da”,
quando conclui que «A douta sentença sob recurso é nula por oposição entre os fundamentos e a decisão (art.º 668.º, n.º 1, alínea c), do CPC) ao ter como aplicável o prazo de caducidade de 10 anos e ao
considerar que, não obstante o facto tributário ter ocorrido em 1/1/94 e as liquidações terem data de
11/02/2004 (notificadas em 13/04/2004), não se mostra ultrapassado o prazo de caducidade».
Pelo que, assim sendo, havemos de convir, em súmula, que ocorre nulidade da sentença que labore
em «oposição dos fundamentos com a decisão», nos termos do artigo 125.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário [cf. também o artigo 668.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil].
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso da sociedade recorrente e anular a
sentença recorrida – ficando prejudicado o conhecimento do recurso da Fazenda Pública.
Sem custas.
Lisboa, 20 Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Aclaração de acórdão. Obscuridade. Ambiguidade.
Sumário:
I— De harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 669.º do CPC, ex vi do
artigo 2.º, alínea e) do CPPT, podem as partes requerer no tribunal que proferiu a
sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que a mesma
contenha.
II— Significa obscuridade falta de clareza, de inteligibilidade e ambiguidade, indefinição incerteza, dúvida, indecisão, hesitação.
III— Não suscitando a decisão qualquer dúvida ou incerteza interpretativa, o pedido
de esclarecimento tem necessariamente de ser indeferido.
Processo n.º 810/08-30.
Recorrente: Otis Elevadores, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Fazenda Pública, notificada do acórdão de fls. 353 e seguintes, vem requerer a sua aclaração,
concluindo nos seguintes termos:
“Temendo que a parte final do Acórdão possa, em execução, suscitar alguma dúvida sobre o
alcance da anulação, solicita-se respeitosamente a Vª.as Excelências se dignem clarificar que apenas
foi anulada apenas a liquidação de IRC e não os respectivos juros compensatórios, já que à data, a
obrigação er a devida e foi paga com atraso.”
2 – A recorrente OTIS Elevadores, LDA, respondeu nos termos que constam de fls. 382 e seguinte,
em que conclui do modo seguinte:
“Assim sendo, não poderá esse Douto Tribunal, aquando da prolação do despacho de resposta
ao pedido de aclaração em referência, deixar de pugnar pela nulidade - de conhecimento oficioso, nos
termos do artigo 286.º do Código Civil, aplicável “ex vi”artigos 2.º, alínea d) da LGT e 2.º, alínea e)
do CPPT, dos juros compensatórios liquidados e judicialmente impugnados.”
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer por a tal, em seu entender, não haver
lugar.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- Em face do disposto no artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC podem as partes requerer no tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que a mesma
contenha.
Significa obscuridade falta de clareza, de inelegibilidade, e ambiguidade, indefinição, incerteza,
dúvida, hesitação (Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa).
Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no outro hesita-se entre dois ou mais sentidos
diferentes.
Ora, o tribunal ao proceder à clarificação de sentença ou acórdão encontra-se condicionada pelos
termos da decisão recorrida, competindo-lhe tão só tornar claro ou compreensível o que se mostra
ininteligível ou esclarecer o que foi dito de uma forma dúbia ou confusa.
Se o esclarecimento pedido exorbita destes limites, interfere com esse outro princípio segundo
o qual proferida sentença ou acórdão fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do tribunal
quanto à matéria da causa (artigo 666.º, n.º 1 do CPC).
No caso “sub judicio”, a requerente Fazenda Pública pretende tão só ver clarificado se o acórdão
apenas anulou a liquidação de IRS e não os respectivos juros compensatórios.
Ora, acontece que o acórdão aclarando não permite, a nosso ver, que alguma dúvida ou incerteza
seja suscitada a esse respeito.
Com efeito, a fls. 362 desse aresto consignou-se que no que respeita à sua legalidade “a questão
da liquidação dos juros compensatórios exorbita do objecto do presente recurso jurisdicional”, para
logo em seguida se concluir que essa questão não iria ser objecto de conhecimento nesta instância de
recurso.
Em consonância com tais considerandos, no segmento final decisório do acórdão apenas se veio
a anular a liquidação adicional de IRC, relativa ao ano de 2003.
Por outra parte, a pretensão expressa pela requerida no sentido da presente decisão “pugnar pela
nulidade…. dos juros compensatórios e judicialmente impugnados” não pode, por outro lado, ser
objecto de conhecimento, uma vez que ir mais além do que acima foi dito interferiria com o já citado
princípio segundo o qual proferido o acórdão fica imediatamente esgotado o poder do tribunal quanto
à matéria da causa.
Termos em que se acorda indeferir o presente pedido de aclaração.
Custas a cargo da requerente e requerida, fixando-se a taxa de justiça para cada uma delas em
cinco unidades de conta.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Liquidação tributária. Ineficácia. Ilegalidade. Oposição versus impugnação judicial.
Erro na forma de processo. Convolação. Absolvição da instância.
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Sumário:
I — A ineficácia da liquidação tributária (não notificada) é consumida pelo vício de
violação de lei, se a liquidação é operada para além do prazo de caducidade do
direito de liquidar.
II — A liquidação que sofra de vício de violação de lei é impugnável, em princípio,
por meio do processo de impugnação judicial e não do processo de oposição à
execução fiscal.
III — A petição inicial de oposição à execução fiscal, em que a causa de pedir seja
a caducidade da liquidação da dívida exequenda, deve seguir, não a forma de
oposição à execução fiscal, mas a forma de processo de impugnação judicial.
IV — O erro na forma de processo, enquanto não dever considerar-se sanado, constitui
nulidade de conhecimento oficioso.
V — O erro na forma de processo importa a anulação dos actos que não possam ser
aproveitados, e a prática dos que forem estritamente necessários para que o
processo se aproxime, quanto possível, da forma estabelecida pela lei (regra do
aproveitamento ou princípio da economia de actos).
VI — A adequação processual à forma estabelecida na lei tem como condição, desde
logo, a tempestividade do exercício do direito da acção apropriada.
VII — Verificado o erro na forma de processo, a petição inicial deve ser indeferida, se
não puder ser aproveitada; se a acção tiver ultrapassado a fase liminar, há-de
proceder-se à anulação de todo o processado, e à absolvição da instância.
Processo n.º 979-08-30.
Recorrente: Cavifafe — Comércio e Distribuição de Vinhos de Fafe, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “CAVIFAFE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VINHOS DE FAFE, LDA” vem recorrer
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou «não provada e improcedente a
presente oposição mantendo-se a execução contra o Oponente».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Da aplicação da norma contida no n.º 5, do art.º 45.º da LGT, resulta que instaurado o procedimento de inspecção tributária, o direito de liquidar os tributos incluídos no âmbito da inspecção
caduca no prazo de seis meses após o termo do prazo fixado para a sua conclusão, sem prejuízo das
prorrogações previstas na lei reguladora daquele procedimento, a não ser que antes dessa data ocorra
a caducidade prevista no prazo geral fixado no n.º 1;
2. Tal norma foi aprovada pela Lei 15/2001 de 05 de Junho, e eliminada pela Lei 32-B/2002, de
30 de Dezembro;
3. Como se extrai dos presentes autos, a inspecção às contas da recorrente, iniciou-se ainda na
vigência daquela norma, isto é, em 01/10/2002, terminando em 10/09/2003, e a recorrente foi notificada
da liquidação em 23/12/2003;
4. Ora, a versão do art.º 45.º dada pela Lei 15/2001 de 5 de Junho, veio, inelutavelmente, introduzir
um prazo de caducidade do direito à liquidação especial para as liquidações pendentes de inspecção;
5. À contagem daquele prazo aplica-se o disposto no artº 297.º do Código Civil, por remissão
expressa do artº 5º n.º 1 do Decreto Lei 398/98, de 17 de Dezembro, aliás de acordo com a regra geral,
aplicação a todos os prazos judiciais e administrativos;
6. Ora, nos termos do seu n.º 1, do referido art.º 297.º, a lei que estabelece prazo mais curto é
aplicável aos prazos em curso, contando-se o novo prazo a partir da entrada em vigor da lei nova, a
não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.
7. Iniciada que foi a inspecção às contas da recorrente relativamente ao exercício 1999, no tempo
de vigência do n.º 5, do art.º 45.º da LGT, sendo este o prazo mais curto, é o mesmo aplicável à liquidação em causa;
8. Por outro lado, o art.º 12.º da LGT, refere expressamente que, embora as normas de carácter
procedimentais e processuais sejam de aplicação imediata, os direitos e interesses legítimos constituídos
têm que ser salvaguardados;
9. Assim, a recorrente, ao abrigo daquele dispositivo, teria que ser notificada da liquidação até ao
dia 01/04/2003, caso contrário caducaria o direito à liquidação, isto é nos seis meses que sucederam o
início da inspecção tendo a Administração fiscal apenas notificado a recorrente decorridos mais de 14
meses sobre o início da actividade inspectiva;
10. Pelo que, de forma imediata e automática, a caducidade do direito à liquidação do imposto
operou em 01/10/2003.
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11. Ora, nestes termos, a sentença recorrida, faz errada aplicação do n.º 5, do art.º 45.º da LGT, ao
decidir que não se verificou a caducidade do direito à liquidação do imposto por parte da recorrida;
12. Incorrendo ainda em erro de julgamento, quando considera não ser de aplicar ao presente acto
de liquidação o prazo de caducidade que constava daquele n.º 5, do art.º 45 da LGT, por considerar que
o mesmo foi eliminado por norma em vigor à data da liquidação do imposto;
13. Ora, tal entendimento é manifestamente violador das legítimas expectativas dos administrados, violando de forma gritante o princípio constitucional da irretroactividade da aplicação das leis
fiscais;
14. A redução do prazo para liquidar impostos com fundamento em métodos indirectos, em apenas
três anos, confere um grau de garantia discriminatório e violador do princípio da igualdade, caso tal
prazo se aplique apenas às situações em que estejam em causa a aplicação dos indicadores objectivos
da actividade, o que viola o princípio da igualdade dos contribuintes;
15. Pelo que, caso o teor daquela norma contida no n.º 2, do art.º 45 da LGT não tenha uma interpretação correctiva, estendendo-se a todas as situações de erro evidenciado na declaração e liquidação com
recurso a métodos indirectos, a mesma é inconstitucional por violação do princípio da igualdade;
16. Por último, quanto à suspensão da execução por via da pendência da impugnação, a verdade é
que a recorrente nunca foi notificada para, nos termos do n.º 2, do art.º 169.º do CPPT prestar a referida
garantia, pelo que, ao considerar que a execução deveria proceder a sentença recorrida violou o n.º 1
do referido normativo;
17. Assim, a sentença recorrida violou, para além de outros, o disposto nos art.º 12.º e 45.º da
LGT, o art.º 169.º do CPPT, o art.º 297.º do Código Civil e art.º 13.º da CRP.
Termos em que deve o presente recurso ser provido e, em consequência, ser revogada a douta
sentença recorrida, substituindo-se por outra que declare a caducidade do direito à exigibilidade da
dívida exequenda, ou caso assim não se entenda, que determine a suspensão da execução, com as legais
consequências.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
A questão objecto do presente recurso prende-se com a caducidade do direito à liquidação, nomeadamente com a aplicação do disposto no artº 45º n.º 5 da Lei Geral Tributária, na redacção dada
pela Lei 15/2001 de 5 de Junho.
Alega a recorrente que a inspecção às suas contas se iniciou ainda na vigência daquela norma,
isto é, em 01/10/2002, terminando em 10/09/2003, sendo que a recorrente foi notificada da liquidação
em 23/12/2003.
E que a versão do art. 45º dada pela Lei 15/2001 de 5 de Junho, veio, inelutavelmente, introduzir
um prazo de caducidade do direito à liquidação especial para as liquidações pendentes de inspecção,
pelo que à contagem daquele prazo se aplica o disposto no artº 297.º do Código Civil, por remissão
expressa do artº 50º n.º 1 do Decreto-Lei 398/98.
Conclui assim que fazendo aplicação deste n.º 5, do artº 45.º da Lei Geral Tributária se verificou
a caducidade do direito à liquidação do imposto em 01/10/2003.
Afigura-se-nos que carece de razão.
Como já sublinhava o Ministério Público na 1ª instância, no bem elaborado parecer de fls. 71 e
segs., a Lei n.º 32-B/2002 não fixou um prazo mais longo, mas apenas fixou o termo inicial do prazo
de modo diferente.
À situação sub judice será assim aplicável o disposto no artº 297º, n.º 2 do Código Civil.
Como ensina Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador pág. 243
«achando-se uma situação jurídica em curso de constituição, passa o respectivo processo constitutivo
a ficar imediatamente subordinado à lei nova», e isto porque «é na vigência desta que a constituição
(ou seja. o facto constitutivo “completo’) se vem, verificar».
Não se verifica pois, como demonstra aquele autor, qualquer retroactividade já que é na vigência
da lei nova que se vem a verificar o facto constitutivo, ou seja, o decurso e o termo do prazo de caducidade (mesmo computado segundo o anterior regime).
De resto a norma do artº 297º, n.º 2 está de acordo com as regras gerais de aplicação da lei no
tempo, prevendo a hipótese especial de alteração de prazos como decorre da sua epígrafe, não prevista
na LGT.
Daí que se entenda que nada impede a sua aplicação subsidiária à luz do artº 2º da Lei Geral
Tributária.
Ora à data da entrada em vigor da referida Lei 32B/2002 ainda não se tinha esgotado, face à
redacção inicial do art. 45º, n.º 4, da LGT, o prazo de caducidade do direito à liquidação do IVA em
causa nos presentes autos (referente ao ano de 1999) pelo que será aplicável no cômputo de tal prazo,
nos termos do artº 297º, n.º 2 do Código Civil, a lei nova, como bem se decidiu na decisão recorrida
(cf., neste sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 26.11.2008, recurso 598/08, que
tratou situação análoga).
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Como segundo fundamento do recurso, na sequência do alegado na oposição, alega a recorrente que
nunca foi notificada para, nos termos do n.º 2, do art. 169.º do CPPT prestar garantia, pelo que, ao considerar que a execução deveria proceder, a sentença recorrida violou o n.º 1 do referido normativo.
Mas também aqui não lhe assiste razão. Resulta dos autos apensos (fls. 96 e 97) a recorrente foi
notificada para prestar garantia nos termos do artº 169º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo
Tributário.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo ser
confirmado o julgado recorrido.
1.5 Foram ouvidas as partes quanto à questão da «forma de processo, porquanto a ilegalidade
(caducidade) da liquidação será impugnável em processo de impugnação judicial, e não em processo
de oposição à execução fiscal» – ao que a ora recorrente veio dizer e requerer como segue.
I) Como vem sendo entendimento deste Mais Alto Tribunal Administrativo, a notificação da
liquidação depois de decorrido o prazo de caducidade constitui fundamento de oposição à execução
fiscal, enquadrável na alínea e) do artigo 204.º do CPPT;
II) Na verdade, o regime da caducidade do direito de liquidação estava previsto no art. 33.º do
CPT, que estabelecia que «o direito à liquidação de impostos e outras prestações tributárias caduca se
a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo daquele em que ocorreu o facto tributário ou, nos impostos de obrigação única,
a partir da data em que o facto tributário ocorreu»;
III) Ora, a notificação da liquidação sendo um acto procedimental posterior a esta que visa assegurar
a sua eficácia (art. 64.º, n.º 1, do CPT) junto do sujeito passivo do imposto, tendo tal acto sido omitido,
irregularmente, ou até ilegalmente efectuado contenderá apenas com sua eficácia, não afectando por
isso a validade da sua determinação ou origem, isto é, a legalidade e validade do acto administrativo
de natureza tributária que a mesma configura;
IV) Aliás, de acordo com tal entendimento, a notificação do acto tributário, sendo um acto exterior
e posterior, todos os vícios que o afectem acto notificação, são insusceptíveis de produzir invalidade do
acto notificado, por não terem a ver com o próprio acto nem com os seus pressupostos. Cfr. Acórdão
do STA de 13-4-83 do Pleno, publicado AD, n.º 262, página 1205;
V) Porém, na vigência do CPT, a jurisprudência foi-se formando no sentido de que, nas situações
em que a liquidação havia sido efectuada dentro do prazo de caducidade, mas a notificação ocorrera
depois desse prazo, a legalidade da liquidação era afectada pela falta ou irregularidade da notificação,
que era um requisito de validade da própria liquidação, entendida não em sentido estrito, como o acto
que fixa o tributo, mas em sentido lato, como processo de liquidação, integrado por um conjunto de
actos conexionados com tal fixação e sua imposição ao destinatário. Neste contexto, a notificação do
acto de liquidação era um requisito necessário para não ocorrer a caducidade do direito de liquidar e,
por isso, a sua falta afectava a legalidade do processo de liquidação, globalmente considerado.
VI) Por isso, o entendimento de que o vício da liquidação, em sentido lato, constituído pela não
notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade, podia apenas ser suscitado em impugnação
judicial, que é o meio processual adequado para apreciar a validade de actos de liquidação, e não em
oposição à execução fiscal, que está vocacionada para apreciar a existência de fundamentos de inexigibilidade da obrigação tributária;
VII) Contudo, este entendimento não obstava a que, se uma execução fiscal fosse instaurada sem
prévia notificação do acto de liquidação da dívida exequenda, o contribuinte pudesse opor-se, invocando
como fundamento a ineficácia daquele acto, pois a sua eficácia dependia da notificação, nos termos do
art. 64.º do CPT, sendo a dívida inexigível por falta de notificação;
VIII) Na verdade, as situações de falta de notificação antes da execução, afectando a exigibilidade
da dívida exequenda e não se enquadrando em qualquer das alíneas anteriores, constituem fundamento
de execução fiscal como sempre entendeu Este Supremo Tribunal Administrativo, face às normas
dos arts.º 176.º, alínea g), do CPCI e 286., n.º 1, alínea h) do CPT, a que corresponde actualmente o
art. 204.º, n.º 1, alínea 1), do CPPT;
IX) O art. 45.º da LGT manteve o essencial do mesmo regime de caducidade do direito de liquidação ao estabelecer que «o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente
notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro»;
X) Contudo, o CPPT veio introduzir na alínea e) do seu art. 204º um novo fundamento de oposição à execução fiscal, não previsto no art. 286.º do CPT, que é a falta da notificação da liquidação do
tributo no prazo de caducidade».
XI) Com a introdução de tal norma, as situações em que não ocorreu uma notificação da liquidação
no prazo de caducidade, por isso, tanto aquelas em que a execução foi instaurada antes do termo do
prazo de caducidade, como aquelas em que a execução foi instaurada depois deste termo;
XII) Assim, a notificação intempestiva não constitui ilegalidade do acto notificado, sendo a falta
de notificação ou sua intempestividade causa de ineficácia do acto de liquidação e não a sua validade,
pelo constitui fundamento da oposição.
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Termos em que requer o prosseguimento dos autos para julgamento do recurso, com as legais
consequências.
1.6 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face de tudo quanto vem relatado, a questão que, antes de todas, aqui se coloca – ficando
prejudicado o conhecimento de qualquer outra, em caso de resposta negativa a esta – é a de saber se a
oposição à execução fiscal constitui a forma processual adequada ao caso.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em data posterior a 02.08.2004, foi a Oponente citada para proceder pagamento da quantia de
5 404.41 €, proveniente de IVA relativa ao ano de 1999;
2. A Oponente foi submetida a inspecção externa, que teve início em 01.10.2002 e terminou em
30.09.2003 (Fls. 18 a 26 dos autos);
3. Por carta datada de 01.10.2003 foi notificada da fixação da matéria colectável por métodos
indirectos (fls. 20 e a 22 do PEF apenso);
4. Em 03.11.2003, a Oponente requereu a revisão da matéria tributável (fls. 53 a 59 dos autos);
5. E não tendo havido acordo foi fixada a matéria por despacho o qual foi notificada ao Oponente
02.12.2003;
6. Por despacho de 02.12.2003, e notificado na mesma data, foi fixado, pela Administração Fiscal,
o valor de 15 796.24 € de IRC e 4 051.34 € de IVA. (fls. 66 a 67 do PEF);
7. As liquidações de IVA que deram origem a presente execução foram notificadas em 18.12.2003
e 30.10.2003 (fls. 68 a 72 do PEF);
8. A impugnante não prestou garantia (fls. 43 dos autos);
9. Em 29.07.2004, deu entrada no Serviços de Finanças competente, a presente oposição acompanhado de documento de citação datado de 09.06.2004 (fls. 5 dos autos).
2.2 Como é sabido, o processo de oposição à execução fiscal tem por escopo essencial o ataque
(global ou parcial) à execução fiscal, visando a extinção desta, ou absolvição do executado da instância
executiva, pela demonstração do infundado da pretensão do exequente – cf. Laurentino Araújo, Processo
de Execução Fiscal, 1968, p. 257 e ss..
No entanto, a oposição à execução fiscal só é permitida nas hipóteses e com os estritos fundamentos previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – cf. também
o artigo 286.º do Código de Processo Tributário, e ainda o artigo 176.º do Código de Processo das
Contribuições e Impostos.
E, atendendo ao carácter especial e sumário deste meio processual, não é consentido mormente,
e em princípio, apreciar a legalidade da liquidação da quantia exequenda – cf. o citado artigo 204.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário [e também o disposto nos artigos 236.º e 286.º,
n.º 1, alínea h), do Código de Processo Tributário, e nas alíneas a) e g) do artigo 176.º, e artigo 145.º
do Código de Processo das Contribuições e Impostos].
A proibição de a ilegalidade concreta da liquidação servir de fundamento à oposição funciona
qualquer que tenha sido a entidade que procedeu a essa liquidação. A impossibilidade da apreciação,
em sede de oposição, da ilegalidade concreta da liquidação da dívida vale, assim, também para as
execuções fiscais de dívidas a organismos ou departamentos não dependentes da Direcção-Geral das
Contribuições e Impostos, de natureza fiscal ou não – cf. Alfredo de Sousa, e Silva Paixão, nota 8. ao
artigo 286.º do Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, 3.ª edição; e notas 7. e 8. ao
artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos Comentado e Anotado, 2.ª edição,
dos mesmos autores.
É pacífico, todavia, que a oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento a ilegalidade da
liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação – cf. o disposto na alínea h) do artigo 204.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário [o mesmo se podendo entender que valia já no domínio do anterior regime;
cf. a alínea g) do n.º 1 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário; e nota 16. ao artigo 176.º do
Código de Processo das Contribuições e Impostos Comentado e Anotado, 2.ª edição, de Alfredo de
Sousa, e Silva Paixão].
E, nos termos do n.º 2, com remissão para a alínea h) do n.º 1, do seu artigo 204.º, o Código de
Procedimento e de Processo Tributário admite até casos de oposição à execução fiscal regidos «pelas
disposições relativas ao processo de impugnação», «sempre que a lei não assegure meio judicial de
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação» e esteja em causa a «ilegalidade da liquidação da
dívida exequenda» e a oposição «não seja baseada em mera questão de direito» – cf. correspondentemente o n.º 2 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário.
De resto, toda a oposição à execução fiscal, ao intentar a extinção do processo em que decorre
a cobrança coerciva da obrigação liquidada, tem como objectivo também a eliminação da liquidação
tributária. A liquidação da obrigação tributária constitui, no entanto, apenas o seu objecto mediato,
pois que o objecto imediato da oposição é a própria execução fiscal, tendo em vista a extinção desta,
total, ou apenas parcial.
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Aliás, alguns dos fundamentos de impugnação da liquidação, pela sua particular gravidade, são
também fundamentos de oposição à execução dessa mesma liquidação. São, por exemplo, os casos
de ilegalidade em abstracto da liquidação exequenda, como a inconstitucionalidade de normas que
suportam e regem a liquidação e a execução fiscal; e o pagamento, como pressuposto ou fundamento
da existência de duplicação de colecta. Nestes casos, apesar de se discutir a legalidade da liquidação,
pode-se lançar mão de um processo de oposição à execução. Nestas hipóteses, reconhecida a sua ilegalidade, não pode a liquidação deixar de ser anulada; e, em consequência, deve declarar-se extinta
a respectiva execução fiscal, como consequência directa e necessária da ilegalidade da liquidação. É
que, na verdade, o próprio processo de impugnação judicial visa a anulação total ou parcial do acto
tributário da liquidação exequenda.
Daí que não exista essencial antítese entre a impugnação judicial e a oposição à execução fiscal
– cf. a este respeito os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 27-5-1992
(recurso n.º 13840); de 20-10-1993 (o mesmo recurso em Pleno da Secção); e de 2-11-1994, recurso
n.º 17 891.
Contudo, dos fundamentos de oposição à execução fiscal, taxativamente elencados no artigo 204.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, não consta a falta de notificação da liquidação
do tributo.
Nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário, a oposição à execução fiscal pode ter como fundamento a «Falta da notificação
da liquidação do tributo no prazo de caducidade».
A lei, com tal expressão (“falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade”),
está, em nosso modo de ver, a nomear exactamente a situação elegida para fundamento de oposição à
execução fiscal: a “falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade”. Ao expressar
a previsão de “falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade”, como fundamento
de oposição à execução fiscal, a lei manifestamente não está a indicar a caducidade do direito à liquidação. Esgotado que esteja o prazo de caducidade do direito à liquidação sem que a esta lhe tenha sido
notificada, não pode o contribuinte apresentar a “falta de notificação da liquidação do tributo no prazo
de caducidade” como fundamento de oposição à execução fiscal, porque então do que se trata não é de
“falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade”, mas de ilegalidade da liquidação,
por caducidade do direito do Estado à mesma liquidação. Passado o prazo de caducidade do direito de
liquidar, já a falta de notificação da liquidação exequenda não é fundamento legal de oposição, por não
estar essa falta de notificação prevista na lei como fundamento de oposição à execução fiscal. Decorrido
o prazo de caducidade do direito de liquidação do tributo, sem que tenha havido notificação da respectiva liquidação, o processo próprio para atacar a ilegalidade da liquidação, por caducidade do direito
de liquidar, é o processo de impugnação judicial, e não o processo de oposição à execução fiscal.
Cf., por pioneiro neste sentido, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
de 27-2-2002, proferido no recurso n.º 26722, e que se acha sumariado do modo que segue: a falta
de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade constitui fundamento de oposição à
execução fiscal, nos precisos termos do artº 204º n.º 1 alínea e) do CPPT; decorrido aquele prazo, tal
falta integra-se na própria caducidade com atinência à ilegalidade da liquidação, ut art. 45º da LGT,
e não à inexigibilidade da dívida exequenda, pelo que é fundamento de impugnação judicial, que não
de oposição; discutindo-se, em oposição à execução fiscal, a legalidade da liquidação da dívida exequenda, em termos não consentidos pelo artº 286º do CPT, pode aquele meio processual “convolar-se”
em impugnação judicial desde que não seja manifesta a sua improcedência ou extemporaneidade e a
respectiva petição se mostre idónea para o efeito.
De outra banda, diremos – e segundo o ensinamento de Alberto dos Reis, no Código de Processo
Civil Anotado, II, p. 291, e em anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19-2-1952, na
Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 85.º, pp. 222 e 223 –, que o fim concretamente visado
pelo autor e o fim abstractamente figurado pela lei tem de ser coincidentes; se assim acontecer, terá
sido bem empregado o processo; se, pelo contrário, o pedido não se ajustar à finalidade para que a lei
concebeu o processo, há erro na forma de processo; o erro na forma de processo utilizada afere-se, pois,
pelo desajustamento à finalidade para a qual a lei criou o respectivo processo.
O erro na forma de processo é de conhecimento até ao trânsito em julgado da decisão final, e, nesse
âmbito, o Tribunal deve operar oficiosamente, sem necessidade de qualquer acção ou requerimento
dos interessados, de harmonia com os termos dos artigos 202.º e 206.º, n.º 2, do Código de Processo
Civil – compêndio subsidiariamente aplicável em processo judicial tributário, por força da alínea e) do
artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
E, de acordo com os artigos 199.º e 202.º ainda do Código de Processo Civil, o erro na forma de
processo, quando não deva considerar-se sanado, importa unicamente a anulação dos actos que não
possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem estritamente necessários para que o processo
se aproxime, quanto possível, da forma estabelecida pela lei; e não devem aproveitar-se os actos já
praticados, se do facto resultar uma diminuição de garantias do réu. Aliás, no mesmo sentido apontam
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também os princípios da celeridade e da economia processual – princípios dos quais se desprende a regra
da economia de actos e de formalidades inserta no n.º 1 do artigo 138.º do Código de Processo Civil.
Verificado o erro na forma de processo, a petição inicial deve ser indeferida, se não puder ser
aproveitada; se a acção tiver ultrapassado a fase liminar, há-de anular-se todo o processado, e absolver-se o réu da instância, nos termos do artigo 288.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Civil – cf.,
neste sentido, Alfredo de Soveral Martins, Lições de Processo Civil (Pressupostos Processuais), Apontamentos, Coimbra, 1969, p. 263 e 264; cf. também, por exemplo, o acórdão da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de 7-2-1990, no Apêndice ao Diário da República de
15-10-1992, pp. 25 a 28.
Frise-se, porém, que a absolvição da instância não obsta a que outra acção (apropriada) seja proposta
sobre o mesmo objecto – de acordo com os termos do artigo 289.º do Código de Processo Civil.
Em princípio, não existem obstáculos processuais insuperáveis a que o processo de oposição à
execução fiscal possa ser conformado, convertido ou convolado em processo de impugnação judicial
da legalidade da liquidação que nessa execução fiscal se cobra coercivamente. Assim, sendo certo que
o pedido de anulação da liquidação tributária pode (e deve, em princípio) ser expresso na forma de
impugnação judicial, para que o processo, iniciado na forma de oposição à execução fiscal, possa ser
convertido em impugnação judicial, ponto é que, no caso concreto, ocorram todos os requisitos legais
do processo de impugnação judicial, desde logo, a tempestividade da respectiva petição inicial, a necessidade e o interesse em agir do contribuinte, e a adequação e a conformidade da causa de pedir ao
pedido próprio da forma processual de impugnação judicial, que é o de anulação da liquidação tributária
– conforme é jurisprudência corrente desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo.
Cf. tudo o que vem de ser dito nos acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
de 7-1-2009, e de 21-1-2009, proferidos nos recursos n.º 887-08 e n.º 832-08.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida disserta do seguinte modo.
A questão a decidir é a de saber se a Oponente foi notificada da liquidação do imposto dentro do
prazo de caducidade do direito à liquidação da quantia exequenda.
A Oponente alega, que na data em que foi notificada da liquidação do IVA, já tinha caducado por
ter decorrido o prazo de três anos, dado que à liquidação adicional foi efectuada com recurso à aplicação
de métodos indirectos, nos termos do n.º 2 do art. 45º da Lei Geral Tributária (LGT).
Antes de mais importa saber se a caducidade é fundamento de oposição, tendo em conta que os
factos tributários ocorreram em 1999.
O CPTT entrou em vigor no dia 1.01.2000, aplicando-se aos procedimentos iniciados e aos processos instaurados a partir dessa data.
Atendendo que o processo de liquidação do IVA, iniciou-se em 01.10.2002, aplica-se o regime
do CPPT.
No entanto tem-se questionado que a falta da notificação da liquidação do tributo, no prazo de
caducidade não é fundamento de oposição, mas sim de impugnação judicial.
Sobre a questão debruçou-se o Sr. Conselheiro Jorge de Sousa, em anotação ao art. 204º do CPTF,
com a qual concordamos e reproduzimos:
“(...) Nestes últimos anos, antes do C.P.P.T., entendia-se que a legalidade da liquidação era
afectada pela falta ou irregularidade da notificação, que era um requisito da validade da própria
liquidação, entendida não em sentido estrito, mas em sentido lato, como complexo de actos tendentes
à determinação do montante do tributo e imposição da obrigação do seu pagamento ao destinatário.
Por isso entendia-se que essa falta de notificação tempestiva da liquidação devia ser invocada
como fundamento de impugnação judicial, por constituir ilegalidade do processo de liquidação, globalmente considerado.
À face dessa alínea e) torna-se claro que a falta de notificação afecta a eficácia do acto de liquidação e não a sua validade, pelo que é na oposição que, em princípio deve ser invocada essa falta
de notificação.
No entanto, se tal falta de notificação foi invocada em processo de impugnação judicial e estiver
já esgotado o prazo de caducidade, ela constituirá um obstáculo definitivo à prática de um acto de
liquidação válido pelo que será de aventar a possibilidade de se conhecer daquela como um fundamento
de inutilidade superveniente da lide, por não ter qualquer utilidade apreciar se é valido um acto que
não pode vir a ter eficácia.
(…)
A falta de notificação do acto de liquidação dentro do prazo quando não estiver em causa a caducidade do direito de liquidação (por ainda não ter decorrido o prazo) constituirá também fundamento
de oposição à execução fiscal, por afectar a eficácia do acto e, consequentemente, a exigibilidade da
obrigação por ele constituída.
No entanto, não será enquadrável na alínea e), mas sim na alínea i) deste mesmo n.º 1 do
art. 204º.”
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Não obstante, o que constitui agora fundamento de oposição é não a caducidade do direito à liquidação em si, mas apenas e tão só, a falta de notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade.
Assim, nos termos da alínea i), do art. 204º do CPTT a falta da notificação da liquidação do tributo,
no prazo de caducidade é fundamento de oposição.
Alega a Oponente que na data da liquidação já tinha caducado o direito da Administração Fiscal,
por força do n.º 2 do art. 45º LGT, por ter decorrido mas de três anos.
O art. 45º da LGT determina que: “1 - O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não
for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro. 2 - Nos
casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos indirectos por
motivo da aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objectivos da actividade
previstos na presente lei, o prazo de caducidade referido no número anterior é de três anos. 3 - (...) 4 - O
prazo de caducidade conta-se, nos impostos periódicos a partir do termo do ano em que se verificou o
facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
(com redacção da Lei n.º 15/2001, de 05.06).
Por sua vez, o n.º 3 do art. 46º do mesmo diploma, (com redacção da Lei n.º 15/2001, de 05.06),
determina que “O prazo de caducidade referido no n.º 5 do artigo anterior interrompe-se:
a) Com a notificação das correcções aos elementos declarados pelo contribuinte que sejam susceptíveis de recurso hierárquico com efeito suspensivo da liquidação;
b) Com a notificação da decisão de fixação da matéria colectável com recurso a métodos indirectos.”
Resulta da factualidade assente que o IVA em questão refere-se ao ano de 1999 e que o Oponente
apresentou um pedido de revisão nos termos do art. 91º da LGT.
O n.º 2 do art. 91º da LGT determina que “O pedido referido no número anterior tem efeito suspensivo da liquidação do tributo.”
Face ao exposto não assiste razão à Oponente quando pretende que se declare a caducidade do
direito de liquidar o imposto pela Administração Fiscal.
Antes de mais, há que referir que o disposto no n.º 2 do art. 45º da LGT, ou seja, o prazo reduzido
de 3 anos só se aplica em duas situações, em caso de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo
ou no caso de utilização de indicadores objectivos da actividade previsto na lei.
Porém estes indicadores objectivos da actividade previstos na lei, não existem, por não se encontrarem definidos pelo Ministro das Finanças. Resulta da matéria assente que a inspecção iniciou-se em
01.10.2002 e terminou em 10.09.2003.
A notificação da fixação dos rendimentos, por métodos indirectos, ocorreu em 01.10.2003.
Em 03.11.2003 o Oponente requereu a revisão da matéria tributável, nos termos do art. 91º da
LGT, a qual tem efeitos suspensivos na liquidação do imposto.
A notificação do IVA do ano de 1999, verificou em 18.12.2003 e 30.12.2003, pelo que a liquidação
ocorreu dentro do prazo dos quatro anos.
Face ao exposto as notificações foram correctamente efectuadas pelo que o imposto foi liquidado
dentro do prazo de caducidade.
2.4 Por nós, e pelo que acima se deixou dito, julgamos que a falta de notificação da liquidação do
tributo, passado que seja o prazo de caducidade do direito à liquidação, não constitui fundamento de
oposição à execução fiscal, pois do que se trata não é de “falta de notificação da liquidação do tributo
no prazo de caducidade”, mas de notificação para além do prazo de caducidade do direito do Estado à
liquidação – ilegalidade impugnável por meio de processo de impugnação judicial.
A ora recorrente diz que «o CPPT veio introduzir na alínea e) do seu art. 204º um novo fundamento
de oposição à execução fiscal, não previsto no art. 286.º do CPT, que é a falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade»; que esse fundamento abrange situações «tanto aquelas em
que a execução foi instaurada antes do termo do prazo de caducidade, como aquelas em que a execução
foi instaurada depois deste termo»; e que «assim, a notificação intempestiva não constitui ilegalidade
do acto notificado, sendo a falta de notificação ou sua intempestividade causa de ineficácia do acto de
liquidação e não a sua validade, pelo que constitui fundamento da oposição» – cf. X a XII da resposta
da recorrente consignada supra no ponto 1.5.
Ora, se, ao contrário do que a recorrente pretende, a alínea e) do artigo 204.º Código de Procedimento e de Processo Tributário abrangesse as duas situações [tanto a falta de notificação no prazo
de caducidade, como a falta de notificação para além do prazo de caducidade] teria bastado que o
legislador fizesse referência, apenas e singelamente, “à falta de notificação da liquidação”. Para quê,
então, acrescentar “no prazo de caducidade”? É manifesto, e tem de resto a sua razão de ser, o propósito
da lei de fazer a distinção, que sempre fez e faz, entre a inexigibilidade da dívida [que tem a ver com
a mera ineficácia da liquidação] e a caducidade da liquidação [que verdadeiramente tem a ver com a
ilegalidade da liquidação].
É que o acto de liquidação não notificado é, simplesmente, ineficaz. Mas, mas se a liquidação
não tiver sido notificada para além do prazo de caducidade, por sobre ser ineficaz, é essa ineficácia
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consumida pela ilegalidade de carecer de fundamento legal a liquidação notificada depois desse prazo
de caducidade. E o meio próprio para discutir a ilegalidade da liquidação, designadamente, por caducidade do direito de liquidar, é o processo de impugnação judicial.
Como assim, os presentes autos têm vindo a ser processados na forma errada de oposição à execução fiscal, devendo, diferentemente, ter seguido a forma de processo de impugnação judicial.
E para a adequação processual pertinente não concorrem no caso as condições legais necessárias,
desde logo, de tempestividade da impugnação judicial. Na verdade, «As liquidações de IVA que deram
origem à presente execução foram notificadas em 18.12.2003 e 30.10.2003 (fls. 68 a 72 do PEF)»; e
«Em 29.07.2004, deu entrada no Serviços de Finanças competente, a presente oposição… (fls. 5 dos
autos)» – cf. o que se assenta nos n.ºs 7 e 8 do probatório. Portanto: a petição inicial da presente oposição à execução fiscal deu entrada muito para além do prazo legal de 90 dias em que a impugnação
judicial poderia ter sido interposta [cf. os termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário].
Razão por que é forçoso concluir que, em resposta ao thema decidendum, a oposição à execução
fiscal não constitui a forma processual adequada ao caso – ficando na circunstância prejudicado o
conhecimento de qualquer outra questão.
E, então, a terminar, havemos de convir, em súmula, que a ineficácia da liquidação tributária (não
notificada) é consumida pelo vício de violação de lei, se a liquidação é operada para além do prazo de
caducidade do direito de liquidar.
A liquidação que sofra de vício de violação de lei é impugnável, em princípio, por meio do processo de impugnação judicial e não do processo de oposição à execução fiscal.
A petição inicial de oposição à execução fiscal, em que a causa de pedir seja a caducidade da
liquidação da dívida exequenda, deve seguir, não a forma de oposição à execução fiscal, mas a forma
de processo de impugnação judicial.
O erro na forma de processo, enquanto não dever considerar-se sanado, constitui nulidade de
conhecimento oficioso.
O erro na forma de processo importa a anulação dos actos que não possam ser aproveitados, e a
prática dos que forem estritamente necessários para que o processo se aproxime, quanto possível, da
forma estabelecida pela lei (regra do aproveitamento ou princípio da economia de actos).
A adequação processual à forma estabelecida na lei tem como condição, desde logo, a tempestividade do exercício do direito da acção apropriada.
Verificado o erro na forma de processo, a petição inicial deve ser indeferida, se não puder ser
aproveitada; se a acção tiver ultrapassado a fase liminar, há-de proceder-se à anulação de todo o processado, e à absolvição da instância.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida,
anulando-se todo o processado e absolvendo-se da instância a Fazenda Pública nestes autos de oposição
à execução fiscal.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em um sexto.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa (voto
a decisão).

Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Nulidade da sentença. Omissão de pronúncia e falta de
fundamentação ou de direito. Empresa Municipal. Acidente em serviço de funcionário requisitado. Reembolso de capital de remição pago a funcionário requisitado.
Legitimidade.
Sumário:
I — O disposto no n.º 2 do artigo 660.º do CPC impõe ao juiz a resolução de todas as
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, constituindo nulidade
de sentença o desrespeito por essa imposição legal, nos termos do n.º 1, alínea d),
do artigo 668.º do mesmo diploma.
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II — A falta de fundamentação, que constitui nulidade da sentença prevista na alínea b)
do n.º 1 do artigo 668.º CPC, apenas se verifica quando haja falta absoluta de
fundamentos e não quando a justificação seja apenas deficiente, visto o tribunal
não estar adstrito à obrigação de apreciar todos os argumentos das partes.
III — Não é isso o que sucede com a decisão recorrida em que, para além de se indicar
a matéria de facto que se considerou provada, se indicam as razões jurídicas que
justificam a decisão tomada, com indicação das normas legais que se entenderam
aplicáveis.
IV — A HPEM, EM, é parte legítima na execução fiscal instaurada pela Fazenda Pública para cobrança do capital de remição pago pela Caixa Nacional de Pensões
a funcionário da administração local requisitado para ali prestar serviço e que
sofreu, no decurso do mesmo, acidente, nos termos do disposto no artº 17º, n.º 4
do Decreto-Lei n.º 558/99 de 17/12, que estabelece o regime jurídico das empresas
públicas, aqui aplicável ex vi do disposto no artº 3º da Lei n.º 58/98 de 18/8 (Lei
das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais).
Processo n.º 1037/08-30.
Recorrente: HPEM — Higiene Pública EM.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – HPEM, Higiene Pública, EM, melhor identificada nos autos, não se conformando com a
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que julgou improcedente a oposição que deduziu contra a execução fiscal para cobrança de dívida à Caixa Nacional de Aposentações, no valor de
€ 6.891,04, acrescida de juros de mora no valor de € 1.653,84, dela vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
I – Em face do exposto podemos concluir que a recorrente não constitui um serviço ou organismo
da administração pública.
II – Nos termos da previsão do artigo 43º do Decreto-Lei n.º 503/99 de 20 de Novembro, o
reembolso do capital de remição pode ser exigido quando estejam preenchidos dois requisitos, cumulativos:
a) estarmos perante um serviço ou organismo da administração pública;
b) que possua autonomia administrativa e financeira.
III – Pese embora esteja preenchida a segunda parte da previsão da norma, relativamente à recorrente, não está preenchida a primeira parte.
IV – Tal significa que, a recorrente é parte ilegítima no processo de execução fiscal pois não pode
ser responsabilizada pelo reembolso do capital de remição.
V – Uma vez que os requisitos da norma são cumulativos e apenas está preenchido um deles
como já referimos.
VI – Também concluímos que a douta sentença não especificou os fundamentos de direito que
justificaram a decisão, bem como não se pronunciou sobre questões que devia apreciar.
VII – Bem como, foi proferida uma decisão que julgou improcedente a oposição da recorrente.
VIII – Sendo que, tal improcedência teria que se fundamentar pelo facto de se considerar que a
recorrente integra a administração pública.
IX – Conclusão que não resulta da sentença da primeira instância.
X – A verdade é que, salvo o devido respeito, consideramos que a decisão fugiu à análise dessa
questão.
XI – Pelo que, verifica-se uma nulidade da sentença nos termos do artigo 668º, n.º 1, alínea b) e
d) do Código de Processo Civil.
XII – Saliente-se, de novo, a procedência do pedido da recorrida depende da qualificação da
recorrente como serviço ou organismo da administração pública e como demonstrámos, face ao nosso
ordenamento jurídico esta não integra a administração pública.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso
e confirmada a decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) Manuel Alves Barreiro, é funcionário da Câmara Municipal de Sintra. (acordo)
B) Manuel Alves Barreiro é subscritor da Caixa Geral de Aposentações n.º 93085. (acordo)
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C) Em 1 de Fevereiro de 2001 a 31 de Janeiro de 2005 prestou serviço em regime de requisição
na HPEM. (acordo)
D) Manuel Alves Barreiro em 15.04.2002 sofreu um acidente em serviço. (Doc. n.º 1 junto à
p.i.)
E) A Caixa Geral de Aposentações pagou um capital de remissão no montante de € 6.891,04 a
Manuel Alves Barreiro. (acordo)
F) O Serviço de Finanças de Sintra – 1 instaurou a execução n.º 1562200701002953 contra HPEM,
Higiene Pública, EM por dívida à Caixa Geral de Aposentações no montante de € 6.891,04. (Doc. a
fls. 22 dos autos)
G) A 29.01.2007 a Oponente foi citada no processo de execução fiscal identificado na alínea F)
do probatório. (Doc. a fls. 22 dos autos)
3 – São duas as questões suscitadas com o presente recurso, a saber: nulidade da sentença por
omissão de pronúncia e falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a
decisão e ilegitimidade (substantiva) da oponente.
Comecemos pela apreciação da primeira das referidas questões, por que prejudicial (cfr. artº 124º,
n.º 1 do CPPT).
Como é sabido, a nulidade da sentença por omissão de pronúncia verifica-se quando o tribunal
deixe de se pronunciar sobre questões que devia apreciar (cfr. artº 125º do CPPT).
Na falta de norma neste diploma sobre os deveres de cognição do tribunal, há que recorrer à norma
do artº 660º, n.º 2 do CPC, por força do disposto no artº 2º, alínea e) do CPPT.
Naquele normativo, impõem-se ao juiz o dever de conhecer todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução
dada a outras.
O Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo que, quando o tribunal consciente e fundadamente não toma conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, se for errado
o entendimento em que se baseia esse conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia.
Alega a recorrente que a sentença recorrida não se pronunciou sobre a questão, suscitada na petição
inicial, de saber se a oponente constitui um órgão ou serviço da administração pública.
Mas carece da razão.
Basta uma leitura menos atenta da sentença recorrida, nomeadamente de fls. 103 e 104, para
facilmente se concluir que sobre essa questão foi emitida pronúncia pelo Mmº Juiz “a quo”.
Acresce que, como bem anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer, “o tribunal
pronunciou-se no sentido de que, pese embora a HPEM deva ser considerada uma empresa municipal
dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património próprio, por
força do regime legal de requisição de funcionários da administração pública estava obrigada a assegurar ao funcionário sinistrado o direito a reparação de acidentes ocorridos no decurso da prestação
de trabalho…
O que significa que por força de tal decisão, estaria prejudicada a relevância da questão suscitada
pela recorrente…”.
Por outro lado, a nulidade prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 668.º do CPC ocorre quando na
sentença não se especifiquem os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão.
Como vem entendendo, uniformemente, este Supremo Tribunal Administrativo, com apoio no
próprio texto desta disposição, só se verifica tal nulidade quando ocorra falta absoluta de fundamentação.
Não é isso o que sucede com a decisão recorrida em que, para além de se indicar a matéria de
facto que se considerou provada, se indicam as razões jurídicas que justificam a decisão tomada, com
indicação das normas legais que se entenderam aplicáveis.
Assim, não havendo falta absoluta de fundamentação de facto ou de direito não ocorre a nulidade
da sentença recorrida.
Pelo que e nesta parte, o recurso não pode proceder.
4 – Quanto à segunda das referidas questões, está em causa, nos autos, saber se a oponente goza
ou não de legitimidade para intervir no processo de execução fiscal.
Na sentença recorrida decidiu-se, em suma, que a oponente era parte legítima, uma vez que
“se, apesar da requisição, o sinistrado conservou todos os direitos inerentes ao lugar de origem, é de
concluir que também manteve o direito a manter a reparação de acidentes ocorridos na prestação de
trabalho à HPEM, Higiene Pública, conforme resulta do artº 37º, n.ºs 3 e 4 (e não n.ºs 3 e 4, como por
lapso ali se refere) da Lei n.º 58/98, de 28 de Agosto, ao estatuir, que os funcionários da administração
central, regional e local e de outras entidades públicas podem exercer funções nas empresas em regime
de comissão de serviço, requisição ou destacamento, por períodos no mínimo anuais, sucessivamente
renováveis e, que enquanto se mantiverem na situação referida, mantêm todos os direitos inerentes ao
lugar de origem, designadamente o direito à carreira e à segurança social”.
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É contra o assim decidido que se insurge a recorrente pelas razões supra referidas.
Esta centra, prevalentemente, a sua argumentação no facto de, não constituindo um serviço ou
organismo da administração pública, goza apenas de autonomia administrativa e financeira, pelo que
não se encontra, assim, preenchido um dos pressupostos previstos no artº 43º do Decreto-lei n.º 503/99
de 29/11, que fixa o regime de acidentes em serviço e das doenças profissionais ocorridos ao serviço
da Administração Pública.
Tal significa que é parte ilegítima no processo de execução fiscal, pelo que não pode ser responsabilizada pelo reembolso do capital de remição em causa.
Pois bem. Tem razão a recorrente quando afirma que não é um serviço ou organismo da administração pública.
Como vem sendo entendimento jurisprudencial deste STA, as empresas municipais não são institutos públicos, nem se integram na denominada administração indirecta do Estado.
Na verdade, as empresas públicas municipais (como a recorrente), regem-se, nos termos do
artº 3º da Lei n.º 58/98 de 18/8, pela “presente lei, pelos respectivos estatutos e, subsidiariamente, pelo
regime das empresas públicas e, no que neste não for especialmente regulado, pelas normas aplicáveis
às sociedades comerciais”.
Trata-se pois de “administração sob a forma empresarial”, como lhes chama Rui Guerra da Fonseca, in Revista do Ministério Público, n.º 90, págs. 125 e 126, pelo que se tratará de “novas formas de
administração pública” (neste sentido, vide acórdãos deste STA de 6/11/2002 e de 13/10/04, in recs.
nºs 470/04 e 1.135/02).
Sendo assim e sem mais, parece que a questão da ilegitimidade da oponente tinha a sua solução
encontrada.
Só que, a nosso ver, a questão deve ser vista noutra perspectiva.
Dispõem os artºs 37º da predita Lei n.º 58/98 e 32º dos Estatutos da oponente (decalcado naquele
preceito legal) que “os funcionários da administração central, regional e local e de outras entidades
públicas podem exercer funções nas empresas em regime de comissão de serviço, requisição ou destacamento, por períodos no mínimo anuais, sucessivamente renováveis” (nº 3).
E, “enquanto se mantiverem na situação referida no número anterior, os funcionários mantêm
todos os direitos inerentes ao lugar de origem, designadamente o direito à carreira e à segurança social,
considerando-se, para todos os efeitos, o período de comissão de serviço, requisição ou destacamento
como tempo de serviço efectivo prestado no lugar de origem” (nº 4).
Da análise destes preceitos legais, ressalta com toda a evidência que nos mesmos se estabelece
tão só quem são os funcionários da administração que podem, em comissão de serviço, requisitados
ou destacados, prestar serviço nas empresas municipais, bem como os direitos que lhes são conferidos
por estarem ali a exercer funções nessas condições.
Nada se diz quanto à entidade responsável pelos encargos desses trabalhadores, como nenhuma
referência sobre esta matéria é feita em qualquer outra disposição normativa do mesmo diploma.
Ora, são coisas bem diferentes direitos e encargos dos trabalhadores.
E não nos dando o legislador qualquer conceito de “encargo”, este há-de ser interpretado em
sentido amplo de forma a nele caber o reembolso do capital de remição, quanto mais não seja até pela
sua natureza intrínseca.
Sendo assim e para apurar a responsabilidade pelo reembolso de referido capital de remição,
só nos podemos socorrer, a título subsidiário, do regime das empresas públicas fixado no Decreto-lei
n.º 558/99 de 17/12.
Decorre, pois, do seu artº 17º, n.º 4 que os encargos dos trabalhadores em comissão de serviço
serão da responsabilidade da entidade onde se encontrem a exercer funções.
No caso dos autos, tendo ficado provado que o funcionário Manuel Alves Barreiro, embora funcionário da Câmara Municipal de Sintra, prestou, por requisição, serviço na oponente, durante o qual
sofreu um acidente, é esta a responsável pelo reembolso do referido capital de remição pago pela Caixa
Nacional de Pensões, daí decorrendo, como entidade responsável pelos encargos, a sua legitimidade
no processo de execução fiscal.
5 – Nestes termos e com este fundamento, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e
manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge
Lino.
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Acórdão de 20 de Maio de 2009.
Assunto:
IRC. Custos.
Sumário:
À luz do artº 23º do CIRC, não devem ser considerados como fiscalmente relevantes
os custos com juros e imposto de selo de empréstimos bancários contraídos pelo
impugnante, ainda que em seu prejuízo e não sejam estritamente necessários para
a obtenção dos seus ganhos e proveitos individuais, sendo certo que entre a impugnante e as empresas beneficiadas existe uma relação de domínio total.
Processo n.º 1077/08-30.
Recorrente: Sirdoal — Empreendimentos e Gestão de Imóveis, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Sirdoal — Empreendimentos e Gestão de Imóveis, SA, melhor identificada nos autos, não se
conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente
a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação de IRC, relativo ao ano de 2003, dela
veio interpor o presente recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte, formulando as seguintes
conclusões:
I – A discordância da recorrente prende-se fundamentalmente com a consideração jurídica que o
Tribunal a quo adoptou relativamente à noção de custo relevante para efeitos fiscais.
II – Uma vez que o Tribunal recorrido não considerou fiscalmente relevantes os “custos com juros
de empréstimos bancários”, com fundamento no artigo 23º CIRC, por entender que os mesmos não
eram necessários para a realização dos proveitos ou ganhos do contribuinte.
III – Acontece que, in casu, nos encontramos perante uma relação de grupo constituída por uma
relação de domínio total (cfr. artigos 488º ss. CSC), uma vez que a impugnante é detida a 100% pela
sociedade-mãe, “Penafort — Sociedade Gestora de Participações Sociais SA”.
IV – Ora, nas relações que se estabelecem entre as sociedades do grupo está presente uma estratégia e uma lógica empresarial de “grupo”, i.é, uma estratégia de convergência e congregação de
esforços mútuos com vista à maximização do lucro naquelas sociedades que pode justificar e justifica
uma política comercial e económica pensada em termos de conjunto, a qual não pode ser perspectivada
isolada e singularmente.
V – Podendo mesmo, num grupo de sociedades, serem as sociedades filhas obrigadas a praticar
actos que sejam, para ela, desvantajosos e até causadores de prejuízo, desde que os mesmos visem os
interesses do “grupo” (cfr. artigo 503º, n.º 2 CSC aplicável ex vi artigo 491º CSC).
VI – Tendo sido desta regra e princípio basilar de uma relação de grupo, que na decisão ora em
crise se fez tábua rasa.
VII – Desconsiderando-se igualmente que a decisão que justificou a reacção da administração fiscal
e a liquidação ora em crise é inequivocamente uma correcta e boa decisão de gestão empresarial (atenta
a “lógica de grupo”), uma vez que a operação em causa foi efectuada pela impugnante pela simples
razão de ser ela quem estava em melhor situação (desde logo, porque dispunha de bens imóveis para
dar em garantia — cfr. as actas juntas aos autos) para obter condições mais favoráveis (nomeadamente
a nível da taxa de juro) nos empréstimos bancários que se tornava necessário contrair.
VIII – Não podendo, por ser manifestamente contrário aos mais elementares princípios de direito
societário, ser a Administração Fiscal a questionar o mérito (ou demérito) de tais actos sob pena de
haver uma insuportável e intolerável ingerência por parte do Fisco na gestão das empresas (cfr., a este
propósito, a explicitação que recentemente foi feita, entre nós, deste princípio basilar do direito societário
através da consagração expressa da business judgemet rule no artigo 72º, n.º 2 CSC).
IX – Por outro lado, para que aqueles custos financeiros fossem aceites e relevados fiscalmente
não se torna necessário — como se afirma na sentença recorrida — que a sociedade fizesse uso do
regime especial de tributação dos grupos de sociedades previstos nos artigos 63º ss. CIRC.
X – Trata-se efectivamente de coisas distintas: uma coisa é o grupo (rectius, a sociedade dominante)
pretender ficar sujeita ao regime especial de tributação dos grupos de sociedades; outra, absolutamente
distinta é saber se (apesar da sociedade dominante não ter optado por tal regime especial) as decisões
tomadas e os custos suportados pelas sociedades do grupo (v.g., pelas sociedades filhas), ainda que em
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seu prejuízo e ainda que não sejam estritamente necessárias para a obtenção dos seus ganhos e proveitos
individuais, deverão ser aceites e relevados fiscalmente.
XI – É manifesto que a resposta que resulta do nosso quadro legal societário tem que ser afirmativa
(conquanto aqueles actos tenham sido praticados, como sucedeu no caso concreto, tendo em vista o
interesse do grupo societário), pelo que, em consequência, deverá ser corrigida a posição adoptada pela
Administração Fiscal e revogada a sentença do Tribunal de 1ª instância, mantendo-se a base tributável
determinada pela impugnante na declaração por si apresentada.
XII – Finalmente, caso se entenda - como entendeu o Tribunal a quo -, o que, em todo o caso, não
se concede, que aqueles custos com encargos financeiros não podem ser fiscalmente relevados pela
aqui impugnante, há manifestamente in casu relações especiais entre a impugnante e as sociedades que
beneficiaram dos financiamentos por ela concedidos.
XIII – Pelo que a haver correcções na matéria colectável da impugnante, tal deverá necessariamente implicar correcções idênticas (de sentido inverso) nas outras empresas do grupo (cfr. artigo 58º,
n.º 11 CIRC), o que deverá ser judicialmente declarado.
XIV – Ao assim não decidir, a douta decisão do Tribunal a quo violou, entre outras, as normas dos
artigos, as normas dos artigo 23º e 63º e 64º CIRC, bem como as normas dos artigos 72º e 503º CSC.
Este Tribunal declarou-se incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por
ser competente esta Secção do STA, uma vez que versava apenas matéria de direito, para onde subiu
o recurso.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que “sobre o mérito do recurso
pronunciou-se já o Ministério Público na segunda instância (TCA.N) - fls. 101 e seguintes…”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante foi objecto de uma acção inspectiva externa, em Abril de 2005, no decurso da
qual os serviços verificaram que contabilizara no exercício de 2003 como custo fiscal o montante de
57.481,35 €, referente a encargos financeiros relacionados com a obtenção de crédito junto de instituições bancárias, correspondentes essencialmente a juros e imposto de selo.
2. A impugnante financiou gratuitamente as sociedades “Penafort - SGPS, SA.”, e “Penafort
— Indústria Têxteis e Gráficas, S.A.”, tendo em vista as necessidades destas, reportando-se a estes
financiamentos os encargos financeiros desconsiderados.
3. A “Penafort — SGPS, S.A.”, detém a 100% a impugnante e Penafort - Indústria Têxteis e
Gráficas, S.A.
4. A 6/7/2005 foi a impugnante notificada da liquidação.
5. A impugnante deduziu reclamação graciosa a 28/7/2005, indeferida por decisão de 12/9/06,
notificada a 14/9/06.
3 – O objecto do presente recurso consiste em saber, se à luz do artº 23º do CIRC, devem ou não
ser considerados como fiscalmente relevantes os custos com juros e imposto de selo de empréstimos
bancários contraídos pela impugnante, ainda que em seu prejuízo e não sejam estritamente necessários para a obtenção dos seus ganhos e proveitos individuais, sendo certo que entre a impugnante e as
empresas beneficiadas existe uma relação de domínio total.
Dispõe o predito normativo legal que, “Consideram-se custos ou perdas os que comprovadamente
forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora, nomeadamente os seguintes: …c) encargos de natureza financeira, como juros
de capitais alheios aplicados na exploração, descontos, ágios, transferências, diferenças de câmbio,
gastos com operações de crédito, cobrança de dívidas e emissão de acções, obrigações e outros títulos
e prémios de reembolso…”.
Daqui resulta que os custos ali previstos não podem deixar de respeitar, desde logo, à própria
sociedade contribuinte.
Ou seja, para que determinada verba seja considerada custo daquela é necessário que a actividade
respectiva seja por ela própria desenvolvida, que não por outras sociedades.
“A não ser desta forma, como que podia ser imputada a uma sociedade o exercício da actividade
de outra com a qual ela tivesse alguma relação.
As quantias controvertidas correspondem a juros de empréstimos bancários e imposto de selo
contraídos pela recorrente e aplicados no financiamento gratuito de uma sociedade sua associada.
Tais verbas não estão, pois, directamente relacionadas com qualquer actividade do sujeito passivo
inscrita no seu objecto social, que é empreendimentos e gestão de imóveis e não a gestão de participações
sociais ou financiamento de sociedades de risco, nem sequer se reportam, ainda que indirectamente,
à sua actividade.
Por outro lado, não se trata aqui de juros de capitais alheios aplicados na própria exploração, esses
sim previstos como custos na alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do CIRC.
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A mera possibilidade de poder vir a ter no futuro ganhos resultantes da aplicação desses capitais
na sua associada não determina só por si que tais investimentos possam enquadrar-se no conceito de
custos fiscais porque para isso era necessário que tais encargos fossem indispensáveis para a realização
dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora.
E tal indispensabilidade está longe, neste caso, de ter sido demonstrada.
Em conclusão, se dirá, pois, que as verbas em causa não constituem custos para efeitos fiscais”
(Acórdão desta Secção do STA de 7/2/07, in rec. n.º 1.046/05, com as necessárias adaptações ao caso
em apreço).
No mesmo sentido, pode ver-se, ainda, o Acórdão da mesma Secção do STA de 10/7/02, in rec.
n.º 246/02, citado na sentença recorrida.
Pelo que improcedem, assim, as conclusões I a XI.
4 – Por outro lado, nas conclusões XII e XIII, alega a recorrente que “Finalmente, caso se entenda
— como entendeu o Tribunal a quo —, o que, em todo o caso, não se concede, que aqueles custos com
encargos financeiros não podem ser fiscalmente relevados pela aqui impugnante, há manifestamente
in casu relações especiais entre a impugnante e as sociedades que beneficiaram dos financiamentos
por ela concedidos…
Pelo que a haver correcções na matéria colectável da impugnante, tal deverá necessariamente
implicar correcções idênticas (de sentido inverso) nas outras empresas do grupo (cfr. artigo 58º, n.º 11
CIRC), o que deverá ser judicialmente declarado”.
Ora, não obstante a questão assim suscitada tenha sido enunciada na petição inicial, o certo é que
sobre ela o Tribunal recorrido não formulou qualquer juízo ou emitiu qualquer pronúncia.
Sendo assim e consequentemente, não pode também, agora, este Supremo Tribunal pronunciar-se sobre ela, já que e como é jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, os
recursos jurisdicionais não constituem o meio processual adequado a decidir questões não apreciadas
pela decisão judicial com eles impugnada, pois que, por definição, visam apenas o reexame da decisão
recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, salvo sempre o dever de conhecimento
oficioso (vide, por todos, Acórdão de 5/4/00, in rec. n.º 24.753).
Deste modo, sendo a referida questão nova e não sendo do conhecimento oficioso, estas conclusões
não podem, também e necessariamente, deixar de improceder.
5 – Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 20 de Maio de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Prazo. Extemporaneidade. Improcedência.
Sumário:
I — O prazo de dedução de impugnação judicial é um prazo de caducidade, peremptório, e de conhecimento oficioso.
II — Deduzida fora de prazo, a impugnação judicial deverá ser alvo de indeferimento
liminar.
III — Verificada a extemporaneidade da petição, em fase não inicial do processo, impõe-se ao juiz a absolvição do réu do pedido (equivalente à improcedência da acção).
Processo n.º 76/09-30.
Recorrente: Lisboa Gás — GDL — Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Lisboagás GDL—Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, SA” vem recorrer da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, em que, «por manifesta ilegalidade da sua
interposição», «rejeita-se a presente impugnação».
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1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A Recorrente apresentou a sua defesa em tempo dado que a nulidade é invocável a todo o tempo,
tal como expressamente consagra o n.º 3 do art. 102 do CPPT;
2. Em termos tributários, pode definir-se a taxa como uma prestação pecuniária, imposta coactiva
ou autoritariamente pelo Estado ou outro ente público; sem carácter sancionatório; ligada à utilização
individualizada, pelo contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos ou semi-públicos; com contrapartida numa actividade do credor especialmente dirigida ao mesmo contribuinte. (ver definição adoptada
pelo Ac. STA de 16.06.99 tirado no âmbito do Recurso n.º 23175);
3. Aplicando ao caso em apreço a definição exposta, conclui-se que não estamos perante uma
taxa uma vez que a mesma pressupõe uma utilização individualizada dos bens semipúblicos, que não
ocorre no mesmo;
4. É errada e falaciosa a definição de utilização individualizada sufragada pela douta sentença
recorrida: “... consubstancia uma utilização individualizada deste, pois, mantendo a impugnante essa
utilização, não será possível a utilização desse espaço para outras finalidades de interesse público...”;
5. Se qualquer utilização do subsolo, na medida em que exista, impossibilita a utilização desse
mesmo espaço para outras finalidades - dogma da física que não vemos como negar - daí não se infere
automaticamente uma utilização individualizada. Se fosse o Estado a utilizar esse mesmo subsolo não
se trataria de uma utilização individualizada. O critério só pode ser o do propósito com que se ocupa
a referida área;
6. Ora, finalidades de interesse público. Eis a questão. Descortinamos dois interesses públicos.
O primeiro, nacional, sufragado pelo Estado Central, entidade máxima para tal efeito - falamos da
inequivocamente fundamental opção económica geoestratégica do fornecimento de energia através de
gás natural - o segundo, local, que se consubstancia na obtenção de receita;
7. Parece claro qual deva prevalecer. Mas, então, não é aceitável o argumento de que o subsolo
não pode ser afecto ao interesse público se, como se demonstrou, é exactamente esse o papel que está
actualmente a desempenhar;
8. No caso em apreço existe mesmo desvio de poder, uma vez que o fim a ser prosseguido é claramente um interesse público secundário desvirtuando a razão pela qual o legislador atribui semelhante
capacidade ao Município;
9. Caso se entenda possível o apuramento do valor da taxa sempre estaremos perante uma grosseira violação do princípio da igualdade e do p. da proporcionalidade o que resulta claro por oposição
ao tratamento dado aos verdadeiros utilizadores da rede, os Munícipes;
10. No caso dos autos não existe uma utilização de bens dominiais para satisfação de necessidades
individuais da Recorrente mas sim perante uma ocupação e utilização de bens dominiais para instalação
e funcionamento de um serviço público;
11. O bem público é, pois, utilizado na sua função própria de satisfação de necessidades colectivas,
sem que se possa individualizar quem, e em que medida, pode individualmente usufruir das utilidades
dessa ocupação;
12. Não existindo uma contrapartida individualizada para a Recorrente do pagamento daquelas
“taxas”, as quantias que a CML pretende cobrar a esse título extravasam claramente os limites legais
daquela figura, tratando-se de um imposto dissimulado e inadmissível na nossa ordem jurídica na medida em que se encontra vedado aos Municípios, face à Constituição, e à lei, criar impostos, sendo de
se considerar nulas as liquidações efectuadas;
13. Ainda que se conclua, o que se faz por mero dever de patrocínio, que existe a dita individualização o mesmo nunca poderá ser dito quanto à divisibilidade do benefício levando à impossibilidade
de liquidação do tributo;
14. Admitindo o poder do Município para tributar a utilização do domínio público, importa averiguar
em que situações é que o pode fazer, e, no que é, e como funciona, esse mesmo domínio público;
15. Ora, não existe regime geral do domínio público que defina legalmente as especificidades da
propriedade pública. Assim sendo, pode-se optar por uma aplicação cega do art. 1344º CC, entre outros
regimes jurídico-privados, como se decidiu na douta sentença recorrida, ou, como tem vindo a fazer a
mais variada doutrina, tentar descortinar um vero regime que permita compreender as características
deste instituto.
16. Partamos da concepção tripartida que serviu, historicamente, para explicar a propriedade
privada de acordo com a qual é livre o uso, disposição e fruição do quid subjacente ao direito.
17. Ora, a propriedade pública, não é, regra geral, e neste caso concreto, susceptível de disposição,
além de que, a faculdade do uso foi, por expressa disposição do Estado Concedente no contrato de
Concessão, entregue à concessionária.
18. Fica desde logo em crise o nexo de uma suposta capacidade de fruição, a existir, ser autonomizável do uso e disposição, e se ter mantido na esfera do Município;
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19. Demonstrada a falácia da construção jurídica adoptada pelo Meritíssimo Juiz resta agora
encontrar regime mais conforme ao ordenamento jurídico e apurar qual, afinal, o critério de afectação
do domínio público. Desde já se antecipando que tal critério só pode ser o da funcionalidade;
20. O Decreto-Lei 182/2003, de 16 de Agosto, refere que as estradas são domínio público municipal.
Por mera aplicação do art. 1344.º CC, crê-se que também o subsolo merece igual destino. Nada mais
errado. A delimitação do domínio público deve ser feita a partir da função a que está adstrita! Assim,
deve ser adoptada uma posição que permita a diferenciação vertical do domínio público.
21. Enquanto a estrada responde às necessidades públicas de circulação pedestre e automóvel,
atribuição da Autarquia, e é, portanto, domínio público Municipal, já o subsolo ao servir para a distribuição de gás natural será domínio público do Estado;
22. Refira-se que, e não concedendo, ainda que se perfilhe a opinião de que a propriedade se mantém no Município, é imperioso concluir que entre esta e a sua afectação houve uma dissociação a favor
do Estado, não restando ao Município qualquer poder que não esta, releve-se a expressão claramente
inadequada, “nua propriedade”;
23. Há pois que atender à caracterização deste domínio público e à utilização do mesmo para as
funções em causa para que se afira da possibilidade de cobrança de tributos pela utilização do mencionado domínio público;
24. A sujeição dos bens ao regime da dominialidade, caracterizada pelos princípios da inaliabilidade, imprescritibilidade, da impenhorabilidade e, claramente, da incomercialibilidade, visa garantir
a afectação desses bens à satisfação das necessidades em causa. Se na propriedade privada vinga a
ideia do aproveitamento do bem de acordo com a sua destinação económica, na propriedade pública é
incontornável a instrumentalidade em função da satisfação da utilidade pública;
25. Uso da propriedade pública apenas pode ter uma destinação económica quando tal uso não se
destina a qualquer utilidade pública mas antes a um benefício directo e exclusivo dum particular;
26. Nesse caso existiria uma destinação anormal do bem público que, por natureza deve estar
afecto ao uso comum, associado à função de utilidade pública. Quando o bem público é utilizado em
benefício de todos ou da colectividade, então tal utilização rege-se pelo princípio da liberdade e da
gratuitidade.
27. Estamos perante um uso comum directo mas mediato do domínio público por todos os cidadãos: directo porque cada indivíduo pode tirar proveito pessoal da coisa pública; mediato porque o
aproveitamento da coisa se faz por meio da prestação de um serviço público.
28. Assim sendo, não é possível a tributação desta utilização do bem público. Não sendo possível
a taxação desta utilização, não previu, obviamente, o legislador ou o contrato de concessão qualquer
isenção.
29. As taxas cobradas pelos municípios violam, assim, o artigo 19º, alínea c) da Lei n.º 42/98,
de 6 de Agosto, pois esta norma, ao prever a cobrança de taxas por “ocupação ou utilização do solo,
subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal”, pressupõe que se trate de uma utilização do
domínio público que, de acordo com o regime vigente, seja susceptível de ser taxada.
30. Por outro lado, e conforme foi alegado, a ilegalidade do tributo - admitindo que seja uma taxa
- e consequente nulidade, resulta da desconformidade do mesmo e das normas que o instituem com o
contrato de concessão celebrado entre o Estado e a Recorrente e, bem assim com a Lei de Bases em
que o mesmo assentou;
31. As Bases da Concessão aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 33/91, de 16 de Janeiro, consagram
na nossa ordem jurídica a assunção pelo Estado da responsabilidade pela instalação e funcionamento
do serviço público de distribuição de Gás Natural;
32. O Estado para prosseguir as atribuições a seu cargo dispõe da prerrogativa de usar os bens
do domínio público, já que por definição este compreende os bens afectos, por lei, a fins de interesse
público, mormente o subsolo que subjaz às vias públicas municipais;
33. Tendo o Estado optado pela concessão do serviço público de distribuição de gás natural a uma
entidade privada, transferiu para esta não só um conjunto de direitos e de obrigações, como também um
conjunto de prerrogativas de autoridade de que dispõe para prosseguir essa atribuição - cfr. art. 23.º,
alínea c) do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 8/2000, de 8 de
Fevereiro;
34. Com efeito, de acordo com a Base XVII das Bases anexas ao Decreto-Lei n.º 33/91, “a
concessionária terá direito de utilizar o domínio público para efeitos de implantação e exploração das
infra-estruturas da concessão, nos termos da legislação aplicável”;
35. O Estado transferiu para a concessionária, ora Recorrente, a prerrogativa de utilização de bens
do domínio público [tout court] - ou seja, quer tais bens sejam do Estado, quer sejam do Município -, na
medida em que tal seja necessário para a implantação e exploração do serviço público de gás natural;
36. Em virtude do contrato de concessão e da aprovação do traçado e do projecto da rede de gás
natural, a CML ficou privada dos poderes de administração e disposição sobre a porção do subsolo
da via pública considerada necessária à instalação das infra-estruturas adequadas ao estabelecimento
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da concessão, uma vez que aquela ficou afecta a um uso público que se enquadra nas atribuições do
Estado;
37. Apenas o Estado, enquanto entidade concedente, pode definir, por força da lei que aprovou as
Bases da Concessão, as condições em que o concessionário poderá exercer o direito que lhe é atribuído
por aquelas bases de implantar no domínio público, qualquer que ele seja, a rede de gás natural;
38. Pelo exposto, não pode a CML, sob pena de invasão das atribuições do Estado concedente,
pretender regular as condições do uso pelo concessionário do subsolo das vias públicas municipais
considerado necessário à implantação da rede de gás natural de Lisboa. Assim, o acto de liquidação
das taxas reclamadas é nulo, por violação do disposto no art. 133.º, n.º 2, alínea b) do Código de Procedimento Administrativo;
39. A Recorrente, por instalar redes de distribuição, conservar as mesmas e distribuir o bem essencial gás, obteve do Estado - entidade que está legalmente adstrita ao dever de assegurar bens essenciais
à população - uma concessão, uma autorização, sendo a contrapartida que obteve desse contrato a
possibilidade de obter uma compensação directa dos consumidores;
40. O Estado poderia ter optado por remunerar directamente o concessionário ao invés de permitir
a cobrança directa junto dos consumidores deste bem público (remuneração indirecta). Acaso tivesse
optado pela primeira via, decerto nem se discutiria se haveria utilização individualizada pois não existiria também o argumento de com isso se exercer uma actividade privada como qualquer outra, afinal
facturada directamente ao cliente, à semelhança de uma comum empresa particular;
41. O que afinal parece não ter sido compreendido é a dualidade de vestes com que se apresenta
um concessionário: na relação com o Estado concedente apresenta-se como (mero) particular; já na
relação com qualquer outra entidade apresenta-se como um sujeito com características do concedente
(na estrita proporção do necessário para a realização das finalidades delegadas).
42. Conclui-se que a Natureza de concessionária em prossecução de um serviço público impede
a sua tributação como se de um normal particular se tratasse devendo consequentemente operar-se a
extensão da isenção de taxas à concessionária. Mais,
43. As taxas que o Município pretende cobrar à Recorrente ascendem ao montante de €1.016.051,32€!
Como se demonstrará, trata-se de um valor perfeitamente alheado da realidade, sem qualquer fundamento prático e portanto mero laivo de discricionariedade. Importa, porém, questionar que valor devem
ter essas taxas;
44. A manifestação do princípio da igualdade tem, na sua vertente tributária, duas variáveis, a saber,
o princípio da capacidade contributiva, para os impostos e o princípio da equivalência, para as taxas.
Assim, se os impostos se baseiam numa pura manifestação de riqueza, já as taxas estão intimamente
ligadas ao sinalagma que as legitima;
45. Não se pretende discutir, aqui, se se trata de uma equivalência jurídica ou económica, nem
nos causa estranheza a apologia da primeira. Simplesmente para sufragar tais posições, e, como é pré-decorrência lógica, há que quantificar o dito sinalagma num valor que, depois, e só então, se conclui
ter ou não ter que coincidir à risca com o valor final da taxa;
46. Ora, o valor pode ser calculado por dois métodos, o dos custos e o do benefício;
47. O cálculo dos custos não oferece grande discussão, cabendo ao Município demonstrar que
efectivamente neles incorre, por exemplo devido à realização de fiscalizações. Com base nessa informação pode o particular defender-se tentando alegar que, face, a um determinado valor a quantia
estipulada para taxa é manifestamente desproporcional;
48. O benefício no caso deve ser entendido como algo de objectivo e não subjectivo como se
dependendo de cada sujeito que o goza sob pena de se resvalar para análise da capacidade contributiva
de cada sujeito. O que se procura aferir é o valor que tem, em abstracto, a utilização do subsolo, o que
normalmente se apura por comparação com os valores de mercado;
49. Ora, não há, no caso em apreço, valor de referência passível de ser apurado, ex vi avaliação
do benefício através da análise dos preços de mercado, a partir do qual se possa fazer um juízo de
manifesta desproporcionalidade e assim, consequentemente, fica demonstrada a falência desse critério
nas presentes circunstâncias;
50. Assim, há Municípios que fixam o valor devido em 1 cêntimo, outras 10, e outras ainda 1 €
por m. Conclui-se, pois, pela completa arbitrariedade. Qual será o critério é algo rodeado de mistério.
Se tomássemos como premissa o valor do solo então seria mais caro em Lisboa do que em Braga, ou
na Lapa do que no Campo Grande, o que não parece lógico;
51. Se, como é razoável, se tomar como padrão o benefício em abstracto da satisfação da necessidade, constatar-se-á, que, perante a disparidade de valores, temos forçosamente que concluir que
essa satisfação vale mais se perante um munícipe de Sintra do que Lisboa ou do Barreiro, algo, por
natureza inadmissível;
52. Porém, é o que sucede de facto. Está-se, pois, perante uma grosseira violação do princípio da
igualdade (art. 13º CRP).
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53. Entende ainda a Recorrente estar violado o princípio da tutela jurisdicional efectiva (art. 268º
CRP), e o Princípio da Boa Fé (art. 266, CRP) pelo qual se deve pautar a Administração na sua relação
com os administrados;
54. Refira-se que serão esses mesmos particulares quem, em última análise, irá suportar as ditas
taxas através da sua repercussão em termos de preço já que, a aceitar-se a sua liquidação, o equilíbrio
económico-financeiro do contrato estará comprometido. Assim, o Estado Concedente, em sede do novo
contrato de concessão previu a possibilidade de alteração do valor da tarifa em função do pagamento
das ditas taxas;
55. Eis como se prova por A+B que o contrato de concessão originário deve ser interpretado
como não pretendendo que a concessionária suporte taxas. Se não, cogitemos em pormenor. Se num
primeiro momento se define um dado valor x, e num momento posterior se permite a aplicação de um
valor superior: x+y, sendo y = montante derivado de taxas, cedo se conclui que y não estava previsto
como custo na equação inicial;
56. É gritante a incoerência de bens públicos no seu uso comum implicarem custos para a colectividade.
Nestes termos, e nos demais de direito aplicáveis, deverá o presente recurso ser acatado e
julgado procedente, sendo, em consequência, revogada a douta sentença recorrida.
1.3 A recorrida Fazenda Pública contra-alegou e apresentou as seguintes conclusões.
1. A procedência ou improcedência da excepção de extemporaneidade, que constitui o objecto do
presente recurso, depende da existência de um vício invalidante do acto de liquidação que, a verificar-se, determinará a sanção jurídica aplicável in casu- nulidade ou anulabilidade.
2. A utilização que a recorrente faz do subsolo satisfaz, desde logo, as suas necessidades individuais, enquanto empresa que assim assegura um factor de produção; mediatamente, satisfaz, ainda, a
necessidade colectiva de dispor, nos locais de consumo, do gás que ela distribui e comercializa.
3. O tributo em questão implica a utilização do domínio público municipal em proveito próprio
da concessionária, configurando, assim, uma verdadeira taxa.
4. O elemento distintivo entre taxa e imposto é a existência ou não de sinalagma.
5. O sinalagma reconduz-se a três modalidades típicas: (1) a actividade administrativa de prestação de um serviço, (2) a utilização do domínio público e (3) a remoção de um limite imposto à livre
actividade dos particulares.
6. A Recorrente - concessionária - erra na qualificação do tributo devido pela ocupação da via
pública com tubagens no subsolo, porque utiliza, em proveito próprio, o subsolo do domínio público
municipal.
7. Quando o uso privativo do domínio público, incluindo o subsolo, é consentido a pessoas determinadas, com base num título jurídico individual, como sucede com a Recorrente, que do mesmo retira
uma especial vantagem no exercício da actividade que prossegue, impõe-se que a regra da gratuitidade
da utilização comum do domínio público ceda perante a regra da onerosidade.
8. A Recorrente erra quando considera que a ocupação e utilização dos bens dominiais em apreço
se destina apenas à satisfação de necessidades colectivas e não à satisfação das respectivas necessidades
individuais, enquanto empresa concessionária.
9. É que, paralelamente com as utilidades colectivas proporcionadas pela existência de uma rede
de gás natural, que a concessionária assegura, no cumprimento das obrigações assumidas no âmbito
do contrato de concessão, é esta mesma concessionária quem beneficia directamente da ocupação do
domínio público municipal.
10. A Recorrente dispôs-se a desenvolver uma actividade económica lucrativa e, para o efeito,
reuniu e organizou meios que lhe permitiram obter uma concessão de serviço público. É da prestação
desse serviço que se propõe conseguir os seus ganhos.
11. O tributo exigido a propósito da ocupação e utilização do subsolo tem contrapartida na disponibilidade dessa ocupação e utilização em benefício da Recorrente, para satisfação das suas necessidades
individuais de empresa dedicada à distribuição e venda de gás.
12. A Jurisprudência mais recente considera que o tributo em apreço consubstancia uma verdadeira
taxa, mesmo quando o sujeito passivo da obrigação tributária reveste a qualidade de concessionário
de serviço público.
13. O tributo em apreço configura uma verdadeira taxa, cuja criação/exigibilidade não estava, por
natureza, sujeita ao princípio de reserva de lei formal, consagrado no nº. 2, do artigo 103º e na alínea i),
do artigo 165º, da C.R.P..
14. O Município de Lisboa está legalmente autorizado a cobrar taxas pela ocupação do domínio
público, incluindo o subsolo, direito esse que apenas cede em face de normas de isenção que expressamente afastem a respectiva obrigação de pagamento.
15. Não existe norma que isente a recorrente da obrigação tributária em apreço.
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16. Os actos de liquidação sub judice têm a sua base legal:
a) no nº. 4, do artigo 238º, da C.R.P., que determina que “as autarquias locais podem dispor de
poderes tributários, nos casos e nos termos previstos na lei”;
b) na alínea c), do artigo 11º, da L.F.L. aprovada pela Lei nº. 1/87, de 6 de Janeiro;
c) na alínea 1), do nº. 2, do artigo 39º, da Lei nº. 100/84, de 29 de Março, que atribui competência
à Assembleia Municipal para “estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os respectivos
quantitativos” e, ainda,
d) no artigo 22º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para o ano financeiro de
1996.
17. Os actos de liquidação em apreço limitaram-se a aplicar a lei vigente à data da ocorrência dos
factos tributários, não padecendo, assim, de qualquer vício.
18. Não se verifica a nulidade prevista na alínea b), do nº. 1, do artigo 133º, do C.P.A., pois o
tributo em questão resulta de deliberação do órgão legalmente competente para o efeito - Assembleia
Municipal.
19. Não basta a Impugnante invocar a existência de uma hipotética nulidade para que a impugnação seja admitida a todo o tempo, uma vez que o julgador não está vinculado à qualificação jurídica
que as partes entendam dar aos factos em apreço.
20. É que a hipotética invalidade do acto de liquidação do tributo em apreço - que não se verifica
- sempre constituiria erro sobre os pressupostos de direito e, em consequência, não seria determinante
da nulidade do acto de liquidação, mas tão só da respectiva anulabilidade.
21. A impugnação dos actos anuláveis está sujeita aos prazos previstos na lei processual aplicável,
in casu, ao artigo 123º, do Código de Processo Tributário.
22. O princípio da tutela jurisdicional efectiva consagrado no artigo 268º, nº. 4, da Constituição
da República Portuguesa, não possibilita a sua efectivação anárquica, antes está sujeito a regras, como,
por exemplo, o uso do meio processual adequado ou o estabelecimento de prazos para esse exercício.
23. A douta sentença recorrida não barrou o acesso a uma decisão de mérito em virtude de uma
questão formal.
24. Caducando o direito à impugnação, nos termos previstos no artigo 123º, do C.P.T., dá-se por
verificada a alegada excepção peremptória, a qual conduz à absolvição do pedido, nos termos do nº.
3, do artigo 493º, do C.P.C., aplicável ao processo judicial tributário por força do disposto na alínea f),
do artigo 2º, do C.P.T..
25. Bem decidiu a douta sentença recorrida, em face do quadro normativo aplicável, pela extemporaneidade da presente impugnação judicial.
Nestes termos se conclui, invocando o douto suprimento de V.Exªs, pela manutenção da
douta sentença recorrida, para que assim se faça a já costumada JUSTIÇA.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
A questão objecto do presente recurso respeita, à caducidade do direito de impugnar por parte da
impugnante e ora recorrente Lisboagás GDL e à natureza do tributo por via da caracterização e valor
do contrato de concessão.
Alega a recorrente que apresentou a sua defesa em tempo dado que a nulidade é invocável a todo
o tempo, tal como expressamente consagra o n.º 3 do art.º 102.º do Código de Procedimento e Processo
Tributário.
E invoca concretamente a nulidade do acto tributário com fundamento na ilegalidade do tributo por
violar o contrato de concessão e a Lei de Bases em que esse contrato assentou e a consequente invasão
das atribuições do Estado, geradora de nulidade, por via do disposto no art. 133.º, n. 2, alínea b), do CPA.
Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar porque não ocorre a invocada nulidade.
Como se sublinha no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo 07.07.2008, recurso 1034/07
(in www.dgsi.pt), que tratou caso em tudo idêntico aos presentes autos, e cuja jurisprudência subscrevemos, «é de qualificar como taxa, por ter natureza sinalagmática, o tributo liquidado por um município
como contrapartida pela utilização do subsolo com tubos e condutas uma vez que o seu montante se
destina a pagar a utilização individualizada do subsolo onde as mesmas foram colocadas».
Não sendo nulo o acto tributário de liquidação com fundamento na ilegalidade do tributo por
violar o contrato de concessão e a Lei de Bases em que esse contrato assentou e a consequente invasão
das atribuições do Estado, à face do disposto no artº 133º, n.º 2, alínea b) do CPA.
Depois porque, ainda que assim não se entenda, os actos de liquidação que aplicam normas inconstitucionais, enquanto integram vício de violação da lei por erro nos pressupostos de direito, não são
nulos, mas meramente anuláveis - vide, neste sentido, Acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso
Administrativo de 26/6/95, in rec. n.º 6.483; do Plenário deste STA de 30/5/01, in rec. n.º 22.251, desta
Secção do STA de 10/1/07, recurso 459/06, e de 07.07.2008, recurso 1034/07 (in www.dgsi.pt).
Daí que e conclua, e sintonia com a decisão recorrida e jurisprudência citada, que sendo os vícios
apontados ao acto impugnado sancionados, apenas, pela regra geral da anulabilidade e não se verifi-
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cando o invocado vício de nulidade, se mostra caducado o direito de impugnar por ter sido esgotado o
prazo a que alude o artº 123º, n.º 1 alínea a) do Código de Processo Tributário.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo ser
confirmado o julgado recorrido.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, e da contra-alegação, bem como da posição do
Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber da verificação, ou não, da caducidade do
direito de deduzir impugnação judicial – o que pressupõe previamente apurar se a liquidação impugnada
sofre, ou não, do vício de nulidade (invocável a todo o tempo).
2.1. Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) A impugnante é concessionária, em regime de exclusivo de serviço público, da rede de distribuição de gás natural em Lisboa;
b) A impugnante foi notificada pela CML para liquidar taxas de ocupação de vias públicas,
respeitantes ao ano de 1996 e com data limite de pagamento a 30.06.1996, no valor global de Esc.
203.700.000$00.
2.2 De acordo com o disposto no artigo 123.º do Código de Processo Tributário – aqui aplicável
em razão do tempo –, a impugnação judicial será apresentada, em regra, no prazo de 90 dias a partir do
termo do prazo para pagamento voluntário dos impostos [cf. alínea a) do seu n.º 1].
O prazo de propositura da impugnação judicial é um prazo substantivo, de caducidade, de conhecimento oficioso em qualquer fase do processo, por estarem em causa direitos indisponíveis da Fazenda
Pública – cf. o artigo 333.º do Código Civil.
É também um prazo peremptório, pelo que o seu decurso opera a extinção do direito de praticar
o acto respectivo – cf. o artigo 145.º do Código de Processo Civil.
O carácter oficioso do conhecimento da caducidade quer dizer que o Tribunal pode, e deve, conhecer da caducidade do prazo de interposição da impugnação, se dispuser dos elementos de facto que lhe
permitam concluir que a impugnação judicial foi deduzida fora do prazo legal – a não ser, obviamente,
que sobre essa questão da caducidade tenha havido já decisão expressa com trânsito em julgado.
Recebido o processo o juiz rejeitará a impugnação, se ela tiver sido deduzida fora de prazo.
Verificada, porém, a extemporaneidade da petição inicial da impugnação judicial indevidamente
recebida, deve o juiz abster-se de conhecer do pedido nela formulado, e absolver o réu do pedido, nos
termos do artigo 493.º do Código de Processo Civil [cf. a alínea f) do artigo 2.º do Código de Processo
Tributário] – daqui resultando um efeito equivalente à improcedência do pedido.
2.3 No caso sub judicio, a impugnante, ora recorrente – tal como havia alegado já nos artigos 30.
º e 31.º da sua petição inicial – conclui que «o acto de liquidação das taxas reclamadas é nulo, por
violação do disposto no art. 133.º, n.º 2, alínea b) do Código de Procedimento Administrativo», pois
que «não pode a CML, sob pena de invasão das atribuições do Estado concedente, pretender regular as
condições do uso pelo concessionário do subsolo das vias públicas municipais considerado necessário
à implantação da rede de gás natural de Lisboa» [cf. conclusão 38.].
A sentença recorrida ponderou, porém, que a impugnante, ora recorrente, muito embora não enuncie
na sua petição inicial «os concretos termos em que considera ter operado a nulidade, limitando-se para o
efeito tão-só a invocar o artº 133º/2-b) em causa, resulta da leitura do referido articulado e do contexto
descrito na p.i. que a impugnante parece ter querido significar que a emissão das liquidações em análise
nos presentes autos efectuada pela CML, quando o deveria ter sido pelo Estado-concedente, configurou a
falta de um elemento essencial que terá inquinado aqueles actos do vício de nulidade, atenta a gravidade
da falta verificada». Mas – pondera ainda a sentença recorrida – «assiste à impugnada CML a competência legal para emitir as liquidações ora em apreciação visando a cobrança das taxas por ocupação do
domínio público, inexistindo assim falta de qualquer elemento essencial na prática dos referidos actos
susceptível de implicar a respectiva nulidade que, aliás, a impugnante também não invoca».
Julgamos que a sentença recorrida, no essencial, decidiu bem.
Com efeito, de acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 133.º, invocada pela ora recorrente, em
conjugação especialmente com a alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, os actos dos órgãos das autarquias locais, que sejam estranhos às atribuições destas, são nulos.
Sucede, porém, que os municípios «têm património e finanças próprios», e o regime de autonomia
financeira das autarquias locais assenta, designadamente, nos poderes dos seus órgãos de elaborar, aprovar e alterar planos de actividades e orçamentos; de elaborar e aprovar balanços e contas; de dispor de
receitas próprias, ordenar e processar as despesas e arrecadar as receitas que por lei forem destinadas
às autarquias; e de gerir o património autárquico – tudo de harmonia com o artigo 1.º da Lei n.º 1/87
de 6 de Janeiro (Lei das Finanças Locais) [revogada pelo 1 do artigo 36.º da Lei n.º 42/98 de 6 de
Agosto], aqui aplicável ratione tempore. E constituem receitas do município, entre outras, o produto
da cobrança de taxas por licenças concedidas pelo município – cf. a alínea g) do n.º 1 do artigo 4.º da
mesma Lei das Finanças Locais.
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Pelo que, não constituindo a liquidação da taxa em causa acto estranho às atribuições do Município
liquidador [nos termos do artigo 133.º, n.º 2, alínea b), do Código de Procedimento Administrativo],
improcede o argumento da ora recorrente, aduzido desde a petição inicial, de que é nulo o acto de
liquidação da taxa impugnada.
E, assim, não se vê no acto de liquidação impugnado vício de nulidade que pudesse ser impugnável a todo o tempo.
Razão por que devemos concluir com a sentença recorrida que, «não se verificando o invocado
vício de nulidade, caducou há muito o direito de a impugnante vir impugnar os actos de liquidação (…)
atento o disposto no art.º 123.º/1-a) do CPT, diploma aplicável ao tempo».
Na verdade, a impugnação judicial, tendo sido apresentada no dia 9-6-2004 [cf. carimbo de entrada
na petição inicial, a fls. 3], foi francamente deduzida fora do prazo legal de 90 dias – cf. ainda o que
se assenta na alínea b) do probatório.
Estamos, deste modo, a dizer, em resposta à questão decidenda, que não ocorre no caso vício
integrante de nulidade da liquidação impugnada, e que, sendo assim, se verifica a caducidade do direito
de deduzir impugnação judicial.
E, então, havemos de convir, em súmula, que o prazo de dedução de impugnação judicial é um
prazo de caducidade, peremptório, e de conhecimento oficioso.
Deduzida fora de prazo, a impugnação judicial deverá ser alvo de indeferimento liminar.
Verificada a extemporaneidade da petição, em fase não inicial do processo, impõe-se ao juiz a
absolvição do réu do pedido (equivalente à improcedência da acção).
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida, com a
presente fundamentação.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Vale.

Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Recurso Excepcional de Revista. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
Por força do disposto no n.º 3 do art. 5.º e no art. 7.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro
(alterada pela Lei n.º 4-A/2003, de 19 de Fevereiro), o art. 150.º do CPTA, que prevê o
recurso excepcional de revista, não é aplicável aos processos pendentes em 1-1-2004.
Processo n.º: 85/09-30.
Recorrente: ELEGANCECAR — Sociedade Comercial de Importação e Exportação de Veículos, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – ELEGANCECAR – SOCIEDADE COMERCIAL DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
VEÍCULOS, LDA, interpôs para este Supremo Tribunal Administrativo o presente recurso de revista de
um acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul que negou provimento a um recurso jurisdicional
que interpusera de uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.
O Excelentíssimo Relator no Tribunal Central Administrativo Sul proferiu despacho em que
ordenou a subida do processo a este Supremo Tribunal Administrativo, por ser o competente para a
admissão do recurso, nos termos do n.º 5 do art. 150.º do CPTA.
Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto suscitou
a questão prévia da inadmissibilidade do recurso, por as normas do CPTA que prevêem recursos não
admitidos antes desse diploma não serem aplicáveis aos processos que estavam pendentes em 1-1-2004
e por não ter aplicação no contencioso tributário a norma do art. 150.º do CPTA, que prevê os recursos
excepcionais de revista.
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Notificada a Recorrente para se pronunciar, veio emitir a sua opinião sobre o que entende que
deveria ser a actuação do Ministério Público no presente processo e defender, em suma, no que releva
para a apreciação da questão prévia da admissibilidade do recurso, que
– no requerimento de interposição de recurso não faz referência a recurso de revista e pretendia
recorrer, naturalmente, com base no art. 171.º do Código de Processo Tributário, com fundamento em
matéria de facto e de direito;
– que o Senhor Desembargador Relator no Tribunal Central Administrativo Sul é que convidou,
objectivamente, a Recorrente a aplicar a Lei n.º 15/2002 e o CPTA, ao não aceitar o recurso nos
termos do CPT;
– que poderá ser convolado o recurso para a forma legal pela aplicação subsidiária do CPC.
2 – A Recorrente, no esclarecimento que apresentou sobre o tipo de recurso que pretendia interpor,
invocou como fundamento do recurso a sua necessidade para melhoria da aplicação do direito, o que
constitui fundamento do recurso excepcional de revista, previsto no art. 150.º do CPTA.
No entanto, nos termos do n.º 3 do art. 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro (alterada pela
Lei n.º 4-A/2003, de 19 de Fevereiro), «não são aplicáveis aos processos pendentes as disposições
que excluem recursos que eram admitidos na vigência da legislação anterior, tal como também não o
são as disposições que introduzem novos recursos que não eram admitidos na vigência da legislação
anterior».
O recurso excepcional de revista, previsto no art. 150.º do CPTA, não era admitido antes do
CPTA.
O presente processo iniciou-se em Junho de 2002, antes da entrada em vigor do CPTA, que correu
em 1-1-2004 (art. 7.º da Lei n.º 15/2002, na redacção dada pela Lei n.º 4-A/2003) e, por isso, o recurso
excepcional de revista previsto no referido art. 150.º não é aplicável ao presente processo.
Não pode, assim, admitir-se o recurso de revista, nos termos do art. 150.º do CPTA.
3 – Esse facto, porém, não obstaria à possibilidade de convolação do requerimento de interposição
de recurso noutro tipo de recurso, caso algum fosse admissível e estivessem satisfeitos os requisitos
respectivos.
No entanto, em relação a processos que, como o presente, se iniciaram depois de 15-9-97 (data
em que foi declarada a instalação do Tribunal Central Administrativo, pela Portaria n.º 398/97, de 18
de Junho), não há terceiro grau de jurisdição no contencioso tributário (art. 120.º do ETAF de 1984,
na redacção dada pelo DL n.º 229/96, de 29 de Novembro e art. 5.º, n.º 1, deste Decreto-Lei), fora dos
casos de recursos com fundamento em oposição de acórdãos.
Por isso, a partir daquela data, deixou de haver recurso para o Supremo Tribunal Administrativo
de acórdãos do Tribunal Central Administrativo proferidos em recurso interposto de decisões dos
tribunais tributários.
Consequentemente, também não é admissível recurso à face do art. 171.º do CPT (que também é
aplicável ao presente processo, por ter sido revogado pelo art. 12.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho) (1),
nem à face do CPPT que regula actualmente os recursos jurisdicionais nos seus arts. 269.º e seguintes,
a não ser com fundamento em oposição de acórdãos.
No caso em apreço, o recurso não foi interposto com fundamento em oposição de acórdãos, nem
a Recorrente deu satisfação aos respectivos requisitos exigidos pelo n.º 1 do art. 284.º do CPPT (2),
pelo que não é viável a convolação para esse tipo de recurso.
Assim, tem de se concluir que não é admissível o presente recurso jurisdicional, pois, fora dos casos
referidos, relativamente a recursos de acórdãos das Secções do Contencioso Tributário dos Tribunais
Centrais Administrativos, ao Supremo Tribunal Administrativo apenas cabe conhecer de proferidos
em 1.º grau de jurisdição, ao abrigo da competência estabelecida nos arts. 41.º e 42.º [arts. 32.º, n.º 1,
alínea a), e 33.º, n.º 1, alínea a), do ETAF de 2002].
Termos em que acordam em não admitir o recurso.
Custas pela Recorrente com taxa de justiça de 3 (três) UC.
bosa.

Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Lúcio Bar-

(1) Este artigo 12.º estabelece o seguinte:
Cessação da vigência do Código de Processo Tributário
Os procedimentos e processos pendentes regulados pelo Código de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 154/91, de 23 de Abril, passam a reger-se pelo Código de Procedimento e de Processo Tributário, sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados.
(2) No art. 284.º, n.º 1, do CPPT, relativo ao recurso por oposição de acórdãos estabelece-se que «o requerimento da
interposição do recurso deve indicar com a necessária individualização os acórdãos anteriores que estejam em oposição com
o acórdão recorrido, bem como o lugar em que tenham sido publicados ou estejam registados, sob pena de não ser admitido
o recurso».
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Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Prestação de garantia.
Sumário:
A garantia, requerida nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 103.º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário, é prestada junto do tribunal competente
para a respectiva impugnação judicial.
Processo n.º 129/09-30.
Recorrente: Fábrica de Tecidos Marizé, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Fábrica de Tecidos Marizé, L.da” vem, «nos termos do artigo 285.º CPPT», interpor recurso,
em separado, «do despacho datado de 23-11-2007, referente ao requerimento de prestação de garantia
bancária, nos termos do artigo 103.º n.º 4 do CPPT», proferido em impugnação judicial proposta no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões, as quais ordenamos deste
modo.
1. No mesmo articulado foi requerida a respectiva notificação para prestação de garantia de modo
a conferir o efeito suspensivo da mesma, conforme prescreve o art. 103º n.º 4 do CPPT.
2. O despacho recorrido negou à agora Recorrente tal pretensão, entende que o que o pedido a
prestação de garantia deve ser efectuado junto do órgão da execução Fiscal.
3. Não concorda a Recorrente com a aplicação feita ao referido artigo, entendendo que o “processo
respectivo” para prestação de garantia, é o processo da execução fiscal.
4. Entende o Recorrente, que a decisão sobre a aceitação das garantias oferecidas para lograr o
efeito suspensivo da execução na pendência de impugnação é da competência do Tribunal, ao qual
deve ser feito o respectivo requerimento a ser apresentado com a petição de impugnação, tal como o
fez, antes sequer de ser citado de qualquer processo de execução fiscal.
5. A prestação de garantia deve ser apresentada no tribunal em conformidade com o entendimento
resultante da análise ao n.º 3 do art. 104º do CPPT, segundo o qual, “A impugnação tem efeito suspensivo
quando, a requerimento do contribuinte, for prestada garantia adequada, no prazo de 10 dias após
notificação para o efeito pelo tribunal, (...).”
6. A consagração de um regime próprio, resulta ainda, da interpretação que se faz à existência
do prazo de 10 dias fixado, em vez do prazo de 15 dias previsto no n.º 2 do art. 169º do CPPT, para a
prestação de garantia perante a administração tributária.
7. Assim como, o facto de o n.º 4 do art. 103º do CPPT, na redacção dada pela Lei n.º 15/2001,
de 5 de Junho, ter substituído a norma prevista no anterior n.º 3 do mesmo artigo, reforça à conclusão
de que se pretendeu criar um regime próprio, sendo a garantia prestada perante o tribunal.
8. A direcção de tal pedido para o tribunal é ainda reforçada pela interpretação a contrario feita
às seguintes disposições:
a. art. 69º alínea f) do CPPT, segundo o qual, é expressamente referido que o requerimento para
prestação de garantia deve ser dirigido ao órgão Periférico Local competente;
b. A remissão pelo n.º 4 do art. 103º limitada aos nºs 1 a 5 e 9 do art. 199º ambos do CPPT,
excluindo assim o n.º 8 deste último, que refere a competência para apreciar as garantias a prestar, à
entidade competente para autorizar o pagamento em prestações.
Pedido:
O douto despacho recorrido, porque violou o art. 103º n.º 4 do CPPT, deverá ser revogado, admitindo-se a prestação de garantia perante o Tribunal no qual foi apresentada a impugnação judicial.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4. O Ministério Público neste Tribunal remeteu para parecer que reanimou, ipis verbis.
1. A recorrente apresentou duas reclamações tendo por objecto o despacho proferido pelo órgão
da execução fiscal em 14.11.2007, o qual indeferiu pedido de prestação de garantia formulado em
processo de execução fiscal, com o fundamento de que esta já se encontrava extinta por compensação
de dívidas fiscais (art. 276º CPPT; fls. 129).
Embora as reclamações não tenham por objecto imediato a decisão de extinção da execução
(com reflexo directo na utilidade da apreciação do presente recurso) não pode deixar de equacionar-se a possibilidade de a questão da legalidade da extinção da execução vir a ser apreciada, assim se
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compreendendo a relevância do conhecimento das decisões a proferir nas citadas reclamações para a
decisão ponderada do presente recurso.
2. Neste contexto promove o Ministério Público:
a) a suspensão da instância até ao trânsito em julgado das decisões a proferir nos processos de
reclamação, por ocorrência de motivo justificado (art. 279º n.º 1 in fine CPC/art. 2º alínea e) CPPT).
b) a aquisição de informação regular, trimestral, sobre o estado de tramitação dos processos de
reclamação (última informação fls. 189).
c) a devolução do presente processo de impugnação judicial ao TAF Braga, permanecendo no STA
as peças processuais necessárias à decisão do recurso jurisdicional (cf. despachos fls. 169 e 174).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Importa dizer, antes do mais, que a promoção do Ministério Público, consignada supra no ponto
1.4, havia já sofrido o despacho seguinte (no recurso que subiu juntamente com os respectivos autos
de impugnação judicial).
Conforme despacho de fls. 169 do M.º Juiz “a quo”, o recurso interposto do despacho de fls. 118
deveria ter subido em separado, instruído com as peças necessárias indicadas pela recorrente (artigo
742.º, n.º 2, do CPC) ou, na falta dessa indicação, com os elementos referidos no n.º 3 do mesmo preceito legal. Assim, devolva-se o presente processo de impugnação judicial ao TAF de Braga a fim de
aí prosseguir os seus ulteriores termos, devendo o presente recurso, após a sua instrução, ser remetido
a este Tribunal para, então, se ponderar na promoção do MP de fls. 192.
Em cumprimento do despacho anterior, foi o recurso remetido em separado do processo de impugnação judicial onde fora interposto.
Uma vez redistribuído, cabe agora encarar a questão da suspensão da instância do presente recurso
– já que o Ministério Público revitaliza a promoção produzida quando o recurso se achava inserto nos
autos de impugnação judicial.
Sob a epígrafe “Suspensão por determinação do juiz”, dispõe o artigo 279.º do Código de Processo Civil, no seu n.º 1, que «O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa estiver
dependente do julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado».
O Ministério Público invoca a parte final do n.º 1 deste artigo: suspensão da instância, «quando
ocorrer outro motivo justificado».
Se em qualquer dessas alegadas “duas reclamações” se tivesse já decidido que a execução já se
encontra extinta (v.g. por compensação), é óbvio que não faria sentido decidir neste recurso se a garantia
adequada deve, ou não, ser prestada em processo de impugnação judicial. Mas havemos de convir que
os presentes autos (de recurso em separado) nada nos dizem das faladas “duas reclamações”.
E o certo é que a ora recorrente, mormente pelo recente pagamento da respectiva taxa de justiça
(cf. fls. 60), renova o seu interesse no prosseguimento deste recurso.
Como assim, não temos «motivo justificado» para a suspensão da instância do recurso, ao abrigo
do invocado artigo 279.º, n.º 1, do Código de Processo Civil.
Pelo que não merece atendimento a douta promoção do Ministério Público – sem prejuízo, evidentemente, de a decisão a proferir no presente recurso poder vir a perder toda a sua utilidade (de resto,
por qualquer causa que obste à efectivação do que vier, a final, a ser decidido).
E, então, a questão que aqui se coloca é a de saber se a garantia, requerida nos termos e para os
efeitos do n.º 4 do artigo 103.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, é prestada junto
do tribunal competente para a respectiva impugnação judicial, ou junto do órgão da execução fiscal
correspondente.
2.1.O despacho recorrido apresenta o seguinte teor integral.
Vem a impugnante a fls. 20 e 105/106 destes autos, requerer a prestação de garantia bancária, nos
termos do artº 103º n.º 4 do CPPT.
Apreciando:
De acordo com a informação prestada pelo Exmo. Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães, 2, a dívida em discussão nos presentes autos, encontra-se em fase executiva, estando o respectivo
processo de execução a correr seus termos naquele Serviço desde 11 de Outubro de 2007.
No que se refere a esta matéria rege o n.º 1 do artº 183º do CPPT o seguinte: “Se houver lugar a
qualquer forma de garantia, esta será prestada junto do tribunal tributário competente ou do órgão de
execução fiscal onde pender o processo respectivo, nos termos estabelecidos no presente Código”.
Este “processo respectivo”, a que se refere o n.º 1 do artº 183º do CPPT, é o processo de execução
fiscal, até porque este preceito legal se encontra inserido no título IV do CPPT com a epígrafe “Da
execução fiscal”.
E ao encontro deste entendimento vem o artº 199º do referido diploma dispor o seguinte: “É
competente para apreciar as garantias a prestar nos termos do presente artigo a entidade competente
para autorizar o pagamento em prestações”.
Nos termos do artº 197º do CPPT, a competência para autorizar o pagamento em prestações da
dívida exequenda é do órgão de execução fiscal.
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Assim, e face ao acima descrito e ao contrário que é pretendido pela impugnante, o pedido da
prestação de garantia deverá ser efectuado junto do órgão de execução fiscal, para os efeitos previstos no n.º 8 do artº 199º e ainda para que a execução seja suspensa em conformidade com o n.º 1 do
artº 169º do CPPT.
Notifique-se.
Dê-se conhecimento deste despacho ao Exmo. Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães,
2.2. Nos termos do n.º 4 do artigo 103.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário «a
impugnação tem efeito suspensivo quando, a requerimento do contribuinte, for prestada garantia adequada, no prazo de 10 dias após a notificação para o efeito pelo tribunal, com respeito pelos critérios
e termos referidos nos n.ºs 1 a 5 e 9 do artigo 199.º».
E, de acordo com o n.º 1 do artigo 183.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
«Se houver lugar a qualquer forma de garantia, esta será prestada junto do tribunal tributário competente ou do órgão de execução fiscal onde pender o processo respectivo, nos termos estabelecidos
no presente Código».
Ao referir a lei [n.º 4 do artigo 103.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário) que é
o tribunal quem notifica o interessado para prestar garantia, parece pressupor que é perante o próprio
tribunal que a garantia tem de ser prestada. Por outro lado, fixa-se aqui um prazo de 10 dias, em vez
do prazo de 15 dias previsto no n.º 2 do art. 169.º deste Código para a prestação de garantia perante a
administração tributária, pelo que parece não se poder deixar de concluir que não se está a remeter o
interessado para o procedimento de prestação de garantia perante a administração tributária previsto
nesse artigo. Aliás, essa remissão era feita no n.º 3 deste art. 103.º, na redacção original, em que se
referia que «a impugnação tem efeito suspensivo mediante garantia adequada a solicitar, conceder e
prestar nos termos do artigo 199.º», pelo que o facto de o n.º 4 do art. 103.º, na redacção dada pela Lei
n.º 15/2001, de 5 de Junho, ter substituído esta norma pelo actual n.º 4 parece conduzir à conclusão
de que se pretendeu criar um regime próprio, sendo a garantia prestada perante o tribunal e no prazo
mais curto de 10 dias. A ser assim, o tribunal terá de averiguar previamente, através da administração
tributária, qual é o montante da garantia, pois ela tem de cobrir «o valor da dívida exequenda, juros
de mora até ao termo do prazo de pagamento limite de 5 anos e custas a contar até à data do pedido,
acrescida de 25% da soma daqueles valores» (art. 199.º, n.º 5) e nem todos estes elementos serão do
conhecimento ou poderão ser calculados pelo tribunal (designadamente as custas devidas no processo
de execução fiscal, que devem ser contadas até à data do pedido de prestação de garantia) – cf. Jorge
Lopes de Sousa em anotação ao artigo 183.º do seu Código de Procedimento e de Processo Tributário
comentado e anotado.
Uma coisa, a nosso ver, parece certa: a garantia será sempre prestada, nos dizeres da lei, com
respeito pelos critérios e termos referidos nos n.ºs 1 a 5 e 9 do artigo 199.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário. O que quer dizer que, com o pedido, deverá o requerente oferecer garantia
idónea, a qual consistirá em garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível
de assegurar os créditos do exequente [n.º 1]; e que, a requerimento e mediante concordância da administração tributária, poderá consistir, também, em penhor ou hipoteca voluntária, aplicando-se o
disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações [n.º 2]; se o requerente considerar existirem
os pressupostos de isenção da prestação de garantia, deverá invocá-los e prová-los na petição [n.º 3]; e
valerá, ainda, como garantia a penhora já feita sobre os bens necessários para assegurar o pagamento
da dívida e acrescido [n.º 4]; a garantia será prestada pelo valor da dívida, juros de mora até ao termo
do prazo de 5 anos e custas a contar até à data do pedido, acrescida de 25% da soma daqueles valores
[n.º 5]; e, em caso de diminuição significativa do valor dos bens que constituem a garantia, ordenar-se-á
ao requerente que a reforce, em prazo a fixar entre 15 e 45 dias (com a cominação de ficar sem efeito
o deferimento do requerimento) [n.º 9].
Sendo estes os “critérios” e os “termos” de prestação da garantia, julgamos, por outro lado, que a
letra do n.º 1 do artigo 183.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário inculca a ideia (racional,
de resto) de que a garantia será prestada ou junto do tribunal tributário competente ou junto do órgão
de execução fiscal – conforme a diferente finalidade, circunstância ou condição da sua prestação.
No caso sub judicio, a prestação de garantia foi requerida na circunstância prevista no n.º 4 do
artigo 103.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Ou seja: no caso, o pedido de prestação de garantia foi apresentado com a finalidade de a impugnante obter, nos termos da lei, «efeito suspensivo» no processo de impugnação judicial.
Sendo assim, julgamos que a garantia deve ser prestada «junto do tribunal tributário competente»,
isto é, junto do tribunal competente para o conhecimento do respectivo processo de impugnação judicial.
No caso, o tribunal competente para o processo de impugnação judicial é Tribunal ora recorrido
– no qual, e uma vez apreciada e prestada que seja a requerida garantia, a impugnante poderá obter no
respectivo processo de impugnação o legal «efeito suspensivo» que pretende.
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Estamos, deste modo, a concluir, e em resposta à questão decidenda, que a garantia, requerida nos
termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 103.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
é prestada junto do tribunal competente para a respectiva impugnação judicial – pelo que deve ser
revogado o despacho recorrido que assim o não entendeu.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido, para
apreciação da requerida prestação de garantia no respectivo processo de impugnação judicial, se a tal
nada mais obstar.
Sem custas.
Vale.

Lisboa, 27 de Maio 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Dupla fundamentação da decisão recorrida. Falta de ataque
a um dos fundamentos.
Sumário:
O recurso jurisdicional tem necessariamente de improceder quando nele apenas se
impugna um dos vários fundamentos em que se alicerça a decisão recorrida.
Processo nº:147/09-30.
Recorrente: Campofrio Portugal, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Campofrio Portugal, SA, com os sinais dos autos, vem interpor recurso do despacho do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Sintra que rejeitou liminarmente a petição de oposição à execução fiscal,
por não ter sido alegado qualquer fundamento com previsão no n.º 1, do art. 204º do CPPT, bem como
na sua manifesta improcedência, tendo formulado as seguintes conclusões:
1 — A alegação pelo tribunal recorrido fundamentante da decisão de indeferimento liminar da
petição de oposição à execução fiscal, segundo a qual, a recorrente não invocou nenhum dos fundamentos dos discriminados no art. 204, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, carece
pois de sentido pois foi alegado o fundamento da alínea i);
2 — Tal fundamento, sendo pois residual em relação aos demais, permite que não estando referido em nenhuma das outras alíneas, possam existir fundamentos de defesa a provar por documento e
que não envolvam a apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, o que corresponde
ao caso dos autos;
3 — Na verdade a oponente com o processo intentado não pretende questionar a liquidação do
valor, alegadamente em dívida, nem a legalidade da referida liquidação;
4 — Mas antes obstar à execução de um título executivo, que originado em acto administrativo
anulado, estará necessariamente ferido de morte e por isso ineficaz;
5 — Ainda que seja outro o entendimento, impedir que por um obstáculo formal a oponente se
veja impedida de se defender face à execução, tal seria grave ofensa ao princípio da plenitude da tutela
efectiva dos direitos e interesses legalmente protegidos, constitucionalmente consagrado no art. 268,
n.º 4 da Constituição da República Portuguesa;
6 — É que a taxatividade dos fundamentos de oposição, previstos no art. 204, n.º 1 do Código do
Procedimento e do Processo Tributário, não poderá em caso algum implicar uma restrição dos direitos
fundamentais de acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efectiva.
7 — Na verdade, na presente execução fiscal, à mingua de outro meio processual de defesa e
inexistindo outro fundamento para a oposição deduzida, bem andou a recorrente invocando o fundamento da alínea i) acompanhado dos respectivos documentos, ou seja, das decisões anulatórias dos
actos administrativos.
2- Não foram apresentadas contra-alegações.
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3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Campofrio Portugal, SA
Objecto do recurso: despacho de rejeição liminar da petição inicial de oposição à execução.
Alega a recorrente que com o processo intentado não pretende questionar a liquidação do valor,
alegadamente em dívida, nem a legalidade da referida liquidação, mas antes obstar à execução de um
título executivo, que originado em acto administrativo anulado, estará necessariamente ferido de morte
e por isso ineficaz.
E conclui que na presente execução fiscal, à mingua de outro meio processual de defesa e inexistindo outro fundamento para a oposição deduzida, bem andou invocando o fundamento da alínea i)
do artº 204º do CPPT.
Fundamentação: a nosso ver o recurso merece provimento e por duas ordens de razões.
Em primeiro lugar para haver lugar a indeferimento liminar é necessário que se trate de uma razão
evidente, indiscutível em termos de razoabilidade. (Vide neste sentido Jorge Lopes de Sousa, Código
de Procedimento e Processo Tributário, anotado, 4ª edição, pág. 938 jurisprudência deste Supremo
Tribunal Administrativo ali citada.)
Ora no caso não é manifesto e evidente que a pretensão da oponente não pode proceder e que os
fundamentos por si invocados não podem caber na previsão do artº 204º, nº1, alínea a) do CPPT.
A questão seria, quando muito duvidosa.
Mas entendemos que nem isso sucede.
Com efeito, e como anota Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo
Tributário, anotado, 5ª edição, vol. 1, pág. 368 a alínea i) do n.º 1 do artº 204º do CPPT constitui «uma
disposição com carácter residual em que serão enquadráveis todas as situações não enquadráveis nas
outras alíneas do mesmo número, em que há um facto extintivo ou modificativo da dívida exequenda
ou que afecta a sua exigibilidade».
Assim os fundamentos previstos na referida alínea devem consubstanciar-se, como vem entendendo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, em factos modificativos ou extintivos
da dívida, ou que afectam a sua exigibilidade, importando a sua verificação, consequentemente, a
impossibilidade de prosseguimento da instância executiva, ao menos, nos precisos termos em que foi
instaurada — cf. neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12.02.2003, 1529/02,
in www.dgsi.pt.
E é essa precisamente a hipótese do caso subjudice em que a oponente alegava (vide petição
inicial) que a dívida em causa, correspondente à quantia exequenda é inexigível, por inexistente, já
que o acto administrativo através do qual a oponente foi notificada para a reposição de verbas foi pura
e simplesmente anulado.
Nestes termos somos de parecer que o recurso merece provimento, devendo ser revogada a
decisão recorrida a fim de ser substituída por outra que não seja de indeferimento liminar e ordene o
prosseguimento dos autos.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- O segmento do despacho que vem impugnado é do seguinte teor:
“Nos presentes autos vem a oponente invocar a inexigibilidade da dívida exequenda, por o acto
administrativo de reposição de verbas ao INGA que a determinou haver sido impugnado, do qual
resultou a anulação do mesmo, pelo que não pode vir exigir aquelas quantias, verificando-se uma
excepção de litispendência que impede o prosseguimento do processo de execução até ao trânsito em
julgado das referidas sentenças.
Nos termos do disposto no artº 209º, nº1, alíneas a) e c), do CPPT, vai rejeitada liminarmente a
presente petição inicial por não ter sido alegado algum dos fundamentos admitidos no n.º 1, do artº 203º
do mesmo Código, e por ser manifesta a sua improcedência já que, podendo servir de base à execução
fiscal a certidão do acto administrativo que determinou a dívida a ser paga carece de sentido a referência à interposição de recurso judicial daquela decisão de reposição de verbas porquanto aquele título
executivo tem por base um acto administrativo no exercício de um poder de definir unilateralmente
a situação jurídica do administrado com eficácia externa, impondo o cumprimento de um comando
(uma obrigação de reposição de verbas, no caso) e a decisão de proceder à execução administrativa do
acto impositivo, face ao disposto no artº 152º do C.P.A., não estando por isso, dependente de decisão
judicial para a sua afirmação e para efeitos de execução.
(…)
Nos termos expostos vai assim indeferido liminarmente a presente petição.”
5- A petição de oposição à execução fiscal, como se vê, foi liminarmente indeferida, nos termos
do artigo 209.º alíneas b) [e não a), como por lapso se escreveu] do CPPT, com fundamento no facto de
não ter sido alegado algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT (e não 203.º)
e por manifesta improcedência (alínea c) do mesmo normativo).
Por sua parte, vem a recorrente, em suma, alegar que ao deduzir oposição à execução fiscal que
lhe foi instaurada não pretende questionar a liquidação, alegadamente em dívida, nem a legalidade da
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referida liquidação, mas antes obstar à execução de um título executivo que originado em acto administrativamente anulado, estará necessariamente ferido de morte e por isso ineficaz, daí resultando que
à míngua de outro meio processual de defesa e inexistindo outro fundamento para a oposição deduzida,
bem tenha andado ao invocar o fundamento da alínea i), acompanhado das decisões anulatórias dos
actos administrativos.
Vejamos.
A decisão de indeferimento liminar da petição de oposição à execução fiscal foi alicerçada em
dois diferentes fundamentos, a saber: falta de alegação de qualquer fundamento com previsão no n.º 1
do artigo 204.º do CPPT e a sua manifesta improcedência.
Ora, torna-se patente que a recorrente, em face das conclusões da sua alegação de recurso e que
delimitam o seu objecto, apenas coloca em causa o primeiro dos aludidos fundamentos, deixando incólume o segundo deles relativo à manifesta improcedência da deduzida oposição à execução fiscal,
aliás objecto de desenvolvida análise.
Neste contexto, independentemente de vir a concluir-se que existe fundamento de oposição, certo
é que a decisão de indeferimento liminar sempre encontrará suporte suficiente no segmento em que
aborda a questão da manifesta improcedência, o qual, transitando em julgado por carência de impugnação, impossibilita a alteração do decidido nesta via de recurso.
Sendo assim, não resultando qualquer efeito útil no conhecimento da matéria relativa à existência
de eventual fundamento de oposição à execução fiscal, o que é vedado por lei (artigo 147.º do CPC),
o recurso tem necessariamente de improceder.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, a decisão
recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Isabel
Marques da Silva.

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Artº 60º da LGT. Direito de Audição.
Sumário:
I — Ouvido o impugnante sobre o conteúdo do relatório de inspecção, não tem que ser
ele de novo ouvido antes da decisão do director de finanças proferida no pedido
subsequente de revisão da matéria tributável, em que o contribuinte indicou o seu
perito, que teve intervenção no dito processo de revisão.
II — Nem tinha que ser ouvido antes do subsequente acto de liquidação, face ao que
resulta do disposto no art. 60º n. 3, da LGT, que tem carácter interpretativo
– art. 13º, n. 2, da Lei n. 16-A/2002.
Processo n.º 193/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: Construtora Sourense, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. CONSTRUTORA SOURENSE, LD., com sede na Avenida Marginal, 101, Ponte de Sôr,
impugnou judicialmente junto do TAF de Castelo Branco, a liquidação de IRC e juros compensatórios
referente aos exercícios de 1999 e 2000.
Alegou preterição de formalidades legais, falta de fundamentação na aplicação de métodos indirectos e violação de lei e errónea quantificação da matéria colectável.
O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou verificada a preterição de formalidades legais (omissão do
direito de audição), julgando, em consequência, procedente a impugnação.
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Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este Supremo Tribunal. Formulou
as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1. Conforme resulta do ponto II. 1, do relatório de inspecção constante do processo administrativo,
dado, em sede de matéria de facto provada, como integralmente reproduzido, a acção de inspecção foi
iniciada em 7 de Março de 2002 e terminou em 22 de Julho de 2002.
2. Resulta dos autos e da matéria dada como provada, como se refere expressamente na sentença,
que a impugnante foi ouvida após o apuramento efectuado pela inspecção (projecto de conclusões do
relatório de inspecção).
3. Ora, no decurso da acção de inspecção surgiu, a Lei n. 16-A/2002, de 31-5, que no seu artigo 13º
e sob a epígrafe Direito de audição, veio alterar o já citado art. 60º da LGT, dispondo que o n. 3 do
artigo 60º da lei geral tributária, aprovada pelo art. 1º do Decreto-Lei n. 398/98 de 17 de Dezembro,
passa a ter a seguinte redacção: Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases
do procedimento a que se referem as alíneas b) a e), é dispensada a sua audição antes da liquidação,
salvo em caso de invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado.
4. Factos novos que, in casu, o impugnante não invocou, nem sequer tende sido exercido o direito
de audição em sede de projecto conclusões do relatório de inspecção, com respiga do processo administrativo dado como integralmente reproduzido em sede de matéria de facto provada.
5. Administração fiscal não tinha que ouvir, e portanto notificar para o efeito, novamente a impugnante antes das liquidações adicionais de IRC 1999 e 2000.
6. A referida lei é imediatamente aplicável aos procedimentos em curso como normalmente acontece e como expressamente decorre do n. 3 do art. 12º da LGT.
7. Se dúvidas houvesse, o art. 13º da Lei n. 16-A/2002 de 31-8 tem um n. 2 que dispondo sobre a
natureza do diploma legal prevê expressamente que: o disposto no n. 1 do presente artigo tem carácter
interpretativo.
8. Tendo a administração fiscal facultado à impugnante o direito de audição prévia antes da conclusão do relatório de inspecção tributária (projecto de relatório), resulta cumprida a obrigação legal
prevista no art. 60º da LGT, dado que a lei interpretativa se considera integrada na lei interpretada, o
que quer dizer que retroage seus efeitos até à data da entrada em vigor da antiga lei (1-1-1999 - art. 6º
do DL. n. 398/98 de 17-12), tudo ocorrendo, afinal, como se tivesse sido publicada na data em que o
foi a lei interpretada.
9. Neste sentido, com interesse na matéria assinalada vejam-se, entre outros, o Ac. TCAS de
02-03-2004, Proc. 01063/03; Ac. TCAS de 25-11-2003, Proc. 07394/02; Ac. TCAS de 23-05-2006,
Proc. 01156/06; Ac. STA de 16-05-2007, Proc. 0186/07; Ac. STA de 26-09-2007, Proc. 0903/006; Ac.
STA de 24-10-2007, Proc. 0131/07 e ainda Acórdão do Tribunal Constitucional n. 353/2005, de 29 de
Julho -D.R. n. 145 Série II.
10. Tal como não houve omissão de notificação da impugnante para exercer o direito de audição
antes da decisão do Senhor Director de Finanças de Portalegre, proferida nos termos do disposto no
artigo 92º, n. 6 da Lei Geral Tributária (LGT) em sede de procedimento de revisão da matéria colectável
apurada mediante o recurso a métodos indirectos, nos termos dos artigos 91º e seguintes da LGT.
11. O procedimento de revisão da matéria tributável assenta, por outro lado, num debate contraditório entre o perito indicado pelo contribuinte/impugnante e o perito da administração tributária; e
visa o estabelecimento, nos termos da lei e com a participação de um perito independente, se o houver,
quanto ao valor da matéria tributável a considerar para efeitos de liquidação (artigo 92, n. 1 da LGT).
12. No caso de não haver acordo entre os peritos, estabelece o n. 2 do mesmo artigo 92º da LGT,
que, o órgão competente para a fixação da matéria tributável resolverá, de acordo com o seu prudente
juízo, tendo em conta as opiniões de ambos os peritos.
13. Esta referência às posições expressas pelos peritos e não também às expressas pelas partes
no procedimento, significa que deverão ser tidas em conta as posições expressas pelos peritos, sendo
irrelevantes as posições defendidas pelo próprio sujeito passivo e pela Administração Tributária no
procedimento tributário, quando não tiverem sido corroboradas pelos peritos designados.
14. A conclusão que se pretende atingir, com o acima exposto, é a de que, a decisão do senhor
Director de Finanças visa dirimir primacialmente as posições discordantes dos peritos das partes,
cabendo às partes, como no presente caso, perante decisão de improcedência, recorrer judicialmente/
contenciosamente, sem que tal implique perda de garantias legal e constitucionalmente asseguradas,
como ocorreu, de resto, neste mesmo processo de impugnação judicial.
15. Além da jurisprudência assinalada, veja-se, Ac. STA de 01-06-2005, Proc. 028/05; com destaque para a referência feita no Ac. TCAS de 25-11-2003, Proc. 0394/02 pelo Mm. Juiz a quo, que
justamente observa que no âmbito da LGT, o principio da participação confere ao contribuinte o direito
de audição, de ser ouvido, por qualquer das formas previstas na alíneas a), b), d), e) do n. 1 do art. 60º,
não prevendo a lei que o direito de audição seja facultado em todas as formas mencionadas, mas sim
por qualquer uma das formas previstas e, se é por qualquer uma das formas, não é por todas.
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16. Tal posição é defensável desde a entrada em vigor da LGT (1-1-1999), face à redacção do
n. 1 do art. 60º do referido diploma legal, sendo que esta posição é reforçada com o já referido n. 3 do
art. 60º da LGT, na redacção dada pela lei n. 16-A/2002, de 31 de Maio).
17. Sendo certo que o que se vem asseverando nas presentes alegações de recurso, vale “mutatis
mutandis”, em sede de aplicação de métodos indirectos, que para além da jurisprudência mencionada,
cumpre destacar o Ac. de 14-12-2005, Proc.0664/05.
18. A sentença, aplicou mal a lei aos factos provados, tendo violado na sua aplicação, nomeadamente, o n. 3 do art. 60 da LGT, na redacção dada pela Lei n. 16-A/2002 de 31-5 (e mesmo até na
redacção anterior a este citado diploma nos termos sobreditos), ao exigir a audição prévia da recorrida,
antes das liquidações adicionais, porquanto, estava dispensada, em toda a linha, a audição da recorrida
antes da liquidação, uma vez que esta já tinha sido ouvida antes da conclusão do relatório da inspecção
tributária (projecto de conclusões do relatório de inspecção), nos termos da alínea e) do n. 1 do art. 60º
e que nos termos daquele referido n. 3, estava tal audição legalmente dispensada.
19. Pelo que a actuação da administração fiscal emerge livre de qualquer censura., devendo a
sentença recorrida ser revogada, sendo substituída por outra que julgue, in casu, legalmente dispensado o direito de audição antes da liquidação e em consequência sejam mantidas na ordem jurídica as
liquidações validamente efectuadas.
Contra-alegou a impugnante, que finalizou as suas contra-alegações no seguinte quadro conclusivo:
1. Ao constar como facto provado, na douta sentença recorrida, que a administração tributária
liquidou impostos sem facultar, anteriormente, ao contribuinte, o direito de audição, legalmente consagrado, andou bem o Meritíssimo Juiz “a quo” ao anular tais actos tributários, com o fundamento em
ilegalidade decorrente de preterição de formalidades legais
2. A recorrente, ao interpor o presente recurso, circunscrito à decisão proferida em matéria de
direito, aceitou, na íntegra, os factos dados por provados, não os pondo em crise, (nem este seria o
recurso adequado a fazê-lo) discordado, apenas, da aplicação do direito
3. A recorrente estriba a sua tese numa “alegada” audição do impugnante antes do relatório de
inspecção, para concluir, depois, pela dispensa do direito de audição das liquidações dos impostos
4. Todavia, não consta na matéria de facto dada como provada (ponto 6 da douta sentença recorrida) que o impugnante tivesse sido “ouvido” antes da conclusão do relatório de inspecção ao invés
está dado provado que não foi ouvido), resultando, assim, segura, a violação do seu direito de audição,
independentemente da interpretação, sentido e alcance das diversas alíneas do n. 1 do artigo 60 da Lei
Geral Tributária, na versão ao tempo em vigor;
5. Face ao exposto, andou bem o Meritíssimo Juiz” a quo” ao, perante a factualidade provada
e não impugnada pela recorrente, anular as liquidações de IRC dos anos de 1999, 2000 e 2001, por
ilegalidade decorrente de preterição de formalidades legais.
6. A douta sentença recorrida está, assim, conforme ao direito e à lei, não violou qualquer das
normas jurídicas enunciadas nas alegações e conclusões da recorrente, razão pela qual deve de ser
mantida na ordem jurídica.
O EPGA defende que o tribunal é hierarquicamente incompetente em razão da hierarquia para
conhecer do presente recurso.
O recorrente discorda.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A impugnante encontra-se tributada em sede de IRC pela actividade de construção e engenharia
civil.
Na sequência de uma acção de inspecção que lhe foi efectuada, abarcando os exercícios de 1999,
2000 e 2001, foram-lhe aplicados métodos indirectos, nos exercícios de 1999 e 2000, e correcções de
natureza quantitativa em matéria de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas.
Consubstanciaram-se, estas na emissão, respectivamente, de liquidações de 20.958,51 e
26.690,03 €.
Notificada dessa decisão, a impugnante apresentou pedido de revisão da matéria tributável.
Não lograram os peritos chegar a acordo na reunião estabelecida para o efeito, foi indeferido o
pedido de revisão, mantendo-se os valores das liquidações iniciais.
Efectuou-se então as liquidações ora em crise, de acordo com o teor do relatório de inspecção
constante do processo administrativo junto, a fls. 71 e ss, e cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido.
Antes de elaboradas as liquidações a impugnante não foi notificada para exercer o direito de
audição.
3. Importa liminarmente decidir a questão prévia suscitada pelo Exmº Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria (vide artºs 101º e 102º do
C. P. Civil, 16º do CPPT), prejudicando, se procedente, a apreciação e julgamento de todas as restantes
questões suscitadas no recurso.
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Vejamos então.
Dispõe o art. 26º, alínea b) do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em
matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria de direito, este Supremo Tribunal
será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto, não será este Supremo Tribunal o
competente mas sim a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face ao
disposto no art. 38º, alínea a) do ETAF.
Vejamos então.
O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em razão da hierarquia, deste Supremo
Tribunal.
Escreveu o Ilustre Magistrado:
“Nos presentes autos suscita-se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal
em razão da hierarquia.
“Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso de fls. 90 e segs. a Fazenda
Pública recorrente vem pôr em causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal recorrido,
afirmando factos que o Tribunal recorrido não estabeleceu na sentença recorrida.
“É o que se apura nomeadamente da conclusão 2ª (fls. 97) em que a recorrente refere que “resulta
dos autos e da matéria dada como provada, como se refere expressamente na sentença, que a impugnante
foi ouvida após o apuramento efectuado pela inspecção tributária”.
“Ora como bem salienta a recorrida não é isso que consta da decisão impugnada. Com efeito
não consta da matéria de facto provada que o impugnante tivesse sido ouvido antes da conclusão do
relatório de inspecção. Ao invés está dado como provado que não foi ouvido.
“Verifica-se, assim, que a recorrente procede à afirmação de factos que não foram estabelecidos
pelo tribunal a quo, e manifesta divergência com o decidido em sede de matéria de facto, pretendendo
daí retirar apoio para a sua fundamentação de direito.
“A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve
entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que
nas conclusões das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada
na decisão recorrida ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na
decisão recorrida, independentemente da atendibilidade ou relevo desses, factos para o julgamento
da causa”.
Que dizer?
Não é esse o entendimento que temos.
É certo que no probatório não vem referido que foi (ou não) exercido o direito de audição.
Mas, na parte dispositiva da sentença escreveu-se expressamente o seguinte:
“Ora, resulta dos autos e da matéria dada como provada que a impugnante foi ouvida após o
apuramento efectuado pela inspecção. De tal forma que apresentou pedido de revisão da correcção
levada a cabo.
“No entanto, nada resulta dos autos no sentido de que a impugnante tenha sido notificada antes
da decisão que a administração se propôs tomar em face da ausência de acordo entre os peritos e que
deu como definitivamente assente a correcção da matéria tributária”.
Ou seja: o tribunal decorrido deu como provado que o impugnante foi ouvido após a inspecção e
sobre o conteúdo desta, mas não foi ouvido antes da liquidação após o laudo divergente dos peritos e
a decisão do director de finanças que corrigiu definitivamente a matéria tributária.
Pois bem.
A AF não questiona este ponto.
Entende, isso sim, que não estava obrigada a ouvir de novo o contribuinte.
Essa é a questão que é posta ao tribunal, não havendo dissensão entre as partes sobre a matéria
de facto.
Improcede assim a questão prévia suscitada pelo EPGA.
4. A questão que nos ocupa vem agudamente relatada pela recorrente no artigo 6º da petição
inicial, assim explicitada:
“Ora, no decurso do procedimento de inspecção, incluindo a decisão final de aplicação de métodos indirectos, como critério de correcção da matéria tributável e até à notificação das liquidações de
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imposto – IRC – objecto desta acção, a administração tributária VIOLOU o direito à participação da
impugnante nos seguintes momentos:
“a) A impugnante não foi previamente notificada pela Administração Tributária para, querendo,
exercer o DIREITO DE AUDICÃO antes das liquidações de IRC, direito que lhe está consagrado no
artigo 60º n. 1 alínea a) da Lei Geral Tributária;
“b) A impugnante não foi previamente notificada para exercer o DIREITO DE AUDIÇÃO antes
da decisão do senhor Director de Finanças de Portalegre que determinou a correcção do seu volume de
negócios por métodos indirectos e consequentemente lhe indeferiu o seu PEDIDO DE REVISÃO (cfr.
Doc.5) direito que lhe está consagrado no artigo 60º nºs. 1, alíneas b) e d) da Lei Geral Tributária”.
A questão está pois traçada.
Notificada do projecto respectivo, após inspecção, o impugnante apresentou pedido de revisão.
E – já vimos – não foi notificado nem da decisão do chefe de finanças, face ao desacordo dos
peritos, nem do projecto de liquidação subsequente à decisão.
Quid juris?
No tocante à não notificação do despacho do director de finanças, o contribuinte não teria que
ser ouvido, pois que fez intervir no procedimento de revisão o seu perito, que, como seu representante,
ficou a conhecer a posição do perito da Fazenda Pública, tendo-se pronunciado sobre a questão no
momento do procedimento, aí podendo rebater os argumentos usados pelo perito da Fazenda Pública,
que foram aliás sufragados pelo director de finanças competente – art. 92º da LGT.
Assim, ouvido o perito indicado expressamente pelo contribuinte (n. 1 do art. 91º da LGT), não
se pode falar em violação do direito de audição.
E no tocante à não audição do contribuinte antes da liquidação, não tinha o mesmo que ser ouvido,
face ao disposto no n. 3 do art. 60º da LGT (redacção do art. 13º, n. 1 da Lei n. 16-A/2002, de 31 de
Maio, que, nos termos do n. 2 daquele artigo tem carácter interpretativo).
Na verdade, não foram invocados factos novos sobre os quais não se tivesse pronunciado.
Não foi preterida pois a formalidade legal da não audição do contribuinte.
Ao invés, teve ele o direito de participar na formação da decisão aqui em causa, pelo que não foi
violado o disposto no art. 60º da LGT.
A pretensão da Fazenda Pública é pois de acolher.
5. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
e ordenar a baixa dos autos ao tribunal de 1ª instância, a fim do mesmo conhecer dos restantes vícios
assacados ao acto de liquidação impugnado.
Custas pela recorrida, que contra-alegou, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Incentivos financeiros ao investimento. Decreto-Lei n.º 194/80, de 19/6. Prescrição.
Sumário
I — Estando em causa incentivos financeiros, que não fiscais, concedidos ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 194/80 de 19 de Junho, falece o pressuposto no sentido na
aplicabilidade do regime da prescrição tributária, que, aliás, nem era correcto,
pois que, como se disse no Acórdão deste Tribunal de 19 de Dezembro de 2007
(rec. n.º 617/2007) a concessão de incentivos fiscais (ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 194/80 de 19/6) tem como contrapartida, caso se constate o não cumprimento
dos objectivos ou condições a que está subordinada a concessão, a obrigação de
pagamento das importâncias fiscais não arrecadadas, acrescidas do juro compensatório de 12 % ao ano, obrigação esta que não se confunde nem coincide com as
obrigações tributárias que lhe estão subjacentes.
II — O prazo de prescrição da dívida em causa é o prazo ordinário de 20 anos previsto
no artigo 309.º do Código Civil, contado, não da data em que os incentivos foram provisoriamente concedidos à recorrente, mas antes, nos termos do n.º 3 do
artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, no de 30 dias após a notifi-
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cação do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que determinou
a caducidade dos incentivos, pois que o facto gerador do dever de os restituir é a
constatação do não cumprimento das condições que motivaram a sua concessão
e, os termos do n.º 1 do artigo 306.º do Código Civil, o prazo de prescrição só
começa a correr quando o direito puder ser exercido.
Processo n.º: 211/09-30.
Recorrente: Indústria Têxtil do Ave, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.mª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Indústria Têxtil do Ave SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de 6 de Outubro de 2008, que julgou improcedente
a oposição por si deduzida à execução n.º 3590200701017519, instaurada no Serviço de Finanças de
Vila Nova de Famalicão-2, por dívidas provenientes de incentivos financeiros a repor e juros de mora
(no valor de € 147.396,23), apresentando as seguintes conclusões:
01 – O acto controvertido que ocasionou a execução fiscal, materializa-se na decisão de caducidade dos incentivos fiscais e financeiros, proferida por despacho do Senhor Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais em 22/07/1996.
02 – O reembolso em cobrança coerciva, emerge de um incentivo fiscal de política económica,
expressa numa isenção de direitos aduaneiros devidos pela Alegante no acto em que se verificasse a
importação de bens.
03 – Os direitos aduaneiros devidos pela importação de bens de equipamento por parte do sujeito passivo, nada mais são que verdadeiros impostos, assumindo todas as características que lhe são
típicas, sem pressuporem qualquer benefício directo ou contrapartida por parte do sujeito passivo da
obrigação aduaneira.
04 – Configurando uma obrigação tributária, a exigibilidade da dívida em cobrança coerciva
deverá reger-se pelas leis que constituem o ordenamento jurídico tributário, designadamente pelo
Código de Processo Tributário, pela Lei Geral Tributária e por último, pelo Código de Procedimento
e de Processo Tributário, que revogou o primeiro.
05 – O pagamento da dívida em execução é inexigível pelo facto de a notificação da liquidação
à alegante ter decorrido fora do prazo de caducidade (cfr. alínea e), do n.º 1 do artigo 204º do CPPT,
e n.º 1 do artigo 33.º do CPT),
06 – Dado que a notificação da liquidação do incentivo a restituir, apenas ocorrer em 23 de Fevereiro de 2006 – nove anos um mês e vinte e três dias após a verificação do facto gerador de imposto.
07 – Caso se entenda que a exigibilidade da dívida não dependia de liquidação por parte da
administração, por se admitir que sobre a entidade proponente impendia o dever de restituição dos
incentivos financeiros auferidos no prazo de 30 dias a contar da notificação da decisão de caducidade
do incentivo, o que só por mera hipótese académica se admite.
08 – Deverá concluir-se pela inexigibilidade da dívida em execução fiscal, com fundamento na
prescrição, posto que o sujeito passivo oponente, apenas foi citado para o processo de execução fiscal
a 30 de Agosto de 2007, ou seja, onze anos, um mês e sete dias após a verificação do facto gerador
de imposto.
09 – Ao admitir-se que os juros inscritos na certidão de dívida são genuinamente juros moratórios,
teria de se aceitar que os juros anteriores têm natureza de juros compensatórios por serem anteriores
à liquidação, conforme resulta do artigo 35º da LGT.
10 – Perfilhando o entendimento segundo o qual a reposição dos incentivos recebidos não dependia
de prévia liquidação terá, então que se equacionar o problema jurídico à luz do artigo 44º da LGT.
11 — Atendendo que o cálculo e contagem de juros de mora se encontra condicionado pelo disposto
no artigo 44º, n.º 2 da LGT, a A.F. apenas poderia ter calculado juros para os três anos subsequentes
à data da concessão provisória do incentivo financeiro, ou seja, desde 10 de Outubro de 1984 até 10
de Outubro de 1987.
12 – A vingar a tese segundo a qual a dívida em execução tem na sua génese uma obrigação de
natureza civil, o Tribunal que proferiu a decisão devia ter apreciado a questão do limite temporal para
o cálculo de juros à luz das normas vertidas no Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de Março.
13 – Tratando-se de um(a) dívida ao Estado, o apuramento de todos os elementos de que depende
a realização do cálculo e liquidação de juros deverá obedecer ao disposto no Decreto-Lei n.º 73/99
de 16 de Março.
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14 – Ao abrigo do disposto no artigo 3º do DL n.º 73/99, a taxa de juros moratórios aplicável é
de 1 % ao mês.
15 – Por aplicação do regime consagrado no artigo 4º, n.º 1 do DL n.º 73/99, a contagem de
juros de mora encontra-se limitada de os cinco anos subsequentes à data da concessão provisória do
incentivo financeiro.
16 – Subsidiariamente caso se entenda que (a) obrigação em exame configura uma verdadeira
obrigação civil, os juros de mora devem ser liquidados por aplicação das taxas de juros civis, por
aplicação conjunta do artigo 559º do Cód. Civil e das portarias n.os 581/83 de 18 de Maio 339/87 de
24 de Abril.
17 – Salvo o devido respeito foram violados os artigos 33º e 35º do CPT, 86º, n.º 1 e 204º, n.º 1, al.
d) e e) do CPPT, 44.º n.º 1 da LGT e os artigo 1º, 3º e 4º do Decreto-Lei n.º 73/99 de 16 de Março, do
artigo 559º do Cód. Civil bem como as portarias n.os 581/83 de 18 de Maio e 339/87 de 24 de Abril.
Julgando-se o recurso procedente, será feita Justiça!
2 — Não foram apresentadas contra-alegações.
3 — O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da oposição deduzida no processo
de execução fiscal n.º 3590 2007 0101 7519 (SF Vila Nova Famalicão 2)
Fundamentação
1. Sufragamos o entendimento vertido no discurso jurídico da sentença, sustentando:
a) a natureza não tributária da dívida emergente do incumprimento da obrigação de reposição
de “incentivos financeiros”, ancorado em jurisprudência consolidada do STA (cf. Por todos acórdãos
STA SCT 25.06.2003 processo n.º 25 037)
b) a inverificação da prescrição da obrigação civil exequenda, por interrupção do prazo ordinário de 20 anos, iniciado em 22.07.1996 (data do despacho do SEAF que determinou a caducidade
dos incentivos fiscais e financeiros) pela citação da executada em 31.08.2007 (e não pela notificação
efectuada em 23.02.2006 para devolução da quantia correspondente ao incentivo financeiro, como se
afirma na sentença) (probatório n.º 7; artigo 309º, 323º n.º 1, 326º n.º 1 e 327º n.º 1 CCivil)
2. A caducidade do direito à liquidação da dívida (não tributária) deveria ter sido discutida em
eventual acção administrativa especial tendo por objecto a decisão da Directora-Geral do Tesouro que
ordenou a restituição do incentivo financeiro e procedeu à sua liquidação do seu montante e respectivos
juros de mora (art. 46º CPTA; doc. fls. 32/33)
3. A questão da legalidade da liquidação dos juros de mora inscritos no título executivo (PEF
fls. 4):
a) pode ser discutida na oposição à execução fiscal, na medida em que não foi objecto de acto
administrativo autónomo passível de impugnação contenciosa (art. 204º n.º 1 al.h) CPPT)
b) não ficou prejudicada pela decisão de improcedência da excepção da prescrição da dívida
exequenda (art. 660º n.º 2 CPC/art. 2º al. e) CPPT)
c) deve ser apreciada no TFBraga, na medida em que o STA não dispõe dos elementos necessários
para a solução da questão (arts. 715º n.º 2 e 726º CPC/art. 749º CPC/ artigo 281º CPPT)
Conclusão
O recurso merece provimento parcial
A decisão de improcedência da excepção da prescrição da obrigação exequenda deve ser confirmada.
O processo deve ser enviado ao tribunal tributário para apreciação da questão da legalidade da
liquidação dos juros de mora inscritos no título executivo.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
É a de saber se a dívida exequenda, emergente do incumprimento da obrigação de reposição de
incentivos concedidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho é inexigível por prescrição
da obrigação tributária ou por caducidade do direito à liquidação, o que pressupõe a determinação da
respectiva natureza jurídica.
Concluindo-se no sentido da exigibilidade da dívida exequenda, suscita ainda o recorrente a
questão da legalidade dos juros incluídos no título executivo.
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5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto de recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. Foi deduzida a execução fiscal com o n.º 3590200701017519, contra Indústria Têxtil do Ave, S.A.
para cobrança coerciva da dívida do Ministério das Finanças, no montante total de 147 396.53 €;
2. Em 04.10.1984, o Ministério das Finanças concedeu à Sociedade Indústria Têxtil do Ave, S.A.,
no âmbito do Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento – SII – benefícios fiscais e financeiros
nos termos, do Dec-Lei n.º 194/80 de 19.06 (fls. 8 e 9 do PEF apenso);
3. A devedora originária deixou de cumprir o contrato e em 22.07.1996, por despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, foi determinada a caducidade dos incentivos fiscais
e financeiros (fls. 12 do PEF);
4. Em 20.11.1996, a Oponente fez uma exposição ao Sr. Ministro das Finanças, no sentido de
ser revisto o despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 22.07.1996 (fls. 28 a
31 dos autos);
5. Por despacho de 27.04.1999, do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi decidido
manter o teor do despacho definitivo, cuja notificação ocorreu em 14.10.1999;
6. Não foi deduzida impugnação judicial;
7. Em 23.02.2006, a Direcção Geral do Tesouro, através do ofício n.º 6321, notificou a Oponente
para proceder à restituição do incentivo financeiro, no valor de 37 407.13 €, acrescido de juros, o que
perfaz o valor de 140 513.30 € conforme documento de fls. 32 dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzida e junto pela Oponente;
8. Face ao incumprimento, a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, emitiu a certidão de dívida
n.º 6/2007, no valor total de 147 396.53 € e relativa a incentivos financeiros a repor e respectivos juros
de mora, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido (fls. 4 do PEF);
9. A Oponente foi citada em 31.08.2007, para proceder ao pagamento da quantia em dívida ou
requerer o pagamento em regime prestacional (…) (fls. 21 do PEF apenso);
10. A presente oposição foi intentada em 11.01.2007.
6 – Apreciando
6.1 Da prescrição da dívida exequenda
A sentença recorrida, partindo do pressuposto de que à dívida exequenda é aplicável o regime
civilístico da prescrição — pois que respeitava a incentivos financeiros e não a incentivos fiscais – julgou improcedente a excepção de prescrição da dívida exequenda pois que “entre a data de 22.06.1996
(data em que foi determinada a caducidade dos incentivos, por que somente a partir desta data se pode
contar a prescrição) e 21.02.2006 (data do pedido de devolução do apoio financeiro), tinham somente,
decorrido 9 anos, 7 meses e 29 dias” e não 20 anos (sentença recorrida, a fls. 84 a 87 dos autos).
Alega contudo a recorrente que “o reembolso em cobrança coerciva emerge de um incentivo fiscal
de política económica, expressa numa isenção de direitos aduaneiros devidos pela Alegante no acto
em que se verificasse a importação de bens” (alegações a fls. 104, verso, dos autos), pelo que entende
ser aplicável não o regime civilístico da prescrição mas o regime tributário deste instituto (conclusões
números 2 a 4 e 8 das suas alegações de recurso).
Vejamos.
Importa desde já dizer que, não obstante a alegação da recorrente de que a dívida exequenda
tem natureza tributária, não é essa a factualidade assente no probatório e a que se recolhe dos autos. O
que vem fixado no probatório (números 7 e 8 do probatório supra transcrito) é que Direcção Geral do
Tesouro, através do ofício n.º 6321, notificou a ora recorrente para proceder à restituição do incentivo
financeiro e que face ao seu incumprimento emitiu certidão de dívida relativa a “incentivos financeiros
a repor e respectivos juros de mora”, podendo aliás extrair-se do ofício dirigido pela Subdirectora-Geral
do Tesouro e Finanças ao chefe do serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão 2 (a fls. 5 e 6 do
“processo de execução” junto aos autos) que a restituição requerida respeita ao valor das bonificações
(de juros) atribuídas a título provisório, acrescido de juros aplicável a operações activas de prazo
correspondente (ofício a fls. 6 do “processo de execução” junto aos autos).
É também este o pressuposto em que assenta a sentença recorrida (cfr. sentença a fls. 85 e 86 dos
autos) e o que teremos como assente, pois que se a recorrente pretendia contestar a matéria de facto
fixada teria de dirigir o seu recurso ao Tribunal Central Administrativo e não a este Supremo Tribunal
(cfr. o artigo 280.º, n.º 1 do Código do Procedimento e do Processo tributário – CPPT).
Assim, dando como assente que em causa estão incentivos financeiros e não fiscais, falece o
pressuposto em que baseia a recorrente a sua tese no sentido na aplicabilidade do regime da prescrição
tributária. Pressuposto que nem sequer era correcto, pois que, como se disse no Acórdão deste Tribunal
de 19 de Dezembro de 2007 (rec. n.º 617/2007) a concessão de incentivos fiscais (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/80 de 19/6) tem como contrapartida, caso se constate o não cumprimento dos objectivos ou
condições a que está subordinada a concessão, a obrigação de pagamento das importâncias fiscais não

832
arrecadadas, acrescidas do juro compensatório de 12 % ao ano, obrigação esta que não se confunde
nem coincide com as obrigações tributárias que lhe estão subjacentes.
A sentença recorrida, ao considerar que o prazo para pedir a restituição dos incentivos financeiros
em causa era o prazo ordinário de 20 anos previsto no artigo 309.º do Código Civil, afigura-se-nos,
pois, correcta, devendo ainda considerar-se que este prazo se conta, não da data em que os incentivos
foram provisoriamente concedidos à recorrente (4/10/1984 – cfr. o n.º 2 do probatório) mas antes, nos
termos do n.º 3 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, 30 dias após a notificação do
despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que determinou a caducidade dos incentivos
(22/7/1996 – cfr. o n.º 3 do probatório), pois que o facto gerador do dever de os restituir é a constatação do não cumprimento das condições que motivaram a sua concessão e, os termos do n.º 1 do
artigo 306.º do Código Civil, o prazo de prescrição só começa a correr quando o direito (neste caso
à restituição) puder ser exercido (neste sentido, o recente Acórdão deste Tribunal de 25 de Março de
2009, rec. n.º 918/08).
Assim sendo, torna-se evidente que a dívida exequenda não prescreveu ainda, não merecendo a
sentença recorrida que assim o decidiu qualquer censura.
6.2 Da caducidade do direito à liquidação
A pretensão da recorrente de que se considere a dívida exequenda inexigível por não ter sido
notificada da liquidação dentro do prazo de caducidade (alegações a fls. 105 a 107 dos autos e respectivas conclusões 5 a 7 supra transcritas) pressupõe a aceitação da proposição em que assenta, a de que
a dívida exequenda tinha natureza tributária, pelo que a válida notificação da liquidação se tinha de
realizar dentro do prazo de caducidade fixado na lei tributária.
Esta é, contudo, proposição que afastámos já, pelas razões supra expostas, pelo que, em conformidade, se julga inverificada a alegada inexigibilidade da dívida por falta de notificação da liquidação
no prazo de caducidade.
Acresce que, nos termos do n.º 3 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, a
exigibilidade da restituição das importâncias correspondentes aos benefícios financeiros recebidos não
está dependente de um acto de liquidação, mas da notificação do despacho que declara a caducidade
dos incentivos.
Improcede, pois, também a alegação da recorrente fundada na caducidade tributária.
6.3 Dos juros incluídos no título executivo
A sentença recorrida considerou que, nos termos do artigo 660.º, n.º 2 do Código de Processo
Civil, ficava prejudicado o conhecimento das demais questões (sentença a fls. 87 dos autos), não tendo,
por conseguinte, conhecido da questão da existência relativa aos juros devidos, suscitada pela então
oponente na sua petição de oposição (artigos 185.º a 215.º da petição de oposição, a fls. 18 a 20, verso,
dos autos).
A recorrente insurge-se contra este entendimento, defendendo que a questão devia ter sido conhecida por não estar prejudicada pela decisão tomada quanto à prescrição (alegações de recurso, a fls. 109
dos autos), e no mesmo sentido se pronuncia o Excelentíssimo Procurador Geral Adjunto junto deste
Tribunal no seu parecer junto aos autos e supra transcrito.
Embora a questão dos “juros devidos” apenas tenha sido colocada ao tribunal “a quo” no pressuposto de lhes serem aplicáveis o disposto nos artigos 44.º, números 1 e 2 da Lei Geral Tributária e 86.º,
n.º 1 do Código do Procedimento e do Processo Tributário, os novos argumentos agora invocados pela
recorrente — no sentido da aplicabilidade ao cálculo dos juros de mora do disposto os artigos 1.º, 3.º e
4.º do Decreto-Lei n.º 73/99 (alegações de recurso a fls. 110 e 111 dos autos e respectivas conclusões 12
a 15 supra transcritas) ou, subsidiariamente, do disposto no artigo 559.º do Código Civil e das Portarias
n.º 581/83 e n.º 339/87 (alegações de recurso a fls. 111 a 113 dos autos e respectiva conclusão 16 supra
transcrita) -, são compatíveis com a decisão tomada no sentido da natureza não tributária da dívida exequenda e não estão prejudicados pela decisão relativa à sua não prescrição, havendo pois que conhecer
da questão e na oposição, na medida em que a liquidação dos juros de mora não foi objecto de um acto
administrativo autónomo passível de impugnação contenciosa (sendo, pois, fundamento de oposição,
nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT).
A decisão da questão pressupõe, contudo, elementos de que este Tribunal não dispõe, pelo que terá
de ser apreciada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, devendo os autos baixarem à primeira
instância para conhecimento da questão dos juros de mora incluídos no título executivo.
O recurso merece, nesta parte, provimento.
- Decisão 7 — Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento parcial ao recurso, confirmando a sentença
recorrida quanto à improcedência da excepção de prescrição e ao não conhecimento da excepção de
caducidade e revogando-a quanto à questão do não conhecimento dos juros, devendo os autos baixarem
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à primeira instância para apreciação da questão da legalidade da liquidação dos juros de mora incluídos
no título executivo.
Custas pela recorrente na proporção do vencido e a final quanto aos juros.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação aduaneira. Descaminho. artigos 108.º, n.º 1 e 92.º, n.º 1, alínea d)
do RGIT.
Sumário:
I — Ao contrário do que sucede nos crimes, a regra nas contra-ordenações em geral,
de que as tributárias não são excepção (artigo 24.º, n.º 1 do RGIT), é a da sua
imputabilidade subjectiva a título de negligência, salvo disposição expressa da
lei em sentido diverso;
II — Existe disposição legal em sentido diverso, não apenas nos casos em que o tipo
de contra-ordenação diz expressamente que apenas a conduta dolosa constitui
infracção (vg. o n.º 1 do artigo 113.º e no n.º 1 do artigo 118.º do RGIT), mas
também nos casos em que a descrição legal do próprio tipo objectivo de ilícito é
incompatível com o cometimento meramente negligente;
III — Se o facto tipificado como contra-ordenação pelo n.º 1 do artigo 108.º em conjugação com a alínea c) do n.º 1 do artigo 92.º do RGIT se traduz na obtenção
do despacho aduaneiro de mercadorias ou vantagem fiscal mediante «falsas declarações» ou «qualquer outro meio fraudulento» — pressupondo que as «falsas
declarações» tipificadas sejam já um «meio fraudulento» — esta a descrição típica
do facto é incompatível com a imputação subjectiva a título de negligência, pelo
que o juízo sancionatório da conduta não pode subsistir.
Processo n.º 271/09-30.
Recorrente: Eduardo Silva Rangel.
Recorrido: Direcção-Geral das Alfândegas.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Eduardo Silva Rangel, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 23 de Outubro de 2008, que julgou improcedente o recurso
por si interposto de decisão de aplicação da coima com que foi sancionado, apresentando as seguintes
conclusões:
1ª A matéria de facto dada como provada indicia que a Recorrente praticou factos traduzidos
em “pequenos erros e inexactidões” na declaração aduaneira, os quais revestem violação negligente
do dever de cooperação.
2ª Assim sendo, a conduta do Recorrente consubstanciou a prática de contra-ordenação aduaneira prevista na segunda parte do artigo 11.º do R.G.I.T.
3.ª Não obstante, o Tribunal “a quo” qualificou os factos como contra-ordenações aduaneiras
previstas e punidas pelo n.º 1 do artigo 108.º (descaminho), conjugado com a alínea d) do n.º 1 do
artigo 92.º (crime de contrabando), ambos do R.G.I.T.
4.ª O que vale por afirmar que o Tribunal “a quo” qualificou (erradamente) a conduta da Recorrente como tendente “à obtenção de benefícios ou vantagens fiscais a partir de falsas declarações
ou de outros meios fraudulentos”.
5.ª Por outro lado, o Tribunal “a quo” não considerou a aplicação do instituto do pagamento
antecipado previsto no artigo 75.º do RGIT, requerido pela Recorrente quer na fase administrativa,
quer na fase judicial.
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6.ª Ora, a Recorrente tem direito a beneficiar do instituto do pagamento antecipado, pois a contra-ordenação prevista e punida pela segunda parte do artigo 11.º do R.G.I.T. é uma contra-ordenação
simples, como se poderá induzir da apreciação conjunta dos artigos 23.º e n.º 2 do artigo 24.º, ambos
do R.G.I.T.
7.ª Todavia, mesmo que se considerasse que os factos praticados pelo Recorrente deveriam ser
qualificados como contra-ordenação prevista no n.º 1 do artigo 108.º do RGIT, o que não se concede
como se demonstrou nas alegações, também tal instituto é aplicável ao caso dos autos, piois a alteração entretanto introduzida no texto deste mesmo preceito através da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de
Dezembro, veio consagrar, em concreto, um regime mais favorável para o Recorrente.
8.ª Ora, o direito fundamental emergente do n.º 4 do artigo 29.º da CRP e consagrado no n.º 4
do artigo 2.º do Código Penal, segundo o qual se aplica o regime legal que, concretamente, se revelar
mais favorável ao arguido, é ao caso directamente aplicável.
9.ª Pelo que, em consequência, o Tribunal a quo” deveria ter revogado a decisão administrativa
e decidido pela atribuição ao Recorrente do direito ao benefício do pagamento antecipado, a que se
refere o n.º 1 do artigo 75.º do R.G.I.T.
10.ª O Tribunal “a quo” violou as seguintes normas jurídicas: n.º 2 do artigo 24.º, n.º 1 do
artigo 75.º, n.º 1 do artigo 108.º e artigo 111.º, todos do R.G.I.T., n.º 4 do artigo 2.º do Código Penal
e n.º 4 do artigo 29.º da CRP.
Nestes termos e nos demais de Direito aplicáveis, vem a Recorrente requerer a Vossas Excelências, a revogação da decisão recorrida, substituindo-a por Acórdão que atribua ao Recorrente
o benefício do instituto do pagamento antecipado, nos termos do n.º 1 do artigo 75.º, fixando-se a
coima a aplicar em 50 euros e a redução a metade das custas processuais.
2 – Na sua resposta ao recurso o Ministério Público, defendendo a bondade da sentença recorrida,
conclui nos seguintes termos:
1.ª – Dá-se aqui por inteiramente reproduzida a factualidade constante dos pontos 1 a 8 da
douta sentença recorrida (fls. 111 e 112).
2.ª – Tal factualidade consubstancia a prática de declarações desconformes com a realidade,
embora cometidas de forma negligente, que determinaram a obtenção de um benefício ou vantagem
fiscal, no montante de € 2.272,29.
3.ª – Os mesmos factos integram, assim a prática de uma contravenção, na forma negligente,
prevista e punida pelas disposições conjugadas dos artigos 92.º/1/d) e 108.º/1 do RGIT este último
na redacção introduzida pelo DL 107-b/2003, de 31/12, punível com coima de € 150 a € 150.000,00.
4.ª – Trata-se de uma infracção grave, nos termos do estatuído no artigo 23.º/2 do RGIT, sendo
certo que só com a alteração do artigo 75.º do RGIT pela Lei 53-A/2006, de 29/12 passou a ser susceptível de beneficiar do instituto do pagamento antecipado da coima estatuído no citado normativo.
5.ª – Ao contrário da tese defendida pelo arguido recorrente a factualidade em causa nunca
poderia integrar a infracção simples prevista e punida no artigo 111.º/2 do RGIT.
6.ª – Efectivamente, esta contra-ordenação, traduzida na prática de inexactidões, erros ou
omissões nos documentos que o dever legal de cooperação postula só é de considerar verificada
quando estas inexactidões não devam ser consideradas infracções mais graves, que salvo melhor
juízo é o caso em análise.
7.ª – Portanto, nada há a apontar à qualificação jurídica da factualidade assente feita pela
sentença recorrida.
8.ª – Na data da aplicação da coima por parte da AF e, bem assim, na data da interposição do
recurso jurisdicional não era viável o pagamento antecipado da coima cominada, nos termos do
estatuído no artigo 75.º do RGIT.
9.ª – A partir da redacção dada ao artigo 75.º do RGIT pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro
passou a ser possível o pagamento antecipado da coima cominada no prazo da defesa.
10.ª – O arguido não tem direito ao instituto do pagamento da coima no prazo da defesa, pois
que, salvo melhor juízo, tal direito pressupõe que aquele aceite a coima que lhe é imputada, o que,
não é, manifestamente, o caso dos autos.
11.ª – A douta sentença recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação do direito à
factualidade apurada, não tendo violado quaisquer normativos, nomeadamente os referidos pelo
arguido recorrente.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença
recorrida, como é de LEI.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se nos seguintes
termos:
Objecto: Despacho do juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, em que os factos dados como provados foram juridicamente qualificados como contra-ordenação aduaneira, prevista no artigo 108.º
do RGIT e não aplicação do instituto do pagamento antecipado, previsto no artigo 75.º do mesmo
diploma legal.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
O recorrente entende que a matéria dada como provada no despacho recorrido, designadamente
as correcções detectadas em declarações simplificadas, não consubstanciam a contra-ordenação
tributária prevista no n.º 1 do artigo 118.º do RGIT, mas antes a contra-ordenação prevista no artigo 111.º do mesmo diploma legal.
Quais foram as incorrecções verificadas?
- Um valor declarado em dólares em vez de euros;
- Aplicação de uma taxa inferior à devida;
- Falta de declaração da totalidade das despesas optativas relativas à via aérea;
- Aplicação de uma taxa de direitos reduzida quando a utilizada na liquidação foi de 0%.
Estas irregularidades deram origem a uma diferença na prestação tributária de 2.272,29€,
sendo 1.757,79€ em sede de recursos próprios e 514,50€ na rubrica de IVA. Conforme afirma nas
suas alegações, no âmbito da sua actividade o recorrente no Mês de Janeiro de 2005 “globalizou” 54
declarações simplificadas a que correspondem 63 adições e uma dívida aduaneira de 106.682,14€.
Constituirão aqueles actos isolados falsas declarações ou meras inexactidões, erros ou omissões?
Entendemos que no conjunto do movimento efectuado no mês de Janeiro de 2005, em que a
esmagadora maioria das declarações simplificadas estavam correctamente preenchidas, as faltas
verificadas não são mais que erros ou inexactidões, não se traduzindo em declarações falseadas para
obter um benefício ou vantagem fiscal. A troca de uma unidade monetária ou a aplicação de uma
taxa diferente, quando se tratam dezenas de declarações com moedas distintas e variadíssimas taxas,
não parece integrar mais do que erro, inexactidão ou omissão a que alude o segundo segmento do
artigo 111.º do RGIT, ou seja, violação do dever de cooperação.
Já no que respeita ao benefício ao pagamento antecipado, a que se refere o artigo 75.º, n.º 1
do RGIT, acompanhamos a posição do Ministério Público na 1.ª instância. Na verdade, esta faculdade pressupõe que o arguido aceita a contra-ordenação que lhe é imputada e quer pagar a coima
respectiva no prazo para a dedução da defesa. Não pode o arguido qualificar a infracção a seu belo
prazer e, consequentemente, a coima mínima a pagar.
CONCLUSÃO
Nestes termos entendemos dever ser dado parcial provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Questões a decidir
São duas as questões a decidir: a primeira a de saber a conduta do arguido é subsumível na infracção
prevista e punível pelo n.º 1 do artigo 108.º conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 92.º do Regime
Geral das Infracções Tributárias (RGIT), na redacção vigente à data dos factos; a segunda, a de saber
se o arguido tem direito a beneficiar do pagamento antecipado da coima, questão a que apenas haverá
de dar resposta caso se conclua em sentido afirmativo relativamente à primeira questão, pois que, em
caso negativo, a questão fica prejudicada pela anulação da decisão administrativa de aplicação da coima.
5 – Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. No dia 04/04/2005, o técnico verificador de 1ª Classe Luís Miguel Oliveira, em serviço na
delegação do Aeroporto de Lisboa, participou que ao proceder ao controlo documental da Declaração
Complementar Global n.º 21, referente à globalização das declarações Simplificadas de Importação
do mês de Janeiro de 2005, processada em nome da firma Modelo Continente Hipermercados, S.A.
NIPC 502011475, com sede na Senhora da Hora, através do Despachante Oficial Eduardo da Silva
Rangel, cédula 0256R3, contribuinte fiscal n.º 141721200, com escritório na Av. Marechal Gomes
da Costa n.º 35, 1800-255 Lisboa, constatou a existência de incorrecções relativamente às OS n.º 13
(adição 14, n.º 20 (adição 22) e n.º 36 (adição 41), (fl. 3, 4 e 52)
2. Quanto à Declaração Simplificada n.º 13, a factura apresentada a despacho tinha o valor total
de 6.120,00 Euros, tendo sido utilizada parcialmente para um valor de 3.780,00 Euros. No entanto,
esse valor foi declarado como USD 3.780,00, gerando um contra-valor de 2.829,93 € (fl. 3, 4 e 52)
3. Relativamente à declaração simplificada n.º 20, para a mercadoria em causa foi declarada
uma taxa de 9,6% quando devia ser tributada à taxa de 12% (fl. 3, 4 e 52)
4. Relativamente à Declaração simplificada n.º 36, não foi declarada a totalidade das despesas
optativas relativas à via aérea num total de 411,06 Euros em vez de 15,06 Euros (fl. 3, 4 e 52)
5. Foram ainda apresentados os FORM A n.ºs EI 12403570 e EI 12403569, com origem na
Índia, com o benefício de uma taxa de direitos reduzida – 9,6%, quando a utilizada na liquidação
foi a taxa de 0% (fl. 3, 4 e 52)
6. Das irregularidades detectadas resultou uma diferença na prestação tributária de 2.272,29
Euros, sendo 1.757,79 Euros em sede de recursos próprios e 514,50 Euros na rubrica de IVA (fl. 3,
4 e 52)
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7. O arguido foi notificado para apresentar defesa, em 25/05/05 (cf. conjugação de folhas 43
e 44 e, data constante no carimbo dos CTT, aposto no aviso de recepção).
8. O que ocorreu em 31/05/05 (folhas 45 a 47);
9. A decisão recorrida tem o seguinte teor:
a) Vem este comportamento qualificado como constituindo contra-ordenação nos termos do
n.º 1 do art.º 108.º conjugado com a alínea d) do n.º 1 do art.º 92.º do Regime Geral das Infracções
Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001 de 5 de Junho, com a redacção dada pela Lei 107-B/2003
de 31 de Dezembro, por violação do art.º 199.º do Reg. CEE 2454/93 de 2 de Julho, que fixa determinadas disposições de aplicação do Código Aduaneiro Comunitário.
b) A correcta aplicação das taxas é essencial para o cumprimento de normas aduaneiras nacionais e comunitárias de política comercial e para que sejam cobrados os recursos próprios e IVA.
Por outro lado, o valor aduaneiro das mercadorias importadas é o valor transaccional, isto é, o valor
efectivamente pago ou a pagar acrescido das despesas a que houve lugar.
c) De todo o modo, a entrega de uma declaração tem valor vinculativo no que diz respeito quer
à exactidão das indicações nela constantes, quer quanto à autenticidade dos documentos juntos e
quanto à observância de todas as obrigações inerentes à sujeição das mercadorias ao regime simplificado.
d) A responsabilidade dos factos cabe ao Despachante Oficial, tendo ele próprio assumido e
concordado com a informação do conferente da declaração.
e) Quanto ao regime sancionatório, é verdade que o tipo do n.º 1 do art.º 108 conjugado com a
alínea d) do n.º 1 do art.º 92.º do RGIT excluía a punição a título de negligência, prevendo apenas
os factos que não fossem crime em razão do valor. No entanto, a Lei 107-B/2003 de 31 de Dezembro
traz uma alteração relevante onde se enquadra o caso presente, i.é, independentemente dos valores,
os factos descritos no art.º 92.º que forem praticados a título de negligência, podem então subsumir-se na previsão legal dos preceitos, razão porque deve ser afastado o pagamento antecipado, já que
estamos perante uma contra-ordenação grave
f) O que atrás foi exposto constitui o fundamento para a existência de infracção
g) Quanto à intensidade da culpa do arguido isto não só como factor integrante da própria
definição e existência da infracção tributária (n.º do art.º 2.º do RGIT) como critério orientador da
determinação concreta da coima a aplicar – artº 27º do RGIT tudo indicia que houve da sua parte
uma falta de cuidado a que, segundo as circunstâncias, estava (o)brigado e é capaz (art.º 15.º do
Código Penal), e como tal, actuou com negligência
h) Pela matéria de facto apurada e pela prova reunida, conclui-se que a infracção é grave, nos
termos do n.º 3 do artº 23.º do RGIT, mas a culpa diminuta do agente face aos elementos constantes
dos autos
i) Atenta a parte final do n.º 1 do art.º 27.º do RGIT, a coima deve, sempre que possível, exceder
o benefício económico retirado da prática da infracção tendo em conta que a situação tributária se
encontra regularizada e comprovada nos autos entende-se, embora sem esquecer o carácter sancionatório da decisão, ser de atenuar a coima a aplicar
j) Não existem nulidades processuais de que cumpra conhecer
k) Não existem causas de exclusão da ilicitude ou da culpa.
l) Deste modo, atento o disposto no n.º 1 do art.º 108.º conjugado com a alínea d) do n.º 1 do
art.º 92.º, o n.º 1 do art.º 27.º e o n.º 2 do art.º 24.º do RGIT – Regime Geral das Infracções Tributárias, aprovado pela Lei 15/2001 de 5 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 107-B/2003
de 31 de Dezembro, condeno o despachante Oficial Eduardo da Silva Rangel na coima de 2.500 €
acrescida de 53,40 de custas do processo. (fl. 53 e 54)
9. Por despacho de a fl. 88 e 89, foi decidido remeter os autos a tribunal
6 – Apreciando
6.1 Da subsunção da conduta do arguido na infracção prevista e punível pelo n.º 1 do artigo 108.º conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 92.º do RGIT
A decisão administrativa de aplicação da coima, confirmada pela sentença recorrida que reconhece
acompanhá-la de perto “nos seus precisos termos” (sentença a fls. 114 dos autos), condenou o arguido
na coima de 2.500 € acrescido de custas “atento o disposto no n.º 1 do art.º 108.º, conjugado com a
alínea d) do n.º 1 do art. 92.º, o n.º 1 do art. 27.º e o n.º 2 do art. 24.º do R.G.I.T. – Regime Geral das
Infracções Tributárias, aprovado pela Lei 15/2001 de 5 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pela
Lei 107-B/2003 de 31 de Dezembro” (n.º 9 do probatório supra transcrito e decisão de aplicação da
coima a fls. 54 dos autos).
Contra este enquadramento legal da conduta ilícita se insurge o recorrente, que entende ser a sua
conduta, ao invés, subsumível no artigo 111.º segunda parte do RGIT (alegações de recurso, a fls. 123
e 124 dos autos e respectivas conclusões 1.ª a 4.ª supra transcritas), perfilhando o Excelentíssimo
Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal idêntico entendimento (cfr. parecer a fls. 150 dos autos
e supra transcrito).
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Os factos imputados ao arguido vêm descritos nos números 1 a 5 do probatório fixado da sentença
recorrida e supra transcrito e consistem em “incorrecções relativamente às declarações Simplificadas
n.º 13, n.º 20 e 36” bem como à errada aplicação de taxa de IVA respeitante a importações com origem
na Índia detectadas aquando do controlo documental da Declaração Complementar Global n.º 21 (referente à globalização das Declarações Simplificadas de Importação do mês de Janeiro de 2005), datada
de 29 de Fevereiro de 2005 (cfr. participação a fls. 3 dos autos).
Vejamos se os factos descritos (imputados ao arguido a título de negligência – cfr. o n.º 10 da decisão
a fls. 54 dos autos e transcrita no probatório supra) se subsumem nas normas punitivas aplicadas.
É o seguinte o teor do n.º 1 do artigo 108.º do RGIT, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro (já vigente à data dos factos):
Artigo 108.º
Descaminho
1 – Os factos descritos no artigo 92.º, 93.º e 95.º da presente lei que não constituam crime em
razão do valor da prestação tributária ou da mercadoria objecto da infracção, ou, independentemente destes valores, sempre que forem praticados a título de negligência, são puníveis com coima
de € 150 a € 150 000.
Por sua vez, dispõe a alínea d) do n.º 1 do artigo 92.º do RGIT:
Artigo 92.º
Contrabando
1 – Quem, por qualquer meio:
a) (…)
b) (…)
c) (…)
d) Obtiver, mediante falsas declarações ou qualquer outro meio fraudulento, o despacho
aduaneiro de quaisquer mercadorias ou um benefício ou vantagem fiscal;
(…)
Os outros dois preceitos aplicados na decisão de aplicação da coima – os artigos 27.º, n.º 1 e o
artigo 24.º, n.º 2 do RGIT -, importam, não para a qualificação dos factos, mas para a graduação da
coima, momento necessariamente ulterior no juízo sancionatório e que não importa neste momento
considerar.
Assim, no que tipo legal de contra-ordenação imputada ao arguido diz respeito, temos como típica
a conduta daquele que obtiver, mediante falsas declarações ou qualquer outro meio fraudulento, o
despacho aduaneiro de quaisquer mercadorias ou um benefício ou vantagem fiscal (alínea d) do
n.º 1 do artigo 92.º do RGIT) mas cujo valor da prestação tributária ou da mercadoria objecto da infracção não exceda, respectivamente, 15 000 € ou 50 000 € (ex vi na parte final do n.º 1 do artigo 92.º
do RGIT) ou que, independentemente desses valores, seja cometida por negligência (cfr. o n.º 1 do
artigo 108.º do RGIT).
A possibilidade de a contra-ordenação de descaminho p.p. no n.º 1 do artigo 108.º ser imputada a
título de negligência não vem da versão originária do RGIT, antes lhe foi aditada pela Lei n.º 107-B/2003,
de 31 de Dezembro. E é sabido que, ao contrário do que sucede nos crimes, a regra nas contra-ordenações
em geral, de que as tributárias não são excepção (artigo 24.º, n.º 1 do RGIT), é a da sua imputabilidade
subjectiva a título de negligência, salvo disposição expressa da lei em sentido diverso. Disposição
legal que não terá de ser necessariamente uma norma dispondo que a contra-ordenação apenas é imputável a título de dolo (como sucede nas contra-ordenações p.p. no n.º 1 do artigo 113.º e no n.º 1 do
artigo 118.º do RGIT), pois que a punibilidade apenas a título de dolo pode resultar da descrição legal
do próprio tipo objectivo de ilícito, quando a realização do facto tipicamente ilícito seja incompatível
com a mera negligência.
Ora, é isto que sucede precisamente no caso dos autos, pois que se o facto tipificado como contra-ordenação se traduz na obtenção do despacho aduaneiro de mercadorias ou vantagem fiscal mediante
“falsas declarações” ou “qualquer outro meio fraudulento” - pressupondo que as “falsas declarações”
tipificadas sejam já um “meio fraudulento” – esta a descrição típica do facto parece logicamente incompatível com a imputação subjectiva a título de negligência.
Existe, pois, uma impossibilidade de subsunção de uma conduta meramente negligente num tipo
legal cujo conteúdo material pressupõe o dolo do agente e por conseguinte o facto cometido é atípico,
pois que não cabe não é subsumível da infracção tipificada pelas disposições conjugadas do n.º 1 do
artigo 108.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 92.º do RGIT.
Mesmo que assim não se entende-se, sempre se diria, acompanhando o parecer do Excelentíssimo
Procurador Geral Adjunto junto aos autos e supra transcrito, que as faltas verificadas não são mais
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que erros ou inexactidões, não se traduzindo em declarações falseadas para obter um benefício ou
vantagem fiscal. A troca de uma unidade monetária ou a aplicação de uma taxa diferente, quando se
tratam dezenas de declarações com moedas distintas e variadíssimas taxas, não parece integrar mais
do que erro, inexactidão ou omissão a que alude o segundo segmento do artigo 111.º do RGIT, ou seja,
violação do dever de cooperação, esta sim imputável quer a título de dolo quer a título de negligência,
como é regra. Observe-se, aliás, que como “erros”, “incorrecções” ou “irregularidades”, e nunca como
“falsas declarações”, foram as faltas cometidas caracterizadas ao longo do processo administrativo
(cfr. participação a fls. 3 dos autos, ficha de irregularidades a fls. 41 dos autos, relatório dos autos de
contra-ordenação a fls. 49 e respectiva decisão a fls. 52), chegando inclusive a admitir-se aí, que não na
sentença (fls. 114 dos autos), que a infracção pudesse integrar o tipo do artigo 111.º do RGIT (despacho
a fls. 88 e 89 dos autos), qualificação essa que seria a adequada aos factos praticados.
Terá, pois, de concluir-se que a sentença recorrida, bem como a decisão administrativa de aplicação da coima por aquela confirmada, procederam a uma ilegal subsunção dos factos ao Direito, pelo
que terão de ser anuladas.
E assim sendo, prejudicado fica o conhecimento da outra questão suscitada no presente recurso
(artigo 660.º, n.º 2 do Código de Processo Civil).
O recurso merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida
e anulando a decisão administrativa de aplicação da coima.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Declaração de Falência. Processo de Execução Fiscal. Fundamento de Oposição à
Execução Fiscal. Suspensão da Execução. Ampliação da Matéria de Facto.
Sumário:
I — A oposição à execução fiscal pode ter por objectivo a suspensão da execução
fiscal.
II — O prosseguimento desta após a declaração de falência viola o disposto nos artigos 264.º, n.º 1, do CPT e 180.º, n.º 1, do CPPT e constitui fundamento de oposição
à execução fiscal enquadrável na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
\III — Não constando da sentença recorrida os factos necessários para apreciar o recurso,
deve ser ordenada a ampliação da matéria de facto.
Processo n.º: 330/09-30.
Recorrente: Massa Falida da Sociedade de Construção Amadeu Gaudêncio, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A MASSA FALIDA da SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMADEU GAUDÊNCIO S.A.,
deduziu no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa uma oposição à execução fiscal instaurada
visando a cobrança de IRC do ano de 2004.
Aquele Tribunal julgou a oposição improcedente.
Inconformada a Oponente interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo,
apresentando alegações com as seguintes conclusões:
• A Douta Sentença recorrida, constante de fls. 85 e 86 julga improcedente a Oposição deduzida.
• Fundamenta a Decisão, no entendimento de que a Oposição Judicial deduzida não assenta em
nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1 do art. 204º. do Código do Procedimento e do Processo
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Tributário, concluindo que, como resulta da Petição Inicial, a Oponente apenas pretende a anulação do
acto de liquidação oficiosa de IRC relativa ao ano de 2004, estando em causa a legalidade da própria
liquidação, a qual terá que ser objecto de apreciação em sede de Impugnação Judicial e não em sede
de Oposição.
• Com o devido respeito, não concordamos com a Sentença proferida pelo Douto Tribunal “a quo”.
• Como resulta da Petição Inicial que serve de suporte à Oposição Judicial em crise, um dos
fundamentos invocados pela Oponente/Recorrente para deduzir Oposição à execução, tem por base o
disposto no nº, 3 do artº. 1198º. do C.P.C., nos termos do qual, a declaração de falência da Oponente,
agora Recorrente, obsta à instauração ou prosseguimento de qualquer execução contra a falida.
• Salvo melhor entendimento, o Douto Tribunal “a quo”, não tomou em consideração tal fundamento invocado pela Oponente, sendo certo que o mesmo se encontra incluído entre os fundamentos
previstos no n.º 1 do art. 204º. Do C.P.P.T.
• Como referimos, um dos fundamentos invocados na Oposição pela Oponente, prende-se com a
instauração da execução fiscal em momento posterior ao decretamento da falência da executada, o que
se reconduz à alínea i) do n.º 1 do art. 204º do C.P.P.T., pois do que aí se trata, é de outros fundamentos
não referidos nas alíneas a) a h) do referido preceito legal, a provar apenas por documento, desde que
tal não envolva a apreciação da legalidade da liquidação da divida exequenda, nem represente interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que extraiu o título.
• Neste sentido, a posição defendida pelo Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in Código do Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, II Volume, 2007, p, 369, onde pode ler-se
o seguinte que, citamos:
“Caberão nesta alínea i) por exemplo, as seguintes situações retiradas da Jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo: [...] a instauração de uma execução fiscal depois de ter sido decretada
a falência [...].
• Assim sendo, mal andou o Douto Tribunal “o quo”, ao não ter apreciado a Oposição deduzida
com base no fundamento invocado, integrado na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do citado Diploma
Legal, ou seja, no facto de a instauração da execução ter ocorrido depois da declaração de falência da
executada, violando o disposto no n.º 3 do art. 1198º. do Código do Processo Civil.
• Assim, entendemos que o Douto Tribunal “a quo”, se tivesse apreciado a Oposição em causa,
com base no fundamento invocado, ter-se ia pronunciado no sentido da procedência da Oposição Judicial, e consequentemente, pela extinção do Processo de Execução Fiscal que lhe está subjacente, com
base nos seguintes pressupostos:
• A SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMADEU GAUDENCIO, SA., Oponente, aqui Recorrente, recorreu ao Processo Especial de Recuperação da Empresa e da Protecção dos Credores previsto
no Decreto-Lei n.º 177/86, de 2 de Julho.
• Por Douta Sentença proferida em 22 de Março de 1995, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. 17º
do Decreto-Lei n.º 177/86, foi declarada a caducidade dos efeitos do despacho proferido nos termos
do art. 8º do mesmo diploma legal, declarando-se como consequência, a falência da referida sociedade
comercial.
• O Processo Especial de Falência da referida sociedade, aqui Recorrente, passou a reger-se, em
termos processuais e substantivos, pelas disposições incertas no Código do Processo Civil, aí se prevendo os efeitos da falência (cfr. art. 1189 e segs. do C.P.C.), as providências conservatórias relativas
à apreensão de bens (cfr. art. 1205º e segs. do CPC), a liquidação do activo (cfr. art. 1245º e segs. do
CPC), a verificação do passivo (cfr. art 1218º e segs. do CPC’, o pagamento aos credores (cfr. art. 1254º
e segs. do CPC’, bem como a prestação de contas de liquidação (cfr. art. 1261 c e segs. do CPC).
• Tal facto, resulta do disposto no n.º 3 do art. 8º do Decreto-Lei nº, 132/93 de 23 de Abril - que
aprovou o Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e de Falência - daí resultando
que, citamos, “Sem prejuízo do disposto no artigo 5º., para a extinção das câmaras de falência, o novo
código não se aplica às acções pendentes à data da sua entrada em vigor.
• Nos termos da Jurisprudência proveniente do Supremo Tribunal Administrativo [cfr, Acórdãos proferidos no âmbito dos Processos publicados na Internet com os n.ºs. 01895/02 e 0715/05) a
declaração de falência de uma sociedade comercial, é equivalente à “morte” das pessoas singulares,
concluindo-se assim, que a declaração de falência da sociedade comercial SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES AMADEU GAUDÊNCIO, SA. - proferida em 22 de Março de 1995 - implicou a “morte”
dessa mesma sociedade.
Dispõe o n.º 3 do art. 1198º do Código do Processo Civil - diploma legal que regula a tramitação
do respectivo Processo falimentar - que “0 declaração de falência obsta a que se instaure ou prossiga
execução contra a falida... “.
• À data da “morte”, por declaração de falência, da referida sociedade comercial. encontrava-se
em vigor o Código de Processo Tributário (C.P.T.).
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• O art. 264º. do CPT. dispunha que, com o despacho de prosseguimento da acção de recuperação
ou declarada a falência, seriam sustados os processos de execução que se encontrassem pendentes e
todos aqueles que de novo viessem a ser instaurados contra a empresa, logo após a sua instauração.
• Tendo a Oponente/Recorrente sido declarada falida em 1995, por aplicação do estatuído no
art. 264º do CPT, não poderiam, após tal data, ser instaurados quaisquer processos de execução visando
a falida em causa.
• Com base na conjugação do art. 1198.º. n.º 3 do C.P.C., com o n.º 1 do art. 264º. do CPT, a
Administração Fiscal, após a declaração de falência, deveria ter-se abstido de proceder à liquidação de
qualquer imposto, e consequentemente, à instauração de qualquer execução, sendo que, verificando-se a sua instauração, a mesma deveria ter sido declarada extinta na Douta Decisão em crise proferida
pelo Tribunal “a quo”, tendo como fundamento, precisamente, a violação das disposições legais acima
referenciadas.
• Concluímos pois, que mal andou o Tribunal “a quo” no Douta Decisão recorrida, já que, deveria ter considerado que a instauração de um processo de execução, na pendência de um processo de
falência, constitui fundamento para a dedução de Oposição Judicial, nos termos da alínea i) do nº, 1
do art. 204º. do C.P.P.T..
- Como consequência, deveria ter-se decidido pela procedência da Oposição deduzida, tendo em
consideração a “morte”, em 1995, da sociedade comercial em causa, fundamentando tal decisão no
violação do disposto no n.º 3 do art. 1198º. do C.P.C., conjugado com o disposto no n.º1 do art. 264º
do CPT
• A liquidação de IRC efectuada pela Administração Fiscal relativo ao ano de 2004, bem como
a instauração do respectivo Processo de Execução Fiscal, é ilegal, por violar o disposto no n.º 3 do
art. 1198º. do C.P.C., e o disposto no n.º 1 do art. 264º do CPT., bem como o Sentença Falimentar
proferida, devidamente transitada em julgado,
• Acresce ainda que, tratando-se o Oponente/Recorrente de uma sociedade falida, e consequentemente “morta” (posição defendida pelo Supremo Tribunal Administrativo), esta tomou-se insusceptível
de gerar rendimento tributável, não podendo este ser apurado ou ficcionado, razão pela qual a liquidação de IRC efectuado, é manifestamente inconstitucional, violando o disposto no nº, 2 do art. 104º.
da Constituição da República Portuguesa, que impõe que a tributação das empresas incida sobre o seu
rendimento real.
• Assim sendo, a Douta Sentença recorrida teria que ser considerada nula, por omissão, já que
deveria ter-se pronunciado no sentido da inconstitucionalidade da liquidação de IRC efectuada pela
Administração Fiscal, com fundamento na violação da referida disposição constitucional.
• A Douta Sentença recorrida, refere ainda que os argumentos invocados pela Oponente, se reconduzem à apreciação da legalidade ou ilegalidade do próprio acto de liquidação de imposto, constituindo
estes, fundamentos de Impugnação Judicial, e não do Processo de Oposição Judicial.
• Sendo esta o posição assumida pelo Douto Tribunal “a quo”, então mal andou ao decidir da
forma como decidiu, já que deveria ter ordenado a convolação da Oposição, em Impugnação Judicial,
o que não se verificou.
• Ao decidir como decidiu, o Douto Tribunal “o quo”, violou o disposto no nº, 3 do art. 97º, da
Lei Geral Tributária, bem como o princípio da celeridade processual, pondo em causa a concessão de
uma tutela jurisdicional efectiva e plena que a Oponente merecia.
Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a Douta Sentença
Recorrida, em termos em que se dê provimento à Oposição Judicial deduzida e consequentemente,
se julgue extinto o Processo de Execução Fiscal que lhe está subjacente, fazendo-se assim JUSTIÇA.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Acompanhamos o parecer do Ministério Público na I.B instância, que entendemos fazer correcta
interpretação da Lei.
Com efeito a pendência de processo de falência e a instauração de execução fiscal depois de ter
sido decretada a falência constituem fundamentos de oposição à execução, contemplados na alínea i)
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
Existe abundante jurisprudência do STA neste sentido, designadamente a citada pelo Exmo.
Conselheiro Jorge Lopes de Sousa na 5.3 edição do Código de Procedimento e Processo Tributário,
II volume, página 369, nota 44.
CONCLUSÃO
Nestes termos e sem necessidade de outras considerações, é nosso parecer merecer provimento o
recurso interposto e, em consequência, dever ser revogada a decisão recorrida.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida julgou-se a oposição improcedente por se ter entendido que a Massa
Falida oponente pretende discutir a legalidade da liquidação de IRC de 2004 e tal não ser viável à face
do art. 204.º, n.º 1, do CPPT.
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No presente recurso jurisdicional, a Oponente defende, em suma, que invocou como fundamento
da oposição a indevida instauração da execução fiscal, em momento posterior à declaração de falência
da sociedade referida, fundamento que considera enquadrável na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do
CPPT.
Os arts. 264.º, n.º 1, do CPT e 180.º, n.º 1, do CPPT não obstam à instauração de processos de
execução fiscal após a declaração de falência, mas proíbem o seu prosseguimento, logo após a instauração.
A oposição à execução fiscal pode ter objectivo a suspensão da execução e o prosseguimento
desta após a declaração de falência tem sido considerado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal
Administrativo como um fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na alínea i) do n.º 1
do art. 204.º do CPPT. (1)
Por isso, não se justifica rejeitar a oposição ou decidir a sua improcedência com fundamento na
não invocação de um fundamento de oposição à execução fiscal por essa razão.
No entanto, constata-se que na sentença recorrida não são indicados os factos que se consideram
provados, pelo que não há elementos que permitam concluir que se verificou a situação fáctica referida
pela Recorrente de prosseguimento da execução fiscal após a declaração de falência.
A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em recursos em processos julgados inicialmente pelos tribunais tributários, apenas conhece de matéria de direito (art. 12.º,
n.º 5, do ETAF de 2002), tendo, portanto, meros poderes de revista.
Assim, devendo a actividade do Supremo Tribunal Administrativo, em processos julgados inicialmente pelos tribunais tributários, limitar-se à aplicação do direito aos factos materiais fixados pelo
tribunal recorrido (art. 729.º, n.º 1, do Código de Processo Civil), não tendo este fixado quaisquer
factos, impõe-se ordenar a ampliação da matéria de facto, em consonância com o preceituado no n.º 3
do mesmo artigo e art. 730.º, n.ºs 1 e 2, do mesmo Código, devendo na sequência da fixação aplicar-se
o regime jurídico atrás definido.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso jurisdicional, em anular a sentença
recorrida e em ordenar a ampliação da matéria de facto a fim de ser apurado se o processo de execução
fiscal prosseguiu após a declaração de falência, devendo o Tribunal recorrido aplicar aos factos que
apurar o regime legal que atrás ficou definido.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta
do Vale.
(1) Neste sentido, podem ver-se os acórdãos STA de 14-10-98, recurso n.º 22653, AP-DR de 21-1-2002, página 2805,
e de 24-3-99, recurso n.º 22936.

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Manifestações de fortuna. Prova
da fonte de rendimentos
Sumário:
I — Tem lugar avaliação indirecta da matéria tributável quando o contribuinte evidencie
manifestações de fortuna previstas na tabela que consta do n.º 4 do artigo 89.º-A
da LGT.
II — Quando se prova a existência de uma das manifestações de fortuna dos tipos aí
previstos, cabe ao sujeito passivo a prova de que correspondem à realidade os
rendimentos declarados e de que a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas
não é rendimentos sujeitos a declaração em sede de IRS.
III — Demonstrando-se que os rendimentos declarados em sede de IRS acrescidos de
empréstimos contraídos pelo sujeito passivo totalizam valor superior ao das manifestações de fortuna, deve entender-se que foi feita a prova exigida pelos n.os 3
e 4 do artigo 89.º-A da LGT e que, por isso, não pode efectuar-se a avaliação
indirecta da matéria tributável nos termos aí indicados.
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Processo n.º 403/09-30.
Recorrente: Director de Finanças de Bragança.
Recorrido: Vítor Manuel Baltasar Morais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – VÍTOR MANUEL BALTASAR MORAIS interpôs no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela recurso de um acto praticado pela Senhora Directora de Finanças de Bragança de correcção
da matéria tributável de IRS do ano de 2006, praticado ao abrigo do disposto no art. 89.º-A da LGT.
Aquele Tribunal julgou o recurso procedente e anulou o acto impugnado.
Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
A) Nos termos do n.º 4, do art. 89º-A da LGT, o valor mínimo a considerar para efeitos de fixação
do rendimento tributável, a integrar na categoria G em sede de IRS, é o rendimento padrão que resulta
taxativamente da tabela constante do referido dispositivo, não podendo ser fixado qualquer montante
inferior.
B) O acórdão recorrido fez errada interpretação e aplicação do art. 89º-A da LGT, ao considerar que em resultado da justificação parcial efectuada pelo contribuinte, uma vez que “o parcelar de
€ 154.000,00 não basta para que a AT ss possa prevalecer da aplicação do disposto no art. 89º-A da LGT,
pela simples razão que a lei só permite o recurso à AT do instrumento de cálculo indirecto consagrado
nesse normativo quando as compras de imóveis o valor € 250.000,00”.
C) Com efeito, são requisitos da avaliação indirecta do art. 89º-A da LGT a declaração de rendimentos que mostre uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão
resultante do n.º 1 da tabela a que se refere o n.º 4 daquele artigo e a existência de manifestações de
fortuna constantes do mesmo número e tabela.
D) Em face não só da letra da lei mas do sistema adoptado pelo legislador, afigura-se que não
tendo o contribuinte logrado justificar de forma integral os valores afectos à aquisição do bem ou bens
que determinaram a instauração do procedimento de avaliação, procede-se à estimativa de rendimento
tributável através de índices que a partir do valor do bem permitem operar uma presunção inexorável
de certo rendimento.
E) Tais índices são os tipificados na tabela que consta do n.º 4, do art. 89º-A da LGT.
F) Temos, assim, de um lado, o valor do bem que, tratando-se de imóveis, corresponde ao valor
da sua aquisição, e de outro, um coeficiente, expresso em percentagem, através do qual se obtém aquilo
que a lei designa como rendimento padrão.
G) Não há lugar à aplicação de qualquer outro valor inferior em sede de determinação do rendimento por manifestações de fortuna.
H) A letra da lei é taxativa neste sentido. O carácter mínimo do rendimento assim fixado decorre
directamente do texto do n.º 4, ao estabelecer que “quando o sujeito passivo não faça a prova referida no
número anterior, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G,
quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no art. 90º que permitam à
administração tributária fixar rendimento superior, o rendimento padrão apurado nos termos da tabela
seguinte”.
l) Com esta imposição, a lei apenas possibilita que, em certas circunstâncias, a administração fixe
rendimento superior ao rendimento padrão apurado segundo a tabela, mas nunca rendimento inferior.
Consagrou-se assim uma solução inteiramente objectiva.
J) A interpretação da Administração Tributária subjacente à decisão anulada pela douta sentença “a
quo”, tem, aliás, acolhimento no Acórdão desse Supremo Tribunal Administrativo proferido no processo
n.º 234/08, de 16/04/2008, de acordo com o qual, a tese de que a demonstração de parte da proveniência
do valor da aquisição dos imóveis seria justificativa para deixar de haver lugar à avaliação indirecta
da matéria colectável, pois teria deixado existir desproporção entre os rendimentos declarados e o rendimento padrão, entendido este como 20% do valor de aquisição, subtraído do valor justificado, “não
tem qualquer correspondência com a norma aplicável, pois em nenhuma situação a lei manda subtrair
ao valor da aquisição o valor justificado por outras fontes para calcular o rendimento padrão”.
L) Sufragando a mesma orientação jurisprudencial, o Acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, recentemente proferido em 29 de Janeiro de 2009, no processo n.º 761/08, concluiu:
“na determinação da matéria colectável ao abrigo do disposto no artº 89º-A da LGT, quando falia a
declaração de rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna, deve considerar-se
como rendimento tributável, em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, o rendimento padrão apurado nos termos da tabela do n.º 4 do citado artigo, que, tratando-se de imóveis, é de 20% do valor de
aquisição”.
M) O mesmo entendimento encontra arrimo na doutrina. Escrevem DIOGO LEITE DE CAMPOS,
BENJAMIM SILVA RODRIGUES E JORGE LOPES DE SOUSA, in Lei Geral Tributária Comentada
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e Anotada, 3ª edição, pp. 453 e 454, Vislis Editores: “constatada a existência de uma situação deste tipo
deixa de valer a presunção da veracidade da declaração do contribuinte, se a tiver efectuado (art. 75º,
n.º 2, al, d)) e passará a ser sobre ele que recai o ónus de provar que os rendimentos declarados correspondem à realidade e que a fonte dos rendimentos necessários para assegurar as manifestações de
fortuna evidenciadas não é a obtenção de rendimentos sujeitos a tributação em IRS. Na falta dessa prova,
considera-se que, no mínimo, o rendimento tributável em IRS é o que resulta da tabela que consta do
n.º 4 deste artigo, podendo, no entanto, ser fixado rendimento superior, se tal resultar da utilização de
métodos indirectos de determinação da matéria tributável no art. 90.º”.
N) Também XAVIER DE BASTO, in O princípio da tributação do rendimento real e a Lei Geral
Tributária, Revista Fiscalidade, n.º 5, pp. 20 e 21, considera: “se não for feita a prova da fonte das
manifestações de fortuna, nos termos do n.º 3 do referido art. 89º-A, o que sucede é que se procede
a uma avaliação indirecta que inexoravelmente vai considerar rendimento tributável o ‘rendimento
padrão’ constante da tabela do n.º 4 da mesma disposição. A avaliação indirecta (...) opera apenas com
o rendimento padrão, impondo este como matéria colectável, sem mais considerações. A avaliação
indirecta deixa assim de ser subsidiária da avaliação directa e de visar, como aquela, a determinação do
rendimento real do contribuinte. Dir-se-ia até que, neste caso, a avaliação indirecta tem características
sancionatórias, já que a administração fiscal deverá considerar um rendimento superior ao rendimento-padrão se existirem indícios fundados de que ele foi obtido, mas poderá nunca apurar um rendimento
inferior (cfr. n.º 4 do art. 89º-A), mesmo que encontre indícios de que assim foi.”
O) A Administração está vinculada à aplicação de métodos indirectos para a determinação do
rendimento sujeito a IRS em caso de Manifestações de Fortuna e outros Acréscimos Patrimoniais Não
Justificados.
P) Recorde-se que o artigo 89º-A foi aditado à LGT pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, no
âmbito de uma reforma levada então a cabo e cujo objectivo era a luta contra a fraude e evasão fiscais,
na tinha de resto do que têm sido as afirmações de princípio de todos os governos constitucionais.
Q) A inclusão de tal norma corresponde ao reconhecimento de que certas circunstâncias levantam
grandes dificuldades à determinação do rendimento real dos contribuintes.
R) Assim, foi considerado legítimo pela Assembleia da República que, verificados determinados
pressupostos objectivamente previstos na lei, fosse possível à Administração não aceitar como correctas
as declarações de rendimento feitas pelos contribuintes, caso exprimissem rendimentos manifestamente
insuficientes para a aquisição das manifestações de fortuna evidenciadas, fixando-se os critérios de
avaliação da matéria colectável por métodos indirectos.
S) Na verdade, in casu, o Recorrente não comprovou a totalidade da fonte das importâncias utilizadas na aquisição dos imóveis em causa nos presentes autos.
T) Pelo que, a decisão da Administração não sofre de qualquer ilegalidade, já que o contribuinte
não provou factos susceptíveis de infirmar o juízo permitido pelo artigo 89º-A da LGT, na fixação de
rendimento padrão apurado nos termos do n.º 4 do mesmo artigo.
Nestes termos e nos mais de Direito que V. Exas. Doutamente suprirão, deve o presente recurso ser
julgado procedente, e em consequência, revogar-se o douto Acórdão “a quo”, confirmando-se a decisão
da Directora de Finanças de Bragança que fixou ao então Recorrente e ora Recorrido, o rendimento
tributável de IRS, no ano de 2006, no montante de € 229.400,00, nos termos do art. 89º-A da LGT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Face à factualidade dada como provada, o Tribunal recorrido entendeu que o contribuinte justificou parcialmente, com dois empréstimos bancários, os meios financeiros que utilizou para adquirir
dois imóveis. Daí entender que o modo de determinar se há ou não lugar à utilização de métodos
indirectos na fixação do rendimento colectável, passa por se subtrair ao valor de compra dos imóveis
o valor daquela justificação parcial. Como no caso concreto o valor assim obtido é inferior ao rendimento padrão fixado na tabela constante do n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT, para a compra de móveis, a
sentença recorrida decidiu estar a Administração Tributária impedida de fixar por métodos indirectos
o rendimento colectável.
Entendemos não ter sido feita correcta interpretação e aplicação da lei. O que está em causa é
saber se a justificação dos meios para a aquisição das manifestações de fortuna por parte do contribuinte
tem de ser total ou, se uma justificação parcial, é susceptível de gerar um novo cálculo para efeitos de
determinação do rendimento padrão.
O n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT preceitua que o rendimento padrão se obtém, no caso de imóveis,
calculando 20% do valor de aquisição, interessando agora saber se esse valor deve ser entendido como
o preço efectivamente pago pelo imóvel ou se ao mesmo deve ser subtraído o montante justificado
pelo contribuinte.
Sufragamos o entendimento da Fazenda Nacional, bem como a Doutrina e Jurisprudência amplamente citadas na sua alegação de recurso (fls. 238 a 248). Com efeito, a interpretação a dar ao dispositivo legal a que nos temos vindo a referir, deve fazer-se no sentido de que o contribuinte tem o ónus de
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comprovar a totalidade da proveniência do capital dispendido, não sendo de admitir a possibilidade de
comprovação parcial. E deve interpretar-se assim porque a lei em nenhuma situação, manda proceder
àquela subtracção para efeitos de cálculo do rendimento padrão.
Na verdade, como resulta dos n.º 3 e 4 do artigo 89.º-A da LGT, quando o contribuinte não faça
prova de que os rendimentos por si declarados correspondem à realidade e de que é outra a fonte de
manifestações de fortuna ou o acréscimo de património e não existam indícios fundados que permitam
fixar rendimento superior, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na
categoria G, o rendimento padrão apurado nos termos da tabela atrás referida, que no caso sub judice,
é de 20% do valor de aquisição.
CONCLUSÃO
Nestes termos é nosso parecer dever ser dado provimento ao recurso interposto pela Directora de
Finanças de Bragança, revogando-se, em consequência, a decisão recorrida.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Por ofício datado de 31/12/2008 foi o contribuinte (aqui Recorrente) notificado das correcções
à respectiva matéria colectável, bem como com cópia do Relatório da Inspecção Tributária que, na
parte que aqui releva, se transcreve:
CAPÍTULO II – Objectivos, âmbito e extensão da acção inspectiva
II - 1. Credencial e período em que decorreu a acção:
¾Ordem de Serviço n.º 01200800196, a análise teve início a 019/11/2008.
II - 2. Motivo, âmbito e incidência temporal:
¾ Motivo - Acção dirigida aos adquirentes de imóveis do valor igual ou superior a 250.000,00€
que evidenciam uma desproporção superior a 50% para menos em relação ao rendimento padrão a
que se refere a tabela prevista no n.º 4 do art. 89º A da LGT (Manifestações de Fortuna), bem como
do acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, referindo a alínea f) do art. 87º da LGT (avaliação indirecta)
quando exista uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço, entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património ou consumo evidenciados pelo sujeito passivo, no mesmo período de
tributação foi constatado que o contribuinte Vítor Manuel Baltasar Morais NIF 195 344 308 efectuou
a aquisição de imóveis pelo valor de 997.000,00€.
¾ Âmbito - IRS: Imposto sobre Pessoas Singulares - Categoria A (Rendimentos do trabalho
dependente), Categoria F (Rendimentos prediais).
¾ Incidência temporal - Exercício de 2006.
II - 3. Outras Informações:
¾ Sujeito Passivo A: Vítor Manuel Baltasar Morais
¾ Residência: Rua Alexandre Herculano n.º 60, 5300-075 Bragança
¾ NIF: 195 344 308
¾ SF: 0485 - Bragança
¾ Sujeito Passivo B Sandra Pinto Afonso
¾ Residência: Rua Almirante Reis n.º 12 - 2 Esq., 5300-077 Bragança
¾ NIF: 214 820 599
¾ SF: 0485 – Bragança
Os Contribuintes em análise Vítor Manuel Baltazar Morais e Sandra Pinto Afonso auferem
rendimentos da categoria A (Rendimentos do trabalho dependente), e da Categoria F (Rendimentos
prediais).
Acresce ainda referir que o sujeito passivo A, é sócio da empresa Moto Morais Sociedade Unipessoal Lda. NIPC 502 551 046 desde ano de 2004 tendo sido também administrador da mesmo desde
1991 até 2004, é administrador da empresa Cosmotécnica Informática e Comunicação Lda. com o
NIPC 503483133 desde 1998 e é também sócio da empresa Desportos Humberto M. C. de artigos de
Desporto e Laser Lda. NIPC 503 699 837 desde o ano de 2003 tendo sido administrador da mesma
desde 1996 até 2004, (cf. Anexo 1).
O sujeito passivo B é desde o ano de 2006 sócia das empresas, Desportos Humberto M.C. de
artigos de Desporto e Lazer Lda. NIPC 503 699 837 e True Path – Construções Lda. NIPC 507904150
(cf. Anexo 1).
CAPÍTULO III – Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à
matéria tributável
Com correcções (impresso-tipo anexo).
CAPÍTULO IV – Motivos e exposição dos factos que implicam o recurso a métodos indirectos
Através da consulta às aplicações informáticas da DGCI, constatou-se que o sujeito passivo Vítor
Manuel Baltasar Morais NIF 195 344 308 procedeu em 2006 à aquisição dos imóveis inscritos na matriz
predial urbana de freguesia (Sé) Bragança (anexo 2) sob os artigos 1871, 3545-P e 5403, pelo valor
do 997.000,00 €, acrescido do correspondente Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de
Imóveis no montante do 59.577,00 €, perfazendo um total de aquisições no valor de 1.056.577,00 €.
Também no ano de 2004, foram, por si, adquiridos, os prédios urbanos inscritos na matriz predial
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urbana da freguesia de Bragança (Sé) (anexo 2) sob os artigos 6510-I, 6510-T e 3333-A, no montante
de 150.000,00 €, acrescido do correspondente Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas
de Imóveis no valor do 9.911,20€ perfazendo um total de aquisições de 159.911,20 € nesse ano. Por
outro lado, analisadas as declarações de rendimentos de IRS, mod. 3 de 2006, deste agregado familiar,
verifica-se que foi declarado um rendimento colectável de 50.005,98 €, sendo que em 2004 foi declarado o rendimento colectável de 12.468,11 €. Confrontados os valores declarados com as aquisições
efectuadas nos anos em análise verifica-se que existem sinais exteriores de riqueza não reflectidos nas
declarações de rendimentos que se enquadram nos art.º 87º alínea d) e 89º-A da LGT.
Através de ofício nº. 5021 datado de 26.09.2007 (anexo 3) foi o Sr. Vítor Morais notificado para
esclarecer a divergência entre o acréscimo de património e o rendimento declarado, tendo respondido
que as aquisições no ano de 2004, dos artigos 6510-I e 6510-T foram, resultado de uma doação do seu
pai, Humberto Manuel Morais referindo, ainda, que estes foram adquiridos por este em 1998 e 1999
sem anexar qualquer prova concreta (anexo 4).
Confrontadas as declarações prestadas pelo contribuinte, Victor Morais, com os registos existentes
nas aplicações informáticas do património da DGCI, constata-se que os imóveis com os artigos matriciais 6510-I e 6510-T lhe foram alienados por Emílio Fernandes Esteves NIF 147 181 360 com data
de declaração para efeitos de IMI a 10/11/2004 (anexo 2), não se verificando, desta forma, a referida
doação. Já no que diz respeito ao artigo 3333-A o sujeito passivo refere que o adquiriu com recurso ás
suas economias e a um empréstimo familiar, sem efectivar qualquer prova destes factos.
No que respeita ás aquisições efectuadas no ano de 2006 o sujeito passivo refere que o artigo 3545-P
foi adquirido com recurso a capital próprio pelo valor de 4.000,00 € tendo este sido alienado em Maio
de 2007. Quanto aos artigos 5403 e 1871 adquiridos pelo valor de 375.000,00 € e 618.000,00 €, o
contribuinte refere que foram adquiridos com recurso a um empréstimo bancário no montante de
395.000,00 € e 700.000,00 € respectivamente, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região
de Bragança, (anexo 5).
De salientar que de acordo com autorização do Sr. Vítor Morais foi solicitado à Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo da Região de Bragança que indicasse quais os valores de mútuos contraídos junto da
instituição nos anos de 2004, 2005 e 2006, bem como o montante de encargos ou serviço da dívida
suportados naqueles anos.
Em resposta (anexo 6) aquela Instituição Financeira refere que nos anos de 2004 e 2005 o Sr. Vítor
Morais não contraiu qualquer empréstimo e nos anos de 2006 e 2007 contraiu mútuos nas importâncias
do 1.095.000,00 € e 640.000,00 € respectivamente.
Ainda de acordo com informação do extracto bancário o total de encargos suportados, pelo sujeito
passivo, naqueles anos é de respectivamente 18.085,96 € e 114.297,18 €.
Relativamente a 2007 confrontando o valor inscrito na declaração Mod 3 como custos financeiros
(114.297,18 €) com o rendimento declarado (97.807,34 €), facilmente constatamos que os seus rendimentos não são suficientes para suportar os encargos bancários (juros mais amortizações) pelo que
desconhecemos qual a fonte de rendimentos do contribuinte.
Acresce referir que da análise da conta corrente do Sr. Vítor Morais (anexo 7) não se extrai que
o empréstimo contraído tenha servido para pagamento das referidas aquisições, porquanto o sujeito
passivo é sócio de várias empresas que foram objecto da entrada de suprimentos e/ou prestações suplementares de capital em montantes significativos (anexo 8).
Na sequência da resposta do contribuinte ao ofício n.º 5021 foi ainda efectuada uma análise adicional à situação contributiva do sujeito passivo aos seguintes pontos:
1. Através da aplicação informática da DGCI em relação ao ano de 2006, foi constatado que o sujeito
passivo A aufere rendimentos da categoria A (rendimentos do trabalho dependente) provenientes da Sociedade Comercial com e denominação de Mota Morais Sociedade Unipessoal Lda. NIPC 502 555 046,
da qual foi administrador de 1991 até 2004 e sócio de 2004 até à presente data. Quanto ao sujeito
passivo B, Sandra Pinto Afonso aufere também rendimentos da categoria A (rendimentos do trabalho
dependente provenientes de Humberto Manuel Morais NIF 143 201 875. Os contribuintes em questão
auferem também rendimentos da categoria F (rendimentos prediais), nos valores de 14.080.000€ e
46.126,88 € nos anos de 2006 e 2007 respectivamente (Cf anexo 9).
Constatou-se também que estes dois contribuintes só entregam as suas declarações de rendimentos
em conjunto a partir do ano de 2006, inclusivé.
Foi também verificado que o sujeito passivo A no ano de 2004 auferiu rendimentos de categoria B
(rendimentos profissionais e empresariais), da actividade CAE-052485 Comércio a Retalho de artigos de
Desporto com data de início de actividade a 2001-03-07 e data da cessação a 2005-12-31 enquadrado
no regime normal trimestral de IVA a com contabilidade organizada por opção. Auferiu também rendimentos da categoria A. categoria E (rendimentos de capitais) e categoria F (rendimentos prediais).
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2. Da consulta às declarações anuais de rendimentos Modelo 3, ao sujeito passivo Victor Morais,
constatou-se que:
a) No anexo C as declarações Mod. 3 apresentam prejuízos fiscais (resultados líquidos do exercício) nos anos 2002 (-11.968,62 €), 2003 (-19.028,78 €), 2004 (-36.622,26 €) e em 2005 o resultado
líquido positivo de 35.056,21 €.
b) Das declarações anteriormente identificadas e no que respeita às liquidações delas resultantes,
verificam-se os seguintes valores:
- 2002
º Rendimento global - 7.813,43 €
º Rendimento Colectável - 4.806,62 €
- 2003
º Rendimento global – 12.633,76 €
º Rendimento Colectável – 8.746,36 €
- 2004
º Rendimento global -16.234.38 €
º Rendimento Colectável - 12.408,11 €
- 2005
º Rendimento global - 68.731.07 €
º Rendimento Colectável - 35.704.02 €
- 2006 em conjunto com Sandra Pinto Afonso
º Rendimento global - 57.949,60 €
º Rendimento Colectável - 50.005,98 €
3. Foi também verificado que o agregado familiar tem quatro dependentes a cargo.
4. No que respeite ao património foi constatado que desde o ano de 2000 até à presente data houve
um incremento patrimonial de 747.812,79 €. ou seja em 2000 o valor total do património do sujeito
passivo era de 76.425,34 € e em 2008 é já de 823.238,13 €, Cf documentos em anexo 10.
5. Também através das aplicações informáticas se verificou que nas empresas das quais o sujeito
passivo é sócio houve entradas de capital através de prestações suplementares e suprimentos de sócios
e outras aquisições de bens.
6. Constatou-se também que no ano de 2004, forem adquiridos por 150.000,00€, os prédios urbanos inscritos na matriz predial urbana da freguesia do Bragança (Sé) sob os artigos 6510-I. 6510-T
e 3333-A, com o correspondente Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis no
montante de 9.911,20 € perfazendo um total de aquisições no valor de 159.911,20 €.
7. Também se verificou através da consulta à aplicação Informática do património, que no ano de
2005 se deu e conclusão das obras efectuadas no prédio urbano com o artigo matricial 231 na freguesia
da Sé Bragança com o valor patrimonial da 781,14 €, originado desta forma dois novos artigos o 7330-A.
e 7330-B com os valores patrimoniais de 127.280,00 € e 73.740,00 € respectivamente.
Analisados estes factos, verifica-se que os encargos e aquisições são manifestamente superiores
aos rendimentos declarados e que os créditos bancários na base da Justificação apresentada têm os consequentes encargos e gastes acrescidos. Assim, uma vez que não se encontra justificada a proveniência
dos rendimentos para fazer face aos encargos verificados (despesas quotidianas do agregado, nomeadamente viaturas, alimentação, vestuário, despesas com habitação, créditos contratados, aquisições
de imóveis, etc.) e os argumentos apresentados serem insuficientes, mantemos o referido projecto de
decisão de aplicação de métodos indirectos para a determinação ao rendimento sujeito a IRS.
De tudo quanto foi dito e analisado verifica-se que o sujeito passivo não consegue fazer qualquer
prova da utilização de capitais para as referidas aquisições sem acarretar novos montantes de encargos,
resultando, uma insuficiência dos rendimentos declarados para responder as despesas quotidianas do
agregado familiar, acrescendo a estas um diferencial positivo de novos encargos gerados pelos referidos
crédito contratados.
Analisando a liquidação da declaração de rendimentos do sujeito passivo Vítor Morais e Sandra
Afonso referente ao ano 2006 (anexo 11) ano de aquisição dos imóveis, constatamos que os seus rendimentos são manifestamente inferiores aos rendimentos padrão evidenciados na tabela do n.º 4 do
art. 89º A da LGT como seguidamente se evidencia:
Ano
de aquisição

Valor total
das aquisições (€)

% Nos termos
da tabela art. 89º-A

Rendimento
padrão (€)

Rend. global
declarado (€)

2006

997.000,00

20%

199.400,00

57.949,60

2. Como o sujeito passivo não faz prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e portanto é outra a fonte das manifestações de fortuna ou acréscimos de consumo, encontram-se
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reunidas de acordo com o n.º 3 do art. 89º-A da LGT as condições para aplicação da tabela do n.º 4
daquele artigo, nomeadamente o considerar-se como rendimento tributável a enquadrar na categoria G
o rendimento padrão encontrado de acordo com aquela tabela.
Também pela alínea a) do numero 2 do artigo 89-A da LGT, refere que na aplicação da tabela
referida no n.º 4 deste artigo, tomam-se em linha de conta os bens adquiridos no ano em causa ou nos
três anos anteriores pelo sujeito passivo ou qualquer elemento do respectivo agregado familiar, pelo
que o novo rendimento padrão deve contemplar as já referidas aquisições de imóveis em 2004 da
seguinte forma:
Ano de
aquisição

Valor total das
aquisições (€)

% Nos termos da
tabela art. 89º-A

Rendimento
padrão (€)

2004
2006

150.000,00€
997.000,00

20%
20%

30.000,00
199.400,00

TOTAL

1.147.000,00€

20%

229.400,00

Pelos motivos expostos no capítulo anterior os rendimentos a acrescer ao rendimento colectável
dos anos em análise são os que seguidamente se evidenciam:
Ano de
aquisição

Rendimento
padrão (€)

Rend. global
declarado (€)

Incremento
patrimonial cat. G (€)

2006

229.400.00

57.949,60

171.450,40

Assim o rendimento colectável do ano 2008 é o seguinte:
Ano 2006

Rendimentos Ilíquidos das várias Categorias

€ 57.949,60

Dedução Especifica (alínea a) do n.º 1 do artigo 25º do CIRS)

€ 7.943,62

Rendimento Colectável

€ 50.005,98

Rendimentos da categoria G (incrementos patrimoniais)

€ 0,00

Rendimentos categoria G (incrementos patrimoniais corrigido)

€ 171.450,40

Correcções à Matéria Tributável

€171.450,40

Rendimento Colectável Corrigido

€ 229.400,00

Capítulo VI – Regularizações efectuadas pelo S.P. no decurso da acção de inspecção
Não aplicável ao caso em apreciação.
Capítulo VII – Infracções Verificadas
Descrição da Infracção

Omissão e inexactidão na Dec. Mod. 3 – ano de 2006

Norma infringida

Artigo 57º do CIRS

Norma punitiva

Artigo 119º do RGIT

Foi elaborado DCU e levantado Auto de Noticia
O presente relatório é composto por 120 folhas das quais 3 são capa de relatório 8 folhas de relatório propriamente dito e, 109 de anexos assim distribuídas:
Anexo 1 – 03 folhas
Anexo 2 – 13 folhas
Anexo 3 – 04 folhas
Anexo 4 – 03 folhas
Anexo 5 – 37 folhas
Anexo 6 – 02 folhas
Anexo 7 – 30 folhas
Anexo 8 – 09 folhas
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Anexo 9 – 03 folhas
Anexo 10 – 03 folhas
Anexo 11 – 02 folhas
Capítulo VIII – Direito de Audição
Notificado em 26 de Novembro de 2008 para exercer o direito de audição do Projecto de Correcções de Inspecção nos termos dos art. 60º da LGT (Lei Geral Tributária) e 60º do RCPIT (Regime
Complementar de Inspecção Tributária), findo o prazo não existiu qualquer resposta.
Bragança, 31 de Dezembro de 2008
3 – Na parte de apreciação de direito da sentença recorrida refere-se ainda:
– que o Impugnante comprou em 2006 imóveis com o valor global de € 997.000,00, tendo declarado para efeitos de IRS rendimentos no valor de € 50.005,98;
– que no ano de 2004, o Impugnante comprou prédios no valor de € 150.000,00 e declarou como
rendimento para efeitos de IRS € 12.468,11;
– que o Impugnante apresentou prova de no ano de 2006 ter contraído dois empréstimos no valor
global de € 1.095.000,00 (€ 700.000,00 + € 395.000,00).
4 – No caso em apreço, a Administração Tributária corrigiu a matéria tributável de IRS do Impugnante com base em manifestações de fortuna previstas no art. 89.º-A da LGT.
Este artigo, na redacção resultante da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, estabelecia o seguinte:
Artigo 89.º-A
Manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados
1 – Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando falte a declaração de rendimentos
e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 4 ou quando
declare rendimentos que mostrem uma desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela.
2 – Na aplicação da tabela prevista no n.º 4 tomam-se em consideração:
a) Os bens adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito passivo ou qualquer
elemento do respectivo agregado familiar;
b) Os bens de que frua no ano em causa o sujeito passivo ou qualquer elemento do respectivo
agregado familiar, adquiridos, nesse ano ou nos três anos anteriores, por sociedade na qual detenham,
directa ou indirectamente, participação maioritária, ou por entidade sediada em território de fiscalidade
privilegiada ou cujo regime não permita identificar o titular respectivo;
c) Os suprimentos e empréstimos efectuados pelo sócio à sociedade, no ano em causa, ou por
qualquer elemento do seu agregado familiar.
3 – Verificadas as situações previstas no n.º 1 deste artigo, bem como na alínea f) do artigo 87.º,
cabe ao sujeito passivo a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados
e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou o acréscimo de património ou o consumo
evidenciados.
4 – Quando o sujeito passivo não faça a prova referida no número anterior relativamente às
situações previstas no n.º 1 deste artigo, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS, a
enquadrar na categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos
no artigo 90.º, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, o rendimento padrão
apurado nos termos da tabela seguinte:
Manifestações de fortuna

Rendimento padrão

1 – Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a 250 000. 20 % do valor de aquisição.
2 – Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou superior 50 % do valor no ano de matrícula com o abatimento de 20 %
50 000 e motociclos de valor igual ou superior a 10 000.
por cada um dos anos seguintes.
3 – Barcos de recreio de valor igual ou superior a 25 000.

Valor no ano de registo com o abatimento de 20 % por cada
um dos anos seguintes.

4 – Aeronaves de turismo.

Valor no ano de registo com o abatimento de 20 % por cada
um dos anos seguintes.
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Manifestações de fortuna

Rendimento padrão

5 – Suprimentos de empréstimos feitos no ano de valor igual 50% do valor anual.
ou superior a 50 000.

5 – No caso da alínea f) do artigo 87.º, considera-se como rendimento tributável em sede de IRS,
a enquadrar na categoria G, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos
no artigo 90.º, que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, a diferença entre o
acréscimo de património ou o consumo evidenciados e os rendimentos declarados pelo sujeito passivo
no mesmo período de tributação.
6 – A decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante deste artigo é
da exclusiva competência do director-geral dos Impostos, ou seu substituto legal, sem possibilidade
de delegação.
7 – Da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante deste artigo cabe
recurso para o tribunal tributário, com efeito suspensivo, a tramitar como processo urgente, não sendo
aplicável o procedimento constante dos artigos 91.º e seguintes.
8 – Ao recurso referido no número anterior aplica-se, com as necessárias adaptações, a tramitação
prevista no artigo 146.º-B do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
9 – Para a aplicação dos n.ºs 3 a 4 da tabela, atende-se ao valor médio de mercado, considerando,
sempre que exista, o indicado pelas associações dos sectores em causa.
O Impugnante fez prova da origem de parte das quantias dispendidas na aquisição dos imóveis
referidos no probatório.
Na sentença recorrida, entendeu-se que, tendo o Impugnante efectuado prova da origem de parte
do valor de aquisição dos imóveis e sendo a parte restante inferior ao valor de € 250.000 indicado no
quadro do n.º 4 do art. 89.º-A como valor das manifestações de fortuna relevantes para efeitos de permitir a avaliação indirecta da matéria tributável, anulou a sentença recorrida «por falência do requisito
do valor de aquisição dos imóveis que in casu não é igual ou superior a € 250.000».
Esta decisão, porém, não tem suporte no referido art. 89.º-A.
Na verdade, como se refere na sentença recorrida, verificando-se uma situação enquadrável no
art. 89.º-A, deixa de valer a presunção de veracidade da declaração do contribuinte [art. 75.º, n.º 2,
alínea d), da LGT], e passa a ser sobre ele que recai o ónus de provar que os rendimentos declarados
correspondem à realidade e que a fonte dos rendimentos necessários para assegurar as manifestações de
fortuna evidenciadas não é a obtenção de rendimentos sujeitos a tributação em IRS (n.º 3 do art. 89.º-A
da LGT).
Para além disso, passa a ser possível utilizar a avaliação indirecta para determinar a matéria tributável, avaliação essa a fazer nos termos dos n.ºs 3 e 5 do art. 89.º-A da LGT [art. 87.º, n.ºs 1, alínea d),
e 2 da LGT].
No caso em apreço, o Impugnante, no ano de 2006 e dentro do período dos três anos anteriores
(2004), adquiriu imóveis em valor superior ao indicado no n.º 1 do quadro que consta do n.º 4 do
art. 89.º-A da LGT, pelo que se está perante uma situação que se enquadra no n.º 1 deste artigo, em
que é permitido à Administração Tributária proceder à avaliação indirecta da matéria tributável, se não
for feita prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que os valores que
evidenciam as aquisições dos imóveis têm fonte diferente de rendimentos sujeitos a IRS.
Esta prova de que os rendimentos declarados correspondem à realidade é, à face dos n.ºs 3 e 4
deste art. 89.º-A, o único obstáculo à avaliação indirecta da matéria tributável.
Se ela não for efectuada, está-se perante uma situação de omissão de declaração de rendimentos,
pois o contribuinte despendeu mais do que os rendimentos declarados, pelo que é legítimo o uso de
avaliação indirecta da matéria tributável.
Não há, assim, suporte legal, para o entendimento adoptado na sentença recorrida de que, no caso
de o contribuinte fazer prova de que as aquisições foram efectuadas, em parte, com meios não sujeitos
a declaração como rendimentos em sede de IRS, não haverá avaliação indirecta se o montante cuja
origem não foi demonstrada for inferior ao previsto na tabela do n.º 4 do art. 89.º-A da LGT.
Na verdade «o valor justificado por outras fontes de rendimento ou património releva apenas
para a tentativa de demonstração de que, apesar da verificação em abstracto dos pressupostos legais da
avaliação indirecta, esta não deve ocorrer porque as manifestações de fortuna evidenciadas, no caso
concreto, foram adquiridas com aquele valor (eventualmente com o rendimento declarado)». (1)
Assim, não se demonstra a ilegalidade do recurso à avaliação indirecta.
4 – O contribuinte efectuou prova de ter utilizado nas aquisições meios pecuniários que não constituíam rendimentos sujeitos a declaração em sede de IRS, provenientes de empréstimos.

850
Por isso, desde logo, o rendimento tributável a fixar pela Administração Tributária, nos termos
do n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT, não poderá ser superior a 20% da parcela do valor de aquisição dos
imóveis cuja fonte de rendimento tenha ficado por provar. (2)
No caso em apreço, constata-se que, no ano em causa (2006) e no período dos três anos anteriores,
referido na alínea a) do n.º 2 do art. 89.º-A para apreciação das manifestações de fortuna, o contribuinte
despendeu na aquisição de imóveis € 1.147.000,00 (€ 997.000,00 em 2006 e 150.000,00 em 2004).
Nesse período, o contribuinte declarou como rendimentos de IRS € 62.474,09 (€ 50.005,98
em 2006 e € 12.468,11 em 2004) e comprovou ter pedido dois empréstimos que lhe proporcionaram
€ 1.095.000,00 (€ 700.000,00 + € 395.000,00), isto é, no total, € 1.157.474,09.
Este valor é superior ao despendido na aquisição dos imóveis pelo que deve entender-se que o
contribuinte fez a prova exigida pelo n.º 3 do art. 89.º-A da LGT, demonstrando que a manifestação
de fortuna que consubstancia a aquisição dos imóveis teve fonte diferente de rendimentos sujeitos a
declaração em sede de IRS.
Assim, não há suporte legal para fixar a matéria tributável de IRS do ano de 2006 com base na
tabela que consta do n.º 4 do art. 89.º-A da LGT.
Por isso, justifica-se a anulação do acto recorrido, por esta razão.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso jurisdicional e em confirmar a anulação
do acto recorrido, com esta fundamentação.
Custas pela Fazenda Pública, com 1/6 de procuradoria.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Miranda de
Pacheco.
(1) Neste sentido, podem ver-se os acórdãos da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
de 16-4-2008, recurso n.º 234/08, e do Pleno de 28-1-2009, recurso n.º 761/08.
(2) Neste sentido, pode ver-se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 17-1-2007, recurso n.º 1225/06.

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Recurso de revista excepcional
Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu carácter
excepcional, estrutura e requisitos de admissão, não pode entender-se como de
índole generalizada mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula
de escape do sistema.
II — A importância fundamental da questão há-de resultar quer da sua relevância jurídica quer social, aquela entendida não num plano meramente teórico mas prático
em termos da utilidade jurídica da revista; e esta, em termos da capacidade de
expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.
III — Por outro lado, «a melhor aplicação do direito» há-de resultar da possibilidade
de repetição num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia
de uniformização do direito.
IV — Não concretiza tais postulados, por meramente conjuntural, a apreciação de um
indeferimento liminar fundado em se terem cumulado causas de pedir e pedidos
substancialmente incompatíveis e a que correspondem formas de processo diferentes, ademais correspondendo o julgado a jurisprudência reiterada e uniforme
do STA.
Processo n.º 410/09-30.
Recorrente: Acidálio da Rocha Figueiredo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Acidálio da Rocha Figueiredo vem, nos termos do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, interpor recurso de revista, do acórdão do Tribunal Central Administrativo – Sul,
que negou provimento ao que interpusera da sentença que, por sua vez, julgou inepta a petição inicial
da impugnação judicial que deduzira contra liquidação de IVA, coimas e IRC, com referência a 2001.
Formulou as seguintes conclusões:
1. O Douto Acórdão poderia e deveria ter analisado as questões suscitadas no âmbito da impugnação judicial, tendo por atenção a gravidade das situações retratadas, relacionadas com a invalidade da citação, da irregularidade da actuação da respectiva AF, bem como, da violação dos direitos
fundamentais do contribuinte previstos quer no Código de Procedimento e Processo Tributário, quer
inclusivamente no âmbito do processo civil e direito constitucional;
2. Foi nomeadamente afectado e ofendido e não valorizado no Douto Acórdão, o princípio derivado do artigo 30.º da Constituição da República Portuguesa, conjugado com os artigos 2º, 13º, 18º,
20º, 202º, 212º e n.º 4 do artigo 268º desse diploma fundamental;
3. O Douto Acórdão deveria ter averiguado do comportamento da AF, no sentido de conhecer os
documentos que lhe foram concedidos, bem como das informações que lhe foram prestadas, em face
de audiência prévia, tendo por atenção inclusive, a administração de facto e direito da administração
da sociedade, como devedora principal, bem como da regra inserida no ónus da prova;
4. Por outro lado, não pode o Acórdão desconhecer e avaliar da responsabilidade tributária por
efeito contra-ordenacional, face à diferença de regimes processuais, das regras de direito especificamente aplicáveis e dos direitos e deveres inerentes ao recorrente, quer como responsável subsidiário
no âmbito da reivindicação de dívidas fiscais quer como arguido no regime das contra-ordenações,
que se aproxima do regime penal, aplicável subsidiariamente;
5. Os próprios actos da AF nomeadamente a citação, deveriam ter previsto, comunicado e acentuado especificamente as normas concretamente aplicadas, os factos imputados ao arguido, da sua
conduta contra-ordenacional, promovendo pois que se pudesse defender eficazmente, exercendo o seu
direito ao contraditório;
6. Também no âmbito desta responsabilidade contra-ordenacional não foi - e deveria ter sido - sob
pena de abuso de poder e usurpação de funções nos termos do Código de Procedimento Administrativo
da actuação do Chefe de Finanças ou de qualquer outro funcionário, por competência delegada ao
utilizar um poder jurisdicional que, de todo, lhe é vedado;
7. Por outro lado ainda, no âmbito do presente processo foram juntos documentos, sobre processos
judiciais, em termos de certidão onde se revela da existência de créditos, por património, por parte da
sociedade devedora originária tal como era conhecido pela própria AF, o que, por si só, inviabilizava
até apuramento desses créditos, a consideração da responsabilidade subsidiária de terceiros;
8. Estes documentos, ao não terem sido analisados e referenciados na Douta Sentença, ou como
se promove, em decisão anterior a esta, afecta irremediavelmente o direito ao contraditório por parte
do recorrente, por défice instrutório, afectando os artigos 3º n.º 3, 517º do CPC aplicáveis ex vi do
artigo n.º l do CPTA. O recorrente, previamente à decisão final deveria conhecer da utilidade dos documentos que foram juntos, afim de se poderem pronunciar sobre esse parecer. Ao não ser concedido esta
possibilidade, afectou-se irremediavelmente o direito, constitucional do contraditório e da averiguação
da verdade material, nos termos do princípio da inquisitoriedade, previsto no artigo 386º do CPC.
E contra-alegou a Fazenda pública, pugnando pela inadmissibilidade do recurso previsto naquele
artigo 150.º ao contencioso tributário e pela inverificação dos pressupostos previstos no n.º 1 do mesmo
normativo, tanto no que se refere à necessidade de uma melhor aplicação do direito como quanto à
importância fundamental das questões levantadas pelo recorrente.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer igualmente no sentido da inadmissibilidade do recurso e de que “o mesmo não preenche os pressupostos previstos no n.º 1 do artigo 150.º
do CPTA, pelo que deve ser rejeitado”.
E, corridos os vistos legais, cumpre decidir.
ASSIM, QUANTO À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO:
Concedendo-se que a questão não é inteiramente líquida, o certo é que o STA tem admitido, no
contencioso tributário, o recurso excepcional de revista previsto no artigo 150.º do CPTA, augurando-se
a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos concernentes diplomas administrativos – ETAF e
CPTA – e tributários – LGT e CPPT.
Isto face, até, ao princípio pro actione.
Todavia, sempre deve dizer-se que não são relevantes os argumentos, em contrário, aduzidos pela
Fazenda Pública.
Pois, por um lado, também o artigo 152.º do CPTA consagra um recurso para uniformização de
jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284.º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28.º, n.º 5, tem um alcance semelhante ao do artigo 284.º, mas com atinência à 1.ª instância.
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Ora, o dito artigo 150.º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização de
jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema,
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.
Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso administrativo” (cfr. AROSO DE ALMEIDA e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também já
havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120.º do ETAF de 1984 – cfr. Decreto-Lei
n.º 229/96, de 29 de Novembro.
Finalmente, a admissibilidade do recurso em causa tem sustentáculo formal no artigo 2.º do CPPT
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA.
Tem-se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o recurso.
QUANTO AO MAIS:
Nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal
Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo
quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos,
em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.
O STA tem acentuado repetidamente, nemine discrepante - cfr., por todos, o acórdão da Secção
do Contencioso Administrativo de 24 de Maio de 2005, recurso n.º 579/05 - que o recurso de revista
daquele artigo 150.º, “quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei,
não deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas
poderá ser admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz
fortemente restritiva”.
Na mesma orientação, refere MÁRIO AROSO, que “não se pretende generalizar o recurso de revista,
com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios»,
cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma
válvula de segurança do sistema”.
Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss.
O artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.
E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo,
isto é, a utilidade jurídica da revista”; e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de
modo a ultrapassar os limites da situação singular.
Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há-de resultar da possibilidade de repetição, num
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.
Ora, no caso dos autos, a petição inicial impugnatória foi liminarmente indeferida por se terem
cumulado diversas causas de pedir e pedidos substancialmente incompatíveis a que correspondem
formas de processo diferentes.
Já por aí se vê que se trata de questão meramente conjuntural, não ultrapassando os limites da
situação singular, esgotando-se no caso concreto, sendo consequentemente insusceptível de se repetir,
nos seus traços teóricos, num número indeterminado de casos futuros, isto é, não se verifica a capacidade de expansão da controvérsia que legitima o recurso de revista “como garantia de uniformização
do direito nas vestes da sua aplicação prática” – cfr. o acórdão do STA de 30 de Maio de 2007, recurso
n.º 285/70.
Por outro lado, a questão não reveste importância fundamental para o presente efeito, nos assinalados termos, por despida de qualquer relevância jurídica objectiva, mostrando-se, até, no ponto,
esgotada, atenta a constante e uniforme jurisprudência do STA.
Assim, a de que a cumulação de diversas causas de pedir e de pedidos substancialmente incompatíveis com formas de processo diferentes leva à rejeição liminar: o uso de impugnação judicial para
atacar o acto tributário de liquidação em que se argui a nulidade da citação, a ilegalidade da reversão
e dos actos atinentes à coima imposta à originária devedora, a impossibilidade de convolação no caso
de extemporaneidade do meio processual devido, o próprio justo impedimento por extemporaneidade
da sua dedução.
Não se vislumbra, pois, a existência de qualquer questão de importância fundamental por virtude
da sua relevância jurídica ou social ou, sequer, que esteja em causa melhor aplicação do direito.
Como se refere no acórdão deste tribunal de 30 de Maio de 2007, recurso n.º 357/07, “o que
em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso
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subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para
isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional,
que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira linha,
o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a apreciação de uma questão
que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir a pronúncia
desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.
Aliás, no sentido da verificação dos aludidos pressupostos previstos no artigo 150.º, n.º 1, do
CPTA, o recorrente limita-se a uma fórmula genérica, tipo passe-partout, de que o recurso se encontra
dentro de tal condicionalismo “em face das questões que neste são suscitadas de interesse, com respeito,
jurídico-social e a fim da melhor aplicação do direito”.
Ou seja, em termos de enquadramento concreto – demonstração de que as questões em causa se
revestem, pela sua relevância jurídica ou social, de importância fundamental, ou em termos de que a
admissão do recurso seja claramente necessária para melhor aplicação do direito – nem sequer uma
palavra.
Termos em que se acorda, por não verificação dos requisitos expressos no n.º 1 do artigo 150.º
do CPTA, não admitir o recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6, sem prejuízo do concedido apoio judiciário digo,
recorrente, com taxa de justiça de cinco UCs e sem prejuízo do concedido apoio judiciário.
Vale.

Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Pimenta do

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Reversão da execução. Erro na forma do processo. Meio processual
adequado. Oposição à execução fiscal.
Sumário:
É a oposição à execução fiscal e não a reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT
o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão, com fundamento em violação do direito de audição,
por preterição de formalidade essencial — ausência de produção de provas por si
requeridas susceptíveis de demonstrar a inexistência de culpa na insuficiência do
património.
Processo n.º 448/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Álvaro José Martins Rodrigues de Sousa.
Relator: Ex.mo Srº. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto que julgou procedente a reclamação que Álvaro José Martins Rodrigues de Sousa deduziu contra
o despacho do Chefe dos Serviços de Finanças de Matosinhos 2 no âmbito do processo de execução
n.º 3514200501003526 e apensos, com vista a preparar a efectivação da responsabilidade subsidiária,
dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação deduzida contra o Despacho proferido pelo titular do órgão de execução fiscal – o Chefe de Finanças de
Matosinhos 2, datado de 06/02/2006 –, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3514200501003526
e Aps., com vista a preparar a efectivação da responsabilidade subsidiária,
B. Por ter considerado, além do mais, que “enferma de um vício emergente de preterição de formalidade essencial por clara violação do preceituado no artigo 23º n.º 4 da L. G. T.”.
C. Considera a Fazenda Pública que de todo não se configura como adequada a forma de processo
utilizada para obtenção da pretensão formulada (pedido) atendendo aos fundamentos aduzidos (causa
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de pedir) pelo autor, para reagir contra os termos decididos pelo Chefe de Finanças, no despacho recorrido.
D. De entre os meios processuais previstos no CPPT para o executado defender os seus interesses
no processo de execução fiscal, o meio potencialmente aplicável ao caso sub judicie seria a oposição
à execução prevista nos art.s 203º e sgs. do CPPT.
E. E, face ao preceituado no n.º 1 do art. 151º do CPPT, todas as questões relacionadas com os
pressupostos da responsabilidade subsidiária, deverão ser apreciados em processo de oposição.
F. A jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo tem sido profícua, entre muitos, destacamos os Acórdãos de 29.06.2005 e, mais recentemente, de 04.06.2008, de 25.06.2008 e de 30.07.2008,
proferidos neste sentido nos Recursos n.ºs 501/05, 76/08, 123/08 e 355/08, respectivamente.
G. Encetadas que foram as diligências necessárias à instrução dos autos de reclamação, apurou-se
que contra a mesma execução e pelo mesmo autor, aqui recorrido, foi deduzida Oposição Judicial junto do
Serviço de Finanças de Matosinhos 2, que entrementes veio a ser autuada com o n.º 3514200609000119,
cf. documento n.º 1 anexo à Contestação da Fazenda Pública.
H. Pelo que, não incorrendo o acto do órgão de execução fiscal nos vícios que lhe foram imputados
pela douta sentença recorrida, deverá esta ser revogada.
I. A douta sentença recorrida violou as disposições legais supracitadas.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso, sufragando-se, para o efeito, na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Não houve contra-alegações.
Atenta a natureza urgente do processo, não foram colhidos os vistos legais.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) No Serviço de Finanças de Matosinhos 2 foi instaurado contra a sociedade Módulo Instalações
Telefónicas e Eléctricas, Lda, o processo de execução fiscal que ali corre os respectivos termos sob o
n.º 3514200501003526 e Aps. para pagamento de dívidas emergentes de IVA, IRC e Coimas Fiscais
(cfr. certidões juntas aos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
b) O órgão de execução fiscal competente, por despacho lavrado em 15 de Dezembro de 2005,
constatando a falta de património da devedora originária ordenou a notificação do ora reclamante para
o exercício do direito de audição prévia (cfr. folhas 16 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido);
c) Em 12.01.2006, o reclamante exerceu o seu direito de audição alegando a não excussão prévia
do património da sociedade executada e a sua falta de culpa na insuficiência daquele para satisfação das
dívidas tributárias, arrolando para prova da matéria de facto invocada, cinco testemunhas e protestado
juntar documentos comprovativos da “existência do processo de falência” e de “documentos comprovativos do saldo de caixa não comprovados pelo gerente “(cfr. articulado a fls. 52 a 57 dos presentes
autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
d) Em 06.02.2006, foi proferido pelo órgão de execução fiscal o seguinte despacho cujo excerto
com relevância para a decisão da causa se transcreve:
“(…) Vem o referido peticionário alegar que, embora tenha sido gerente de direito e de facto,
considera não ter sido por culpa sua, a falta de cumprimento das obrigações tributárias, pois diz ter
encontrado a empresa em grandes dificuldades financeiras e económicas, causada pelo gerente Vítor
Manuel Brenha Reis dos Anjos que acabou por renunciar à gerência em Março de 2004. A avaliação
da situação e o apuramento da falta de culpa pelo não pagamento dos impostos em dívida exigidos nos
autos, bem como as coimas cujas decisões definitivas foram notificadas e não pagas exigiria uma análise
contabilística e financeira, às contas do período de gerência de Álvaro Sousa, pelo que se considera
ser não possível de concluir, através do relatado na petição nem na audição das testemunhas indicadas.
Assim, não se considera provado que a falta de cumprimento das obrigações tributárias e pagamento
das coimas, se deveu a outros que não o gerente Álvaro José Martins Rodrigues de Sousa, reverto a
execução contra o referido gerente na qualidade de responsável subsidiário pelas dívidas de imposto
cujo prazo de pagamento legal tenha terminado no período do exercício do seu cargo nos termos do
art. 24º, n.º 1 alínea b) da LGT e nos termos do artº 8º, n.º 1, alínea b) do RGIT quanto às coimas cuja
decisão final ocorreu nesse mesmo período. (...)” (cfr. despacho a fls. 65 dos autos cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido);
e) A devedora originária “Módulo - Instalações Telefónicas e Eléctricas, Lda.”, foi declarada insolvente por sentença proferida em 08.03.2006, no processo que correu termos sob o n.º 495/05.6TYVNG
do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia - cfr. folhas 102 e 108 dos autos;
f) Em 15.02.2006 foi o reclamante citado (cfr. fls. 69 e 69 verso);
g) A presente reclamação foi deduzida em 20.02.2006 - cfr. folhas 77 a 86 dos autos.
3 – Como resulta da sua petição inicial, o recorrido vem, com a presente reclamação, reagir contra
o despacho do Chefe dos Serviços de Finanças que ordenou contra si a reversão da dívida exequenda
da originária devedora, por nele se perfilar a violação do direito de audição prévia, por preterição de

855
formalidade essencial - ausência de produção de provas por si ali requeridas susceptíveis de demonstrar
a ausência de culpa na insuficiência do património da executada para satisfação da dívida exequenda.
O tribunal recorrido entendeu que “sendo certo que a argumentação esgrimida pelo interessado
visa in fine expurgar da ordem jurídica o despacho reclamado, todavia a “meta optata” com a presente
reclamação, ou melhor, o objectivo imediato do interessado é que lhe seja facultado o exercício efectivo
de um direito que lhe é legalmente conferido previamente à prolação da decisão de reversão, sem prejuízo
do autor do acto eventualmente vir a proferir novo acto no mesmo sentido do ora questionado.
Assim, considerando que o despacho sub judice foi proferido pelo órgão de execução fiscal em
sede de processo executivo e afecta os direitos legítimos do recorrente (concretamente o direito de ser
efectivamente ouvido e deste modo participar na formação da decisão que lhe concerne), afigura-se
estarmos perante a impugnação de uma decisão do órgão de execução fiscal, pretensão essa compatível
com o presente meio processual, nos termos previstos no artigo 276º do CPPT”.
Assim e por que o recorrido deduziu a referida reclamação, julgou improcedente a arguida nulidade pela Fazenda Pública, na sua contestação e pelo Magistrado do Ministério Público, junto da
instância.
Do que fica assim dito, nomeadamente das conclusões da alegação do presente recurso jurisdicional a questão decidenda consiste em saber qual o meio de reacção adequado ao despacho do Chefe dos
Serviços de Finanças que determina a reversão de execução fiscal contra o administrador da sociedade
executada.
Com efeito e como se refere no Acórdão desta Secção do STA de 7/6/06, in rec. n.º 313/06, citado
pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer, “quando o recorrente alega que foi preterido o
seu direito a ser ouvido antes da prolação do mesmo despacho, o que invoca é um vício procedimental com reflexo no dito despacho, ou seja, a ser evocado no mesmo meio processual através do qual
se ataque o despacho de reversão”, sendo embora discutível que possa ser a reclamação referida no
artº 276º do CPPT.
A este propósito, escreve Jorge Sousa, in CPPT anotado, 5ª ed., Vol. II, pág. 650, que “em certas
situações, em que haja outra via processual para impugnar os actos da administração tributária praticados no processo de execução fiscal, pode colocar-se a questão de saber qual o meio processual que
deve ser utilizado.
É o que sucede quando o executado ou um responsável subsidiário é citado para o processo de
execução fiscal, iniciando-se o prazo para deduzir oposição à execução fiscal (art. 203º, n.º 1, deste
Código).
É duvidoso se os responsáveis subsidiários ou outros revertidos poderão impugnar através da
reclamação prevista no art. 276º o despacho que ordena a respectiva citação, no caso de estarem em
causa vícios formais a ele atinentes e não respeitantes à legalidade da dívida exequenda ou sua exigibilidade.
Por um lado, no art. 151º, n.º 1, prevê-se a utilização do processo de oposição à execução fiscal
para apreciação da existência dos pressupostos da responsabilidade subsidiária, mas não se faz qualquer
referência à sua utilização para apreciação da legalidade formal do acto que ordena a reversão.
Por outro lado, a oposição à execução fiscal visa, em regra, a extinção do processo de execução
fiscal relativamente ao oponente e não é essa a consequência de qualquer ilegalidade formal do despacho que ordena a reversão, que só justificará a renovação da prática do acto com observância do
formalismo previsto na lei.
Estas seriam razões que poderiam levar a concluir que os vícios formais que afectem o despacho
que ordena a reversão (como, por exemplo, a incompetência do autor do despacho que a decide ou a
falta de audição prévia do revertido) deveriam ser impugnadas através da reclamação prevista neste
art. 276º.
No entanto, há argumentos relevantes em sentido contrário.
Por um lado, o próprio teor literal do n.º 1 do art. 277º, ao referir que o prazo para reclamação
se conta da notificação do acto, inculca que não se previu a aplicabilidade daquela reclamação na
sequência do acto de citação e é através da citação, e não de notificação, que tem de ser comunicado
ao revertido o acto que decide a reversão, como se determina expressamente na parte final do n.º 4 do
art. 23º da L.G.T..
Por outro lado, mesmo os vícios de ordem formal que possam afectar o despacho que ordena a
reversão (como a incompetência, a falta de fundamentação ou de prévia audição do revertido (exigidas
pelo art. 23º, n.º 4, da L.G.T.) ou a ilegitimidade do exequente parecem poder constituir fundamentos
de oposição à execução fiscal enquadráveis na alínea i) do n.º 1 do art. 204º deste Código.
A isto acresce que no art. 208º, n.º 2, deste Código prevê-se a possibilidade de o órgão da execução
fiscal poder revogar o acto que tenha dado fundamento à oposição, que, nos casos de reversão, parece
ser o acto que a determina. A ser assim, estar-se-á perante um reconhecimento de que é no processo de
oposição que se deverá conhecer da legalidade do despacho que ordena a reversão.
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Ainda no mesmo sentido aponta a função processual da oposição à execução fiscal que, embora
com tramitação autónoma em relação ao processo executivo, funciona na dependência deste, como
uma contestação à pretensão do exequente, como vem entendendo o Supremo Tribunal Administrativo. Por isso, a oposição à execução fiscal estará naturalmente vocacionada, como contestação que é,
para a invocação de quaisquer fundamentos que possam servir para contrariar a pretensão executiva,
independentemente do seu carácter substantivo ou adjectivo (art. 487º do CPC), à semelhança do que
sucede com o processo civil, em que a oposição do executado é o meio processual adequado para a
invocação de qualquer falta de pressupostos processuais (art. 813º, alínea c), do C.P.C.).
Finalmente, e será o argumento mais relevante, a própria tramitação da reclamação, prevista
nos arts. 276º a 278º, designadamente a subida a final, após a venda (art. 278º, n.º 1), parece não ser
minimamente adequada à satisfação dos interesses dos revertidos, não se justificando que, estando-se
perante casos de possível ilegalidade da reversão, à semelhança do que sucede nos casos arrolados no
n.º 1 do art. 204º, não lhes seja dada protecção idêntica à que é concedida na sequência da oposição,
nomeadamente a suspensão do processo de execução fiscal após a penhora ou prestação de garantia
(arts. 212º e 169º, n.ºs 1, 2, 3 e 5, deste Código).
Esta inadequação da reclamação para assegurar uma tutela efectiva dos interesses dos revertidos,
imporá uma opção pela oposição, por ser o meio mais adequado, a que se deve dar preferência por
força do preceituado no n.º 2 do art. 97º da L.G.T..”
Sendo assim, é correcto concluir, ao contrário do que decidiu a instância, que a reclamação não
é o meio processual adequado para reagir contra a legalidade do despacho que ordena a reversão, mas
sim a oposição à execução fiscal.
Por outro lado e uma vez que o recorrido enveredou já por essa via, invocando os mesmos fundamentos (vide fls. 175 e segs.), é óbvio que não é de equacionar a eventual convolação dos presentes
autos para a forma de processo de oposição à execução fiscal, nos termos do disposto nos artºs 97º,
n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT.
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, os Acórdãos deste STA citados pela recorrente e pelo
Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer.
4 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença
recorrida e absolver a Fazenda Pública da instância.
Custas pelo recorrido, mas só na 1ª instância, uma vez que não contra-alegou, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Isabel Marques da Silva — Jorge

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Decisão judicial. Extinção do poder judicial. Erro de julgamento.
Sumário:
Nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença, fica
imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa»,
e só ao abrigo do n.º 2 do artigo 669.º do mesmo diploma é permitida a invocação
de erro de julgamento, por lapso manifesto.
Processo n.º 659-08-30.
Recorrente: Star – Viagens e Turismo, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Star-Viagens e Turismo, SA”, «recorrente nos autos acima referidos, notificada do douto
Acórdão de 11.03.2009, vem, respeitosamente, ao abrigo do artigo 669 n.º 2 b) do CPC (redacção
aplicável), solicitar a sua REFORMA», nos termos e com os seguintes fundamentos:
1. Afirma-se, no douto Acórdão, quanto à questão da prescrição da dívida tributária emergente
das liquidações aqui impugnadas, que “a ora recorrente não apresenta uma demonstração, por mínima
que seja, no sentido de tais conclusões que apresenta” (com a devida vénia).
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2. Nos termos do sobredito preceito, é lícito requerer a reforma da decisão judicial quando constem
do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão
diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.
3. Salvo o devido respeito, parece-nos ser o caso.
4. É certo que a recorrente, nas conclusões das suas alegações de recurso, reproduzidas em 1.2.
a), b) e c) do douto Acórdão, limitou-se a concluir pela prescrição da referida dívida tributária, de
conhecimento oficioso, com a consequente extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.
5. Contudo, essa conclusão, contrariamente ao afirmado no douto Acórdão, foi demonstrada (se
com razão ou não, já é outra questão) em 4. a 37. das mesmas alegações de recurso, como delas consta.
Nestes termos, requer-se a V. Exa., com o devido respeito, a reforma do douto Acórdão.
1.2 A Fazenda Pública, «notificada do requerimento apresentado por STAR - VIAGENS E TURISMO, SA, pedindo a reforma do Acórdão, proferido pela Secção de Contencioso Tributário do STA,
em 11 de Março de 2009, […] considera que a reclamante não alcança indicar qual a nulidade assacada
ao aresto em causa, limitando-se a questionar o julgamento efectuado, o que só poderia ser efectuado
através de recurso, se a ele houvesse lugar».
1.3 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2. Nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa».
Assim – com ressalva evidentemente da hipótese prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do
Código de Processo Civil, quanto à possibilidade de reforma da decisão judicial em vista da reparação
de lapso manifesto –, uma vez extinto o poder jurisdicional, não pode o Tribunal corrigir o erro de
julgamento em que haja eventualmente incorrido (cf., a este respeito, por todos, v. g., o acórdão desta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 31-12-2007, proferido no recurso n.º 967/06).
Sob a epígrafe “Esclarecimento ou reforma da sentença”, o artigo 669.º do Código de Processo
Civil diz, na alínea b) do seu n.º 2, como segue.
É ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença quando:
[…]
b)- Constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em
consideração.
Deve dizer-se, desde já e muito claramente, que o pedido de reforma não é, em regra, o meio
próprio para obter a alteração do julgado, nem tão pouco pode transmudar-se em um vulgar expediente
de manifestar discordância em relação ao decidido. Quando assim, porém, suceda, ter-se-á feito uso
indevido de tal meio processual, o que, se outro efeito não tiver, haverá fatalmente de estar comprometida
a atendibilidade do pedido de reforma, que, por tal sinal, não gozará do necessário respaldo legal.
E, assim, não tem a virtualidade de fundamentar a reforma da decisão judicial, ao abrigo da
alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil, a alegação, aliás excelente, e de extracção
legal, produzida neste caso, consoante se consigna supra em 2. do ponto 1.1, de que «é lícito requerer
a reforma da decisão judicial quando constem do processo documentos ou quaisquer elementos que,
só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto,
não haja tomado em consideração».
Na verdade, para obter a reforma de uma decisão judicial, exige a lei, como se viu, que «constem
do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão
diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração».
Mas o certo é que, nos presentes autos, não se enxergam esses necessários elementos (que também não foram indicados), os quais, nos termos da lei, «só por si, impliquem necessariamente decisão
diversa da proferida e que (…), por lapso manifesto, [o acórdão em questão] não haja tomado em
consideração».
Pelo que, por tal modo, não pode o Tribunal empreender a requerida reforma do acórdão proferido
e agora questionado.
Como assim, havemos de convir, consoante aliás é indubitável e constitui jurisprudência corrente,
que, nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença, fica imediatamente
esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa», e só ao abrigo do n.º 2 do artigo 669.º
do mesmo diploma é permitida a invocação de erro de julgamento, por lapso manifesto.
3. Termos em que se acorda indeferir o requerido pedido de reforma.
Custas pela requerente, com a taxa de justiça de 100 euros.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge de Sousa.
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Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Sentença. Omissão de pronúncia. Nulidade da sentença.
Sumário:
A decisão judicial — que labora em omissão de pronúncia mormente a respeito da invocação da ofensa do princípio da capacidade contributiva — padece de nulidade,
nos termos dos artigos 668º, n.º 1 al. d) do Código de Processo Civil e 125º, n.º 1
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Processo n.º 886/08-30.
Recorrente: Empresa Avenida, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Empresa Avenida, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou improcedente a impugnação judicial, que
deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRC, relativo ao exercício de 2000, no valor global de
€ 218.668,20, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. A Administração Tributária qualificou erradamente o facto tributário, pois a Impugnante não
efectuou qualquer venda, mas sim uma adjudicação de um bem a um sócio, incorrendo por isso na
ilegalidade prevista na alínea a) do artigo 99°do CPPT.
B. Ao contrário do que declarou o tribunal a quo, não é “absolutamente irrelevante a qualificação
dada pela AT ao facto tributário”, pois o legislador incluiu — no elenco de ilegalidades que constituem
fundamento de impugnação judicial — o erro cometido na qualificação desse facto.
C. Não tendo havido qualquer contrapartida pela citada adjudicação, a Impugnante não podia ser
tributada por um proveito que não teve, não registando qualquer acréscimo patrimonial que justificasse
a tributação.
D. Neste caso só o rendimento individual do sócio podia ser tributado, como aliás foi, em sede
de IRS.
E. Ao liquidar IRC à Impugnante por via desta adjudicação, a AT violou pois o disposto no
artigo 67° (hoje 75°) do CIRC e o princípio constitucional da capacidade contributiva, enunciado no
artigo 104º/2 da CRP, que impede que haja imposto quando não há rendimento.
F. Tendo esta questão sido suscitada perante o tribunal recorrido, este incorreu em nulidade por
omissão de pronúncia [art. 668°/1/d) do CPC], ao deixar de conhecê-la, por ter indevidamente considerado que a mesma respeitava à quantificação da matéria tributável.
G. Se a previsão dos artigo 73° a 75° do CIRC respeita aos casos de “partilha dos bens patrimoniais
pelos sócios”, não pode aplicar-se a uma mera adjudicação a um sócio único, pois a partilha consiste
numa divisão, exigindo necessariamente uma pluralidade de intervenientes.
H. Ao alargar o âmbito de aplicação dessas normas, o tribunal realizou uma aplicação analógica
de regras de incidência fiscal, proibida não só pelo princípio constitucional da legalidade tributária
(art. 103°/2 da CRP), como também pelo n° 4 do artigo 11° da Lei Geral Tributária.
I. E se, como refere o tribunal, a intenção do legislador era “tributar a atribuição dos bens aos
sócios”, nem por isso podia integrar analogicamente as normas do CIRC, de modo a tributarem um
facto que escapa à respectiva previsão.
A douta sentença impugnada violou, pois, o disposto nos artigos 73° a 75° do CIRC, 99º do CPPT,
11º/4 da LGT e 103°/2 e 104°/2 da CRP.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1) A impugnante foi dissolvida por sentença de 25/01/1996 proferida no Processo n.° 249/94 que
correu termos no Tribunal Judicial de Peso da Régua, na sequência do que se procedeu à liquidação do
respectivo património nos termos constantes do doc. 3 junto com a petição inicial, cujo teor se dá aqui
por integralmente reproduzido do qual consta o seguinte:
“(...)
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E PELO PRIMEIRO OUTORGANTE FOI DITO:
Que o seu representado é o único sócio e gerente da sociedade comercial por quotas com a firma
“EMPRESA AVENIDA LIMITADA”...
(...)
Que dissolvida a sociedade, possui no seu activo o seguinte bem imóvel:
Prédio urbano — Cine Teatro Avenida...
(...)
Que atribui ao referido prédio o valor de CEM MILHÕES DE ESCUDOS.
Que não há lugar à partilha em virtude de à data da dissolução da extinta sociedade o seu representado ser o único sócio da mesma, motivo pelo qual se procede unicamente à liquidação do referido
património.
Que nos termos expostos dá por concluída a liquidação do património da referida sociedade,
considerando a mesma extinta a partir desta data.
(...)”
2) Na sequência de uma acção de fiscalização a que procederam os Serviços de Inspecção Tributária da Direcção Distrital de Finanças de Vila Real, foram efectuadas correcções à impugnante, em
sede de IRC, relativamente ao ano de 2000 — cfr. doc. de fls. 32 do processo administrativo apenso,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
3) Do relatório de inspecção tributária subjacente à liquidação impugnada, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido, consta o seguinte (cfr. doc. de fls. 27 do processo administrativo apenso):
“(...)
4. MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DO FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS
INDIRECTOS
4.1. Comportamento perante a Administração Fiscal, elementos declarativos e contabilísticos
O S.P. tem revelado um comportamento marginal na sua relação com a Administração fiscal.
1. Não entregou a declaração de Rendimentos Modelo 22 do exercício do 2000.
2. Não apresentou a declaração anual do exercício de 2000.
3. Verifica-se também que não remeteu ao SIVA as declarações periódicas de IVA, referentes aos
meses de Janeiro a Maio do ano de 2000.
4. Não tendo sido possível contactar com a sociedade ou quem a representasse, notificamos por
carta registada com aviso de recepção, para o domicílio fiscal do sócio gerente, quer a sociedade, quer
o sócio gerente... para no dia 23 de Março do ano corrente... ter presente nos Serviços de Finanças de
Peso da Régua os elementos de escrita. Na data, hora e local designados não compareceu qualquer
pessoa...
5. Perante o facto, notificamos por carta registada com aviso, de recepção para o domicílio fiscal
do sócio gerente... para no prazo de 10 dias proceder à regularização da escrita... No mesmo acto notificamos igualmente para no dia 13 de Abril do mesmo ano... ter presente nos Serviços de Finanças
de Peso da Régua os elementos de escrita. Na data, hora e local designados... não nos foram exibidos
quaisquer documentos, nem fomos contactados.
(...)
4.2 Venda de imóvel
1. O único sócio e gerente procedeu à liquidação da sociedade e à afectação a si próprio de um
imóvel possuído pela sociedade... por a sociedade ter sido dissolvida judicialmente nos autos de acção
sumária número 249/94...
2. Verificou-se que no acto da escritura de liquidação de património, foi atribuído ao seu único
sócio o património da empresa, a que foi dado o valor de 100.000.000$00 (498.797,90 Euros).
4.3 Não regularização/Recusa de exibição da contabilidade
(...)
3. Apesar de notificado para proceder à regularização/reconstituição dos seus elementos de escrita...
facto que nunca ocorreu, pois nem sequer compareceu.
4. Face à não regularização da recusa de exibição da contabilidade, estamos perante a impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta
determinação da matéria tributária, pelo que estão assim reunidos os pressupostos para a aplicação de
métodos indirectos previstos no artigo 87° e seguintes da Lei Geral Tributária...
(...)
5. CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS
INDIRECTOS
5.1 Proveitos
(...)
2. Vamos aceitar que os proveitos resultam apenas da venda do imóvel referido ou seja 498.797,90 Euros
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5.2 Cálculo das correcções em IRC/IVA
1. Para efeitos de IRC, o lucro tributável resulta do valor da venda do imóvel diminuído do valor
de aquisição, abatido das amortizações praticadas. Da última declaração mod. 22 de IRC apresentada,
referente ao ano de 1993... verifica-se junto do mapa de reintegrações e amortizações que a aquisição
do imóvel remonta ao ano de 1928, com o valor de 3.491,16 € (700.000$00), não constando que tenha
sido praticada qualquer amortização. Na ausência de reintegrações, a al. B) do n.° 2 do artigo 3° do D.
Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro considera período máximo de vida útil, aquele que corresponde
a metade da taxa máxima. No caso presente; a taxa de reintegração é de 5 % (código 2025) que corresponde a um período de mínimo de vida útil de 20 anos e máximo de 40 anos. Entre 1928 e 2000
decorreram 72 anos, pelo que o bem se considera totalmente amortizada Assim, para efeitos — de IRC
o valor a considerar para efeitos de lucro tributável é o valor de 498.797,90 €, cujo valor seria também
considerado para efeitos de IVA, se o acto dele não se encontrasse isento, por se tratar de operação
sujeita a sisa (n° 31 do artigo 9° do CIVA).
(...)”
4) No seguimento da referida fiscalização, a Administração Tributária procedeu à fixação do rendimento colectável da impugnante para o ano de 2000, nos termos constantes dos docs. 34 do processo
administrativo apenso, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
5) O acto de fixação do lucro tributável do ano de 2000 foi notificado à impugnante (cfr. doc. de
fls. 37 do processo administrativo apenso).
6) A impugnante não pediu a revisão da matéria tributável.
3 – Comecemos pela apreciação da questão da nulidade da sentença por omissão de pronúncia
arguída pela recorrente, por que prejudicial.
Como é sabido, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil e 125º,
n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, a decisão judicial é nula quando o juiz deixe
de pronunciar-se sobre questão que devesse apreciar.
Esta nulidade (como, aliás, repetidamente tem dito esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo) está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660º, n.º 1 do
Código de Processo Civil, no qual se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras, por tal modo que é a omissão ou infracção a esse dever que concretiza a
dita nulidade.
Cfr. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, Vol. V, pág. 143.
No caso em apreço, a ora recorrente vem dizer, além do mais e em especial nas conclusões E. e
F. da alegação do recurso, que a sentença recorrida “…Ao liquidar IRC à Impugnante por via desta
adjudicação, a AT violou pois o disposto no artigo 67° (hoje 75°) do CIRC e o princípio constitucional
da capacidade contributiva, enunciado no artigo 104º/2 da CRP, que impede que haja imposto quando
não há rendimento…
…Tendo esta questão sido suscitada perante o tribunal recorrido, este incorreu em nulidade por
omissão de pronúncia [art. 668°/1/d) do CPC], ao deixar de conhecê-la, por ter indevidamente considerado que a mesma respeitava à quantificação da matéria tributável.
E tem razão a ora recorrente.
Sobre tal questão o acórdão recorrido não disse mais do que aquilo que a seguir se destaca:
“Importa realçar que, atento o disposto no artigo 74º do CIRC, é indiferente que tenha havido,
ou não, uma venda, uma vez que o que determina a tributação é a adjudicação ou atribuição dos bens
da sociedade aos sócios depois da sua divisão. Assim é que o referido preceito legal estabelece que
o valor de realização dos bens — e não o da venda — é o valor do mercado. Assim sendo, mostra-se
absolutamente irrelevante a qualificação dada pela AT ao facto tributário”.
Na verdade, na sentença recorrida tratou-se apenas da questão de saber, face ao disposto no
artigo 74º do CIRC, qual é o “valor da realização dos bens”, sendo que neste preceito se estabelece que
é valor do mercado e não o valor da venda, sendo irrelevante a qualificação dada pela Administração
Tributária ao facto tributário.
Mas não é tratada, mormente, a invocada questão de saber da violação do “princípio constitucional
da capacidade contributiva, enunciado no artigo 104º/2 da CRP”.
E o que é certo também é que, a verificar-se a lesão do conteúdo essencial de direitos fundamentais,
por ofensa do núcleo essencial do invocado princípio da capacidade contributiva, tem como consequência a nulidade do acto de liquidação, pelo que a solução dada a esta questão não fica prejudicada
pela “resolução da questão enunciada na sentença”.
Pelo que, tendo sido omitido o dever de apreciar essa identificada questão, há que proceder à sua
apreciação por ofensa do núcleo essencial do invocado princípio da capacidade contributiva
Assim sendo a sentença recorrida padece de nulidade, nos termos dos artigos 668º, n.º 1 al. d) do
Código de Processo Civil e 125º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
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4 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso e anular a sentença
recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge
Lino.

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Decisão judicial. Extinção do poder judicial. Erro de julgamento.
Sumário:
Nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença, fica
imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa»,
e só ao abrigo do n.º 2 do artigo 669.º do mesmo diploma é permitida a invocação
de erro de julgamento, por lapso manifesto.
Processo n.º 1028-08-30.
Recorrente: Simoura Imobiliária, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 “LUSOTUR GOLFES — SOC. DE CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE GOLFES, S.A.”, «na qual
foi integrada por fusão a Simoura Imobiliária, SA. (anteriormente designada por Simoura — Sociedade
de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A.) […], «notificada do teor do douto Acórdão de fls., atenta
o disposto nos art.°s 669° e 716° do C.P.C., aplicáveis subsidiariamente (art. 1° do Código de Processo
nos Tribunais Administrativos), vem arguir a reforma ou nulidade do mesmo, nos termos e com os
fundamentos seguintes»:
1° Poder-se-á dizer que por vezes não será fácil distinguir entre o que seja matéria de facto e
matéria de direito.
2° Ora, como se expendeu em douto Acórdão do S.T.J., de 23-10-2008, retirado da lnternet, questão
de facto corresponde a situações materiais e concretas, ocorrências da vida real.
3° Diversamente, questão de direito será constituída pelo juízo jurídico-normativo que decorre
dessas ocorrências reais.
4º Ora, o douto Acórdão de fls. não se julgou competente, em razão da hierarquia para conhecer
do recurso interposto pela Digna. Representante da Fazenda Pública, junto do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Loulé.
5º Porém, salvo o devido respeito, o recurso da Digna. Representante da Fazenda Pública limita-se à discordância da aplicação do direito aos factos considerados provados pelo Meritíssimo Juiz do
T.A.F. de Loulé.
6° Decorre claramente da argumentação expendida no referido Recurso que, face à factualidade descrita
na douta Sentença a solução “de jure” teria de ser a de julgar-se improcedente a Impugnação de fls.
7° Dito de outro modo, se não fossem incluídos no probatório os factos constantes dos seus números 4 e 6 deixaria de haver motivo para haver recurso da douta sentença de 1ª Instância.
8° Aconteceu, de facto, que oportunamente foi dado cumprimento pela ora Arguente ao que se
prescreve no art° 28 do Código das Sociedades Comerciais, aos preceitos aplicáveis do POC, aprovado
pelo Dec.-Lei no 47/77, de 7/02 e ao teor do disposto no artigo 7 da Portaria n° 737/81, de 29 de Agosto,
cujo ponto 3 foi alterado pela Portaria n° 85/88, de 9/02.
9° Dispõe o ponto 3 referido que “em relação aos imóveis adquiridos sem indicação expressa
do valor do terreno subjacente a edifícios e outras construções, deverá este valor ser estimado pelo
contribuinte com base em cálculo devidamente fundamentado”. Na falta de elementos concretos para
a valorização do terreno deverá atribuir-se a este, para efeitos de evidenciação na contabilidade, 25 %
do valor global.
10º Importa acentuar que o relatório do Sr. Eng. Ruivo Dragão veio mais tarde a ser esclarecido
e foi-lhe recolhido depoimento no julgamento do caso referente ao ano de 1989 que mereceu ser jul-
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gado a favor da ora Arguente, segundo sentença favorável de que se juntou ao presente Processo uma
fotocópia.
11º Diversamente do que se pretende no mencionado douto Recurso da Digna. Representante da
Fazenda Pública está-se perante situação em que não poderá deixar de recorrer-se ao critério supletivo
contido no aludido ponto n° 3 do referido artigo 7 da mencionada Portaria ou seja as amortizações ou
reintegrações deverão ser feitas com base em 25 % do valor total dos campos de golfe como prédios
urbanos que são.
12° A interpretação do âmbito daquele ponto 3 constitui pois questão de direito que foi dirimida
e bem na douta Sentença da 1ª Instância a qual julgou aplicável ao caso concreto a parte final em que
se exigem elementos concretos para valorização do terreno.
13° De referir que o Venerando Tribunal Central Administrativo Sul não poderia de per si proceder
à ampliação dos factos constantes do probatório da douta Sentença do T.A.F. de Loulé.
Termos em que deverá o presente pedido de reforma ou declaração de nulidade do douto Acórdão
de fls., vir a ser julgado procedente por provado e em consequência ser o mesmo reformado ou alterado
em termos de considerar competente o Supremo Tribunal Administrativo para conhecer do Recurso da
Digna. Representante da Fazenda Pública, julgá-lo improcedente com a consequente confirmação da
douta Sentença do T.A.F. de Loulé e a revogação do douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo
Sul, com as legais consequências e como é de JUSTIÇA.
1.2 A Fazenda Pública veio dizer, em conclusão, que «confrontando os fundamentos da arguição
de nulidade com as decisões proferidas no processo, resulta evidente, que:
a) A reclamante não está a invocar qualquer fundamento susceptível de conduzir, segundo o
disposto no artigo 669° do CPC, à reforma do Acórdão de 11 de Fevereiro de 2009;
b) O que se pretende é obter mais uma decisão judicial, apesar de o Acórdão reclamado resultar
da utilização de um 3° grau de jurisdição;
c) Deve a presente reclamação ser rejeitada, confirmando-se o Acórdão reclamado».
1.3 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2. A ora requerente vem fazer o «pedido de reforma ou declaração de nulidade do douto Acórdão
de fls., vir a ser julgado procedente por provado e em consequência ser o mesmo reformado ou alterado
em termos de considerar competente o Supremo Tribunal Administrativo para conhecer do Recurso da
Digna. Representante da Fazenda Pública, julgá-lo improcedente com a consequente confirmação da douta
Sentença do T.A.F. de Loulé e a revogação do douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul».
No entanto, ficou bem assente no acórdão ora reclamado que a única questão a resolver, no recurso
interposto do aresto do Tribunal Central Administrativo, era «a de saber se no caso o Tribunal Central
Administrativo julgou com (in)competência em razão da hierarquia».
E, para enfrentar a questão a resolver no acórdão, agora reclamado, do Supremo Tribunal Administrativo escreveu-se, além do mais, o que segue.
Para julgar improcedente a excepção de incompetência do Tribunal, levantada pela ora recorrente,
o acórdão recorrido discorreu e concluiu, como se vê, por haver «divergência quanto à matéria de facto
em que se fundou a decisão recorrida, pelo que, assim sendo, o recurso não versa exclusivamente
matéria de direito».
E o que também se vê é que a ora recorrente – na alegação do presente recurso, condensada nas
respectivas conclusões, alinhadas no ponto 1.2 supra – em nada contraria o julgamento que o acórdão
recorrido fez, de haver, no recurso interposto para o Tribunal Central Administrativo, «divergência
quanto à matéria de facto em que se fundou a decisão recorrida».
Assim – não contrariando a ora recorrente que haja «divergência quanto à matéria de facto em
que se fundou a decisão recorrida» no recurso interposto pela Fazenda Pública para o Tribunal Central
Administrativo –, é legítimo que igualmente aqui concluamos e julguemos que «o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito».
Deste modo, e consequentemente, é forçoso concluir – dando resposta à questão decidenda – que
no caso o Tribunal Central Administrativo julgou com gozo de competência em razão da hierarquia.
E, então, havemos de convir, a terminar, que o Tribunal Central Administrativo goza de competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso em que ocorra «divergência quanto à
matéria de facto em que se fundou a decisão recorrida».
Pelo que se vê, não faz nenhum sentido a pretensão aqui manifestada pela ora requerente, de ver
o acórdão reclamado «reformado ou alterado em termos de considerar competente o Supremo Tribunal
Administrativo para conhecer do Recurso» – muito menos sentido fazendo as restantes vertentes do
pedido que a mesma requerente aqui também faz («confirmação da douta Sentença do T.A.F. de Loulé
e a revogação do douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul»).
A ora requerente invoca o artigo 669.º do Código de Processo Civil, que prevê o “Esclarecimento
ou reforma da sentença”.
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Mas logo se vê que a ora requerente não pretende nada disso, e fala até de nulidade. Não aponta, porém, ao acórdão reclamado nenhuma ambiguidade, nenhum lapso, nenhuma irregularidade. Abertamente,
a ora requerente pretende a modificação do decidido, com o qual decididamente não concorda.
No entanto, nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença, fica
imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa».
Pelo que, assim sendo, resta-nos concluir, consoante aliás é indubitável e constitui jurisprudência
corrente, que, nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa», e só ao abrigo do n.º 2 do
artigo 669.º do mesmo diploma é permitida a invocação de erro de julgamento, por lapso manifesto.
3. Termos em que se acorda indeferir o requerido pedido.
Custas pela requerente, com a taxa de justiça de 100 euros.
Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — Miranda de Pacheco.

Acórdão de 27 de Maio de 2009.
Assunto:
Nulidade da sentença. Omissão de pronúncia. Pedido de revisão. Indeferimento tácito.
Impugnação judicial. Prazo.
Sumário:
I — A sentença é nula, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de
Processo Civil e 125.º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário,
quando o juiz deixa de pronunciar-se sobre questão que devesse apreciar, o que
está em correspondência directa com o dever que lhe é imposto — cf. artigo 660.º,
n.º 2 daquele primeiro diploma legal — de resolver todas as questões que tenham
sido submetidas à sua apreciação, exceptuadas apenas aquelas cuja decisão esteja
prejudicada pela solução dada a outras, por tal modo que é a omissão ou infracção
a esse dever, que concretiza a dita nulidade.
II — Considerada a petição extemporânea, não há que emitir pronúncia sobre qualquer questão atinente ao mérito da causa, pelo que se não verifica omissão de
pronúncia.
III — Optando o contribuinte revertido por deduzir pedido de revisão, o prazo para
impugnar judicialmente deixa de contar-se a partir da sua citação, relevando,
antes, a data de indeferimento da reclamação ou da presunção de tal indeferimento.
IV — Não está em tempo para a impugnação judicial o contribuinte revertido que a
deduz depois de ter deduzido pedido de revisão, quando ainda se não esgotou o
prazo para a Administração se pronunciar, mas já decorreram mais de 90 dias
sobre a sua citação.
Processo n.º 1064/08-30.
Recorrente: João Matos Gonçalves.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – João de Matos Gonçalves, melhor identificado nos autos, não se conformando com a sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente, por ter caducado, a presente
impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação de IVA e IRC, relativos ao ano de 1997,
no valor de € 18.318,85, na qualidade de responsável subsidiário da devedora originária João Gonçalves
& Lima, Lda, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
I. A sentença recorrida labora em erro de julgamento, sendo nula por violar o art. 668.º do CPC,
II. Quando afirma, que se verifica a excepção da caducidade na dedução da impugnação Judicial.
III. Tendo o impugnante pedido a anulação da reversão por ilegal com enquadramento na revisão
oficiosa e,
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IV. pelo seu indeferimento tácito do pedido de revisão, o recorrente apresentou petição impugnatória no disposto da alínea d) nº. 2 art. 95.º da LGT.
V. Revisão acrescida de impugnação pela ilegalidade do acto tributário, tendo o despacho de
reversão, violado as normas dos art.s 23.º e 24.º da LGT,
VI. designadamente, quanto ao direito de audição relativo a elementos novos, falta de citação
pessoal do executado, falta de citação ao cônjuge do executado, não excussão prévia do património da
devedora originária, como resulta da aplicação dos artigos 60.º da LGT, 193º e 239.º do CPPT e,
VII. o recorrente invoca também a prescrição da dívida exequenda com base no art. 48.º da LGT,
sendo o crédito do Estado de 1996 e 1997 (as restantes liquidações oficiosas foram anuladas pelos
serviços de finanças) com mais de 12 anos.
VIII. E como disponha (aplica-se aos factos) o n.º 2 do art. 49.º da LGT, se o processo estivesse
parado por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito
interruptivo, somando-se, neste caso o tempo, e,
IX. pelo n.º 3 da art. 48º da LGT, a interrupção da prescrição quanto ao principal devedor não
produz efeitos sobre o responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for
efectuada após o 5º ano ao da liquidação.
X. Como é consabido a prescrição é de conhecimento oficioso art. 175º do CPPT.
XI. Pelo que, o recorrente entende estar prescrita a dívida exequenda devendo ser declarada por
extinta a execução fiscal por impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide conforme alínea e)
do art. 287.º do CPC, com todas as consequências legais.
XII. A sentença recorrida incorre em erro de julgamento quando o recorrente encontrando-se
a tempo para apresentar a impugnação, porque o tributo ainda não foi cobrado, como se verifica “in
casu”, a mesma declara ser extemporânea.
XIII. A sentença recorrida incorre em erro de julgamento ao decidir que, estando em causa a
eventual anulabilidade de um acto tributário, este só pode ser atacado no prazo de 90 dias, contados da
data em que terminou o prazo de pagamento voluntário, nos termos do art. 102º n.º 1 alínea a) do CPPT;
pois que, o prazo de 90 dias para deduzir a impugnação conta-se a partir da notificação do despacho
de indeferimento, nos termos do art. 102º n.º 1 alínea e).
XIV. Incorre em erro de julgamento ao decidir que, quando foi deduzida a presente impugnação
estava já esgotado o prazo peremptório para a deduzir.
XV. Sendo inválido o acto que originou a reversão e não se tendo esgotado o prazo da sua revisão
oficiosa, impendia sobre a AT o dever de a ela proceder, nos termos do art. 56.º da LGT, que lhe foi
pedida pelo impugnante, assistindo a este o correspondente direito subjectivo.
XVI. Tal omissão de pronúncia por parte da AT, por erro nos pressupostos de facto e de direito,
é imediatamente sindicável, pela via da impugnação judicial, que comporta a apreciação da legalidade
de um acto tributário e porque, negando-se a AT a dar satisfação à pretensão do contribuinte,
XVII. e o seu acto de indeferimento tácito é lesivo dos seus legítimos direitos e interesses, por
manter ilegalmente a recusa de uma pretensão conforme ao direito Tributário e Constitucional.
XVIII. É seguro que a Administração pode, «no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo
o tempo o contribuinte se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos
serviços», rever oficiosamente o acto - segmento final do n.º 1 do artigo 78.º da LGT.
XIX. Salvo, as situações excepcionais contempladas nas als. a) e b) do n.º 2 do art. 56º da LGT,
que, no caso, se não verificam, a AT tem o dever legal de reapreciação nos casos de actos negativos
expressos, sem que com isso seja subvertida a ordem jurídica administrativa e lesada a autoridade das
decisões administrativas e sem a ofensa da segurança jurídica.
XX. As possibilidades de reacção dos particulares contra actos ilegais de liquidação de tributos,
quando está em causa a violação de normas imperativas, não se esgotam na impugnação judicial, sendo
admissível, entre o mais, a revisão do acto tributário, nas condições referidas no art. 78º da LGT (e,
no caso, no prazo do art. 94º n.º 1 alínea b) do CPT), seguida de eventual impugnação contenciosa de
decisão de indeferimento tácito.
XXI. A forma de processo adequada para reagir contra um acto de indeferimento do pedido de
revisão de actos tributários é a impugnação judicial, nos termos do art. 97º n.º 1 alínea d) do CPPT e
95º n.º 1 e 2 alínea d) da LGT, e não o recurso contencioso, previsto nos arts. 101º alínea j) da LCT e
97º n.º 1 alínea p) do CPPT, que se referem a questões tributárias que não comportem a apreciação da
legalidade do acto de liquidação.
XXII. O prazo para tal impugnação é de 90 dias, a contar da notificação do indeferimento, segundo
o art. 102º n.º 1 alínea e) do CPPT.
XXIII. Mesmo que se entenda que na impugnação da recusa do pedido de revisão de um acto
tributário o que é objecto da mesma impugnação é o acto de liquidação e não o próprio acto de indeferimento, sempre o prazo para a propositura da acção se iniciaria na data precedente e não da prática
do acto a anular.
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XXIV. Foi estabelecido um regime transitório (art. 6.º do DL 398/98, de 17 de Dezembro) que
impõe a aplicação do novo prazo de revisão do acto tributário do n.º 1 do art. 78º (4 anos) apenas aos
factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998, mantendo-se para os anteriores o antigo
prazo de 5 anos que facultava o art. 94º n.º 1 alínea b) do CPT.
XXV. A sentença a quo violou, por errada aplicação ou interpretação, as disposições dos arts. 97º
n.º 1 alínea d), 102º n.º 1 als. a) e e), 104º, 108º e 175º do CPPT, 94º n.º 1 alínea b) do CPT, 48º, 49º,
56º n.º 1, 78º n.º 1 e 79º n.º 1 da LGT, 193º nºs 1 e 2 alínea b), 287º alínea b), 493º, 494º, alínea b) e
495º do CPC,
XXVI. contrariando, ainda, a magnânima jurisprudência do STA firmada nos seus Acord. de
19.02.2003 (in proc. n.º 01461/02), de 20.03.2002 (in proc. n.º 026580), de 29.01.2003 (in proc.
n.º 01945/02) de 12.02.2003 (in proc. 01516/02), de 20/3/02, de 11/5/05, de 17/5/06, e de 24/5/06,
proferidos nos processos 26580, 319/05, 16/06 e 1155/05, respectivamente,
XXVII. e mais recentemente o acórdão de 2/11/06, este no processo 604/06 e a doutrina mais
representativa nas matérias versadas.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente
recurso, devendo “a sentença ser revogada e substituída por acórdão declaratório da inadmissibilidade
da impugnação judicial”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 — O ora impugnante apresentou a presente impugnação judicial em 24.07.200L cfr. fls. 3 destes
autos.
2 — Em 13 de Abril de 2007, havia apresentado um pedido de revisão nos termos do artº 56º e 78º
da LGT, com os fundamentos constantes de fls. 158 a 175 do PA e que aqui se dão por reproduzidas.
3 — O pedido de revisão identificado em 2), foi apresentado na sequência do despacho de reversão notificado ao ora impugnante por carta datada de 10.04.2003, cfr. fls. 178 a 181 do PA e que aqui
se dão por reproduzidos.
4 — O ora impugnante foi citado para proceder ao pagamento da dívida em discussão nos presentes
autos por carta datada de 24.04.2003, cfr. doc. n.º 2, junto pelo impugnante e a fls. 42 destes autos, e
que aqui se dá por reproduzida.
3 – Nas conclusões II a X da sua motivação do recuso, argui o recorrente a nulidade da sentença
recorrida por omissão de pronúncia.
Como é sabido, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil e 125.º,
n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário, a sentença ou acórdão, em suma, a decisão, é
nula quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questão que devesse apreciar, o que está em correspondência directa com o dever que lhe é imposto - cfr. artº 660º, n.º 2 daquele primeiro diploma legal - de
resolver todas as questões que tiverem sido submetidas à sua apreciação, exceptuadas apenas aquelas
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, por tal modo que é a omissão ou infracção
a esse dever, que concretiza a dita nulidade.
Cfr. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, Volume V, pág. 143.
Sustenta, em suma, o recorrente que o Tribunal recorrido não se pronunciou sobre a legalidade
do despacho de reversão e a prescrição da dívida tributária - cfr. conclusões II a X.
E, na verdade, assim aconteceu.
Contudo e como se refere na sentença recorrida, tal só ficou a dever-se ao facto de a petição da
impugnação judicial ter sido julgada intempestiva, o que, de per si, consequencia a impossibilidade de
conhecer o mérito das pretensões deduzidas.
Pelo que não se verifica a invocada nulidade, já que, como se disse, exceptuam-se do dever de
pronúncia do juiz as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, improcedendo,
assim, as conclusões II a X.
Assim e nesta parte, o recurso não pode deixar de improceder.
4 – Passemos, agora, à apreciação da questão de fundo que é o da (in)tempestividade da impugnação judicial.
Antes, porém, importa referir que não vem posto em causa que a forma processual adequada para
reagir contra o acto de indeferimento tácito do pedido de revisão é a impugnação judicial.
Posto isto, a sentença recorrida julgou-a, em suma, extemporânea porque, prescrevendo o artº 102º,
n.º 1, alínea c) do CPPT que a impugnação judicial será deduzida no prazo de 90 dias contados a partir
da citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal, tendo o impugnante sido
citado por carta datada de 24/4/03 e a petição apresentada em 24/7/07, nesta data há muito que ia já
decorrido aquele prazo de 90 dias previsto na lei.
Contudo, no caso em apreço, o impugnante deduziu pedido de revisão, nos termos do disposto
no artº 78º da LGT, pelo que passou a dispor de um prazo para impugnar mais alargado, uma vez que,
neste caso, o seu termo inicial delonga-se (na falta de deferimento expresso do pedido de revisão, que,
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aqui, não houve) para o dia seguinte àquele em que se forme a presunção de indeferimento tácito, tudo
por força do disposto nos artºs 102º, n.º 1, alínea d) do CPPT e 57º, nºs 1 e 5 da LGT.
Assim, deixa de importar a data da citação do responsável subsidiário e passa a relevar a data do
indeferimento tácito.
No caso subjudice, o pedido de revisão foi apresentado em 13/4/07 e o impugnante apresentou a
presente impugnação judicial em 24/7/07.
Ou seja, nesta última data a Administração estava, ainda em tempo para se pronunciar, pois dispunha, para tanto, do prazo de seis meses, o que vale por dizer que não havia indeferimento presumido.
É certo que este Supremo Tribunal tem vindo a entender que o contribuinte pode optar pela
impugnação contenciosa do acto administrativamente impugnado, mesmo antes de estar expirado o
prazo legal para este ser decidido, com base no princípio “de que os prazos, não podendo ser excedidos,
podem, em regra, ser antecipados”.
Mas o que, no caso, aconteceu, não foi a dedução da impugnação antes do termo do prazo. Tendo a
contribuinte escolhido sujeitar a questão à apreciação da Administração Fiscal, em vez de impugnar judicialmente, como podia fazer, deixou decorrer o prazo de que dispunha para essa impugnação, independentemente do pedido de revisão e ele passou a contar-se, não já com referência ao tempo em que foi citado,
mas em função da data da decisão administrativa, expressa ou não, que a Administração viesse a tomar.
Impunha-se, pois, ao agora recorrente, para não esvaziar de sentido o pedido de revisão por que
optou, aguardar essa decisão. De outro modo, estaria a conseguir, pedindo a revisão do acto tributário,
para, de seguida, se alhear do resultado do procedimento que ele mesmo despoletara, um alargamento
do prazo para impugnar judicialmente; quando a dilatação do prazo, como se viu, só é atribuída àqueles que preferem, antes de discutir em juízo a legalidade da liquidação, sujeitar a sua análise à própria
Administração, sendo que a razão do aumento do prazo daí resultante é possibilitar a pronúncia da
Administração, antes de submeter a questão aos tribunais, quiçá, desnecessariamente.
Neste sentido, pode ver-se o Acórdão desta Secção do STA de 1/10/03, in rec. n.º 893/03, tirado
em situação parecida e que aqui vimos seguindo de perto, com as necessárias adaptações.
Mas assim sendo, embora a presente impugnação contenciosa tenha objecto imediato, que é,
formalmente, o indeferimento tácito, carece, porém, de objecto mediato, já que, no pedido de revisão,
o que está em causa não é o próprio acto de liquidação, ou seja, não se trata de um processo anulatório
da liquidação, mas antes de um acto que fundamenta um pedido de restituição do tributo que foi indevidamente pago, mantendo-se, porém, todos os actos do procedimento.
Assim sendo, é patente que a presente impugnação judicial é intempestiva, já que se extinguira o
prazo para impugnar a liquidação, contado a partir da data em que o impugnante foi citado (24/4/03)
(cfr. artº 102º, n.º 1, alínea c) do CPPT).
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso
e rejeitar a impugnação judicial por falta de objecto.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 27 de Maio de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia. Competência-regra do
Tribunal Central Administrativo. Competência excepcional do Supremo Tribunal
Administrativo.
Sumário:
I — A competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso de decisão
de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo,
por regra.
II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário,
goza de tal competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento
matéria de direito.
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III — Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de
facto o recurso em que nomeadamente se conclui que a sentença considerou que
«o retardamento da liquidação foi imputável à recorrente sem que, porém, aquele
juízo esteja assente em factos que constam do probatório».
Processo n.º 46/09-30.
Recorrente: SOMAGUE – Engenharia, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 “Somague Engenharia, SA” recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra,
que julgou improcedente a presente impugnação judicial.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
A) A ora recorrente deduziu impugnação judicial contra diversos actos tributários, imputando ao
mesmo os vícios (i) de violação dos artigos 35.º da LGT e 89.º do CIVA, e (ii) de violação do direito
de audiência prévia, consagrado no artigo 60.º, n.º 1, alínea a), da LGT, do artigo 267.º, n.º 5, da CRP,
e nos artigos 8.º e 100.º a 103.º do CPA;
B) A impugnação judicial foi considerada improcedente pela sentença recorrida, a qual não reconheceu a existência de qualquer um dos vícios imputados aos actos impugnados;
C) A ora recorrente não se conforma com o conteúdo e sentido da decisão recorrida, considerando
que a mesma encerra uma errada interpretação e aplicação da lei ao caso concreto;
D) A sentença recorrida, ao declarar improcedente a impugnação judicial deduzida, considerou que
se encontravam preenchidos todos os requisitos legais dos juros compensatórios, previstos e regulados
no artigo 35.º da LGT e 89.º do CIVA;
E) A recorrente discorda deste entendimento, porquanto considera que apenas um dos requisitos
se pode dar como preenchido: o requisito (objectivo) do retardamento da liquidação;
F) Os restantes dois requisitos, diferentemente do que resulta da sentença, não se podem dar
como verificados;
G) Quanto ao prejuízo do credor tributário, e diversamente do que resulta da sentença em crise,
deve o mesmo ser considerado como requisito;
H) Considerando-se o “prejuízo do credor tributário” como requisito deve este dar-se como preenchido, porquanto a entidade (AGE com que a recorrente celebrou um contrato de empreitada e no
âmbito do qual liquidou IVA era (já na altura) um sujeito passivo desse imposto, isto é, uma entidade
que, nos termos da lei, tem o direito à dedução do imposto suportado nas aquisições, assistindo-lhe,
portanto, o direito de deduzir no IVA por ela liquidado nas transmissões de bens e serviços o IVA que
suportou nas aquisições de bens e serviços;
I) Direito esse que, estando associado ao chamado método subtractivo indirecto, é um dos elementos essenciais do IVA, sem o qual não seria possível assegurar a neutralidade do imposto, evitando
efeitos cumulativos ou em cascata sobre o imposto;
J) Por conseguinte, atenta a dedutibilidade do imposto suportado a montante, é totalmente indiferente para efeitos de receita tributária que à AGEM tenha sido liquidada pela contribuinte ora recorrente
o IVA à taxa de 5% ou à taxa de 19%;
K) Atendendo às características do IVA, que é um imposto aplicável a todos os estádios do circuito
produtivo, descendo portanto até ao comércio retalhista, ele acaba por ser economicamente equivalente
a um imposto monofásico sobre o comércio a retalho com a mesma taxa, uma vez que é a taxa final ou
última taxa, e não as taxas intermédias, a taxa que dá o montante efectivo do IVA;
L) Como salienta a doutrina, nas taxas intermédias está-se perante “taxas imateriais”, justamente
porque se trata de taxas que definem os impostos dedutíveis para os sujeitos passivos, mas não nos dizem
nada sobre o imposto a suportar pelos consumidores finais dos bens ou utentes dos serviços e, por conseguinte, sobre o imposto a cobrar pelo Estado. Sobre este diz-nos, e diz-nos tudo, a taxa final ou última;
M) Daqui decorre que, para efeitos da receita efectiva proporcionada pelo IVA à Fazenda Pública,
o IVA que importa é tão-somente o IVA liquidado e cobrado no último estádio do circuito produtivo
dos bens e serviços, o IVA liquidado e cobrado portanto aos consumidores finais ou utentes, isto é, às
pessoas ou entidades que legalmente não disponham do direito à dedução;
N) Transpondo esta ideia para o caso concreto, o IVA que importa é, portanto, o IVA processado
pela impugnante àqueles que se considera serem os consumidores finais. Ou, no caso da AGEM, o IVA
processado por esta empresa municipal seja nas facturas de água passadas aos respectivos consumidores,
seja nas tarifas de saneamento;
O) Quer isto dizer que a liquidação de IVA pela recorrente nas empreitadas em que a AGEM é
dono de obra à taxa de 5%, em vez da liquidação à taxa de 19%, não causou qualquer prejuízo à receita
tributária. E não tendo causado qualquer prejuízo ao credor tributário, não se pode dar como verificado
um dos requisitos dos juros compensatórios, razão pela qual deveria a impugnação ter sido declarada
procedente e, (pelo menos) com esse fundamento, anulados os actos impugnados;
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P) Quanto ao requisito do retardamento da liquidação (IVA) ser imputável aos sujeitos “passivos,
e uma vez mais diversamente da conclusão alcançada da sentença em crise, também não se pode dar
o mesmo como verificado, pois aquele retardamento não se deve a facto imputável à ora recorrente,
em virtude de, neste processo, ter actuado de acordo com o que dela seria de esperar segundo as regras
de experiência;
Q) Contrariamente ao que resulta da sentença, o retardamento deveu-se à específica configuração
da situação, para a qual contribuíram os comportamentos adoptados, de um lado, pelo município de
Vila Nova de Gaia e pela AGEM e, do outro lado, pela própria Administração Fiscal;
R) Sendo que, para efeitos deste requisitos, todos os comportamentos se revelam essenciais,
não podendo, por isso, ser desconsiderados os contributos “prestados” pelo município, pela AGEM
e, ainda pela Administração Fiscal, incorrendo, por isso, a sentença numa errada aplicação da lei ao
caso concreto;
S) Quanto à específica configuração da situação, é preciso ter em conta que a transformação dos
SMAS na AGEM constituiu uma mera transformação formal traduzida na reorganização do serviço
público de abastecimento de água e de saneamento básico, pois onde antes tínhamos os SMAS de VNG,
um serviço da administração directa ou imediata municipal, passámos a ter a AGEM, uma empresa
municipal integrante da administração indirecta ou mediata municipal;
T) Sendo este o sendo subjacente à modificação, não admira que se não tenha dado conta do exacto
alcance e sentido dessa modificação. O que se verificou quer em relação à AGEM e o Município de
VNG, quer em relação à Administração fiscal;
U) Para além disso, diferentemente do que sucedeu na sentença recorrida, são de ter em devida consideração o comportamento da recorrente e da AEM, que, atento o recorte da situação, terão actuado de boa-fé;
V) Ao que deverá ainda acrescer - tendo contribuído para não questionar sobre a alteração da
solução legal com a substituição dos SMAS pela AGEM - o facto de a recorrente ter confiado na actuação dos entes públicos (da AGEM, Município de Vila Nova de Gaia e Administração fiscal) sobre os
quais impende um particular dever de cumprir e fazer cumprir a lei.
W) Do exposto, resulta, pois, com clareza que o atraso da liquidação não é imputável à ora
recorrente, pelo que, nessa sequência, se tem de considerar como não verificados os pressupostos de
aplicação de juros compensatórios consagrados no artigo 35.º da LGT, para o qual remete o artigo 89.º
do CIVA, razão pela qual, com este fundamento, a sentença recorrida deve ser revogada, por violação
dos preceitos constantes dos artigos 35º LGT e 89.º do CIVA, julgando-se procedente a impugnação e
anulados os actos tributários impugnados, com fundamento na não verificação dos requisitos dos juros
compensatórios, previstos nos referidos artigos;
X) Finalmente, considerou a sentença recorrida que não também não se verificava o vício de violação
do direito de audição prévia, por se estar perante uma situação abrangida pelo n.º 2 do artigo 60.º da LGT;
Y) Uma vez mais, discorda a recorrente deste entendimento, pela razão simples de que não entregou
qualquer declaração com base na qual fossem liquidados os juros compensatórios, mas, mesmo que,
por mera hipótese académica, assim não se entenda (o que não se concede), a declaração apresentada
pela recorrente não se referia aos juros compensatórios, muito menos pressuponha qualquer aceitação
da sua liquidação (dos referidos juros);
Z) Na verdade, a declaração apresentada pela recorrente resumia-se apenas à liquidação do IVA,
não reconhecendo o recorrente, através dela, a verificação da totalidade dos pressupostos de aplicação dos juros compensatórios, quanto muito, dela apenas resulta a aceitação e reconhecimento pela
recorrente de um facto objectivo que se consubstancia no retardamento da liquidação do imposto (1.º
requisito dos juros compensatórios);
AA) Também com este fundamento, deve a sentença ser revogada por violar o disposto nos artigos 60.º da LGT, 267.º, n.º 5, da CRP, 8.º e 100.º a 103.º do (CPA), com as devidas consequências legais.
Termos em que, e nos melhores de Direito, e com o sempre mui douto suprimento de V. Exas.,
deverá o presente recurso jurisdicional ser julgado procedente, revogando-se a decisão judicial recorrida, por padecer a mesma de um erro de julgamento de direito e por violação dos artigos 35.º LGT e
89.º CIVA, e dos artigos 60.º, n.º 1, alínea a), da LGT, do artigo 267º, n.º 5, da CRPI e nos artigos 8.º
e 100.º a 103.º do (CPA).
Consequentemente, deve a impugnação judicial deduzida ser julgada totalmente procedente,
anulando-se os actos tributários impugnados com fundamento: (i) em violação dos artigos 35.º da
LGT e 89.º do CIVA, por, no caso concreto, não se verificarem os pressupostos de aplicação de juros
compensatórios consagrados nos normativos citados, e, ainda, (ii) em violação do direito de audiência
prévia, consagrado no artigo 60.º, n.º 1, alínea a), da LGT, do artigo 267.º, n.º 5, da CRP, e nos artigos 8.º
e 100.º a 103.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA).
Mais requer que, com fundamento nos artigos 53.º da LGT e 171.º do CPPT, seja declarada a
existência de erro imputável aos serviços na liquidação dos tributos em questão e, em consequência,
fixada indemnização pela prestação de garantia bancária indevida.
1.3 Não houve contra-alegação.
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1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o STA-secção de Contencioso
Tributário é incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento do mérito do recurso, sendo competente o TCA Norte-secção de Contencioso Tributário – apresentando a seguinte fundamentação.
1. As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art. 684º n.º 3 CPC/art.
2º alínea e) CPPT).
As conclusões H), O), Q), U) das alegações de recurso enuncia factos não contemplados no
probatório da sentença, dos quais a recorrente pretende extrair a consequência jurídica: de que o retardamento da liquidação do imposto não se deve a facto imputável ao sujeito passivo (art. 35º LGT;
art. 89º CIVA).
2. Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA
- secção de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento
e competente o TCA Sul-secção de Contencioso Tributário (arts. 26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF
aprovado pelo DL n.º 13/2002, 19 Fevereiro; art. 280º n.º 1 CPPT).
3. A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).
O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art. 16º n.º 2 CPPT).
A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento J precede
o de qualquer outra matéria (art. 13º ETAF vigente ex vi art. 2º alínea c) CPPT).
1.5 Ouvida a recorrente, veio «expor e requerer o seguinte».
1. A impugnante, ora recorrente, requereu, nas suas alegações de recurso, que este (recurso) fosse
julgado procedente, revogando-se a decisão judicial recorrida, por padecer de erro de julgamento de
direito e de violação de lei.
2. Requereu ainda a recorrente, nas suas alegações de recurso, como consequência da procedência
do recurso apresentado, a anulação dos actos tributários objecto de impugnação.
3. Actos cuja (i)legalidade está em discussão nos presentes autos.
4. Ora, quanto a este ponto, importa recordar o alegado na PI e (reiterado) nas alegações de recurso para dizer que os juros compensatórios (e os actos que estão na sua base) estão dependentes do
preenchimento cumulativo de determinados requisitos que se encontram previstos nos artigos 35.º da
LGT e 89.º do CIVA.
5. Requisitos que, no caso, são os seguintes: (i) a existência do retardamento da liquidação do
imposto (IVA), (ii) o retardamento da liquidação ser imputável ao sujeito passivo e (iii) o retardamento
causar prejuízo patrimonial ao credor tributário.
6. No caso em apreço, cumpre registar, a sentença em crise não considerou que a liquidação dos
juros compensatórios esteja dependente da verificação dos referidos três requisitos, mas apenas de dois
deles, justamente, os dois primeiros.
7. Isto é, não foi considerado (pela sentença) que o prejuízo patrimonial do credor tributário, em
abstracto, constitua requisito da aplicação de juros compensatórios.
8. O que significa que, desta forma (ao não ter considerado e apreciado este requisito), a sentença
incorreu em violação de lei substantiva por errada aplicação das normas legais.
9. E que constitui, por isso, uma pura questão de direito, cuja apreciação é, nos termos da lei, da
competência do STA.
10. Considerou, porém, a sentença em crise os restantes dois requisitos (o primeiro e o segundo)
como sendo (em abstracto) pressupostos dos juros compensatórios.
11. E, mais do que isso, considerou que ambas se verificavam no caso em apreço.
12. Quanto ao primeiro, a recorrente, nas suas alegações de recurso, não põe em causa que o
mesmo esteja preenchido.
13. Já o mesmo não pode dizer quanto ao segundo requisito (retardamento da liquidação ser
imputável ao sujeito passivo).
14. Como resulta das alegações de recurso, a recorrente discorda do juízo efectuado pelo tribunal a quo.
15. E discorda porque - não apenas porque o retardamento não lhe é imputável, mas também
porque - a sentença considerou o referido requisito como preenchido (ou seja, que o retardamento
da liquidação foi imputável à recorrente) sem que, porém, aquele juízo esteja assente em factos que
constam do probatório.
16. Quer isto dizer que o presente recurso tem apenas por fundamento matéria de direito.
17. Na verdade, o objecto do presente recurso jurisdicional circunscreve-se única e exclusivamente
à apreciação dos requisitos da aplicação de juros compensatórios, tendo por base os factos que constam
do probatório da sentença.
18. Daqui resulta, insiste-se, que, no presente recurso, está apenas em discussão uma questão de
direito, a qual é, nos termos da lei, da competência do STA.
19. Posto isto, uma vez que o presente recurso jurisdicional tem por objecto unicamente questões
de direito, a competência para o conhecimento do seu mérito é, nos termos da lei, do STA.
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Nestes termos, e nos mais de direito que V. Exa. doutamente suprirá, deverá ser indeferida a excepção de incompetência (em razão da hierarquia) suscitada no douto parecer do MP e, por consequência,
apreciado (pelo STA) o mérito do presente recurso.
1.6 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão que, desde logo, aqui se coloca é a de saber da competência em razão da hierarquia do Supremo
Tribunal Administrativo.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) Na sequência de notificação da administração tributária regularizar o IVA de todas as facturas
emitidas com a taxa de 5% à Aguas de Gaia, Empresa Municipal (AGEM), a ora Impugnante apresentou em 20/03/2005, 05/04/2005, 06/04/2005, 07/04/2005 e 08/04/2005 declarações periódicas de
substituição (IVA) - Cfr. documentos constantes do processo administrativo junto aos autos;
b) Em 18/04/2005 efectuou o pagamento do IVA devido - Cfr. documento constante do processo
administrativo junto aos autos;
c) Em 27/04/2005 foram enviadas à Impugnante notificações dos actos tributários de liquidação adicional de juros compensatórios com os números 05136676, 05137077, 05137102, 05137383,
05137434, 05137495, 05137613, 05137623,05137629, 05137632, 05137637, 05137711, 05137750,
05137890, 05137904, 05137923, 05137951, 05137985, 05137991, 05138011, dos quais resultou o valor
total a pagar de € 39.554,82, relativos, respectivamente, aos períodos 0104, 0105, 0106, 0107, 0108,
0110, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0302, 0305, 0308, 0311, 0312 - Cfr.
documentos 1 a 21 juntos com a p.i., os quais se dão aqui por integralmente reproduzidos;
d) Em 13/07/2005 a ora impugnante apresentou, no Serviço de Finanças de Sintra 1 reclamação
graciosa relativa aos actos de liquidação de juros compensatórios referidos na alínea antecedente - Cfr.
documento 22 junto com a p.i. e constante do processo administrativo junto aos autos;
e) Em 24/08/2005 foi enviada notificação à Impugnante para apresentar garantia bancária com
vista à suspensão do processo de execução fiscal n.º 1562200501057723 - Cfr. documento 23 junto
com a p.i.;
f) Em 06/09/2005 a Impugnante prestou garantia bancária pelo montante de € 83.617,15, no âmbito
do processo de execução fiscal n.º 1562200501057723 - Cfr. documentos a fls. 49 e 106;
g) Em 15/02/2006 foi a Impugnante notificada para exercer o direito de audição prévia no âmbito
do processo de reclamação graciosa referido em d) - Cfr. documento a fls. 50;
h) Em 02/03/2006 a Impugnante pronunciou-se, em sede de audição prévia, no âmbito do processo
de reclamação graciosa referido em d) - Cfr. documento a fls. 51;
i) Em 14/03/2006 o Chefe de Divisão José de Casto Marques, por subdelegação do Director de
Finanças Adjunto de Lisboa, proferiu despacho no âmbito do processo de reclamação graciosa referido
em d), nos seguintes termos:
“Concordo, pelo que, convolo em definitivo o projecto de decisão, e, com os fundamentos dele
constantes, com a informação prestada infra, e com o parecer que antecede, indefiro o pedido da reclamante nos termos e com os fundamentos propostos.
Notifique-se.(...)” - cfr. documento a fls. 53, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido;
j) Em 22 de Março de 2006 foi a Impugnante notificada da decisão referida na alínea anterior
- cfr. documento constante do processo administrativo apenso aos autos;
k) Em 06/04/2006 deu entrada a presente Impugnação Judicial - Cfr. registo dos CTT aposto na
p.i., a fls. 2.
2.2 De acordo com o disposto no artigo 16.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
a infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência
absoluta do Tribunal; sendo esta de conhecimento oficioso, e podendo ser arguida pelos interessados
ou suscitada pelo Ministério Público ou pelo Representante da Fazenda Pública até ao trânsito em
julgado da decisão final.
A incompetência do Tribunal, em qualquer das suas espécies, logra prioridade de conhecimento
em relação a qualquer outra questão, de harmonia com o disposto no artigo 103.º do Código de Processo Civil (aplicável mormente por remissão do artigo 7.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos
e Fiscais – Lei n.º 13/2002 de 19 de Fevereiro).
Dentro da sua competência material, os tribunais estão hierarquizados por um critério de divisão
de funções.
Ao Tribunal Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário, compete conhecer dos
recursos das decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância, excepto quando o recurso tiver por
exclusivo fundamento matéria de direito; nesta última situação, a competência será, per saltum, da
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo – cf. os termos dos artigos 26.º,
alínea b), e 38.º, n.º 1, alínea a), ambos do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais; cf. também
o que dispõe o artigo 280.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
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Como imediatamente se retira do regime legal apontado, a competência do Supremo Tribunal Administrativo para o conhecimento de recurso interposto de decisão do tribunal administrativo e fiscal
radica no exclusivo fundamento de direito do respectivo recurso. E tal competência constitui excepção à
competência-regra ou generalizada do Tribunal Central Administrativo – cf., a este respeito, por exemplo, o
acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 14-11-2007, proferido no recurso n.º 526/07.
Assim, para aferir da competência do Tribunal em razão da hierarquia deve, desde logo, atender-se aos
fundamentos do recurso. E, portanto, tem de olhar-se para as conclusões da alegação do respectivo recurso,
onde se contêm tais fundamentos, uma vez que são as conclusões da alegação do recurso que definem e
delimitam o objecto do mesmo – cf. os artigos 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do Código de Processo Civil.
O recurso não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclusões do respectivo recurso se
questionar a questão factual, manifestando-se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à
matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório
não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer
porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de
facto que se devam retirar dos mesmos – conforme é jurisprudência constante e pacífica do Supremo
Tribunal Administrativo.
2.3 No caso sub judicio, a ora recorrente vem concluir, nomeadamente, que «a liquidação de IVA
pela recorrente nas empreitadas em que a AGEM é dono de obra à taxa de 5%, em vez da liquidação
à taxa de 19%, não causou qualquer prejuízo à receita tributária» [conclusão O]; que «o retardamento
deveu-se à específica configuração da situação, para a qual contribuíram os comportamentos adoptados, de um lado, pelo município de Vila Nova de Gaia e pela AGEM e, do outro lado, pela própria
Administração Fiscal» [conclusão Q]; e que, «diferentemente do que sucedeu na sentença recorrida,
são de ter em devida consideração o comportamento da recorrente e da AEM» [conclusão U] – o que
tudo não se assenta na sentença recorrida.
Aliás, na sua resposta ao Ministério Público à questão da incompetência em razão da hierarquia do
Supremo Tribunal Administrativo, a ora recorrente reitera abertamente que «discorda do juízo efectuado
pelo tribunal a quo» quanto ao «retardamento da liquidação ser imputável ao sujeito passivo»; e diz
que discorda «não apenas porque o retardamento não lhe é imputável, mas também porque a sentença
considerou o referido requisito como preenchido (ou seja, que o retardamento da liquidação foi imputável à recorrente) sem que, porém, aquele juízo esteja assente em factos que constam do probatório»
– cf. os n.ºs 13 a 15 consignados supra no ponto 1.5.
Ora, se é assim como a ora recorrente diz – e assim é na verdade –, o que logo deve concluir-se é
que o recurso não versa matéria exclusivamente de direito, pois que implica a realização de juízos em
matéria de facto que não se encontram assentes na sentença recorrida.
Razão por que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia para
o conhecimento do presente recurso, cabendo essa competência ao Tribunal Central Administrativo,
Secção de Contencioso Tributário.
E, então, havemos de convir, a finalizar, que a competência em razão da hierarquia para o
conhecimento de recurso de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central
Administrativo, por regra.
O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, goza de tal
competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito.
Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de facto o recurso em
que nomeadamente se conclui que a sentença considerou que «o retardamento da liquidação foi imputável
à recorrente sem que, porém, aquele juízo esteja assente em factos que constam do probatório».
3. Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do presente recurso, e declarar competente para o efeito o Tribunal Central
Administrativo Sul (Secção de Contencioso Tributário).
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em cinco unidades de conta.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do Vale.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Nulidade da venda. Falta de citação
pessoal da executada depois da penhora e do executado marido da instauração da
execução. Incidente. Convolação.
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Sumário:
I — Não resultam violados os artºs 191º e 192º do CPPT se a executada foi citada
pessoalmente da penhora e do auto de penhora.
II — Só o cônjuge do executado, quando não é ele mesmo executado, é que é citado
nos termos do disposto no artº 239º do CPPT, já que este tem a qualidade de co-executado, a citar nos termos para este legalmente previstos.
III — A nulidade da venda judicial pode ser arguida pelo executado quando este não
tiver sido citado para a execução.
IV — Esta possibilidade, porém, não pode ser observada relativamente à anulação da
venda por falta ou nulidade da citação, quando o processo não correu à revelia daquele, nos termos das disposições combinadas nos artºs 483º, 909º, n.º 1,
alínea b) e 921º, nºs 1 e 3 do CPC e 257º, n.º 1, alínea c) do CPPT.
V — Tendo a venda já sido efectuada, a nulidade da venda por falta de citação só pode
ser decretada nos termos do artº 864º, nºs 1 e 11 do CPC.
VI — Não se verificando os seus pressupostos, ao executado resta, apenas, o direito de
ser indemnizado pelo exequente, segundo as regras do enriquecimento sem causa,
sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos gerais, da pessoa a quem seja
imputável a falta de citação.
VII — Não pode a reclamação de acto do órgão de execução fiscal ser convolada em
incidente de anulação da venda judicial se esta for intempestiva, por ter precludido
o prazo a que alude o artº 257º do CPPT.
Processo n.º 82/09-30.
Recorrente: Maria Olga Coelho Barbosa de Barros Mota e outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Maria Olga Coelho Barbosa de Barros Mota e marido, melhor identificados nos autos, não se
conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que julgou improcedente
a reclamação que deduziram do despacho do Chefe dos Serviços de Finanças de Paredes, que, por sua
vez, indeferiu o pedido de anulação da venda de dois imóveis entretanto penhorados, dela vem interpor
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
I. A douta sentença, deixou de apreciar questões de “conhecimento oficioso”;
II. Não se conformando a recorrente/executada recorre da decisão;
III. Quanto à falta de citação pessoal da executada/reclamante, depois da penhora;
IV. Violando as normas do n.º 3 dos art. 191º e 192º do CPPT e 232º e 233º, n.º 2, do CPC;
V. Como, a douta sentença recorrida violou, nomeadamente, as normas contidas nos arts. 203º,
n.º 1, alínea a) e 192º, n.º 1, ambos do CPPT;
VI. Estamos também, perante a falta de citação ao cônjuge da executada,
VII. nos termos do n.º 1 do artigo 239º, do CPPT, «Feita a penhora e junta a certidão de ónus, serão
citados os credores com garantia real, relativamente aos bens penhorados, e o cônjuge do executado no
caso previsto no artigo 220º ou quando a penhora incida sobre bens imóveis ou bens móveis sujeitos a
registo, sem o que a execução não prosseguirá.
VIII. A recorrente fez-se valer da reclamação contenciosa, invocando prejuízos irreparáveis, porque,
vendidos os imóveis penhorados, nenhum efeito útil terá a reclamação com subida diferida;
IX. Única via de fazer valer os seus direitos e interesses legítimos, foi reclamar contenciosamente
porque,
X. a lei prevê, e assegura a possibilidade de reclamar de todos os actos lesivos (art. 268º n.º 4 da
CRP e 95º nºs 1 e 2 als. j) e 103º n.º 2 da LGT).
XI. Com efeito, enquanto a própria Constituição garante no seu art. 268º n.º 4 o direito à tutela
judicial efectiva de direitos e interesses legítimos em matéria de contencioso administrativo (em que
se engloba o tributário).
XII. Esta é, aliás, a posição sustentada pelo Exmo. Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no
“Código de Procedimento e de Processo Tributário – Anotado”.
XIII. Como, retroagindo o processo ao ponto onde se verificou as nulidades, as vendas serão
anuladas.
XIV. As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e,
XV. podem ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão como preceitua o n.º 4 do art. 165º
do CPPT.
Não houve contra alegações
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O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso, “anulando-se todos os actos posteriores à citação de Maria Olga Coelho Barbosa de
Barros Mota, baixando os autos ao Serviço de Finanças de Paredes a fim de ser citado Francisco Martins
Ribeiro da Mota para os termos da execução”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1º) A Administração Tributária liquidou aos reclamantes em 17.09.1998 relativamente a mais-valias
em sede de IRS/93 a importância de Esc. 6.643.292$00, com data limite de pagamento em 02.12.1998
- cfr. doc. de fls. 29 dos autos.
2º) A liquidação teve origem na avaliação de um terreno vendido pelos reclamantes em 1993 - cfr
doc de fls. 6 do proc. de execução fiscal de apenso aos autos.
3º) A liquidação (nº 5513157549) deu origem ao processo de execução fiscal n.º 1848199901013416
e ap. (instaurado em 20.04.1999) - cfr. doc. de fls. 30 dos autos e fls. 238 do proc. de execução fiscal
apenso aos autos.
4º) Os executados/reclamantes apresentaram pedido de regularização de dívidas através de requerimentos apresentados em 10.11.98 e 03.12.98 ao abrigo do Dec. Lei 124/96, de 10/08 a solicitar
o seu pagamento em 144 prestações - cfr. doc. de fls. 31 dos autos e fls. 11 a 13 do proc. de execução
fiscal apenso aos autos.
5º) Por despacho de 14.05.99 foi deferido o requerido pagamento em prestações - cfr doc. de
fls. 235 do proc. de execução fiscal apenso aos autos.
6º) Os ora reclamantes foram notificados em 23.06.99 do teor do despacho do Senhor Subdirector-Geral a deferir o pedido de pagamento em prestações, averbado na informação n.º 2998/99 da Direcção
de Serviços de Justiça Tributária da DGCI - cfr. doc. de fls. 11 a 24 do proc. de execução fiscal apenso
aos autos.
7º) Por incumprimento, a AF notificou a executada/reclamante por ofício de 06.09.2003 da exclusão
do referido Plano de pagamentos - cfr. doc. de fls. 235 do proc. de execução fiscal apenso aos autos.
8º) AF actualizou o valor da quantia exequenda em dívida nos 14.095,14 euros - cfr. doc. de
fls. 33 dos autos.
9º) No âmbito da execução fiscal relativa à pendência da dívida, foi realizado, mandato de penhora
e mandato de citação em 14.06.2005 - cfr. docs. de fls. 34 e 35 dos autos.
10º) A 16 de Junho de 2005, em cumprimento do respectivo mandato, foram realizadas as penhoras
e efectiva apreensão dos bens imóveis dos prédios rústicos 02633 e 02634 inscritos na Conservatória
do Registo Predial de Paredes, um inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 634 e outro inscrito na
matriz rústica sob artigo 645, ambas da freguesia de Lordelo - cfr. docs. de fls. 36 e 37 dos autos.
11º) Na mesma data foi citada a executada das referidas penhoras - cfr. doc. de fls. 38 dos autos
e fls. 107 do proc. de execução fiscal apenso aos autos.
12º) O cônjuge da executa Francisco Martins Ribeiro da Mota, em 01.06.2005 requereu o pagamento em prestações relativamente à dívida exequenda – cfr. doc. de fls. 94 e 235 do proc. de execução
fiscal apenso aos autos.
13º) Por despacho de 07.01.2008 do Sr. Chefe de Finanças foi determinada a citação nos termos
do art. 239º do CPPT dos credores com garantia real, credores desconhecidos e sucessores dos credores
preferentes, bem como a citação dos chefes dos serviços periféricos locais, nos termos do art. 241º do
CPPT para, que no prazo de 15 dias, apresentem certidão das dívidas que devam ser reclamadas, foi ainda
designado para a venda judicial dos bens penhorados o dia 26 de Fevereiro de 2008, pelas 10.00 horas,
a modalidade da venda, a identificação dos bens e respectivos valores - cfr. doc. de fls. 39 dos autos
14º) No dia 10.01.2008 foram publicados os anúncios dos dois artigos rústicos para venda - cfr.
docs. de fls. 40 a 43 dos autos.
15º) Após as devidas publicações foi apresentada uma proposta que deu origem ao “Auto de
Abertura e Aceitação de Propostas” das mesmas e “Auto de Adjudicação” - cfr docs. de fls. 44 a 47
dos autos.
16º) Por despacho de 26 de Março de 2008 do Chefe de Finanças foi determinado que o levantamento do depósito da venda dos bens, e a sua aplicação no pagamento da dívida exequenda, e que
prosseguissem os autos, com penhora de outros bens dos executados - cfr. doc. de fls. 20 dos autos.
17º) Em Abril de 2008 foram emitidos os títulos de transmissão dos artigos e prédios rústicos
referidos do processo de execução – cfr. docs. de fls. 49 a 51
18º) Em 18.09.2008 os ora reclamantes apresentaram um requerimento dirigido ao Chefe do
Serviço de Finanças de Paredes - 1, alegando várias preterições de formalidades, tendo o mesmo sido
indeferido, o que originou a presente reclamação – cfr. doc. de fls. 53 dos autos e doc. de fls. 225 a 229
dos autos de execução fiscal apensos ao processo.
19º) O processo executivo em causa deu origem a juros compensatórios que deram origem a um
novo processo de execução n.º 1848200301023292.
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20º) A venda dos prédios foi designada para o dia 26 de Fevereiro de 2008 e desse despacho foi
a reclamante notificada - cfr. doc. de fls. 165 do proc. de execução fiscal apenso aos autos.
21º) Os prédios foram vendidos a terceiro no dia que tinha sido designado para a respectiva
venda.
22º) A execução fiscal correspondente ao proc. n.º 1848199901013416 foi declarada extinta,
por prescrição da totalidade das obrigações tributárias, nos termos do art. 176º do CPPT - cfr. doc. de
fls. 238 do proc. de execução fiscal apenso aos autos.
3 – Como é sabido, são as conclusões do recurso que determinam o objecto do recurso.
E da análise destas, nomeadamente da conclusão I), parece resultar que os recorrentes apenas
argúem a nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
Todavia, da leitura das restantes facilmente se conclui que o que aqueles censuram não é a referida
questão de omissão de pronúncia, mas sim a solução que a sentença recorrida conferiu às questões por
eles colocadas na petição inicial da presente reclamação.
Sendo assim, é com este sentido que passaremos a apreciar o mérito do presente recurso.
4 – Posto isto, começam os recorrentes por alegar que a executada mulher não foi citada pessoalmente depois da penhora.
Não tem razão.
Com efeito e como ela própria reconhece na petição inicial (vide n.º 8), a executada foi citada
pessoalmente da penhora e do auto de penhora em 16/6/05, como resulta dos documentos de fls. 103
a 107, do auto de execução apenso.
Deste modo, não foram violados os artºs 191º e 192º do CPPT.
Pelo que falecem, assim, as conclusões II) a V), inclusive, da sua motivação do recurso.
5 – Alegam, também, os recorrentes que o executado marido não foi citado da instauração da
execução, o que se impunha por força do disposto no artº 239º do CPPT, o que constitui nulidade de
conhecimento oficioso, que pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão, como preceitua o
artº 165º, nºs 1, alínea a) e 4 do CPPT, “determinante da anulação do processado posterior a essa falta…”.
Mas também carecem de razão.
Antes do mais, importa referir que não tem aqui aplicação o disposto no artº 239º do CPPT, tal
como vem alegado.
Com efeito e como dispõe este normativo, feita a penhora e junta a certidão de ónus, é citado o cônjuge do executado, quando a penhora incida sobre bens imóveis, sem o que a execução não prosseguirá.
Daqui resulta, assim, que só o cônjuge do executado, quando não é ele mesmo executado, é que é
citado, nos termos do artº 239º do CPPT e não o próprio cônjuge que já é executado, já que este tem a
qualidade de co-executado, a citar nos termos para este legalmente previstos, como é o caso dos autos.
Por isso, a questão suscitada só pode ser resolvida à luz de outros preceitos legais, que não o agora
invocado, como iremos ver.
Desde logo e dos elementos recolhidos nos autos, ressalta à evidência que o executado marido
não foi citado da instauração da execução.
Porém, dispõe o artº 909º, n.º 1, alínea b) do CPC, aqui aplicável ex vi do artº 257º, n.º 1, alínea c)
do CPPT que a venda só fica sem efeito se toda a execução for anulada por falta ou nulidade da citação
do executado, que tenha sido revel, salvo o disposto no artº 921º, n.º 3 do mesmo diploma legal.
Por sua vez, estabelece o predito artº 921º, no seu n.º 1 que “se a execução correr à revelia do
executado e este não tiver sido citado, quando o deva ser, ou houver fundamento para declarar nula a
citação, pode o executado requerer a todo o tempo, no processo de execução, que esta seja anulada.
Acresce que, o artº 483º do CPC define como revel todo aquele que não deduzir oposição, não
constituir mandatário, nem intervier de qualquer forma no processo.
Da conjugação de todos estes preceitos legais, ressalta, assim, que a nulidade da venda judicial
pode ser arguida pelo executado quando este não tiver sido citado para a execução.
Esta possibilidade, porém, não pode ser observada relativamente à anulação da venda por falta
ou nulidade da citação, quando o processo não correu à revelia daquele.
Ora no caso em apreço e como vimos, é certo que o executado marido não foi citado para a execução fiscal.
Todavia, resulta também dos autos que aquele, em 1/6/05, requereu o pagamento em prestações
da dívida exequenda - cfr. docs. de fls. 94 e 235 do processo de execução apenso (vide n.º 12º do
probatório).
Ou seja, por esse meio, o recorrente teve intervenção no processo de execução, pelo que não pode
ser considerado revel.
E a ser assim, como é, vedada lhe está, legalmente, a possibilidade de requerer a nulidade da venda
em causa, nos termos dos referidos artºs 909º, n.º 1. alínea b) e 921º, n.º 1 do CPC.
Para além das situações previstas no artº 257º do CPPT e no artº 909º do CPC, a nulidade da venda
por falta de citação do executado só pode ser decretada nos termos do artº 864º, nºs 1 e 11 do CPC, em
que se prevê que a falta de citação do executado tem o mesmo efeito que a falta de citação do réu, mas
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não importa a anulação da venda desde que o exequente, no caso a Fazenda Pública, não haja sido o
“exclusivo beneficiário” (vide n.º 11 do citado preceito legal).
Ora, é o que acontece no caso dos autos, uma vez que a venda já foi efectuada e os imóveis em
causa adjudicados ao adquirente, que não é o exequente (vide nºs 14º a 17º, inclusive, do probatório).
Assim, resta, apenas, ao executado marido o direito de ser indemnizado pelo exequente, “segundo
as regras do enriquecimento sem causa, sem prejuízo da responsabilidade civil, nos termos gerais da
pessoa a quem seja imputável a falta de citação” (citado n.º 11).
Questão esta, todavia, a apreciar fora do âmbito do processo de execução fiscal.
Pelo que falecem, também, as conclusões nºs VI e VII da motivação do recurso.
6 – Por último e como bem anota o Mmº Juiz “a quo”, a reclamação de acto do órgão de execução
fiscal não é o meio processual adequado para requerer a anulação da venda pedida pelo interessado
com invocação de uma causa invalidante.
Com efeito, a apresentação de um pedido de anulação da venda, com a possibilidade de ser afectada a validade de actos processuais não pode deixar de ser considerada uma ocorrência estranha ao
desenvolvimento normal do processo, a qualificar como incidente processual, pelo que está, por esta
via, englobada no artº 151º, n.º 1 do CPPT.
Mas, será possível, no caso dos autos, proceder à convolação da presente reclamação em incidente
de pedido de anulação da venda?
Dispõe o artº 97º, n.º 3 da LGT que deverá ordenar-se “a correcção do processo quando o meio
usado não for o adequado segundo a lei”.
Por outro lado, estabelece o artº 98º, n.º 4 do CPPT que “em caso de erro na forma do processo,
este será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei”.
Todavia, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convolação é admitida sempre desde
que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva
petição para o efeito.
Voltando ao caso vertente e face aos elementos recolhidos nos autos, é patente, como bem anota
o Mmº Juiz “a quo”, que, tendo a presente reclamação sido autuada em 23/10/08, nesta data, vão já
decorridos os prazos a que alude o artº 257º do CPPT, sendo assim, intempestiva.
Deste modo, não é possível convolar a reclamação de acto do órgão de execução fiscal em incidente de pedido de anulação de venda.
7 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso
e manter a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Isabel Marques da Silva — Jorge Lino.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Cumulação de pedidos, Ineptidão da petição.
Sumário:
É inepta a petição em que se formulam pedidos incompatíveis, daí decorrendo a nulidade
de todo o processado e consequente absolvição da instância do demandado.
Processo n.º 124/09-30.
Recorrente: Costa Silva & Rebelo — Imóveis do Lima, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Costa Silva & Rebelo – Moveis do Lima, Lda, com os demais sinais dos autos, não se conformando com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou procedente a excepção
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de erro na forma de processo, e, em consequência absolveu a Fazenda Pública da instância, dela vem
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1ª Tendo concluído a PI da impugnação judicial no sentido da legalidade da Portaria 982/2004, de
4/8, enquanto fixou em 1,10 o coeficiente de localização aplicável na avaliação dos lotes de terreno para
construção dos artigos 638 e 618 da matriz urbana da freguesia de Feitosa, concelho de Ponte de Lima, bem
como enquanto fixou a percentagem de valorização desses terrenos em 23% da construção para os mesmos
prevista, enquanto também concluiu que, na procedência da impugnação, fossem anulados os resultados
das 2ªs avaliações desses imóveis, a Impugnante mais não pretendeu, nem pretende, do que pedir a recusa
de aplicação daquela mesma (portaria), enquanto serviu de fundamento normativo dos actos de fixação
de valores patrimoniais impugnados e como precedente lógico da anulação da fixação destes. (36 supra)
2ª - Ainda que o tenha expresso de modo menos claro, a impugnante não pretendeu — nem para
isso tinha legitimidade - a declaração da ilegalidade com força obrigatória geral da referida Portaria,
como previsto no artº 73º do CPTA, antes pretendia o reconhecimento da recusa na aplicação do
mencionado diploma, como decisão prévia e pré-ordenada à procedência da impugnação dos actos de
fixação de valores patrimoniais. (37 supra)
3ª- “Como é evidente, as normas administrativas podem ser incidentalmente desaplicadas no âmbito
de impugnação de um acto administrativo, quando esta impugnação se fundamente na ilegalidade (ou
mesmo inconstitucionalidade) dessa norma. Nesse caso, o tribunal, desaplicando a norma ilegal (ou mesmo
inconstitucional), anula ou declara nulo o acto administrativo que nela se tenha baseado.” (50 supra)
4ª - A declaração sem força obrigatória geral pode, por isso, basear-se na eventual inconstitucionalidade da norma impugnada. Tal como, aliás, também se poderia basear na inconstitucionalidade
da norma o pedido da sua desaplicação incidental, no âmbito do processo de impugnação do acto
administrativo de aplicação, se a norma não fosse directamente aplicável e houvesse, portanto, lugar
à prática de um acto desse tipo.”
5ª - Aliás, a figura da desaplicação incidental das normas, na impugnação do acto administrativo
por ela determinado, já era reconhecida na LTPA, apesar do regime dos artigos 63º e seguintes.
6ª - No caso, aqui em apreço, o acto administrativo cujo conteúdo foi determinado pela norma, a Portaria 982/2004, foi o acto de fixação do valor patrimonial de imóveis em 2 avaliação nos termos do CIMI.
Para conhecimento do pedido de anulação dos actos de fixação dos valores patrimoniais dos 2 imóveis
acima identificados, pediu-se que o tribunal apreciasse que as normas (zonamento, coeficiente e percentagem) que a Portaria 982/2004 determina que sejam aplicadas a ambas as avaliações violam as regas do
CIMI e seus antecedentes) e os princípios constitucionais que também superintendem à matéria. (54 supra)
7ª - O pedido principal da presente impugnação judicial é o da anulação das avaliações impugnadas, por violação da lei (CIMI) e da Constituição.
Porque o conteúdo dessas avaliações (os actos administrativos e tributários impugnados) é determinado pela formulação da Portaria 982/2004, que os obriga (na definição do zonamento, respectivo
coeficiente de localização e respectiva percentagem de determinação do valor do terreno em função
do valor da construção), é pressuposto necessário da anulação dos actos impugnados a desaplicação
ou recusa de aplicação dessa Portaria, no caso concreto, apenas com efeitos para a impugnante. Pois
é a Portaria que obriga aquelas avaliações a violarem os ditos CIMI e Constituição. (55 e 56 supra)
8ª - Há-de, pois, concluir-se que a impugnação judicial é o meio próprio para o conhecimento da
presente impugnação, com o aclaramento de 36 e 37 supra, revogando-se, por isso a sentença recorrida, que decidiu o inverso, ordenando-se que o processo regresse à 1ª instância para que ai prossiga,
no sentido do conhecimento do pedido principal, que é o de impugnação, ainda que para o efeito seja
necessário declarar recusada a aplicação da Portaria 982/2004 por ilegal ou inconstitucional.
2 – A Fazenda Publica não contra-alegou.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“1.A recorrente formulou na petição de impugnação judicial o pedido de declaração de ilegalidade da Portaria n.º 982/2004, 4 Agosto onde se estabeleceram os parâmetros legais de avaliação de
prédios urbanos.
Este pedido (expressamente formulado, apesar da alegação em contrário da recorrente
-2 a conclusão) é incompatível com a forma de processo utilizada: impugnação judicial dos actos
de fixação dos valores patrimoniais de dois lotes de terreno para construção, resultante de segundas
avaliações (art.77º nº1 CIMI)
O conhecimento do pedido de declaração de ilegalidade de norma administrativa de âmbito nacional, emitida em matéria fiscal, inscreve-se na competência do TCA SCT e exige a propositura de
acção administrativa especial (art.38º alínea c) ETAF 2002:art.46º nºs 1 e 2 al.c) CPTA)
2.Em caso de incompatibilidade de pedidos deve ser apreciado o pedido compatível com a forma de
processo utilizada, desprezando-se o pedido para cujo conhecimento é incompatível (cf. Jorge Lopes de
Sousa CPPT anotado e comentado Volume II p.116 solução paralela constante do art.193º nº4 CPC)
A decisão judicial extraiu errada consequência jurídica da incompatibilidade dos pedidos, ao
determinar a anulação do processado e a absolvição da Fazenda Pública da instância
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CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução do
processo ao TAF Braga para prosseguimento da impugnação judicial, visando o conhecimento do pedido de anulação dos actos de fixação dos valores patrimoniais resultantes das segundas avaliações.”
4-Notificadas para se pronunciarem a respeito da possibilidade de vir a ser declarada a incompetência do TAF de Braga, em razão da hierarquia, para o conhecimento do pedido de declaração de
ilegalidade da Portaria n.º 982/2004, de 4/8, a recorrente e a Fazenda Pública vieram responder nos
termos que constam de fls. 82 e seguintes.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Por oficio n.º 3138503, datado de 31.01.2007, foi a impugnante notificada, em 06.02.2007, do
resultado da 2ª Avaliação, do artº 638º urbano, sito na freguesia de Feitosa, Ponte de Lima, ao qual foi atribuído o valor de patrimonial de 179 330 € (fls. 17 dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzida;
2. Por ofício n.º 3138493, datado de 31.01.2007, foi a impugnante notificada, em 06.02.2007, do
resultado da 2ª Avaliação, do artº 618º urbano, sito na freguesia de Feitosa, Ponte de Lima, ao qual foi atribuído o valor de patrimonial de 139 680 € (fls. 18 dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzida;
3. Em 07.05.2007 foi deduzida a presente impugnação.
6- A sentença sob recurso, julgando procedente a excepção de erro na forma de processo que
havia sido deduzida, determinou a anulação de todo o processado, com a consequente absolvição da
instância da Fazenda Pública.
Para tanto, no essencial, ponderou-se na decisão que era inadmissível, em sede de impugnação
judicial nos termos dos artigos 77.º, n.º 1 do CIMI e 99.º do CPPT, a cumulação do pedido de declaração
de ilegalidade de uma portaria com o pedido de ilegalidade da liquidação do IMI por erro de quantificação dos valores patrimoniais, sendo que esta impugnação também não poderia prosseguir, “per si”,
uma vez que a ilegalidade do IMI decorreria da ilegalidade da norma, a qual teria de tramitar como
acção administrativa especial, que não tem qualquer semelhança com a impugnação judicial, além de
ter de ser intentada contra uma entidade que não é a administração fiscal (artigo 10.º do CPTA).
A recorrente, por sua parte, dando conta que não pretendia a declaração de ilegalidade com força
obrigatória geral da Portaria n.º 982/2004, de 4/8, nem para tal teria legitimidade, mas tão só a recusa
da aplicação desse diploma, vem defender que o pedido principal era o da anulação das avaliações
impugnadas, para o que a impugnação judicial seria o meio próprio, “ainda que para o efeito seja necessário declarar recusada a aplicação da Portaria 928/2004 por ilegal e inconstitucional”.
Vejamos, então.
A controvérsia jurídica que vem suscitada no presente recurso decorre do facto de, para além do
pedido anulatório dos resultados das avaliações dos lotes de terreno formulado no âmbito da impugnação
judicial, a recorrente ter pedido a declaração de ilegalidade da Portaria n.º 982/2004.
Sendo inquestionável que este diploma é de âmbito nacional, a primeira questão que importa colocar
consiste em saber se o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga era competente para o conhecimento
desse pedido de declaração de ilegalidade.
De facto, para além de oficioso, o conhecimento da competência logicamente precede o de qualquer outra questão e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado da decisão final, como,
aliás, se estabelece nos artigos 16.º do CPPT e 13.º do CPTA.
Daí que não constitua obstáculo o facto da decisão recorrida não ter apreciado a questão da
competência.
Ora, acontece que o TAF de Braga era absolutamente incompetente para o conhecimento do pedido
de declaração de ilegalidade da aludida Portaria, mas sim o Tribunal Central Administrativo Norte,
Secção do Contencioso Tributário, como se alcança do disposto na alínea c) do artigo 38.º do ETAF de
2002, pedido esse que foi formulado sob a alínea a) do petitório de forma irrestrita e não visando, de
acordo com os seus próprios termos, a mera desaplicação no caso concreto da Portaria.
Em conclusão, o TAF de Braga era absolutamente incompetente para o conhecimento do pedido
de declaração de ilegalidade formulado.
Todavia, mau grado a incompetência desse tribunal, a verdade é que, como bem se considerou na
sentença, ocorre, em sede de impugnação judicial nos termos dos artigos 77.º n.º 1 do CIMI e 99.º do
CPPT, uma manifesta incompatibilidade de cumulação do pedido de declaração de ilegalidade da citada
Portaria com o pedido de declaração de ilegalidade da liquidação do IMI por erro de quantificação dos
valores patrimoniais, uma vez que o primeiro exige a tramitação como acção administrativa especial
e o segundo a bem diferente da impugnação judicial, sendo que esta também não poderia prosseguir,
“per si”, posto que, em última análise, a invocada ilegalidade do IMI decorreria da ilegalidade da
norma aplicada, a exigir a sua tramitação como acção administrativa especial no TCA Norte, como
acima vimos
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Como assim, importa concluir que a petição é inepta, com a necessária consequência da nulidade
de todo o processo, nos termos do artigo 193.º n.º1, § 2, alínea c) do CPC-cfr. Alberto dos Reis, Comentário, 2.º volume, pag.s 387 e 392 in fine.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Convolação. Impugnação judicial.
Sumário:
A conversão da oposição à execução fiscal na forma de processo de impugnação
judicial assume a natureza de acto inútil, quando, à data da entrada da petição
inicial daquela oposição, houver já transcorrido o prazo legal de impugnação da
liquidação respectiva.
Processo n.º 139/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mecanidráulica — Ambiente e Metalomecânica, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que
ordenou o prosseguimento dos presentes autos de oposição à execução fiscal «como processo de impugnação judicial, de acordo com o disposto nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e art. 98.º, n.º 4 do CPPT»,
em que é oponente “Mecanidráulica-Ambiente e Metalomecânica, SA”.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
A) Julgou assim a douta Sentença recorrida, nos autos de Oposição em referência da seguinte
forma, “...podendo os autos ser aproveitados, ordeno o prosseguimento dos mesmos como processo de
impugnação judicial”, por haver concluído pela inexistência de qualquer obstáculo à convolação.
B) Com esta solução de direito, incorreu o Tribunal a quo em erro de julgamento.
C) Da matéria de facto assente, e que não se contesta, resulta a existência de erro na forma de
processo.
D) Ora, de harmonia com o preceituado no art. 199.º do CPCivil, o erro na forma de processo
importa a anulação dos actos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem estritamente necessários para que o processo se aproxime, quanto possível, da forma estabelecida pela lei.
E) É em sintonia com esta norma que o art. 97º, n.º 3 da LGT e o art. 98.º, n.º 4 do CPPT estabelecem que, o erro na forma de processo será corrigido, convolando o processo para a forma de processo
adequada.
F) O mesmo vale por dizer, para o que aqui nos ocupa, que a convolação só opera quando, cumulativamente, se verifiquem os requisitos da tempestividade e da adequabilidade do pedido e da causa
de pedir.
G) Como bem salientou a douta sentença, o pedido é consentâneo com o processo de impugnação,
i. e., no processo de impugnação o pedido é anulatório (ou de declaração de nulidade ou inexistência
jurídica) dos actos tributários.
H) Ainda assim, para que seja possível o prosseguimento do processo na forma adequada, é necessário designadamente que a respectiva petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos
desta nova forma processual.
I) Como resulta da matéria de facto assente, em 15.07.2005, a oponente, foi citada por carta registada com aviso de recepção para a execução fiscal.
J) Sendo que, a petição inicial de Oposição em causa foi enviada ao SF pelo correio, por carta
registada (...) em 17.10.2005 e aí deu entrada em 18.10.2005.
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K) Nos termos do art. 102º, n.º 1, do Código do Procedimento e do Processo Tributário (CPPT)
que a impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir do: “a) Termo do prazo para
pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas ao contribuinte;”
L) A Oponente, aqui recorrida, foi validamente notificada da liquidação adicional que se litiga em
25.02.2005, como se afere do teor do documento de fls. 99 dos autos. E, o termo do prazo de pagamento
voluntário ocorreu em 30.03.2005, conforme se extrai do documento de fls. 102 dos autos.
M) Preceitua o n.º 1 do art. 20º do CPPT, que o prazo de impugnação judicial conta-se nos termos
do art. 279º do Código Civil.
N) Neste caso, o prazo de 90 dias para deduzir impugnação começaria a contar em 31.03.2005 e
terminaria em 28.06.2005.
O) Ora, a petição inicial de Oposição, foi apresentada em 17.10.2005.
P) Tratando-se de um prazo de natureza substantiva, peremptório e de caducidade, o seu decurso
extingue o direito de praticar o acto a que se reporta.
Q) Neste sentido tem sido profícua a jurisprudência do STA, donde destacamos o Acórdão de
08/02/2006, proferido no Processo n.º 01135105,
R) Razão por que, entende a Fazenda Pública que a consequência retirada pelo Tribunal foi errada,
i e., a convolação da presente Oposição em impugnação judicial mostra-se de todo inviável,
S) assim, a sua pratica configura um acto inútil que a lei não admite, conduzindo à absolvição
da Fazenda Pública do pedido, em virtude da caducidade do direito á acção, nos termos dos art. 288º,
n.º 1, alínea o) do CPC, aplicável ex vi art. 20, alínea e) do CPPT.
T) A douta sentença recorrida violou as disposições legais supra citadas.
Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença recorrida.
1.3 A recorrida “Mecanidráulica-Ambiente e Metalomecânica, SA” contra-alegou e apresentou
as seguintes conclusões.
a) Como decorre da petição, a oponente coloca claramente em foco a inexigibilidade da alegada
dívida tributária.
b) Tem sido jurisprudência pacífica que sendo a dívida inexigível tal facto constitui fundamento
de oposição à execução, enquadrável na alínea e) do artigo 204º do CPPT.
c) Entre muitos, conta-se os acórdãos do STA nºs. 12 133, de 6.02.91, 20 342, de 22.05.96,
20 783, de 23.10.96, 20 692, de 27.11.96, 18 198, de 24.09.97 e 21 402, de 10.12.97, todos tirados por
unanimidade.
d) Mesmo que assim não se entenda, acompanha a oponente a douta conclusão do Tribunal a
quo.
e) Como de processo judicial tributário se trata, o prazo deve-se contar como muito bem o fez o
tribunal.
f) Devendo o presente recurso ser julgado procedente na parte em que deverá ser mantida a forma
do processo de oposição, e ser totalmente improcedente o recurso da fazenda nacional.
g) Sob pena de serem violados os artigos 204º, alínea e), 20º e 97º, todos do C.P.P.T.
Termos em que, declarando-se como correcta a oposição, ou se assim não se entender, seja declarado totalmente improcedente o recurso apresentado pela fazenda nacional.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o presente recurso deve ser julgado
procedente, revogando-se o julgado recorrido – apresentando a seguinte fundamentação.
Afigura-se-nos que o recurso merece provimento.
Decorre do artº 98 n.º 4 CPPT que a convolação é legalmente admissível se o pedido se adequar à forma processual correcta e se a petição contiver a descrição dos factos necessários à eventual
procedência do pedido na forma processual correcta, desde que não esteja ultrapassado o prazo legal
permitido para essa forma de processo.
Assim o juiz só estará desonerado de ordenar a correcção da forma do processo quando ela se
mostre de todo inviável.
A decisão recorrida considerou que ocorria tempestividade de utilização do meio processual de
impugnação porque a petição deu entrada dentro do prazo de 90 dias a que se refere ao artº 102º, n.º 1,
alínea c) do CPPT.
Sucede que aquele normativo se refere à citação dos responsáveis subsidiários em processo de
execução fiscal, permitindo-lhes impugnar o acto tributário no prazo de 90 dias após a citação, uma
vez que a responsabilidade subsidiária se efectiva através da reversão do processo de execução fiscal
e só após esta ser decretada é que se procede à citação do responsável subsidiário.
Porém, no caso subjudice a oponente não era a responsável subsidiária mas sim a devedora originária.
O prazo para deduzir impugnação era assim o do art. 102º, n.º 1, alínea a) do CPPT, ou seja 90 dias
contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente
notificadas ao contribuinte.
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No caso, e como bem salienta a Fazenda Pública, a oponente, aqui recorrida, foi validamente
notificada da liquidação adicional em 25.02.2005 e o termo do prazo de pagamento voluntário ocorreu
em 30.03.2005 (como se constata de documentos juntos aos autos a fls. 99 e 102).
É assim manifesto que se encontrava ultrapassado o prazo legal permitido para deduzir impugnação, pelo que a convolação não era admissível.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, e da contra-alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber se os presentes autos de oposição à execução
fiscal devem, ou não, ser adequados à forma processual de impugnação judicial.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. O Serviço de Finanças de Santo Tirso instaurou em 28.06.2005 a execução fiscal
n.º 1880200501052365 contra a oponente por dívida de IRC e Juros Compensatórios do ano de 2001,
no montante de 38 774,67 euros - cfr. docs. de fls. 6 e 37 dos autos.
2. Em 15.07.2005, a oponente, foi citada por carta registada com aviso de recepção para a execução
fiscal identificada - cfr. doc. de fls.38 e 39 dos autos.
3. A petição inicial desta oposição que constitui fls. 4 a 7 dos autos foi enviada ao SF pelo correio,
por carta registada (R0414487782PT) em 17.10.2005 e aí deu entrada em 18.10.2005 - cfr. docs. de
fls. 80 e 130 dos autos.
2.2 Segundo o ensinamento de Alberto dos Reis, no Código de Processo Civil Anotado, II, p. 291,
e em anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19-2-1952, na Revista de Legislação e
Jurisprudência, ano 85.º, pp. 222 e 223, o fim concretamente visado pelo autor e o fim abstractamente
figurado pela lei têm de ser coincidentes; se assim acontecer, terá sido bem empregado o processo; se,
pelo contrário, o pedido não se ajustar à finalidade para que a lei concebeu o processo, há erro na forma
de processo; o erro na forma de processo utilizada afere-se, pois, pelo desajustamento à finalidade para
a qual a lei criou o respectivo processo.
O erro na forma de processo é de conhecimento até ao trânsito em julgado da decisão final, e, nesse
âmbito, o Tribunal deve operar oficiosamente, sem necessidade de qualquer acção ou requerimento
dos interessados, de harmonia com os termos dos artigos 202.º e 206.º, n.º 2, do Código de Processo
Civil – compêndio subsidiariamente aplicável em processo judicial tributário, por força da alínea e) do
artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
E, de acordo com os artigos 199.º e 202.º ainda do Código de Processo Civil, o erro na forma de
processo, quando não deva considerar-se sanado, importa unicamente a anulação dos actos que não
possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem estritamente necessários para que o processo
se aproxime, quanto possível, da forma estabelecida pela lei; e não devem aproveitar-se os actos já
praticados, se do facto resultar uma diminuição de garantias do réu. Aliás, no mesmo sentido apontam
também os princípios da celeridade e da economia processual – princípios dos quais se desprende a regra
da economia de actos e de formalidades inserta no n.º 1 do artigo 138.º do Código de Processo Civil.
Verificado o erro na forma de processo, a petição inicial deve ser indeferida, se não puder ser
aproveitada; se a acção tiver ultrapassado a fase liminar, há-de anular-se todo o processado, e absolver-se o réu da instância, nos termos do artigo 288.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Civil – cf.,
neste sentido, Alfredo de Soveral Martins, Lições de Processo Civil (Pressupostos Processuais), Apontamentos, Coimbra, 1969, p. 263 e 264.
Frise-se, porém, que a absolvição da instância não obsta a que outra acção (apropriada) seja proposta
sobre o mesmo objecto – de acordo com os termos do artigo 289.º do Código de Processo Civil.
Em princípio, não existem obstáculos processuais insuperáveis a que o processo de oposição à
execução fiscal possa ser conformado, convertido ou convolado em processo de impugnação judicial
da legalidade da liquidação que nessa execução fiscal se cobra coercivamente. Assim, sendo certo que
o pedido de anulação da liquidação tributária pode (e deve, em princípio) ser expresso na forma de
impugnação judicial, para que o processo, iniciado na forma de oposição à execução fiscal, possa ser
convertido em impugnação judicial, ponto é que, no caso concreto, ocorram todos os requisitos legais
do processo de impugnação judicial, desde logo, a tempestividade da respectiva petição inicial, a necessidade e o interesse em agir do contribuinte, e a adequação e a conformidade da causa de pedir ao
pedido próprio da forma processual de impugnação judicial, que é o de anulação da liquidação tributária
– conforme é jurisprudência corrente desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo.
Cf. tudo o que vem de ser dito nos acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
de 7-1-2009, e de 21-1-2009, proferidos nos recursos n.º 887-08 e n.º 832-08.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida expende que «Não se afigura a existência de qualquer
obstáculo à convolação. Designadamente o da própria tempestividade de utilização do meio processual
de impugnação». E, para assim entender, a sentença recorrida considera ter a «presente petição dado
entrada em 18.10.2005, na sequência de citação da oponente em 15.07.2005», pelo que «pode desde logo
concluir-se que está dentro do prazo de 90 dias a que alude o art. 102º, n.º 1, alínea c) do CPPT».
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Mas a verdade é que, neste caso, a tempestividade da impugnação judicial da liquidação exequenda não se conta da data da citação para a execução fiscal, mas sim da data do termo do pagamento
voluntário da respectiva liquidação.
E o que é certo é que a oponente, aqui recorrida, foi notificada da liquidação exequenda em
25.02.2005; e o termo do prazo de pagamento voluntário ocorreu em 30.03.2005 – conforme se extrai
dos documentos oficiais de fls. 99 e 102 dos autos.
Pelo que, tendo a petição inicial dos presentes autos de oposição dado entrada no dia 18-10-2005
[cf. ponto 3. do probatório], é manifesta, no caso, a extemporaneidade da impugnação judicial da liquidação exequenda, pelo decurso de mais de 90 dias sobre o termo do prazo de pagamento voluntário
da respectiva liquidação.
Razão por que, não satisfazendo interesse algum a transformação destes autos de oposição à execução fiscal em processo de impugnação judicial, não deveria ter-se operado a convolação em causa.
E, então, havemos de convir, em súmula, que a conversão da oposição à execução fiscal na
forma de processo de impugnação judicial assume a natureza de acto inútil, quando, à data da entrada
da petição inicial daquela oposição, houver já transcorrido o prazo legal de impugnação da liquidação
respectiva.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
anulando-se todo o processado e absolvendo-se da instância a Fazenda Pública nestes autos de oposição
à execução fiscal.
Custas pela recorrida, fixando-se a procuradoria em um sexto, também na instância.
Vale.

Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Extemporaneidade. Conhecimento da prescrição. Convolação.
Sumário:
I — Uma vez considerada extemporânea a petição de oposição à execução fiscal, está
vedado ao tribunal o conhecimento de qualquer questão atinente ao mérito da
causa, ainda que de conhecimento oficioso como é o caso da prescrição.
II — A convolação deverá ser admitida sempre que não seja manifesta a improcedência
ou intempestividade do meio processual para que se convola.
III — Sendo assim, no caso de extemporaneidade, a oposição à execução fiscal deverá
ser convolada em requerimento a juntar à execução fiscal a correr seus termos
no Serviço de Finanças respectivo.
Processo n.º 142/09-30.
Recorrente: Praedium, SGPS, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Praedium SGPS, SA, com os sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Penafiel, que no processo de oposição à execução fiscal, com fundamento na caducidade do
respectivo direito, absolveu a Fazenda Pública do pedido, formulando as seguintes conclusões:
29. Ocorreu nulidade processual secundária, nos termos do artigo 201º n.º 1 do CPC, por falta da
prévia notificação da Recorrente para se pronunciar sobre a matéria de excepção deduzida na Contestação, em violação dos artigos 211º n.º 1 e 113º n.º 2 do CPPT,
30. com as legais consequências previstas no artigo 201º n.º 2 do CPC: a anulação dos termos
subsequentes, designadamente da douta Sentença recorrida.
Sem prejuízo,
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31. A presente oposição fundamentou-se expressamente na alínea d) do n.º 1 do artigo 204º do
CPPT, ou seja, na prescrição das dívidas exequendas.
32. Nos termos dos artigos 259º do CPT e 175º do CPPT, o Tribunal conhecerá oficiosamente da
prescrição, ou seja, o conhecimento do mérito daquela excepção peremptória não depende de pedido
do contribuinte, rectius do momento em que o contribuinte invoca a prescrição.
33. Contrariamente ao que sucede em direito em civil (cfr. artigo 303º do CC).
34. A invocada prescrição ocorreu depois de decorrido o prazo de 20 dias contado da data da
citação da executada, pelo que era legalmente impossível que a Recorrente tivesse deduzido oposição
dentro desse prazo de 20 dias, com aquele fundamento
35. Aliás, precisamente por isso é que os artigos 285º n.º 1 b) e 3 do CPT, e 203º n.º 1 b) e 3 do
CPPT, admitem que a oposição possa ser deduzida, não nos prazos de 20/30 dias contados da citação
pessoal do executado, mas nos prazos de 20/30 dias contados da data da ocorrência do facto superveniente, ou do seu conhecimento pelo executado.
36. Assim, a douta Sentença, ao considerar caduco o direito de oposição, violou os artigos 259º e
285º n.º 1 a) e b), e n.º 3, do CPT, e 175º, 203º n.º 1 a) e b) e n.º 3, e 204º n.º 1 d) do CPPT.
37. Ao obviar, com isso, o conhecimento do mérito da oposição, rectius da invocada prescrição
das dívidas exequendas não anuladas, violou os artigos 493º nºs 1 e 3 e 496º do CPC.
2- Não houve contra-alegações.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Praedium SGPS,SA
Objecto do recurso: decisão de absolvição da Fazenda Pública do pedido, proferida em processo
de oposição a execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
1. A nulidade processual arguida pela recorrente foi apreciada e indeferida, por decisão interlocutória proferida em 10.10.2008, transitada em julgado (fls. 59/61)
O recurso interposto pela recorrente tem como objecto a sentença proferida em 28.07.2008 (cf.
requerimento fls.53 e alegações de recurso fls. 65)
2. O facto jurídico superveniente à citação, invocado pela recorrente como correspondendo ao
início do prazo para dedução de oposição é a prescrição das obrigações tributárias exequendas, alegadamente com termo do prazo em 13.11.2007 (petição arts. 25º e 33º)
A recorrente não invocou conhecimento superveniente do facto (sem prejuízo da inocuidade da
invocação face à sua natureza de facto jurídico e não de facto material). Neste contexto a oposição à
execução fiscal deduzida em 7.05.2008 é intempestiva (art. 203º n.º 1 alínea b) CPPT)
A oficiosidade do conhecimento da prescrição no contencioso tributário não dispensa a observância
do pressuposto temporal da oposição, meio processual onde a recorrente pretende que a questão seja
conhecida (art. 175º CPPT)
Sem embargo, a questão da prescrição pode ser suscitada perante o órgão de execução fiscal, sendo
eventual decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário (art. 276º CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada (com a fundamentação enunciada)»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- É do seguinte teor a decisão recorrida
«Resulta efectivamente de fls. 15 e 16 dos autos que a oponente foi citada por carta registada com
aviso de recepção em 3 de Dezembro de 1998, só em 7 de Maio de 2008 vindo a apresentar a oposição
no Serviço de Finanças de Marco de Canaveses (fls. 3 e 4).
Tendo a citação ocorrido naquela primeira data, a oposição devia ter sido deduzida no prazo de
20 dias, a contar da citação, nos termos da a) do n.º 1 do art.º 285º do Código de Processo Tributário
(CPT). Trata-se de um prazo de caducidade do direito (potestativo) de deduzir oposição à execução.
Apresentada a petição de oposição fora do prazo legal, caducou o direito de deduzir a oposição,
circunstância que obsta ao conhecimento do mérito causa (art.ºs 493º, n.ºs 1 e 3, e 496º do CPC).
Face ao exposto, absolvo a Fazenda Pública do pedido.»
5.1-A recorrente nas conclusões 29. e 30 da sua alegação vem arguir a nulidade secundária, nos
termos do artigo 201.º, n.º1 do CPC, decorrente da falta de prévia notificação para se pronunciar sobre
a matéria de excepção deduzida pela Fazenda Pública na contestação.
No entanto, tal arguição de nulidade também foi deduzida no tribunal “a quo” vindo a ser indeferida por despacho de fls.59/60, decisão essa transitada em julgado.
Como assim, encontrando-se este tribunal de recurso impedido de reapreciar essa arguição de
nulidade processual (cfr.artigos 493.º, n.º2 e 494.º, alínea e) do CPC), necessariamente improcedem
as aludidas conclusões.
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5.2-Relativamente à questão de mérito suscitada no recurso, a recorrente vem defender que a
oficiosidade do conhecimento da prescrição, não dependendo de pedido do contribuinte, imporia que
esse conhecimento não esteja subordinado ao momento em que é invocado.
Mas não tem razão.
De facto, como tem vindo a ser realçado em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, a
intempestividade do meio processual usado não pode deixar de ter efeitos preclusivos do conhecimento
das questões de mérito que nele se suscitem, como é o caso da prescrição ainda que de conhecimento
oficioso, na exacta medida em que a lide impulsionada pela apresentação da oposição não chega a ter
o seu início (cfr. acórdãos de 21/05/08, 3/12/08, 11/02/09 e 25/03/09, nos recursos n.ºs 293/08, 803/08,
802/08 e 196/09.
Nem se diga que este entendimento resulta em prejuízo da recorrente, quando alega ter-se confrontado com a impossibilidade de cumprir o prazo de 20/30 dias a contar da citação para deduzir oposição
(artigos 285.º n.º 1, alínea b) e 3 do CPT e 203.º,n.º 1, alínea b)e 3 do CPPT) posto que a prescrição
podendo ser conhecida oficiosamente pelo órgão de execução fiscal (artigo 175.º do CPPT), sempre
se encontra aberta a possibilidade de ser requerida a extinção da execução com o fundamento da prescrição das dívidas exequendas, daí abrindo a possibilidade de reclamação para o tribunal no caso de
indeferimento do pedido, nos termos do artigo 276.º do CPPT.
Por outro lado, a recorrente também não pode valer-se da previsão normativa constante da
alínea b) do n.º 1, artigo 203.º do CPPT, que determina o início da contagem do prazo de 30 dias a
partir da ocorrência de facto superveniente ou do seu conhecimento pelo executado, desde logo por
que a esse propósito nada vem alegado na petição de oposição que permita comprovar a observância
desse prazo
Não obstante, o certo é que dispõe o artigo 97.º, n.º 3 da LGT que deverá ordenar-se “a correcção
do processo quando meio usado não for o adequado segundo a lei”, da mesma forma estatuindo o n.º 4
do artigo 99.º do CPPT que “em caso de erro na forma de processo, será este convolado na forma de
processo adequada, nos termos da lei”.
Por outra parte, sempre este STA tem vindo a entender que a convolação deverá ser admitida
sempre que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade do meio processual para que se
convola, para além da idoneidade da petição para o efeito (vide, entre outros, o acórdão de 21/06/00,
no recurso n.º 24.605).
Sendo assim, inexistindo para o efeito qualquer obstáculo na situação em apreço nos autos, a
presente oposição à execução fiscal deverá ser convolada em requerimento de invocação da prescrição
a juntar na execução fiscal a correr seus termos no Serviço de Finanças do Marco de Canaveses
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida e ordenando-se, todavia, a convolação da oposição à execução fiscal em requerimento a juntar na execução fiscal
a correr seus termos no Serviço de Finanças do Marco de Canaveses, para apreciação da invocada
prescrição, aliás, de conhecimento oficioso.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Taxa de ocupação do subsolo com tubos e condutas de gás.
Sumário
I — Deve qualificar-se como taxa, dada a sua natureza sinalagmática, o tributo liquidado por um município pela utilização individualizada do subsolo municipal com
tubos e condutas de gás.
II — O facto de a recorrente ser concessionária de um serviço público não afasta a
qualificação do tributo como taxa, pois, a par da satisfação do interesse público,
a sua actividade proporciona-lhe a satisfação dos seus interesses como empresa
comercial privada.
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Processo n.º: 207/09-30.
Recorrente: GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, SA.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons. Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 26 de Novembro
de 2008, que julgou improcedente a oposição por si interposta contra a execução por dívida de taxa
por licenciamento de ocupação do subsolo do ano de 2002, no valor de € 1 186 724,80, apresentando
as seguintes conclusões:
I. Inexistiu qualquer acto de legítimo licenciamento da ocupação da via pública e/ou do subsolo
e do devido procedimento administrativo correspondente, no caso dos autos;
II. A C. M. Lisboa não tem competência nem legitimidade quer para atribuir a licença em apreço
quer para aplicar a taxa correspondente, à recorrente.
III. Na sequência da nacionalização da C.R.G.E. e da assunção pelo Estado Português, do dever,
da competência e da responsabilidade dos actos conducentes à manutenção e expansão do “Gás de
Cidade”, e nos termos da lei que aprovou as bases gerais da concessão e do título contratual desta,
a C.M. Lisboa ficou privada dos poderes de administração da porção do subsolo que viesse a ser
necessária para a instalação das infra-estruturas adequadas ao estabelecimento da concessão - art.
º 15.º alínea c) do D-L- n.º 374/89 de 25/10;
IV. Por se tratar de um serviço público, no qual o próprio Estado é o concedente, foi até dispensado o licenciamento municipal para a realização de quaisquer obras inerentes à rede de distribuição
– n.º 3 alínea b) do art. 13.º do D-L- n.º 374/89; Bases XXXIV e XXXV anexas ao D-L 33/91 de 16/1;
e cláusula 25.ª, n.º 2 alínea a) do contrato de concessão, datado de 16/12/1993;
V. A consequente impossibilidade de Direito de a C.M. Lisboa negar a atribuição de qualquer
licença de ocupação do subsolo para os fins em vista é bem demonstrativa de que não se trata de uma
taxa;
VI. É intempestiva e contra-natura a concessão de qualquer licença de ocupação do subsolo no
ano de 2002, relativamente à utilização de uma rede subterrânea já implantada e sob exploração em
data anterior.
VII. Tal como se considerou nos Acórdãos seguintes e pelos fundamentos neles expendidos, deverá
o tributo exequendo ser anulado, porque inconstitucional e ilegal: Acórdão proferido em 23.10.2001,
pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, nos autos de recurso que
correram seus termos sob o n.º 5448/01; Acórdão proferido em 12.03.2002, pela Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo, nos autos de recurso que correram seus termos sob o
n.º 5575/01; Acórdão proferido em 28.05.2002, pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo, nos autos de recurso que correram seus termos sob o n.º 6018/01; Acórdão
proferido em 20.04.2004, pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo,
nos autos de Recurso que ali correm termos sob o n.º 01256/03;
VIII. A questão em apreço nos autos respeita à apreciação da legalidade ou ilegalidade de um
tributo designado como “taxa” cobrado anualmente à ora Recorrente por parte do Município de
Lisboa pela ocupação do subsolo concelhio com as condutas, depósitos e tubagens que aquela utiliza
para prestar o serviço público de distribuição de gás natural, ao abrigo do Contrato de Concessão
celebrado com o Estado Português em 16.12.1993;
IX. A douta Sentença recorrida considerou erroneamente que os tributos em causa têm natureza
de taxas, sendo as mesmas legais e indeferindo o pedido da sua anulação.
X. Para fundamentar a sua decisão, o Mmo. Tribunal “a quo” considerou que o tributo liquidado
estava conexionado com a utilização de terrenos no domínio público, considerando ainda que a colocação de condutas e tubos no subsolo consubstanciava uma utilização individualizada deste, nos termos
do n.º 2 do art. 4.º da L.G.T., e como tal, seria de concluir que os tributos liquidados tinham a natureza
de taxas, tendo cobertura legal na alínea c) do n.º 1 do art. 19.º da Lei das Finanças Locais;
XI. Com o devido respeito, que é muito, tais considerações assentam numa errada caracterização
e qualificação dos factos, o que resultou numa incorrecta e insuficiente interpretação dos conceitos e
normas jurídicas aplicáveis.
XII. Em primeiro lugar, a caracterização dos limites do direito e propriedade do Município face
ao subsolo não se resume ao previsto no art. 1344º n.º 1 do Código Civil.
XIII. As situações jurídicas dominiais locais resultam das atribuições municipais concretas e onde
não há atribuições ou competências da autarquia, não se justifica o domínio público local.
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XIV. Por via do Contrato de Concessão celebrado entre a ora Recorrente e o Estado Português,
não foi atribuída qualquer competência ao Município de Lisboa no que respeita à instalação e manutenção dos depósitos, tubagens e condutas de distribuição do gás natural.
XV. A responsabilidade pelas despesas relativas a instalação, manutenção, reparações e eventuais
alterações à rede do gás foi atribuído à GDL, S.A.
XVI. Constituindo obrigação da concessionária perante o concedente o dotar-se de todas as
infra-estruturas e outros meios necessários, em cada momento, à exploração da concessão e promover
a respectiva implantação, a cedência e utilização dos bens públicos municipais não poderiam ficar
dependentes da vontade discricionária da respectiva autarquia, sob pena de ficar em risco o cumprimento das obrigações contratuais em causa.
XVII. Como tem considerado o Venerando Tribunal Constitucional, nomeadamente no seu Acórdão
558/98, de 29 de Setembro (D.R. II, 11.11.98, 16044):
“a diferença específica entre imposto e taxa se situa na existência ou não de um vínculo sinalagmático que é apontado à segunda. Assim, o encargo característico das taxas representa como que (…)
o preço do serviço ou da prestação de um serviço ou actividade públicas ou de uma utilidade de que
o tributado beneficiará.”, ou no Acórdão 357/99, de 15 de Junho (D.R., II, 02.03.2000, 4255) onde
se pode ler “como traço definidor do conceito de imposto e na sua diferenciação com o da taxa, o de
unilateralidade (…) em contraste com a bilateralidade caracterizadora da taxa”.
XVIII. Ora, a bilateralidade e o vínculo sinlagmático inexistem, de todo em todo, no caso concreto
dos autos em apreço.
XIX. Todavia, por outro lado, o carácter bilateral e sinalagmático do conceito de “taxa” poderá
ser insuficiente para permitir uma solução que leve em conta todos os factos e circunstâncias jurídicas
do caso em apreço.
XX. O conceito de taxa implica também o preenchimento de diversos pressupostos cumulativos,
como a existência de uma contraprestação directa e específica por parte da autarquia, em benefício
do munícipe, proporcional à vantagem concedida;
XXI. Não se verifica o preenchimento (de) qualquer destes requisitos no caso em concreto.
XXII: Em primeiro lugar, à ocupação do subsolo pelos depósitos, condutas e tubagens da GDL,
S.A. não corresponde qualquer contraprestação directa, específica e em benefício da ora Recorrente
por parte do Município, uma vez que este não procedeu ao planeamento, implantação ou conservação
e tratamento do referido equipamento.
XXIII. Em segundo lugar, não basta a ocupação do subsolo concelhio para legitimar a imposição
de uma taxa, impondo-se a utilização individualizada do mesmo.
XXIV. No caso em apreço, não se verifica a utilização individualizada de bens do domínio público
por parte da GDL, S.A., sendo certo que o beneficiário da actividade da ora Recorrente é o próprio
munícipe.
XXV. A GDL, S.A. apenas ocupa e utiliza bens dominiais para a instalação e funcionamento de
um serviço público que visa a satisfação de necessidades colectivas, enquanto objecto de Contrato de
Concessão celebrado com o Estado Português em 16.12.1993.
XXVI. E ainda, à ocupação de depósitos, tubagens e condutas da GDL, S.A. no subsolo concelhio
também não pode corresponder qualquer avaliação monetária, uma vez que a mesma é simplesmente
indeterminável, quer pelo critério valorativo baseado nas vantagens auferidas pela GDL, S.A., quer
pelo critério fundado no custo do serviço prestado.
XXVII. Conforme a visão perfilhada pelos 4 (quatro) doutos Acórdãos proferidos pela Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, as quantias que o Município pretende
cobrar a título de abertura de valas e utilização do subsolo não podem ser qualificadas como taxas,
por extravasarem os limites delimitadores dessas figuras.
XXVIII. Estando em causa um serviço público concedido pelo Estado aos consumidores, a cedência e utilização dos bens públicos municipais não podem ficar dependentes da vontade discricionária
da respectiva autarquia, sob pena de ficar em risco o cumprimento das obrigações contratuais em
causa…
XXIX. Por outro lado, não se poderia admitir que o Estado que outorgou a Concessão, viesse
posteriormente sujeitá-la a licenciamento, por via do licenciamento da ocupação do subsolo – dada a
plena validade e eficácia no Ordenamento Jurídico de:
O n.º 3, alínea b) do art. 13 do D.L. n.º 374/89, de 25 de Outubro;
As Bases XXXIV e XXXV anexas ao D.L. n.º 33/91, de 16 de Janeiro;
A Cláusula 25.ª, n.º 2, alínea a) do Contrato de Concessão.
XXX. Ainda nos termos da cláusula 23.º do Contrato de Concessão, foi atribuído à ora Recorrente
o direito de utilizar os bens do Estado e as demais porções dos seus domínio público para a implementação do projecto de distribuição de gás natural.
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XXXI. Não faz por isso qualquer sentido que a Autarquia pudesse exigir o pagamento de uma
“licença-taxa” pela ocupação do subsolo, quando tal direito de utilização já tinha sido atribuído à
ora Recorrente pelo Estado Português.
XXXII. Se é certo que as taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos
particulares, e que a colocação de condutas e tubos no subsolo impossibilita utilizar o mesmo espaço
para outras finalidades, por outro lado fica prejudicado no caso concreto dos autos, uma vez que não
é toda a ocupação que legitima a imposição de taxas. A taxa pressupõe uma utilização individualizada
de bens semi-públicos; uma utilização que satisfaça, além das necessidades colectivas, necessidades
individuais, isto é, necessidades de satisfação activa, necessidades cuja satisfação exige a procura
das coisas pelo consumidor.
XXXIII. Assim sendo, não basta a ocupação do subsolo concelhio pelos depósitos, tubagens e
condutas da GDL, S.A. para legitimar a imposição de uma taxa por ocupação da via pública, sendo
imperativo que tal utilização satisfaça uma necessidade individualizada daquela entidade. E, louvando-se a Recorrente na mesma a fundamentação utilizada nos doutos Acórdãos ora juntos como Docs.
n.º 1, n.º 2, n.º 3 e n.º 4: “No caso concreto em apreço verifica-se, precisamente, a ausência dessa
utilização individualizada de bens do domínio público. Com efeito, não se trata (…) de uma utilização
para satisfação de necessidades individuais da GDL. O que se verifica é a ocupação e utilização de
bens dominiais para a instalação e funcionamento do serviço público; Trata-se de bens públicos que
são utilizados na sua função própria de satisfação de necessidades colectivas que é a existência de
uma rede de distribuição de gás natural (independentemente da procura que ela venha a ter e sem que
se possa individualizar quem e em que medida poderá individualmente vir a usufruir das utilidades
por ela proporcionadas.
XXXIV. As licenças em causa não eram necessárias, nem exigíveis, nunca tendo sido sequer
pedidas ou emitidas (!).
XXXV. No caso em caso em concreto, o interesse e o serviço público em causa sobrepõem-se aos
poderes de administração e disposição por parte do Município relativamente à porção do subsolo
necessária à instalação das infra-estruturas da distribuição do gás natural e nos termos do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de Outubro, que aprovou as bases gerais da concessão a título contratual, o
Município ficou privado de exercer tais poderes.
XXXVI. O tributo exigido pelo Município à ora Recorrente, não só é abusivo como inconstitucional
(Cfr. Acórdãos proferidos pelo Tribunal Central Administrativo em 23.01.2001, 12.03.2002, 28.05.2002
e 20.04.2004 e ainda Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo em 02.06.1999 a propósito de uma questão semelhante).
XXXVII. Na verdade, à ocupação do subsolo pelos depósitos, condutas e tubagens da GDL, S.A.
não corresponde qualquer contraprestação directa, específica e em beneficio da ora Recorrente por
parte do Município, uma vez que este não procedeu ao planeamento, implantação ou conservação e
tratamento do referido equipamento.
XXXVIII. Sendo certo que, como se disse, o beneficiário final é o próprio munícipe e que quem
está obrigado originariamente à realização do serviço público é o Estado Português concedente.
XXXIX. Por outro lado, e conforme referido nos diversos Acórdãos proferidos pela Secção de
Contencioso do Tribunal Central Administrativo, não existe qualquer utilização individualizada de
bens do domínio público por parte da GDL, S.A. Ao invés, o que se verifica é a ocupação e utilização
de bens dominiais para instalação e funcionamento de um serviço público, objecto de Contrato de
Concessão celebrado com o Estado Português em 16.12.1993.
XL. E, por último, à ocupação de depósitos, tubagens e condutas da GDL, S.A. no subsolo concelhio não pode corresponder qualquer avaliação monetária.
XLI. Entende a ora Recorrente que o Tributo exigido consiste antes num verdadeiro imposto,
abusivamente cobrado pelo Município de Lisboa, que não possui competência para a criação de tais
tributos, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art. 165º da Constituição da República Portuguesa.
XLII. Conforme os doutos Acórdãos proferidos pelo Tribunal Central Administrativo em 23.01.2001,
12.03.2002, 28.05.2002 e 20.04.2004: “estando o poder tributário dos municípios limitado ao estabelecimento de taxas, as liquidações efectuadas têm de se haver como ilegais”.
XLII. Deverá portanto a douta Sentença recorrida ser revogada.
Nestes termos e nos do douto suprimento de V. Exas., deverá o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, a Sentença recorrida ser revogada, decidindo-se a anulação dos tributos
exequendos, por ilegalidade e inconstitucionalidade, uma vez que não têm a natureza de uma taxa,
fazendo-se assim a costumada e tão necessária Justiça!
2 – Contra-alegou a Fazenda Pública – Município de Lisboa – concluindo nos termos seguintes:
1.ª - O elemento distintivo entre taxa e imposto é a existência ou não de sinalagma.
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2.ª - O fundamento da exigibilidade da taxa reconduz-se a três modalidades típicas bem definidas
na lei (n.º 2, do artigo 4º, da L.G.T.): (1) a actividade administrativa de prestação de um serviço, (2)
a utilização do domínio público e (3) a remoção de um limite imposto à livre actividade dos particulares.
3.ª - Basta que esteja preenchido um dos requisitos, para que exista contrapartida e para que,
em consequência, o sujeito activo possa cobrar o respectivo tributo.
4.ª - Quando o uso do domínio público é consentido a pessoas determinadas, com base num título
jurídico individual, tal como sucede com a ora Recorrente, que do mesmo retira uma especial vantagem
no exercício da actividade que prossegue, existe uso privativo do domínio público.
5.ª- Nestes casos impõem-se que a regra da gratuitidade da utilização comum do domínio público
ceda perante a regra da onerosidade.
6.ª - A recorrente dispôs-se a desenvolver uma actividade económica lucrativa e, para o efeito,
reuniu e organizou meios que lhe permitiram obter uma concessão de serviço público.
7.ª - A recorrente peca ao confundir a relação estabelecida com o Estado, com o qual celebrou
o contrato de concessão, com a relação jurídica existente entre a mesma Recorrente e o Município de
Lisboa, por força da utilização do subsolo viário municipal com as condutas necessárias ao funcionamento da rede de gás natural.
8.ª - São relações jurídicas distintas, das quais nascem diferentes direitos e obrigações para as
partes.
9.ª - O acto individualizado de utilização do domínio público para satisfação das necessidades
individuais da Recorrente enquanto empresa dedicada à distribuição e venda de gás constitui a origem
e o fundamento da exigibilidade da taxa.
10.ª- A recorrente erra quando considera que a ocupação e utilização dos bens dominiais em
apreço se destina apenas à satisfação de necessidades colectivas e não à satisfação das necessidades
das respectivas necessidades individuais, enquanto empresa concessionária.
11.ª - O tributo em questão implica a utilização do domínio público municipal em proveito próprio
da concessionária, configurando, assim, uma taxa.
12.ª - A Jurisprudência mais recente considera que o tributo em apreço consubstancia uma
verdadeira taxa, mesmo quando o sujeito passivo da obrigação tributária reveste a qualidade de
concessionário de serviço público.
13.ª- Acresce que a utilização/ocupação do subsolo acarreta, para a entidade administrativa
– C.M.L. – o desenvolvimento toda uma série de actividades relacionadas com a instalação das condutas
de gás, procedendo ao cadastro e levantamento do total das condutas existentes e, ainda, efectuando
a gestão das mesmas.
14.ª - O Município exerce um direito que lhe foi legalmente atribuído, ao exigir que a utilização
do domínio público municipal depende de um acto de autorização que só a si compete conferir.
15.ª - A actuação do Município consubstancia um dever imposto pela necessária prossecução do
interesse público, já que a entidade administrativa detém um papel disciplinador no âmbito de uma
correcta política do ordenamento do território, licenciando a utilização do domínio público municipal
e verificando a conformidade do projecto apresentado com os trabalhos efectivamente executados.
16.ª - As disposições legais aplicáveis ao licenciamento da actividade em causa apenas prevêem
o direito de utilização do domínio público do Estado e não contemplam, em lado algum, o direito de
utilização do domínio público municipal com dispensa de procedimento de prévio licenciamento.
17.ª- Repita-se, não se deve confundir o licenciamento da actividade de instalação e fornecimento
de gás natural com o licenciamento do uso privativo do domínio público municipal: apenas este constitui o fundamento da exigibilidade da presente taxa.
18.ª - Não existe qualquer disposição que dispense a Recorrente da obtenção do necessário
licenciamento.
19.ª - E também não existe norma que expressamente isente a Recorrente do pagamento da taxa
“sub judice”.
20.ª - A situação inversa conduziria à inevitável violação do artigo 238º, da C.R.P. e dos direitos
constitucionalmente conferidos às autarquias locais em matéria de autonomia patrimonial e financeira.
21.ª - Os actos de liquidação “sub judice” têm a sua base legal:
a) nos artigos 238º, n.º 4 e 241º, da C.R.P., que atribuem, respectivamente, poderes tributários
e poderes regulamentares aos municípios, os quais serão exercidos “nos casos e nos termos previstos
na lei”;
b) na alínea c), do artigo 19º, da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, que aprovou a L.F.L., que veio
concretizar os poderes constitucionalmente atribuídos, ao prever expressamente a possibilidade de os
municípios cobrarem taxas por “ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio
público municipal e aproveitamento dos bens de utilidade pública”;
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c) nas alíneas a) e b), do n.º 3, do artigo 22º da T.T.O.R.M. para o ano financeiro de 2002 – Capítulo III;
d) na alínea e), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a qual atribui
competência à Assembleia Municipal para “estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os
respectivos quantitativos”.
22.ª - A criação/exigibilidade do tributo em apreço não estava, por natureza, sujeita ao princípio de
reserva de lei formal, consagrado no n.º 2, do artigo 103º e na alínea i), do artigo 165.º, da C.R.P.
23.ª- Os actos de liquidação em apreço limitaram-se a aplicar a lei vigente à data da ocorrência
dos factos tributários, não padecendo, assim, de qualquer vício.
Nestes termos se conclui, invocando o douto suprimento de V. Ex.ªs, pela manutenção da douta
sentença recorrida, para que assim se faça a já costumada JUSTIÇA.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido de
que o recurso não merece provimento, pois que o tributo em causa é de qualificar como taxa, por ter
natureza sinalagmática, como tem vindo a ser decidido, de forma unânime, por este Supremo Tribunal,
uma vez que o seu montante se destina a pagar a utilização individualizada do subsolo onde as mesmas
foram colocadas, correspondendo a situação dos autos a uma concessão de uso privativo do domínio
público que, ao contrário do uso comum, não é em regra gratuito, antes dá lugar ao pagamento de taxas,
calculadas em função da área a ocupar e do valor das utilidades proporcionadas.
4 – Questão a decidir
É a de saber se a denominada “taxa de ocupação do espaço público – subsolo”, liquidada pelo
Município de Lisboa pela utilização do domínio público municipal com depósitos, condutas e tubagens
tem natureza de taxa, como decidido na sentença recorrida, ou se configura um imposto, por ausência
de contraprestação específica para a recorrente.
5 – Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso julgou-se provado
que:
Na Divisão de execuções Fiscais da Câmara Municipal de Lisboa, foi instaurado, contra a Oponente, processo de execução fiscal, com o n.º 7/2003, para cobrança da quantia de € 1. 186 724,80,
relativa à taxa devida, no ano de 2002, pela ocupação da via pública com tubagens no subsolo – fls.
6 – Apreciando
6.1 Da natureza jurídica do tributo
A sentença recorrida, citando e aderindo aos fundamentos do Acórdão deste Tribunal de 9 de Outubro de 2008 (rec. n.º 500/08), considerou ter o tributo em causa verdadeira natureza de taxa, que não
de imposto, pelo que julgou improcedente a oposição deduzida por inexistência do vício de violação de
lei constitucional de que vinha arguida a liquidação da qual resultou a dívida exequenda (cfr. sentença
recorrida, a fls. 520 a 523 dos autos).
Nas suas longas alegações de recurso, a recorrente insurge-se contra o decidido, sustentando a
natureza de imposto, que não de taxa, do tributo exequendo, apoiando-se, além do mais, no decidido
em três Acórdãos do Tribunal Central Administrativo que cita.
Contra-alegando, defende a Fazenda Pública a bondade da sentença recorrida, pronunciando-se
no mesmo sentido o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal.
Vejamos.
É consensual na doutrina e na jurisprudência qual o traço distintivo fundamental que permite, no
plano jurídico, contra-distinguir os impostos das taxas, a saber o carácter unilateral dos primeiros contraposto ao carácter bilateral, porque originadas num vínculo de carácter sinalagmático, das segundas.
Variando as formulações propostas pelos autores, é comummente admitido que enquanto os impostos
“não determinam para o sujeito activo qualquer dever de prestar específico”, “o vínculo jurídico de
taxa tem por causa a prestação por uma entidade pública de utilidades individualizadas” (SOARES
MARTÍNEZ, Direito Fiscal, 7.ª ed., Coimbra, 1997, pp. 27 e 37).
É igualmente consensual que a denominação atribuída ao tributo pouco releva, havendo, antes,
que atentar à sua estrutura, à sua “verdadeira natureza”, sendo esta a determinante para se aferir do
regime jurídico-constitucional aplicável à respectiva criação normativa, exigindo-se a criação por Lei,
da Assembleia da República ou do Governo (havendo autorização legislativa), se a prestação pecuniária
coactiva tiver natureza de imposto (artigo 165.º, n.º 1, alínea i) da Constituição da República).
Se no plano da dogmática jurídica a distinção entre as duas categorias de tributos não oferece
dificuldades de maior, tais dificuldades revelam-se frequentemente perante os tributos em concreto,
pois que a tarefa de subsunção da realidade às categorias dogmáticas não é isenta de dificuldades.
A caracterização do tributo em causa nos autos – taxa municipal por ocupação do subsolo com
condutas, depósitos e tubagens para distribuição de gás natural – como verdadeira taxa é hoje consensualmente aceite pela jurisprudência deste Tribunal (cfr. por todos, os Acórdãos do Pleno da Secção
de Contencioso Tributário do STA de 6 de Maio de 2009 – rec. n.º 43/08 e 963/08, ambos subscritos
pela Relatora), pela do Tribunal Constitucional (cfr. Acórdãos números 365/03 e 366/03, ambos de
14/7/2003 e, mais recentemente, os Acórdãos n.º 396/06, de 28/6/2006 e n.º 526/06, de 27/9/2006) e é
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também aceite no mais recente Acórdão sobre a matéria proferido pelo Tribunal Central Administrativo
(Acórdão do TCASul de 26/6/2007, rec. n.º 1859/07).
A esta tendência jurisprudencial aderimos também, pois que a causa do tributo é a ocupação do
subsolo municipal com condutas, depósitos e tubagens para distribuição de gás, representando esta
ocupação do subsolo municipal a contraprestação específica correspectiva do pagamento da taxa e que
se consubstancia na utilização individualizada (pois que excludente da utilização para outros fins) do
domínio público para fins não apenas de interesse geral mas também dos seus interesses próprios de
empresa comercial fornecedora de bens e serviços não gratuitos para os seus utilizadores.
Não se desconhece que a qualificação que atribuímos ao tributo em causa não é consensual na
doutrina, pois que enquanto alguns aceitam a sua recondução à categoria de taxa (cfr. Suzana Tavares da
Silva, As Taxas e a Coerência do Sistema Tributário, Coimbra, 2008), outros rejeitam que de verdadeira
taxa se trate (cfr. J.L. Saldanha Sanches/João Taborda da Gama, «Taxas Municipais pela Ocupação
do Subsolo», Fiscalidade, n.º 19/20, pp. 5/43; Nuno Garcia, «Anotação aos Acórdãos n.º 20/2003 e
n.º 515/2003 do Tribunal Constitucional (Taxa de Ocupação do Subsolo)», CTF, n.º 413, pp. 430/472),
outros ainda, sem tomar expressamente posição sobre a sua qualificação jurídica, alertam para o perigo
da “tendência recente à perseguição local das utilities” que nelas tão bem se espelha e a que a plena
entrada em vigor do Regime Geral das Taxas Locais (agora adiada para o dia 1 de Janeiro de 2010 – cfr.
o artigo 53.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, que deu nova redacção ao artigo 17.º da Lei n.º 53-E/2006,
de 29 de Dezembro) obrigará a por termo (cfr. Sérgio Vasques, Regime das Taxas Locais: Introdução
e Comentário, Coimbra, 2008, pp. 121/123).
Por ora, contudo, não descortinamos que assista razão à recorrente ao pretender questionar a
legitimidade constitucional do tributo que lhe foi exigido, havendo, pois, que confirmar a decisão
recorrida, que não merece censura.
O recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Recurso de contra-ordenação. Admissibilidade do recurso. Tempestividade.
Sumário:
I — Para além dos casos previstos no artigo 83.º do RGIT, é admissível em casos
justificados o recurso em processo de contra-ordenação tributário com base
em fundamentos previstos no artigo 73.º Lei-Quadro das Contra-Ordenações,
aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, sendo um dos casos em que tal
manifestamente se justifica — pois que em causa está a garantia constitucional
de tutela jurisdicional efectiva (artigos 20.º, n.º 1 e 268.º n.º 4 da Constituição
da República) e a vertente judicial do direito de defesa do arguido no processo
de contra-ordenação (artigo 32.º, n.º 10 da Constituição da República) — aquele
em que a impugnação judicial da decisão administrativa de aplicação da coima
foi rejeitada;
II — Nos termos do artigo 63.º daquela lei, também subsidiariamente aplicável ex vi
da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, do despacho do juiz que rejeite o recurso por
extemporâneo há recurso, independentemente do valor da coima aplicada;
III — Se em face de uma notificação pouco clara se suscitam dúvidas quanto ao termo
inicial do prazo indicado para a interposição do recurso, tem o mandatário judicial do arguido o ónus de as procurar esclarecer, tanto mais que para tal bastaria
consultar o preceito legal expressamente indicado na notificação e do qual resulta
de modo inequívoco tanto o prazo como o termo inicial da sua contagem, não lhe
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sendo lícito pretender, com fundamento na pretensa obscuridade da notificação,
ter direito a mais prazo para recorrer do que aquele que a lei confere a todos;
IV — É de 20 dias contados da notificação o prazo de que o arguido dispõe para interpor recurso da decisão administrativa de aplicação da coima (artigo 80.º n.º 1 do
RGIT), havendo que contar este prazo nos termos do artigo 60.º da Lei Quadro
das Contra-ordenações (ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT), donde resulta
que o prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados.
Processo n.º 349/09-30.
Recorrente: Sofia Simões Alves – Clínica Dentária, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Srª. Cons. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório1 - SOFIA SIMÕES ALVES - CLINICA DENTÁRIA, LDA., com os sinais dos autos, recorre
para este Supremo Tribunal do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 18 de
Fevereiro de 2009, que rejeitou, por intempestivo, o recurso por si interposto da decisão do Chefe do
Serviço de Finanças de Valongo-Ermesinde que lhe aplicou uma coima de 474,83€, apresentando as
seguintes conclusões:
I – À Recorrente foi aplicada coima pelo Serviço de Finanças de Valongo;
II – Decisão essa com a qual a arguida não se conformou e da qual recorreu, em tempo, para o
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel e da qual vem recorrer;
III – que, por douta sentença de 18/02/2009 e notificada em 19/02/2009, decidiu não dar provimento ao apresentado recurso por considerá-lo extemporâneo;
IV – alegou o Digníssimo Senhor Juiz do tribunal a quo que “no caso em apreço a recorrente foi
notificada pessoalmente em 09/12/2008 pelo que o prazo legal para impugnar judicialmente a decisão
administrativa de aplicação da coima terminou em 08/01/2009”;
V – O contribuinte, aqui recorrente, recorreu judicialmente dentro do prazo que lhe foi comunicado
no ponto 1) da dita notificação e esse prazo não terminava seguramente no dia 08/01/2009;
VI – Não foi extemporânea a apresentação do mencionado recurso;
VII – O Digníssimo Juiz a quo não teve em conta o conteúdo da notificação recebida pelo contribuinte, como estava obrigado;
VIII – Não pode a Recorrente exercer o seu direito ao contraditório;
IX – Ficou o contribuinte coartado nos seus direitos e garantias legal e constitucionalmente
consagrados;
X – Não teve a recorrente oportunidade de ver o mérito da sua pretensão devidamente apreciado;
XI – ao assim não entender, a douta sentença ora recorrida violou os princípios da igualdade,
da imparcialidade e do contraditório, devendo ser revogada, determinando-se a remessa dos autos ao
digníssimo tribunal a quo, para que aprecie o mérito do pedido.
Termos em que, deve a douta sentença recorrida ser revogada determinando-se a remessa dos
autos ao digníssimo tribunal a quo para que aprecie o mérito do pedido.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: despacho que rejeitou a impugnação judicial de decisão de aplicação da
coima por intempestividade.
Pese embora o valor da coima aplicada ser inferior a ¼ da alçada dos tribunais judiciais de
primeira instância (1.250,00 euros) – art.º 24.º n.º 1 da LOFTJ na redacção do Decreto-Lei 303/2007
de 24.08 – afigura-se-nos que a decisão sindicada é recorrível porquanto se trata de um caso em que
a impugnação judicial foi rejeitada, estando em causa o próprio direito do arguido à tutela judicial
(arts. 20.º, n.º 1 e 268.º, n.º 4 da Constituição da República) – cf. neste sentido Simas Santos e Jorge
Lopes de Sousa, RGIT, anotado, 1.ª edição, pag. 469.
Quanto ao mérito do recurso: a nosso ver deve ser confirmado o julgado recorrido.
Resulta do art.º 80.º do RGIT que as decisões de aplicação das coimas e sanções acessórias
podem ser objecto de recurso para o tribunal tributário de 1.ª instância, no prazo de 20 dias após a
sua notificação (suspende-se aos sábados, domingos e feriados, e transferindo-se o seu termo para o
primeiro dia útil seguinte se, no último, não for possível, durante o período normal, a apresentação
do recurso – art. 60.º, n.ºs 1 e 2, do R.G.C.O.), prazo esse que consta da notificação que foi efectuada
ao recorrente.
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E nem seria preciso constar. Decorre do imperativo legal, que o recorrente não pode alegar
desconhecer, que o recurso deve ser interposto no prazo de 20 dias após a notificação da decisão de
aplicação da coima.
Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Questões a decidir
Como questão prévia, há que decidir da admissibilidade do recurso, pois que o valor da coima
aplicada se encontra aquém do valor da alçada.
Caso se conclua ser de admitir o recurso, haverá, então que cuidar da sua tempestividade.
5 – No despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel objecto do presente recurso
estão fixados os seguintes factos:
1. A recorrente foi notificada da decisão por carta registada com aviso de recepção, recebida em
09/12/2008 (fls. 13, 14 e 14 verso).
2. A impugnação judicial da decisão administrativa foi remetida por email e deu entrada no
serviço de Finanças de Valongo – Ermesinde em 12/01/2009 (fls. 15).
6 – Apreciando
6.1 Questão prévia – Da admissibilidade do recurso
Estabelecem os números 1 e 2 do artigo 83.º do RGIT que o arguido e o Ministério Público podem
recorrer da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, ou para
a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo se o fundamento exclusivo
do recurso for matéria de Direito, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um quarto da
alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção acessória.
No caso dos autos não foi aplicada sanção acessória e a coima aplicada é no valor de € 474,83,
inferior, pois, à alçada dos tribunais tributários (correspondente a um quarto da alçada estabelecida
para os tribunais judiciais de 1.ª instância – ou seja, 1250,00 euros – cfr. o artigo 24.º n.º 1 da Lei de
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, na redacção do Decreto-Lei n.º 303/2007 de
24 de Agosto).
Admite-se, contudo, que em casos justificados se receba o recurso com base em fundamentos
previstos no artigo 73.º Lei-Quadro das Contra-Ordenações (LQC), aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, sendo um dos casos em que tal manifestamente se justifica – pois que em causa está
a garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva (artigos 20.º, n.º 1 e 268.º n.º 4 da Constituição
da República) e a vertente judicial do direito de defesa do arguido no processo de contra-ordenação
(artigo 32.º, n.º 10 da Constituição da República)(1) - aquele em que a impugnação judicial da decisão
administrativa de aplicação da coima foi rejeitada, situação prevista na alínea d) do n.º 1 do art. 73.º
da LQC e que se configura nos autos, pois que o despacho recorrido rejeitou a impugnação da decisão
administrativa de aplicação da coima, com fundamento na sua intempestividade (cfr. sentença a fls. 36
dos autos).
Acresce que, nos termos do artigo 63.º da LQC, também subsidiariamente aplicável ex vi da
alínea b) do artigo 3.º do RGIT, do despacho do juiz que rejeite o recurso feito fora do prazo há recurso,
recurso este que não depende do valor da coima aplicada.
Assim, não obstante o valor da coima aplicada se situar abaixo do valor da alçada dos tribunais
tributários, decide-se admitir o presente recurso com fundamento na alínea d) do n.º 1 do artigo 73.º e
no n.º 2 do artigo 63.º da LQC, aplicáveis ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT.
6.2 Da tempestividade
O fundamento para a rejeição pelo tribunal “a quo” do recurso interposto da decisão administrativa
de aplicação da coima foi a sua intempestividade, pois que o prazo para a interposição do recurso é
de 20 dias após a sua notificação (artigo 80.º, n.º 1 do RGIT), este prazo não é um prazo judicial (pelo
que não se lhe aplica o n.º 5 do artigo 145.º do Código de Processo Civil), o arguido foi notificado da
decisão em 9/12/2008 mas a impugnação da decisão só deu entrada no Serviço de Finanças de Valongo-Ermesinde em 12/01/2009, ou seja, já depois de expirado o prazo para a impugnar, que teria terminado
em 08/01/2009 (cfr. despacho recorrido a fls. 35 e 36 dos autos).
Contra este entendimento reage a recorrente, que não pondo em causa que recebeu a notificação
em 9/12/2008, vem alegar, em suma, que o prazo de 20 dias que nesta lhe era indicado para interpor
recurso judicial se contaria após os 15 dias de que dispunha para efectuar o pagamento voluntário da
coima (números 23 e 24 das alegações de recurso, a fls. 56 e 57 dos autos), pelo que teria em tempo
apresentado a sua defesa.
Vejamos.
A notificação da decisão administrativa da coima, a fls. 13 dos autos, consiste num texto pré-formatado que, efectivamente, não é um modelo de clareza nem no que respeita ao prazo para interposição do recurso nem quanto a outros aspectos.
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É certo que dele não resulta a indicação inequívoca de que o prazo de 20 dias para recorrer se
conta da notificação, mas também não resulta inequivocamente que tal prazo se conte findo o de 15 dias
para requerer o pagamento voluntário. Consideramos que a dúvida quanto ao termo inicial da contagem
do prazo seria legítima em face da pouca clareza do texto na notificação, mas havendo dúvida havia o
ónus de a ver esclarecida, esclarecimento este de muito fácil obtenção pois que a notificação indica de
forma expressa o preceito legal aplicável (o artigo 80.º do RGIT), deste resulta de modo inequívoco
tanto o prazo como o termo inicial da sua contagem, acrescendo ainda que a arguida se faz representar
no processo por advogado, que está funcionalmente obrigado a conhecer a lei.
Não lhe é, pois, lícito pretender, com fundamento na pretensa obscuridade da notificação, ter
direito a mais prazo para recorrer do que aquele que a lei confere a todos.
É, pois, de 20 dias após a notificação o prazo de que o arguido dispunha para interpor recurso
da decisão administrativa de aplicação da coima (artigo 80.º n.º 1 do RGIT), havendo que contar este
prazo nos termos do artigo 60.º da LQC (ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT), donde resulta que
o prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados.
Feitas as contas, conclui-se que o prazo para interposição do recurso terminou efectivamente no
dia 8 de Janeiro de 2009. A decisão judicial que assim o considerou e em conformidade rejeitou por
extemporâneo o recurso não merece, pois, qualquer censura, devendo ser confirmada.
O recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Lúcio
Barbosa.
(1) 1. Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA/MANUEL SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias
Anotado, 3.ªed., Lisboa, pp. 577/578 (nota 7 ao art. 83.º do RGIT).

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Reclamação de acto de órgão de execução fiscal. Cumulação de reclamações. Recurso jurisdicional. Efeito suspensivo em caso de subida imediata da reclamação
ao tribunal.
Sumário:
I — O recurso jurisdicional da decisão que recair sobre reclamação de acto de órgão
de execução fiscal em que é alegada e demonstrada a possibilidade de prejuízo
irreparável e, por isso, com subida imediata ao tribunal, nos termos do n.º 3 do
artigo 278.º do CPPT, deve subir nos próprios autos - art. 97.º, n.º 1, alínea n)
e 278.º, n.º 1 do CPPT -, imediatamente - art. 734.º, n.º 2 do CPC - e com efeito
suspensivo - arts. 740.º, n.º 1 do CPC e 286.º, n.º 2, in fine, do CPPT.
II — Tendo sido notificado à recorrente despacho proferido sobre requerimento em que
esta pretendia a suspensão de dois processos executivos contra si instaurados mediante a apresentação e aceitação de garantia constituída por penhor de máquinas
e equipamento de sua propriedade, deve ser apresentada pela mesma uma única
reclamação, ainda que a decisão que sobre ela recair tenha efeitos sobre aqueles
dois processos.
III — O que se impõe, neste caso, é a junção a cada um desses processos de tal decisão
e não a necessidade de apresentação de duas reclamações do mesmo acto para
apreciação da mesma questão jurídica.
Processo n.º 368/09-30.
Recorrente: TOPMAIA— Máquinas e Equipamentos Industriais, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Topmaia – Máquinas e Equipamentos, Lda., com sede em Leça do Balio, veio, nos termos do
artigo 276.º do CPPT, deduzir reclamação do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos
2 que recaiu sobre o seu requerimento para prestação de garantia, nos processos n.ºs 3514200701063847
e 3514200801005898, na modalidade de penhor.
Por despacho da Mma. Juíza do TAF do Porto, foi decidido, por cumulação ilegal de reclamações,
absolver a Fazenda Pública da instância, sem prejuízo da Reclamante apresentar novas petições, no
prazo de dez dias a contar do trânsito em julgado dessa decisão.
Não se conformando com tal decisão, dela vem agora a Reclamante interpor recurso para este
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1.ª- Ao processo, apesar de no despacho liminar proferido pelo Mmo. Juiz ter sido mencionado o
valor de € 1.074.790,00, certo é que o valor a atribuir à presente reclamação deve ser o de € 237.760,00,
pois é esse o valor pelo qual a Fazenda Pública avaliou os bens dados de penhor e contra o qual se
insurgiu a reclamante.
2.ª- Devendo o procedimento de reclamação de acto de órgão da execução fiscal ser considerado,
para efeitos de custas, como um incidente do processo executivo, deveria, no que ao pagamento das
mesmas diz respeito, ser aplicada a disposição prevista no art.º 16.º/1 do CCJ.
3.ª- Aplicação essa, aliás, salvaguardada pelo disposto no art.º 73.º-E/1 do mesmo código.
4.ª- O entendimento aqui defendido encontra-se já positivado na ordem jurídica na norma do
art.º 97.º-A do CPPT, que já esteve para entrar em vigor em 1.09.2008, não o tendo sido por razões de
natureza técnica e tecnológica de todos sabidas.
5.ª- Não se entendendo, assim, deveria, então, ser aplicada ao pagamento das custas a norma do
n.º 3 do art.º 27.º do CCJ.
6.ª- A condenação em custas, exorbitantes e desproporcionais, neste processo de reclamação de
acto de órgão da execução fiscal, de parcas actividade judicial e complexidade decisória, que não deve
ter o mesmo tratamento em sede de pagamento de custas como se de um processo de impugnação de
liquidação de tributos se tratasse, gerará inconstitucionalidade, que desde já se invoca, uma vez que
posterga o direito de acesso aos tribunais, previsto na Constituição da República, sob o art.º 20.º, bem
como no art.º 95.º da LGT.
7.ª- A recorrente apresentou uma reclamação de um acto de órgão da execução fiscal, no caso, do
despacho de 8.10.2008, do chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos 2.
8.ª- Esse despacho foi proferido sobre requerimento da reclamante, ora recorrente, em que se pretendia
a suspensão de dois processos executivos, o PEF n.º 351420070106384 e o PEF n.º 351420080100598.8,
contra si instaurados, mediante a apresentação e aceitação de garantia constituída por penhor de máquinas e equipamentos de sua propriedade.
9.ª- Foi notificado à executada um único acto, o despacho de 8.10.2008, com eficácia jurídica
nos dois processos.
10.ª- Consequentemente, a recorrente apresentou uma só reclamação, pretendendo que a decisão
judicial da mesma tivesse eficácia nos dois processos executivos.
11.ª- Não se antolha impedimento processual que impedisse tal decisão, a não ser um exacerbado
formalismo.
12.ª- Se esse acto teve eficácia nos dois processos executivos, também a decisão judicial que sobre
a reclamação fosse tomada teria efeito jurídico sobre os mesmos.
13.ª- No entanto, a Mma. Juiz, olvidando a existência de uma só reclamação, entendeu, abonando-se na posição expressa pelo Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, constante da anotação ao artigo 276.
º do CPPT, na sua obra «Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, II
volume, 2007» que a irregularidade cometida pela reclamante, consistente em cumulação de reclamações, constituía motivo para a absolvição da instância da reclamada Fazenda Pública.
14.ª- Todavia, a posição deste comentador vai no sentido de que, antes de proferir decisão no
sentido da absolvição da instância, deveria o tribunal convidar a reclamante a indicar qual o processo
em que queria ver avaliada a sua pretensão.
15.ª- A interpretação defendida por aquele autor naquela obra foi, também, a defendida pela ilustre
magistrada do Ministério Público quando teve vista dos autos, fazendo apelo ao disposto no art.º 47.
º/5 do CPTA, subsidiariamente aplicável nos termos do art.º 2.º/c) do CPPT.
16.ª- Deveria, pois, a Mma. Juíza «a quo» antes de proferir sentença ter convidado a reclamante
a indicar em que processo queria que a sua reclamação fosse apreciada.
17.ª- Mostram-se violados os artigos 19.º do CPPT e 47.º/5 do CPTA, por força do art.º 2.º/c) do
CPPT, bem como os princípios da economia processual e do aproveitamento dos actos processuais.
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Termos em que deve o presente recurso ser admitido, provido, e, em consequência:
a) fixar o valor do processo em € 237.760,00;
b) reformar a condenação em custas nos termos das conclusões supra, aplicando-se à reclamação
o regime dos incidentes previsto no art.º 16.º do CCJ;
c) revogar a sentença recorrida, substituindo-a por outra que mande prosseguir os autos para decisão
ou, se assim não se entender, convidar a reclamante, aqui recorrente, a indicar o processo executivo em
que quer que a reclamação seja apreciada.
A fls. 245 dos autos, vem ainda a recorrente requerer seja atribuído ao recurso efeito suspensivo,
e não meramente devolutivo, como lhe foi fixado pela Mma. Juíza “a quo”.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste STA emite parecer no sentido de que o recurso merece
parcial provimento.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostra-se provada a seguinte factualidade:
a) Contra a reclamante, Topmaia – Máquinas e Equipamentos, Lda., foram instaurados os processos de execução fiscal n.ºs 351420070106384 e 351420080100598.8 a correrem termos no Serviço de
Finanças de Matosinhos 2 (cfr. informação oficial a folhas 183 dos presentes autos);
b) Os processos de execução fiscal referidos na alínea a) da matéria de facto julgada provada não
se encontram apensos entre si, correndo os seus termos autonomamente (cfr. ofício a fls. 210 dos autos
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
c) A presente reclamação foi remetida ao órgão de execução fiscal competente via correio sob
registo postal, datado de 24.10.2007 (cfr. ofício a fls. 210 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido).
III – 1. Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que absolveu
a Fazenda Pública da instância, por cumulação ilegal de reclamações, e condenou a reclamante, ora
recorrente, em custas, nos termos do n.º 1 do artigo 446.º do CPC.
Suscita a recorrente, previamente, a questão do efeito atribuído ao recurso, alegando, em síntese,
que o efeito meramente devolutivo atribuído ao mesmo deve ser alterado na medida em que o prosseguimento da execução onde o acto reclamado foi proferido lhe pode causar prejuízo irreparável ou de
difícil reparação.
Nos termos do n.º 2 do artigo 286.º do CPPT, os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo
se for prestada garantia ou o efeito devolutivo afectar o efeito útil dos recursos.
Ora, como refere Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, a págs. 835/836, enquadra-se nesta última hipótese a situação em que a execução imediata da decisão possa provocar uma situação
irreparável, como é o caso em que está em causa uma reclamação de acto de órgão de execução fiscal
em que é alegada e demonstrada a possibilidade de prejuízo irreparável e daí a sua subida imediata ao
tribunal, nos termos do n.º 3 do artigo 278.º do CPPT.
Em tal circunstância, deve, pois, o recurso jurisdicional da decisão que sobre tal reclamação recaíu
subir nos próprios autos - art. 97.º, n.º 1, alínea n) e 278.º, n.º 1 do CPPT -, imediatamente - art. 734.º,
n.º 2 do CPC - e com efeito suspensivo - arts. 740.º, n.º 1 do CPC e 286.º, n.º 2, in fine, do CPPT.
Assim, procedendo a alegada questão prévia, se fixa ao presente recurso o efeito suspensivo (n.º
4 do artigo 687.º do CPC).
2. Quanto à questão objecto do presente recurso, entendeu a Mma. Juíza “a quo” na decisão recorrida
ser ilegal a cumulação de reclamações conexionadas com diferentes processos de execução fiscal.
Na verdade, citando Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, a págs. 652/653,
“estando as reclamações conexionadas com um determinado processo de execução fiscal já existente
(que tem a natureza judicial desde o seu início, apesar de tramitado perante a administração tributária,
como refere o artigo 103.º, n.º 1 da LGT), deverá entender-se inviável a cumulação de reclamações
respeitantes a actos praticados em processos diferentes, mesmo que esteja em causa a apreciação da
mesma questão jurídica”.
Sucede, porém, que no caso em apreço não estamos perante uma cumulação ilegal de reclamações,
na medida em que a recorrente apresentou uma única reclamação de um acto do órgão de execução
fiscal, despacho esse proferido sobre requerimento da reclamante em que esta pretendia a suspensão
de dois processos executivos contra si instaurados mediante a apresentação e aceitação de garantia
constituída por penhor de máquinas e equipamento de sua propriedade.
Ou seja, tendo sido notificado à ora recorrente um despacho com eficácia em dois processos de
execução fiscal distintos, foi apresentada pela mesma uma única reclamação, cuja decisão que sobre
ela recair a reclamante pretende ter efeitos sobre aqueles dois processos.
Daí que não se impusesse, a nosso ver, a apresentação de duas reclamações mas sim apenas de
uma já que dirigida a um único acto praticado pelo órgão de execução fiscal.
É certo que a decisão a proferir no âmbito da reclamação apresentada terá reflexos nos dois processos executivos instaurados mas o que se impõe, neste caso, é a junção a cada um desses processos
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de tal decisão e não a necessidade de apresentação de duas reclamações do mesmo acto para apreciação
da mesma questão jurídica.
Deveria, por isso, em vez de decretada a absolvição da instância em sede liminar, ter, pois, a
reclamação apresentada prosseguido os seus termos até à decisão final.
A decisão recorrida não pode, assim, manter-se na ordem jurídica.
3. Insurge-se, ainda, a recorrente contra a condenação em custas de que foi alvo na decisão recorrida.
Todavia, a procedência do recurso, com a consequente revogação da decisão recorrida, na qual
se integra a condenação da reclamante em custas, prejudica o conhecimento desta questão, ao menos,
por ora.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e ordenar o prosseguimento
dos autos, se nada a tal obstar.
Sem custas.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Decisão de aplicação de coima. Nulidade insuprível. Renovação de acto anulado.
Sumário:
Decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária a nulidade insuprível
da decisão administrativa de aplicação da coima, há lugar à baixa dos autos à
autoridade tributária que aplicou a coima para eventual renovação do acto sancionatório.
Processo n.º 444/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Construções Licínio e Monteiro, L.da e Outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Magistrado do MP junto do TAF de Mirandela, não se conformando com a decisão do Mmo.
Juiz desse Tribunal que julgou verificada a nulidade insuprível da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Peso da Régua que condenou Construções Licínio Monteiro, Lda., na coima de € 5.458,41,
e, em consequência, a anulou bem como todo o processado subsequente, dela vem interpor recurso
para este STA, formulando as seguintes conclusões:
1- Decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária nulidade insuprível concomitantemente deve ser ordenada a baixa dos autos à AT para eventual sanação da mesma e renovação do
acto sancionatório.
2- Assim, a douta sentença recorrida enferma de erro e omissão de aplicação e de interpretação do
direito, violando o disposto nos art.ºs 63.º, n.ºs 1, alínea d), e 3, e 79.º, n.º 1 do RGIT, pelo que deve ser
substituída por outra que ordene a baixa dos autos à AT para eventual sanação da nulidade decretada.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – O objecto do presente recurso é o de saber quais as consequências da verificação na decisão
de aplicação de coima da nulidade insuprível prevista no art.º 63.º, n.º 1, alínea d), ex vi do art.º 79.º,
n.º 1, alíneas b) e c), e 27.º, todos do RGIT.
Para o Mmo. Juiz “a quo” tal nulidade determina a anulação da decisão que aplica a coima e de
todo o processado subsequente.
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Vejamos. Dispõe o artigo 63.º, n.º 1, alínea d) do RGIT que constitui nulidade insuprível do processo de contra-ordenação fiscal a falta de requisitos legais da decisão de aplicação de coima.
Tais requisitos estão consagrados no artigo 79.º do mesmo diploma, entre os quais se contam a
descrição sumária dos factos, a coima e sanções acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua fixação e a indicação de que vigora o princípio da “reformatio in pejus”.
Nos termos dos n.ºs 3 e 5 do citado artigo 63.º do RGIT, a nulidade referida no n.º 1 do mesmo
preceito, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida até a decisão se tornar definitiva, tem por
efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que do acto inquinado dependam absolutamente,
devendo, porém, aproveitar-se as peças processuais úteis ao apuramento dos factos.
Ora, como se tem vindo a dizer em inúmeros acórdãos desta Secção (v. Acs. de 6/11/02, 18/2/04,
22/9/04, 11/4/07, 20/6/07 e 31/10/07, nos processos 1507/02, 1747/03, 531/04, 204/07, 411/07, e 754/07,
respectivamente), a qualificação dessa nulidade como insuprível não significa que ela não possa ser
sanada, mas antes que o decurso do tempo não tem esse efeito, pelo que a sanação respectiva só pode
concretizar-se com a supressão da deficiência ou irregularidade, designadamente com a prática, de
acordo com a lei, do acto omitido ou da irregularidade praticada.
Assim, a nulidade por falta dos requisitos legais da decisão de aplicação de coima não impede
que venha a ser proferida nova decisão em substituição da anulada desde que prolatada até ao trânsito
em julgado da decisão final, tanto na fase administrativa como na judicial.
O próprio art.º 19.º do CPPT estabelece que o tribunal ou entidade para onde subir um processo
administrativo tributário deverá tomar a iniciativa de sanar ou mandar suprir qualquer deficiência ou
irregularidade (cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT Anotado, 2.ª edição, págs. 403/05).
E, por força do que dispõe o citado n.º 3 do artigo 63.º do RGIT, apenas são anulados os actos
processuais consequentes dos que conformam a nulidade, aproveitando-se as peças úteis ao apuramento
dos factos.
Sendo que o limite temporal não é o momento em que os autos são tornados presentes ao juiz,
ainda que tal apresentação valha como acusação – artigo 62.º, n.º 1 do RGCO – mas a definitividade
da decisão que aplica a coima.
Como se refere no acórdão de 22/9/04, proferido no processo 531/04, “não pode, por outro lado,
esquecer-se que, em rigor, a decisão que aplica a coima constitui, substancialmente, um acto administrativo, embora de conteúdo sancionatório, como decisão autoritária de um órgão da Administração, que, ao
abrigo de normas de direito público, visa produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta,
cuja apreciação jurisdicional só não cabe exclusivamente aos tribunais administrativos e fiscais por razões
de praticabilidade (cfr. art.º 120.º do CPA, o preâmbulo do DL 232/79, de 24 de Julho e ainda Faria da
Costa, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra n.º 62, 1986, pág. 166).
De modo que não pode impedir-se a Administração de renovar o acto anulado, por vícios procedimentais, como é o caso”.
Assim, decretada, em processo judicial de contra-ordenação tributária, a nulidade insuprível
decorrente da falta de algum dos requisitos legais da decisão que aplica a coima, há lugar, não à absolvição da instância, mas antes à baixa dos autos à AF para eventual sanação da mesma e renovação
do acto sancionatório.
Em conclusão se dirá, pois, que, embora a sentença recorrida se deva manter na parte em que julgou
verificada a nulidade da decisão administrativa que aplicou a coima, e, em consequência, anulou esta
e todo o processado subsequente, por neste segmento não ter sido posta em causa, se deve ordenar a
remessa do processo à autoridade administrativa que a proferiu para que, assim, se retome o processado
a partir do último acto que não foi anulado.
Procede, desta forma, o fundamento do recurso.
III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, baixando os autos à autoridade
tributária que aplicou a coima para os efeitos referidos.
Sem custas.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Miranda de Pacheco.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação. Prescrição. Decreto-Lei n.º 124/96, de 10/08. (In) Constitucionalidade.
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Sumário
I — O n.º 10 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 124/96 não impede que uma vez deferido
o requerimento de adesão ao regime previsto no diploma sejam instaurados novos
processos de execução fiscal relativamente às dívidas por ele abrangidas, apenas
determina que tais processos de execução sejam suspensos após instauração.
II — A remissão que no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/96 se encontra para
o seu artigo 6.º, não significa que só relativamente às dívidas de maior valor e que
comportem maior risco de incumprimento se instaurará processo de execução,
mas antes que em relação a essas dívidas pode o processo prosseguir para efeitos
de garantia, garantia de que não carecem os que não apresentem tais valores ou
riscos, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º, daí que sejam logo suspensos após a
instauração da execução.
III — O facto de a dívida ser exigível logo que incumprido o dever de pagamento integral
e pontual das prestações (artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 124/96)
não significa que a suspensão da prescrição tenha imediatamente de cessar, pois
que, nos termos da lei, não é a mera exigibilidade da dívida que por si só determina o início do prazo de prescrição, como não é a exigibilidade que determina
igualmente a interrupção ou suspensão do referido prazo, antes, em obediência ao
princípio da legalidade tributária consagrado nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i) e
103.º, n.º 2 da Constituição, tais efeitos decorrem dos factos ou causas como tais
tipificados na lei.
IV — A interpretação do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/96 no sentido de que
a suspensão da prescrição apenas cessa com o despacho de exclusão do regime
não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, boa fé e
segurança jurídica, antes é a que melhor se adequa ao espírito do diploma - que
consagra medidas excepcionais de recuperação de créditos das quais frequentemente são devedores empresas em situação económica difícil, pelo que dificilmente
se compatibilizaria com o rigor da exclusão automática por incumprimento integral
e pontual de uma única prestação, antes fazendo sentido distinguir as situações de
incumprimento simples das de incumprimento prolongado - e a que representa o
justo equilíbrio entre o interesse do devedor (que vê suspensa a execução) e o do
credor (que vê suspenso o decurso do prazo de prescrição).
V — Não colhe a argumentação no sentido de que em virtude da interpretação adoptada
o prazo de prescrição poderia ficar indefinidamente (no limite, para sempre) suspenso, e na dependência de um acto puramente discricionário da administração
fiscal (o despacho de exclusão), que esta praticaria (ou não) quando muito bem
entendesse, pois que despacho de exclusão do regime é um acto vinculado, e não
discricionário, tendo o contribuinte ao seu dispor o meio processual da intimação
para um comportamento que pode usar, se nisso tiver interesse, para compelir a
Administração tributária a exclui-lo do regime, verificando-se os pressupostos
dessa exclusão e a omissão ilegal da Administração tributária em a determinar.
Processo n.º 466/09-30.
Recorrente: Socirural – Sociedade Rural e Agrícola, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – SOCIRURAL – Sociedade Rural e Agrícola, Lda, com os sinais dos autos, recorre para este
Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 25 de Fevereiro de 2009, que negou provimento à reclamação por si deduzida do despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa-2,
datado de 30/10/2008, que lhe indeferiu pedido de declaração de prescrição de dívida de IRC relativa
ao exercício de 1993, apresentando as seguintes conclusões:
1) A Administração fiscal intentou o presente processo executivo em data posterior ao do deferimento do pedido de adesão às condições de pagamento previstas no D.L. 124/96 de 10 de Agosto.
2) O processo executivo foi instaurado em 30/10/1998, ou seja, 1 ano 2 meses e cinco dias após
o despacho a deferir o pedido de adesão da Recorrente às condições de pagamento previstas no D.L.
124/96 de 10 de Agosto.
3) A citação para o processo executivo ocorreu em 14/02/2008.
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4) Com a adesão ao D.L. 124/96 de 10 de Agosto, e por força do n.º 10 do art. 14.º, não era possível
instaurar novos processos de execução, salvo nos casos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º.
5) O presente processo foi instaurado no período em que a Recorrente, ao abrigo do D.L. n.º 124/96
de 10 de Agosto, reunia as condições para que não lhe fosse instaurado qualquer processo de execução
fiscal.
6) A instauração do processo de execução fiscal não se justificava nos termos do n.º 2 do art. 6.º
do D.L. 124/96, uma vez que a dívida da executada não era superior a 100.000.000$00 e não consta
do presente processo qualquer decisão fundamentada que considere que o risco financeiro tornasse
recomendável a instauração do processo de execução fiscal.
7) A Administração fiscal ao instaurar o processo de execução fiscal ao arrepio da disciplina do
n.º 10 do art. 14.º do D.L. 124/96, considerou, na data da instauração do processo executivo, que o
imposto era exigível.
8) Pelo que, tendo praticado actos no sentido de exigir o crédito (instauração da execução). Não
podem deixar-se de aplicar as regras atinentes à prescrição em processo de execução fiscal.
9) Assim, a adesão ao plano de pagamento de dívidas ao abrigo ao D.L. 124/96 de 10 de Agosto,
e os pagamentos feitos ao abrigo desse plano, só tem repercussão na contagem do prazo de prescrição,
até à data da instauração do processo executivo.
10) Entende a recorrente estarem decorridos os seguintes prazos de prescrição: de 01/01/2004 a
25/08/1997 (data do despacho de adesão) decorreram 3 anos, 7 meses e 24 dias: e de 30/10/1998 (data
da instauração do processo executivo) a 14/02/2008 (data da citação) decorreram 9 anos, 3 meses e 14
dias, o que tudo somado perfaz 12 anos, 11 meses e 8 dias.
11) O Tribunal “a quo” deveria ter tomado em consideração que a instauração do processo executivo no período em que a Recorrente, ao abrigo do art.º 10.º do D.L. 125/96 de 10 de Agosto, reunia as
condições para que não lhe fosse instaurado qualquer processo de execução fiscal, afasta a, eventual,
suspensão do prazo de prescrição da dívida, uma vez que a Administração fiscal passa a considerar
exigível o imposto.
12) Relativamente ao entendimento que o prazo de prescrição se encontra suspenso até ao despacho de exclusão, defende a Recorrente que esta matéria se regula pela alínea a) do n.º 2 do art. 3.º
do Decreto Lei 124/96 de 10 de Agosto que dispõe que “As dívidas abrangidas pelo presente diploma
tornar-se-ão exigíveis, nos termos da lei em vigor, quando deixe de ser efectuado o pagamento integral e pontual das prestações nele previstas” (Destaque nosso)
13) Não existe no Decreto Lei 124/96 de 10 de Agosto nenhuma disposição legal que preveja que
o período de suspensão da prescrição termina 30 dias após a notificação do despacho de exclusão do
Decreto Lei 124/96 de 10 de Agosto.
14) A alínea a) do n.º 2 do art. 3.º do Decreto Lei 124/96 de 10 de Agosto não prevê a necessidade
da existência de qualquer acto (despacho de exclusão) para que as dívidas se tornem exigíveis.
15) O entendimento do tribunal “a quo” e da Jurisprudência recente deste Supremo Tribunal, de
que só com a prolação do despacho de exclusão se dá cessação do efeito suspensivo do prazo prescricional, é contrário aos princípios constitucionais, a que está vinculada a Administração pública em
geral e a Administração Tributária em particular, da legalidade, da proporcionalidade, da justiça, da
boa fé e da segurança jurídica.
Nestes termos e nos melhores de Direito que V. Exas. julguem aplicáveis deve ser concedido
provimento ao presente recurso, revogando a decisão do Tribunal “a quo” e considerando prescrita a
tributo referente ao IRC/1993
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal entende que o recurso não
merece provimento, devendo a sentença recorrida ser confirmada, pois que não se operou a prescrição
da obrigação tributária exequenda.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São a de saber se ocorreu prescrição da dívida exequenda e, caso se conclua em sentido negativo
por se entender que a cessação da suspensão do prazo de prescrição decorrente da adesão ao regime do
Decreto-Lei n.º 124/96 apenas se verifica com o despacho de exclusão daquele regime, se é inconstitucional essa interpretação do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/96, de 10/8 por violação dos
princípios da legalidade, da proporcionalidade, da justiça, da boa fé e da segurança jurídica.
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5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. Foi instaurado contra a reclamante, em 30/10/1998, o processo executivo n.º 3247199801052624
por dívida de IRC/1993, na importância de 11.384.919$00 (capa do processo executivo e certidão de
dívida, a fls. 1 e 2 do apenso instrutor);
2. Abrangendo essa dívida, foi requerido pelo reclamante, em 05/02/1997, a adesão às condições
de pagamento previstas no DL n.º 124/96, de 10 de Agosto (fls. 7 do apenso);
3. Por despacho do Sr. Chefe da repartição de finanças de Lisboa-2, de 25/08/1997, foi deferido o
pedido de adesão e autorizado o pagamento das dívidas por ele abrangidas em 150 prestações mensais
e iguais com início em Setembro/1997 (despacho e respectiva notificação, fls. 31 e 32 do apenso);
4. Cumpriu 70 das 150 prestações autorizadas, a última das quais em Novembro/2002 (documento
de cobrança a fls. 165, informação de fls. 167 e notificação de fls. 168, do apenso);
5. Foi excluída do regime do DL n.º 124/96, por despacho do Sr. Subdirector-Geral dos Impostos,
de 12/09/2006 (fls. 169 e ss. do apenso);
6. Por requerimento de 14/10/2008 dirigido ao Sr. Chefe do Serviço de Finanças, a reclamante
pede a declaração de prescrição da dívida exequenda (consta de fls. 283 do apenso);
7. Por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças, de 30/10/2008, exarado sob informação
dos serviços de 29/10/2008, para cuja fundamentação remete e aqui damos ambos por integralmente
reproduzidos, foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição e ordenada continuidade do
processo executivo (constam de fls. 292 a 294 do apenso);
8. A reclamante foi notificada daquele despacho por carta registada com aviso de recepção, que
recebeu em 31/10/2008 (ofício e talão de A/R, fls. 295 e 296 do apenso);
9. A reclamação deu entrada no Serviço de Finanças em 12/11/2008, conforme carimbo aposto
A fls. 64.
6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição da dívida exequenda (IRC/1993)
A) Na sentença recorrida considerou-se não estar prescrita a dívida de IRC relativa ao exercício
de 1993, pois que, sendo o prazo de prescrição aplicável o de 10 anos constante do artigo 34.º do
Código de Processo Tributário – CPT (ex vi do disposto no artigo 5.º n.º 1 do DL n.º 398/98, de 17 de
Dezembro e atento ao disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil), este prazo correu entre 1 de
Janeiro de 1994 (início do ano civil seguinte aquele em que se verificou o facto tributário, nos termos
do n.º 2 do art. 34.º do CPT) até 25/08/1997 (data do deferimento do pedido de adesão ao regime
do Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto), perfazendo 3 anos, 7 meses e 24 dias, encontrando-se
suspenso entre a data do despacho de adesão até 12/09/2006 (data do despacho de exclusão daquele
regime especial), voltando a correr do dia seguinte à deste despacho até à data da sentença, sendo que
tudo somado perfazia 6 anos um mês e cinco dias, período inferior ao da prescrição (cfr. a sentença
recorrida a fls. 83 dos autos).
Contra este entendimento se insurge a recorrente que, aceitando agora a aplicabilidade do prazo
de 10 anos previsto no CPT e que o prazo de prescrição se suspendeu a partir da data do despacho de
adesão ao regime do Decreto-Lei n.º 124/96 (cfr. alegações de recurso a fls. 105 a 108 dos autos), entende,
desde logo, que a suspensão deixou de produzir efeitos, voltando o prazo a correr, com a instauração do
processo executivo em 30/10/1998 (porque alegadamente efectuada em violação do disposto no n.º 10
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/96) e até à sua citação nesse processo (ocorrida em 14/02/2008),
havendo, pois, que somar ao tempo decorrido antes da adesão - 3 anos, 7 meses e 24 dias -, mais 9 anos,
3 meses e 14 dias, o que tudo somado perfaz 12 anos, 11 meses e 8 dias (cfr. alegações de recurso a
fls. 105 e 108 dos autos e respectivas conclusões números 1 a 12 supra transcritas).
Vejamos.
A tese da recorrente, que se revela infundada, como se demonstrará, invoca como base legal o
disposto no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/96, preceito este que dispõe nos seguintes termos: “O deferimento do requerimento determina, enquanto o devedor reunir as condições referidas no
artigo 3.º e, sendo caso disso, no artigo 11.º do presente diploma, a suspensão dos processos de execução
fiscal em curso, bem como após instauração, de novos processos, quando não se tornem necessários
para garantir o valor da dívida, nos termos dos n.ºs. 2 e 3 do artigo 6.º” (sublinhados nossos).
A recorrente pretende que o preceito transcrito impede a instauração de novos processos de execução fiscal por dívidas abrangidas nos planos de regularização aprovados ao abrigo do citado diploma
legal, salvo nos casos especiais a que se refere o artigo 6.º, mas basta atender à letra da lei, em especial
ao segmento que sublinhámos, para concluir que não tem razão.
Como salienta o Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos
autos, o n.º 10 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 124/96 não impede que, uma vez deferido o requerimento, sejam instaurados novos processos de execução fiscal relativamente às dívidas abrangidas no
plano de regularização, apenas determina que tais processos sejam suspensos após instauração (como
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suspensos são igualmente os processos de execução já instaurados aquando da adesão). A remissão que
no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/96 se encontra para o artigo 6.º do mesmo diploma, não
significa, como alegado pela recorrente, que só relativamente às dívidas de maior valor e que comportem
maior risco de incumprimento se instaurará processo de execução, mas antes que em relação a essas
dívidas pode o processo prosseguir para efeitos de garantia, garantia de que não carecem os que não
apresentem tais valores ou riscos, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 124/96, daí que
sejam logo suspensos após a instauração da execução.
Fenece, pois, o pressuposto em que assenta a tese da recorrente que, aliás, parece esquecer que,
mesmo que pudesse interpretar-se o n.º 10 do artigo 14.º nos termos pretendidos, mas que a sua letra
não comporta, a recondução do regime da prescrição aplicável ao disposto no CPT implicaria que,
uma vez instaurada a execução fiscal o prazo de prescrição se teria interrompido (artigo 34.º, n.º 3 do
CPT), determinando a inutilização do tempo decorrido anteriormente (salvo paragem do processo por
facto não imputável ao contribuinte, que não se invoca, não se demonstra nem se verifica, pois que
o processo de execução esteve parado porque suspenso em razão da inclusão da dívida em plano de
regularização autorizado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 124/96). Acresce, ainda, que inexiste base legal
para pretender aquilo que a recorrente pretende: a cessação da suspensão da prescrição determinada
pela adesão ao plano de regularização previsto no Decreto-Lei n.º 124/96 em razão da instauração da
execução. Trata-se de efeito que a lei não determina e que não faria sentido, sequer, que o determinasse,
pois que se justifica plenamente a manutenção da suspensão do processo executivo instaurado (com a
consequente suspensão da prescrição) enquanto o beneficiário estiver incluído no plano de pagamento
em prestações que lhe foi autorizado.
Improcedem, pois, as razões invocadas pela recorrente nas conclusões 1 a 12 das suas alegações
de recurso.
B) Afastada a primeira tese da recorrente, impõe-se verificar se, como igualmente sustenta nas
suas alegações de recurso (a fls. 109 e 110 dos autos) deve entender-se que a suspensão da prescrição
se deve ter como verificada logo que deixou de cumprir o plano de pagamento em prestações acordado, pois que a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/96 estabelece que “as dívidas
abrangidas pelo presente diploma tornar-se-ão exigíveis, nos termos da lei em vigor, quando deixe
de ser efectuado o pagamento integral e pontual das prestações nele previstas” ou se, como decidido
na sentença recorrida, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, essa suspensão apenas
cessou a partir do dia seguinte (e não 30 dias após a notificação desse despacho, como erradamente
diz a recorrente ter decidido a sentença recorrida – cfr. sentença a fls. 83 dos autos) ao do despacho de
exclusão do regime do Decreto-Lei n.º 124/96.
Sem prejuízo de deixarmos desde já dito que acompanhamos a orientação consolidada deste
Supremo Tribunal (cfr. por todos, o Acórdão de 7 de Janeiro de 2009 – rec. n.º 569/08) no sentido de
que apenas a exclusão do regime do Decreto-Lei n.º 124/96 faz cessar a suspensão do prazo prescricional que a adesão a esse regime determina - por se entender, que é essa a interpretação do n.º 5 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/96 que melhor se adequa ao espírito do diploma (que, consagrando
medidas excepcionais de recuperação de créditos das quais frequentemente são devedores empresas
em situação económica difícil, dificilmente se compatibilizaria com o rigor da exclusão automática por
incumprimento integral e pontual de uma única prestação, antes fazendo sentido distinguir as situações
de incumprimento simples das de incumprimento prolongado, como se determina nos Despachos do
SEAF n.ºs 17/97-XIII e 18/97-XIII) e a que representa o justo equilíbrio entre o interesse do devedor
(que vê suspensa a execução) e o do credor (que vê suspenso o decurso do prazo de prescrição) – deve
acrescentar-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o facto de a dívida ser exigível logo que
incumprido o dever de pagamento integral e pontual das prestações não significa que a suspensão da
prescrição tenha imediatamente de cessar, pois que, nos termos da lei, não é a mera exigibilidade da
dívida que por si só determina o início do prazo de prescrição, como não é a exigibilidade que determina igualmente a interrupção ou suspensão do referido prazo, antes, em obediência ao princípio da
legalidade tributária consagrado nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i) e 103.º, n.º 2 da Constituição, tais
efeitos decorrem dos factos ou causas como tais tipificados na lei (assim, no âmbito do CPT, o início
dos prazos de prescrição contavam-se, salvo regime especial, a partir do ano seguinte ao da verificação
do facto tributário – art. 34.º, n.º 2 do CPT – e o efeito interruptivo do prazo de prescrição decorria da
instauração da execução, e não da exigibilidade da dívida, nos termos do art. 34.º, n.º 3 do CPT).
Deve, pois, concluir-se que bem andou o Mmo. Juiz “a quo” ao decidir que o prazo de prescrição
esteve suspenso entre 25.08.1997 e 12.09.2006, datas, respectivamente, do despacho de deferimento
do pedido de adesão ao regime do Decreto-Lei n.º 124/96 (n.º 3 do probatório supra transcrito) e do
despacho de exclusão do referido regime (n.º 5 do probatório supra transcrito).
E assim sendo, poder-se-ia desde já concluir que a sentença recorrida, ao decidir que não se
completara ainda o prazo de prescrição de 10 anos aplicável à dívida exequenda, não merece censura,
pois que entre o termo inicial do prazo de prescrição (1/1/1994, em conformidade com o disposto no
n.º 2 do art. 34.º do CPT) e a sua suspensão (em razão da inclusão da dívida no regime do Decreto
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Lei n.º 124/96) decorreram 3 anos, 7 meses e 24 dias; o prazo esteve suspenso, não correndo, entre
25/08/1997 e 12/9/2006, e porque estava suspenso a interrupção da prescrição derivada da instauração
da execução em 30/10/1998 não produziu o efeito interruptivo que lhe atribuía o n.º 3 do art. 34.º do
CPT (neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a prescrição da Obrigação Tributária: Notas
Práticas, Lisboa, 2008, p. 57), recomeçando a correr em 13/9/2006 (dia seguinte ao do despacho de
exclusão do regime do Decreto-Lei n.º 124/96); entre esta data e aquela em que foi proferida a sentença
recorrida (25/2/2009), haviam decorrido mais 2 anos, cinco meses e 11 dias, o que totalizava 6 anos,
um mês e 5 dias, prazo manifestamente insuficiente para que procedesse a excepção de prescrição.
Ora, atendendo a que entre a data daquela sentença e a do presente Acórdão decorreram menos de três
meses, forçoso é concluir não se ter ainda completado o prazo prescricional aplicável, de 10 anos,
mesmo desconsiderando que a citação pessoal da recorrente no processo de execução – que teve lugar
em 14/2/2008 (doc. a fls. 185 do Processo instrutor) -, terá interrompido o prazo de prescrição (ex vi
do n.º 1 do artigo 49.º da LGT), inutilizando todo o tempo de antes decorrido (JORGE LOPES DE
SOUSA, op.cit., p. 102).
Pelo exposto, é de concluir que não se verifica a prescrição da dívida exequenda, não merecendo
a sentença recorrida, que assim decidiu, qualquer censura.
6.2 Da pretensa inconstitucionalidade da interpretação adoptada quanto à suspensão do prazo de
prescrição entre as datas dos despachos de adesão e de exclusão do regime do Decreto-Lei n.º 124/96
Alega ainda a recorrente que o entendimento adoptado pelo tribunal “a quo” e pela jurisprudência
deste Tribunal, que aqui também se adopta, no sentido de que só o despacho de exclusão do regime previsto no Decreto-Lei n.º 124/96 determina a cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição, viola
os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade, da justiça, da boa fé e da segurança
jurídica, pois que, segundo esse entendimento, o prazo prescricional poderia ficar indefinidamente (no
limite, para sempre) suspenso, na dependência de um acto puramente discricionário da administração fiscal (o despacho de exclusão), que esta praticaria (ou não) quando muito bem entendesse (…)
fazendo recair indevida e injustificadamente sobre o contribuinte (e, no limite, indefinidamente, como
já evidenciámos as consequências da inércia da Administração (n.º 4 das suas alegações de recurso, a
fls. 110 a 112 dos autos e respectiva conclusão 15 supra transcrita).
A recorrente não aponta com clareza as razões pelas quais os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, boa fé e segurança jurídica são violados pela interpretação do n.º 5 do
artigo 5.º Decreto-Lei n.º 124/96 adoptada, não mais dizendo quanto à questão que o transcrito no
parágrafo anterior.
Ora, o que alega não convence este Tribunal de que a interpretação adoptada viole qualquer daqueles princípios, pois que, como se disse, entende-se que é essa a interpretação do n.º 5 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 124/96 que melhor se adequa ao espírito do diploma - que consagra medidas excepcionais de recuperação de créditos das quais frequentemente são devedores empresas em situação
económica difícil, pelo que dificilmente se compatibilizaria com o rigor da exclusão automática por
incumprimento integral e pontual de uma única prestação, antes fazendo sentido distinguir as situações
de incumprimento simples das de incumprimento prolongado - e a que representa o justo equilíbrio
entre o interesse do devedor (que vê suspensa a execução) e o do credor (que vê suspenso o decurso
do prazo de prescrição).
Também não colhe a argumentação da recorrente de que, em virtude da interpretação adoptada, o
prazo prescricional poderia ficar indefinidamente (no limite, para sempre) suspenso, e na dependência
de um acto puramente discricionário da administração fiscal (o despacho de exclusão), que esta praticaria (ou não) quando muito bem entendesse (…), pois que despacho de exclusão do regime é um acto
vinculado, e não discricionário, tendo o contribuinte ao seu dispor o meio processual da intimação para
um comportamento que poderia usar para compelir a Administração tributária a excluí-lo do regime,
verificando-se os pressupostos dessa exclusão e a omissão ilegal da Administração tributária em a
determinar, se nisso tivesse interesse.
Conclui-se, pois, no sentido de que a interpretação propugnada não viola os citados princípios
constitucionais.
O recurso não merece, pois, provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
bosa.

Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino — Lúcio Bar-
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Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Processo n.º 802/08-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Sporting Club de Braga e Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Sporting Clube de Braga, melhor identificado nos autos, notificado do acórdão proferido
neste Supremo Tribunal Administrativo, a fls. 158 e segs., vem arguir a sua nulidade, nos termos do
disposto nos artºs 201º, 666º, n.º 2 e segs., 716º e 731º todos do CPC, com os fundamentos que constam no requerimento de fls. 168 e segs., que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os
efeitos legais.
A Fazenda Pública respondeu nos termos que constam de fls. 176 e segs., que, também, aqui se
dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser indeferido “o requerimento
de fls. 168 e seguintes”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – Quanto à arguida nulidade, alega o requerente, em suma, que o acórdão é nulo por existência
de vícios processuais, “traduzidos na omissão de actos/formalidades, que a lei prescreve que sejam
efectuados” e que influem, decisivamente, no exame e, consequentemente, na decisão da causa.
Dir-se-á que nenhuma razão assiste ao requerente.
Com efeito, vem pelo recorrido arguida uma nulidade processual - e não do acórdão de 11/2/09
- que consiste em não lhe ter sido notificada a data em que o Ministério Público foi notificado do despacho que admitiu o recurso jurisdicional em mérito; não ter sido notificado das suas alegações; nem
para contra-alegar.
Trata-se, assim, de nulidade que não é de conhecimento oficioso, pelo que deve ser invocada no
prazo de 10 dias a contar do seu conhecimento, conforme os artigos 153º e 205º n.º 1 do Código de
Processo Civil (CPC), ficando sanadas se tal prazo for ultrapassado.
Porém, no caso, o recorrido, após as invocadas omissões, não voltou a intervir no processo,
nem foi notificado de qualquer acto nele praticado ou para qualquer termo processual, não podendo
presumir-se que tenha tomado conhecimento da nulidade, ou, sequer, que tivesse podido aperceber-se
dela, agindo diligentemente.
Sendo assim, só quando foi notificado do referido aresto o recorrido ficou a saber da existência
daqueles vícios processuais.
E vindo invocar a pretensa nulidade processual dessas faltas decorrente dentro de 10 dias após a
notificação do acórdão, a arguição é tempestiva.
3 – No caso, quem recorreu da decisão de 1ª instância foi o Ministério Público.
Só por isso não é aplicável o artigo 229º-A do CPC, ou seja, o recorrente não estava obrigado a
notificar ao recorrido as suas alegações de recurso.
Isto porque a norma impõe a obrigação de notificação recíproca aos mandatários judiciais das
partes, o que não é o caso do Ministério Público, que nem é parte principal no processo nem age no
exercício de mandato.
Esta vem sendo jurisprudência pacífica deste Tribunal, podendo ver-se, com ampla fundamentação,
para que aqui se remete, o acórdão de 25/1/06, in rec. n.º 823/05.
Por outro lado, decidiu-se no Acórdão de 16/1/08 desta Secção do STA, in rec. n.º 788/07 que,
“mas, se o Ministério Público não estava vinculado a notificar ao recorrido a apresentação das suas
alegações de recurso, e se a falta dessa notificação é omissão que constitui nulidade, só pode ter sido
cometida pelo próprio tribunal.
Também não foi esse o caso, uma vez que o tribunal não estava obrigado a proceder à aludida
notificação.
É que o presente recurso jurisdicional rege-se pelo Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), que consagra uma disciplina não coincidente com a adoptada pelo CPC.
No artigo 743º n.º 2 deste último diploma, com a redacção que lhe foi dada pelo decreto-lei
n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, o agravado pode responder à alegação do agravante dentro do prazo
de 15 dias «contado da notificação da apresentação da alegação do agravante», tal como na apelação
e na revista, por força dos artigos 698º n.º 2 e 724º n.º 1 do mesmo diploma.
Ou seja, a lei pressupõe - e impõe - a notificação ao recorrido da apresentação da alegação do
recorrente, independentemente de saber quem está obrigado a efectuar tal notificação. A omissão do
prescrito na lei pode, consequentemente, constituir nulidade, nos termos do artigo 201º n.º 1 do CPC.
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Mas no processo judicial tributário dispõe o artigo 283º n.º 2 do CPPT que «o despacho que admitir o recurso será notificado ao recorrente, ao recorrido, não sendo revel, e ao Ministério Público»,
acrescentando o n.º 3 que «o prazo para alegações a efectuar no tribunal recorrido é de 15 dias contados,
para o recorrente, a partir da notificação referida no número anterior e, para o recorrido, a partir do
termo do prazo para as alegações do recorrente».
Trata-se de disciplina idêntica à que, ao tempo da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos
(LPTA), regia os recursos jurisdicionais no contencioso administrativo, pois o seu artigo 10º dispunha
que «é de 20 dias o prazo para apresentação das alegações, a contar, para o recorrente, da notificação
do despacho de admissão do recurso e, para o recorrido, do termo do prazo do recorrente (...)».
Não se refere o CPPT, como a LPTA, à notificação das alegações do recorrente ao recorrido, nem
faz depender o prazo para as alegações deste último dessa notificação.
A norma do CPPT não foi revogada pela do CPC, já porque se trata de norma especial, já porque
o decreto-lei n.º 329-A/95 não se dirige ao processo judicial tributário, mas só ao civil.
Como assim, a falta da notificação das alegações do recorrente ao recorrido, por não ser acto
imposto pela lei, não gera nulidade processual”.
Por último e neste entendimento, igual conclusão se deve retirar quanto à notificação do recorrido
para contra-alegar.
Com efeito e como resulta do predito artº 282º, n.º 3, é a partir da notificação do despacho de
admissão de recurso que se conta o prazo para o recorrente alegar e, findo este, para o recorrido contra-alegar.
De igual modo e para esse efeito, também não prevê, o predito normativo, a notificação ao recorrido
da data em que o recorrente Ministério Público foi notificado do despacho de admissão do recurso.
4 – Nestes termos, acorda-se em desatender a arguição da nulidade.
Custas a cargo do recorrido, fixando-se a taxa de justiça em 5 UCs (cinco unidades de conta).
Lisboa, 3 de Junho de 2009. – Pimenta do Vale (relator) – Miranda de Pacheco – Jorge Lino.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Decisão judicial. Reforma. Decisão necessariamente diversa.
Sumário:
O requerimento de reforma, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código
de Processo Civil, só procede quando «constem do processo documentos ou outro
meio de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da
proferida».
Processo n.º 961/08-30.
Recorrente: Somague — Engenharia, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Somague Engenharia, Ldª”, notificada do acórdão proferido nos presentes autos em 11.03.2009,
vem, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do CPC (ex vi a alínea e) do artigo 2.º
do CPPT), requerer a reforma do referido acórdão, nos termos e com os seguintes fundamentos:
1. O acórdão objecto do presente pedido de reforma concedeu parcial provimento ao recurso,
tendo ordenado a revogação da sentença recorrida relativamente aos juros compensatórios, julgando-se
procedente, nesta parte, a impugnação judicial e anulando-se a liquidação impugnada.
2. No restante, o referido acórdão manteve a sentença recorrida.
3. Ou seja, não reconheceu à impugnante o direito a juros indemnizatórios.
4. E não reconheceu porque julgou que, no caso em apreço, não se verifica o “requisito legal de
erro imputável aos serviços”, previsto no n.º 2 do artigo 53.º da LGT.
5. Do mesmo modo que também considerou que a situação dos autos não se subsume na hipótese
do n.º 1 do mesmo artigo 53.º da LGT.

904
6. Ora, quanto ao segmento dos juros indemnizatórios (e exclusivamente quanto a este), considera
a impugnante que a decisão a proferir deveria ter sido diversa, ou seja, reconhecendo à impugnante o
direito à indemnização por prestação de garantia devida.
7. Decisão essa que resulta de determinados documentos que constam do processo e que, por
lapso manifesto, não foram considerados.
8. Que documentos são esses?
9. Consta da matéria de facto dada como assente, no ponto 7, que “a impugnante prestou garantia
para efeitos de suspensão da execução instaurada com base na liquidação referida em 4”.
10. Nessa parte, o acórdão remete para documento de fls. 74 dos autos.
11. Do referido documento (e da matéria de facto dada como assente), resulta que a impugnante,
em 6.09.2005, prestou uma garantia bancária.
12. Garantia essa que, considerando a data da sua prestação e a data do acórdão objecto do presente
pedido de reforma, se manteve por um período superior a 3 anos.
13. Garantia essa que, como resulta dos autos, se destinou a suspender o processo de execução
fiscal instaurada com base na liquidação objecto da presente impugnação judicial.
14. Quer isto dizer que, considerando os documentos (e os factos) que constam dos autos, a situação presente se subsume na hipótese do n.º 1 do artigo 53.º da LGT, estando pois preenchidos todos
os seus requisitos.
15. Donde, por força daquele preceito normativo e considerando os documentos (e os factos)
juntos aos autos (e que, por lapso manifesto, não foram considerados), assiste à impugnante o direito
a ser indemnizada dos prejuízos sofridos com a sua prestação e manutenção.
Termos em que, e nos mais de Direito, com o mui douto suprimento de V. Exa., se requer, nos
termos sobreditos, a reforma do douto acórdão proferido, no segmento relativo aos juros indemnizatórios, reconhecendo à impugnante, ora recorrente, com base nos documentos juntos aos autos (e na
matéria de facto dada como assente) - que, por lapso manifesto, não foram considerados - o direito a
ser indemnizada pela prestação de garantia bancária (destinado a suspender o processo de execução
fiscal instaurada com base na liquidação objecto da presente impugnação judicial), mantida por um
período superior a 3 (três) anos, nos termos do n.º 1 do artigo 53.º da LGT.
1.2 A Fazenda Pública, «notificada do requerimento apresentado por SOMAGUE-ENGENHARIA, SA, pedindo a reforma do Acórdão, proferido pela Secção de Contencioso Tributário do
STA, em 11 de Março de 2009 (…) considera que a reclamante não imputa ao aresto em causa qualquer
nulidade limitando-se a questionar o julgamento efectuado quanto à questão dos juros indemnizatórios,
o que só poderia ser efectuado através de recurso, se a ele houvesse lugar».
1.3 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa» [n.º 1]; «É lícito, porém, ao
juiz rectificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na sentença e reformá-la,
nos termos dos artigos seguintes» [n.º 2].
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil, que permite o
“Esclarecimento ou reforma da sentença”, «Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer
das partes requerer a reforma da sentença quando, por manifesto lapso do juiz tenha ocorrido erro na
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos» [alínea a)]; e, quando «constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente
decisão diversa da proferida» [alínea b)].
Para obter a reforma de uma decisão judicial, exige a lei, como se vê, que «por manifesto lapso do
juiz tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos»; ou
«constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração».
A expressão “lapso manifesto” não tem, no n.º 2, o mesmo alcance que no art. 667 (“inexactidões
devidas a (…) lapso manifesto”): não se trata já de erros revelados pelo próprio contexto da sentença
ou de peças do processo para que ela remete, nem de omissões sem consequência no conteúdo da decisão, mas de erro revelado por recurso a elementos que lhe são exteriores – cf. José Lebre de Freitas,
e outros, no Código de Processo Civil Anotado, vol 2.º, em anotação ao artigo 669.º.
2.2 A ora requerente vem dizer, no essencial, que resulta da matéria de facto assente que a impugnante, em 6.09.2005, prestou uma garantia bancária; garantia essa que, considerando a data da
sua prestação e a data do acórdão objecto do presente pedido de reforma, se manteve por um período
superior a 3 anos; garantia essa que se destinou a suspender o processo de execução fiscal instaurada
com base na liquidação objecto da presente impugnação judicial; donde, considerando os documentos
juntos aos autos (e que, por lapso manifesto, não foram considerados), assiste à impugnante o direito
a ser indemnizada dos prejuízos sofridos com a prestação e manutenção da garantia, situação que se
subsume na hipótese do n.º 1 do artigo 53.º da Lei Geral Tributária.
Mas a ora requerente não tem razão, segundo julgamos.
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Em primeiro lugar, deve dizer-se que é bem claro que a impugnante-recorrente, ora requerente,
desde a petição inicial destes autos de impugnação judicial, o que pede é indemnização pela prestação
de garantia, com base em alegadamente ter havido «erro imputável aos serviços na liquidação dos
tributos em questão» – cf. artigos 91.º e 92.º da petição inicial, e respectivo pedido a fls. 21 e 22 dos
autos – o que reitera no pedido constante das alegações de recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, a fls. 150 dos autos, in fine.
A requerente alega agora que o acórdão reformando não terá considerado, por lapso manifesto,
o conteúdo do «documento de fls. 74 dos autos», assente no n.º 7 do probatório da sentença recorrida.
O «documento de fls. 74 dos autos» diz, fundamentalmente, que «O Banco BPI, SA (…) declara
prestar uma garantia bancária (…) que «será válida por um período igual ao da duração do procedimento
de reclamação graciosa (…)».
Titulando o «documento de fls. 74 dos autos» uma garantia bancária, válida (apenas) «por um
período igual ao da duração do procedimento de reclamação graciosa», não nos assegura (bem ao invés) que essa garantia, para suspender a execução fiscal, se tenha efectivamente «mantido por período
superior a três anos» – como exige o n.º 1 do artigo 53.º da Lei Geral Tributária.
E, nos termos da lei, afora a existência de erro imputável aos Serviços (que no caso não se verifica), não haverá indemnização pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia, sem a manutenção
desta por período superior a três anos.
Foi por isso que no acórdão em causa – depois de verificada a inexistência de “erro imputável aos
serviços na liquidação do tributo” – se deixou bem claro, ipsis verbis: «(…) alegadamente, não estamos
caídos na hipótese do n.º 1 do artigo 53.º da Lei Geral Tributária (manutenção de garantia bancária por
período superior a três anos)».
Assim sendo, como é, não pode proceder o presente requerimento de reforma do acórdão em
causa.
E, então, podemos seguramente concluir – o que francamente se aplica ao caso – que o requerimento
de reforma, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil, só procede
quando «constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem
necessariamente decisão diversa da proferida».
3. Termos em que se indefere o presente requerimento de reforma.
Custas pela requerente, com a taxa de justiça de cinco unidades de conta.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 3 de Junho de 2009.
Assunto:
Incompetência do STA em Razão da Hierarquia. Questão de Facto.
Sumário:
Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos factos que não foram levados ao
probatório, e dos quais o recorrente retira relevantes ilações jurídicas, é competente
para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo e não o Supremo Tribunal
Administrativo, independentemente do relevo de tais factos na solução jurídica.
Processo n.º: 1139/08-30.
Recorrente: Henriqueta Ah Ying.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — HENRIQUETA AH YING, identificada nos autos, interpôs recurso para este STA da sentença
proferida pelo Mm. Juiz do Tribunal Tributário de Leiria, que negou provimento a uma reclamação
por si deduzida.
Apresentou alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o tribunal é hierarquicamente incompetente para conhecer do
recurso.
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A recorrente discorda.
Foram colhidos os vistos legais.
Cumpre decidir.
2 — Importa liminarmente decidir a questão prévia suscitada pelo Exmº Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria (vide artºs 101.º e 102.º do
C. P. Civil, 16.º do CPPT), prejudicando, se procedente, a apreciação e julgamento de todas as restantes
questões suscitadas no recurso.
Vejamos então.
Dispõe o artigo 26.º, alínea b) do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em
matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria de direito, este Supremo Tribunal
será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto, não será este Supremo Tribunal o
competente mas sim a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face ao
disposto no artigo 38.º, alínea a) do ETAF.
Vejamos então.
O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em razão da hierarquia, deste Supremo
Tribunal.
Escreveu o Ilustre Magistrado:
“Nos presentes autos suscita-se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal
em razão da hierarquia.
“Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso de fls. 273 e segs. a recorrente Henriqueta AR Ying, vem pôr em causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal
recorrido, afirmando factos que o Tribunal recorrido não estabeleceu na sentença recorrida.
“É o que se apura desde logo da conclusão a) A fls. 280 v. e 281 em que a recorrente refere que
o tribunal a quo deu como provada a matéria de facto constante da alínea f) Em violação do disposto
nos artºs 38.º do CPPT e 364.º do Código Civil, uma vez que a recorrente não confessou a recepção
do referido ofício e não foi produzida nos autos qualquer prova documental de que tal oficio tenha
efectivamente sido notificado na data mencionada.
“Verifica-se, assim, que a recorrente procede à afirmação de factos que não foram estabelecidos
pelo tribunal a quo, e manifesta divergência com o decidido em sede de matéria de facto, pretendendo
daí retirar apoio para a sua fundamentação de direito”.
Que dizer?
É do seguinte teor a referida conclusão:
“Na sentença recorrida, o Exmº Sr. Dr. Juiz a quo deu como provada a matéria de facto constante
da alínea f) Em violação do disposto nos artigos 38.º do Código do Procedimento e do Processo Tributário e 364.º do Código Civil, uma vez que a recorrente não confessou a recepção do referido ofício
e não foi produzida nos autos qualquer prova documental de que tal ofício tenha efectivamente sido
notificado na data mencionada”.
Por sua vez, a conclusão f) das alegações de recurso é do seguinte teor:
“Pelo ofício n. 4347, datado de 12/06/2006, do Chefe de Serviço de Finanças de Amadora 3,
foi a Reclamante notificada nos seguintes termos: “Conforme vosso requerimento de 2006-05-26,
informo V. Exa. que no processo n. 3611200407000928 por dívida Caixa Geral de Depósitos foi-lhe
dado conhecimento de certidão de citação nos termos do artigo 63.º, n. 2 CPT, conforme junta cópia,
em 13-12-1982. Mais se informa, que a notificação que recebeu, é para lhe dar conhecimento que se
efectuou a penhora do imóvel, sob pena de se efectuar a venda judicial do referido imóvel se não efectuar o pagamento da referida dívida”.
Já vimos que a recorrente discorda que esteja em causa matéria de facto.
Escreveu nomeadamente o seguinte:
“Na sentença recorrida o Exmº Sr. Dr. Juiz a quo deu como provada a existência de uma notificação da entidade recorrida, sem que do processo resultasse demonstrada a existência do registo postal
exigido pelos artigos 38.º do CPPT e 364.º do CC para prova da sua existência e perfeição.
“A recorrente alegou que nunca recebeu a notificação a notificação a que se refere a alínea f) da
sentença recorrida.
“Nos termos do disposto no artigo 722.º do CPC a recorrente pode alegar além da violação de
lei substantiva a violação de lei de processo e funcionando a Secção de Contencioso Tributário como
tribunal de revista pode também apreciar o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa se existir ofensa duma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para
a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.
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“No presente caso está em causa, entre outras, a questão da legalidade dos meios de prova considerados pelo Exmº Sr. Dr. Juiz a quo para decidir sobre um determinado facto, ou seja, estamos perante
uma questão de direito, pelo que salvo o muito devido respeitos por opinião contrária, não se verifica
a alegada incompetência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo”.
Não concordamos com a recorrente.
E basta atentar para tanto no seguinte passo das suas alegações de recurso:
“A recorrente, analisada a decisão proferida pelo Exmº Sr. Dr. Juiz a quo sobre a matéria de facto
considerada assente, verificou que, inexplicavelmente, a mesma não é igual à proferida anteriormente
no saneador/sentença, constante de fls. …dos autos.
“Na sentença de que ora se recorre, o Exmº Sr. Dr. Juiz a quo deu, agora, como provado na alínea f)
A seguinte matéria de facto
“…
“Sucede, porém, que a recorrente nunca recebeu o ofício referido na alínea f) da matéria de facto
julgada assente por provada”.
Ou seja: a recorrente defende, ao invés do referido no probatório da sentença recorrida, que nunca
recebeu um ofício de notificação, daí extraindo as necessárias consequências jurídicas.
É pois evidente que o recurso contém matéria de facto, do qual o recorrente, como se referiu, retira
relevantes ilações jurídicas. Facto, a que acima se aludiu, e que não consta do probatório.
Logra pois êxito a questão prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado do MP.
Há assim efectivamente matéria de facto a apreciar no recurso.
Do exposto, é legítimo pois concluir-se que o recurso versa também matéria de facto.Assim, e
porque o recurso versa também matéria de facto, não é este Supremo Tribunal o competente para o
apreciar, mas sim o Tribunal Central Administrativo — Sul, face aos normativos legais atrás citados.
3 — Face ao exposto, decide-se julgar este Supremo Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso interposto.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 2 UC (artigo 16.º, 1, do CCJ) E a procuradoria em 1/6.
_ …_
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao TCA — Sul, como foi
requerido.
_ …_
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Conclusões das alegações de recurso (art. 685.º-A do CPC). Omissão de pronúncia.
Execução de julgado tributário. Tempestividade.
Sumário:
1 — Desde que a alegação termine por conclusões, desde que a parte final desta peça
mereça realmente a qualificação de conclusões, o facto de estas serem mais extensas do que podiam e deviam ser não obsta ao conhecimento do recurso (José
Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, Volume V, 3.ª ed.);
2 — Não se verifica nulidade da sentença por omissão de pronúncia se o tribunal,
embora não considerando especificamente todos os argumentos invocados pela
parte no sentido da improcedência da excepção de caducidade, decide a questão
da caducidade do direito de acção que lhe é submetida;
3 — Se o prazo de 6 meses para requerer a execução de julgado se inicia após o termo
do prazo legal para a execução espontânea do decidido, existindo norma tributária que estabelece que o prazo para a execução espontânea pela Administração
tributária se conta da remessa do processo ao órgão da administração tributária
competente para a execução (havendo a faculdade do interessado, que não o dever,
de requerer essa remessa), deve entender-se que a remessa do processo ao órgão da
Administração tributária teria de ser oficiosamente notificada pela secretaria do
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tribunal à interessada, nos termos do n.º 2 do artigo 229.º do Código de Processo
Civil, pois que o direito processual da parte à execução do julgado não depende
de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação, antes decorre da lei, que fixa o
seu termo inicial na dependência da prática de um acto do próprio Tribunal (a
remessa do processo ao serviço de finanças).
Processo n.º 73/09-30.
Recorrente: Maria Alcina Castro Pereira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Maria Alcina Castro Pereira, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 23 de Maio de 2008, que, julgando procedente a excepção de caducidade do direito de requerer a execução de sentença n.º 1076/07.5BEBRG,
que correu por apenso à impugnação judicial por ela deduzida contra liquidação de imposto sucessório,
absolveu da instância a Fazenda Pública, formulando para as seguintes conclusões:
Questão prévia
1 – A recorrente articulou e invocou em n.ºs 12, 13, 14, 15 e 16 da sua P.I. de execução do douto
Acórdão proferido pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, para além do mais que, a Fazenda Pública, através de 4 cheques emitidos pela Direcção-Geral dos
Impostos, apenas lhe havia restituído a quantia de €.11.981,32.
2 – Assim como, que tal restituição/devolução de parte das quantias antes pagas, foram realizadas sem que prévia ou concomitantemente tivesse sido remetido à exequente qualquer nova nota de
liquidação de Imposto sucessório ou a razão pela qual lhe estavam a ser restituídas aquelas verbas e
não lhe era restituída verba superior ou até verba inferior.
3 – Tal factualidade, elencada em relação à matéria de facto assente da douta Sentença recorrida,
seria bastante e suficiente para impedir a verificação da invocada caducidade de executar o supra citado
douto Acórdão do Pleno da secção de Contencioso Tributário.
4 – A Fazenda Pública defendeu-se então desse impedimento à verificação da caducidade, resultante do seu expresso e claríssimo reconhecimento do direito que cabia e cabe à Exequente/Recorrente
de ver cumprido na integra o douto Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA,
alegando que havia efectuado os respectivos pagamentos em 13.12.2006 – data esta que a Fazenda
Pública tem a obrigação de saber que é falsa, na medida em que os cheques que foram emitidos, uns
foram pagos em Dezembro e outros em Janeiro de 2007 … e na medida em que, como ficou provado,
todos os cheques entregues tinham assinalado como data de validade o dia 27.01.2007 –
5 – Todavia, apesar da expressa invocação desta questão relativa ao reconhecimento do direito
por parte da Fazenda Pública, clara e repetidamente invocado pela Exequente/recorrente, o MM.º Juiz
do Tribunal “a quo” na sua douta sentença, não se pronunciou sobre essa questão relativa a terem
ocorrido factos que impedem a verificação da excepção da caducidade invocada pela Fazenda
Pública.
6 – Esta omissão de pronúncia faz incorrer a douta Sentença recorrida no vício de nulidade, previsto e regulado no art. 668.º, n.º 1, alínea d) do C.P. Civil, o qual aqui se invoca para todas as devidas
e legais consequências.
Isto posto e sem prescindir,
7 – Os cheques enviados à Recorrente, para parcial pagamento do que lhe é devido em razão do
obrigatório cumprimento da decisão transitada em julgado que havia sido proferida pelo Pleno da Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, pelo menos no que aos últimos diz respeito, foram apenas por esta recebidos e o correspondente valor cobrado em Janeiro de 2007.
8 – Os pagamentos assim realizados pela Fazenda Pública significam um claro reconhecimento
do direito da recorrente, quer à anulação da liquidação antes erradamente efectuada, quer à restituição
dos valores que antes, cautelarmente, havia entregue no processo executivo.
9 – Tal reconhecimento do direito da exequente/Recorrente inutiliza para a caducidade todo o tempo
anteriormente decorrido e significa que a partir do mesmo se iniciou novo prazo, conforme decorre do
disposto nos arts. 331.º n.º 2 do C.C. aplicável também no âmbito da presente jurisdição – “vide gratie”
neste sentido o Acórdão do S.T.A. de 26 de Maio de 1977, no B.M.J. n.º 273, pág. 140 e seguintes -.
10 – Dado o disposto no art. 309.º do C. Civil, bem como tratando-se da execução para fazer
cumprir Sentença Judicial transitada em julgado, o prazo de prescrição para a exequente/Recorrente
reclamar a restituição/devolução do que lhe é devido, passou a ser de 20 anos.
11 - Daí que, em 29/06/2007 – data da apresentação do requerimento executivo – ainda não havia decorrido aquele “novo prazo” de seis meses de caducidade, que eventualmente se teria iniciado a
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partir de 27.01.2007, tal como se por maioria de razão muito menos havia decorrido o eventual prazo
de prescrição de vinte anos – art. 331.º n.º 2 do C. Civil.
12 – Tudo mais claro devendo ser no que directamente concerne à falta de pressupostos para a
procedência da excepção de caducidade invocada pela Fazenda Pública, quando se verificou que as
quantias que deviam ser restituídas os devolvidas à Recorrente/exequente, tinham sido entregues à D.G.I.
no âmbito da execução pendente no respectivo Serviço de Finanças de V.N. de Famalicão, apenas por
mera cautela, e para evitar a penhora de bens.
Ora,
13 – A Execução fiscal intentada contra a exequente, ainda estava pendente em Novembro e Dezembro de 2006 e, eventualmente, ainda hoje estará pendente – aqui se deixando consignado que até ao
dia de hoje (7.7.2008) ainda nenhuma notificação foi dirigida à ali executada, nem ao seu mandatário
forense, dando conta da decisão que eventualmente declarou extinta a execução …!!!-.
14 – Assim, seja de um ou de outro modo, é manifesto que nos autos existe factualidade bastante à
demonstração da existência de impedimento bastante à produção de efeitos da excepção de caducidade
invocada pela Fazenda Pública.
Ainda sem prescindir e por mera cautela de patrocínio,
15 – Em Novembro, Dezembro de 2006 e Janeiro de 2007 a Fazenda Pública propôs-se cumprir
a seu modo, o que lhe parecia decorrer da muito douta decisão do Plenário da secção do contencioso
do STA.
16 – Todavia e como assinalou a Exequente/recorrente cumpriu de forma deficiente e equivocada o
comando resultante da decisão transitada em julgado do STA, violando o art. 205º n.º 2 da Constituição
da República Portuguesa.
17 – Nessas circunstâncias o prazo para a exequente/recorrente exigir em juízo a respectiva boa
execução e integral cumprimento do supra citado acórdão anulatório do STA, mesmo que se considere ser de seis meses, fica aberto por força daquela circunstância de se mostrar indevida, errada e
incompletamente cumprido o respectivo Acórdão.
18 – A norma legal prevista no n.º 2 do art. 146.º do C.P.P.T. tem de ser devidamente interpretada
e entendida de acordo com o disposto nos arts. 53º e 100º da L.G.T., bem como com os princípios constitucionais consagrados nos arts. 20º, n.º 1 e 268.º, n.º 4 da Constituição, o que, por um lado, significa
que não é compaginável com prazos de preclusão de direitos que não estejam explicitamente indicados
e com que os seus titulares não possam contar,
19 – E, por outro lado, significa ainda que da omissão de conduta da Fazenda Pública não se
podem retirar efeitos jurídicos prejudiciais ao contribuinte.
20 – Nos presentes autos, até ao momento da entrada em juízo do respectivo requerimento inicial
de execução em 29.06.2007, não havia sido notificada a Recorrente nem o seu mandatário forense
(arts. 253.º e segs. Do CPC), do facto – essencial para se saber qual a data do início da contagem
do prazo estipulado nos arts. 170.º, 175.º, e 176.º, n.º 2 do CPTA, aplicáveis ex vi do n.º 2 do
art. 146.º do CPPT – relativo à remessa do mencionado processo judicial onde havia sido proferido
o respectivo acórdão anulatório, ao respectivo Serviço de Finanças de V.N. de Famalicão (órgão da
administração tributária competente para dar cumprimento à respectiva e douta decisão judicial).
21 – Esta absoluta omissão de comunicação ou notificação do envio de tal processo judicial àquele
serviço de finanças, tem o significado indubitável de que, tanto quanto era dado saber à ali exequente,
e aqui Recorrente, ainda o respectivo prazo de execução espontânea não teria sido iniciado.
22 – Ou seja, se à Recorrente nunca foi realizada a devida comunicação relativa ao facto a partir
do qual se deveria contar o prazo para a execução espontânea do douto acórdão proferido neste Supremo
Tribunal Administrativo, parece obvio que também não podia ter-se iniciado o decurso do prazo
de caducidade de seis meses previsto no art. 176º n.º 2 do CPTA, o qual, como é sabido, somente
começa a contar depois do decurso do prazo concedido para a execução espontânea, por parte
da Fazenda Pública, do decidido no Acórdão do STA.
23 – Daqui decorre que aplicando conjugadamente aqueles supra citados preceitos legais com o
disposto no art. 61º e 66º do C.P.C., e com o art. 67º da L.G.T. e arts. 36º n.ºs 1 e 2, 37º, 40ºe 146.º n.º 2
do C.P.P.T. e ainda 253ºe seguintes do C.P. Civil, o prazo de caducidade para o contribuinte executar
uma sentença judicial já transitada em julgado, só pode começar a contar-se depois de ao mesmo ter
sido notificada a remessa do respectivo processo ao órgão da administração tributária competente para
a execução.
24 – Enquanto tal notificação não se operar não fica o contribuinte e parte no respectivo processo
devidamente informado e habilitado de já se ter iniciado a contagem do prazo de caducidade decorrente
daquela remessa que, oficiosamente, o Tribunal tem obrigação de efectuar.
25 – Resulta, pois, de tal omissão de notificação, seja ao contribuinte, seja ao mandatário forense,
da remessa dos respectivos autos para o órgão de execução fiscal, a absoluta ineficácia ou inoponibilidade subjectiva do inicio da contagem do respectivo prazo de caducidade do seu direito
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a fazer cumprir o que a autoridade judicial competente expressamente decretou e ordenou à
Administração Pública.
26 – E isto, sob pena de, como alias em boa medida se verificou nos autos, não ser dado conhecimento ao principal interessado da remessa do respectivo processo para o órgão da administração, e esta
ficar semanas e meses a fio com o processo “bem guardado” e até “escondido” e libertando o mesmo
já depois de decorrido o prazo que a lei lhe impõe para cumprir o que a autoridade judicial competente
lhe ordenou, fazer o que bem lhe convier, ou nada fazer e ignorando a decisão judicial transitada em
julgado fazer tábua rasa das suas especiais obrigações e até fazer tábua rasa da imposição que lhe é
dirigida pelo art. 205.º da CRP.
27 – O que assume particular gravidade e até perversidade quando o aludido prazo é um prazo
excepcionalmente curto e comparativamente com todos os demais, um prazo de preclusão tal modo
limitado que parece encobrir a pretensão de fazer com que a administração publica guarde segredo do
processo e da decisão judicial para, na hora de cumprir, vir dizer que afinal não cumpre porque caducou,
ou prescreveu a obrigação que o tribunal lhe havia imposto …!!!
Acresce que,
28 – A celeridade processual, não pode servir como desculpa para que a Fazenda Pública, no
âmbito do cumprimento das suas obrigações, lucre com a omissão de notificação aos contribuintes e
sobretudo não pode servir de pretexto para o não respeito do direito do contribuinte de ser notificado
das decisões que contendam directamente com direitos dos cidadãos.
29 – Nesta matéria de determinação de prazos de preclusão, tem de se ter em conta que o princípio constitucional do acesso aos tribunais para tutela de direitos, consagrado nos arts. 20º n.º 1 e 268.
º n.º 4 da CRP, não se compagina com prazos de preclusão de direitos que não estejam explicitamente
indicados e com que os seus titulares não possam, com a diligência e conhecimentos normais seguramente contar.
30 – O art. 146ºnº 2 do CPPT estipula que o prazo para a execução espontânea só se inicia a partir
da data em que o processo tiver sido remetido ao órgão da administração tributária competente para
a execução.
31 - Esta é, naturalmente, a justificação para o que dispõe o n.º 2 do art.146º do CPPT no que toca
à dilação para o início do prazo para a execução espontânea do julgado.
32 – Todavia, e só porque após o trânsito em julgado da decisão, pode ocorrer demora na tramitação
subsequente do processado no tribunal (face à necessidade da elaboração da conta e dos actos que lhe
são posteriores), a lei concede ao interessado a faculdade e não o dever- de requerer a sua pronta
remessa, para que assim se inicie, sem mais delongas, a execução imediata e espontânea a que alude
o referido art. 100º da LGT, caso em que essa remessa terá de ser efectivada no prazo de 8 dias após o
transito em julgado da decisão, de harmonia com o preceituado no n.º 2 do art. 146º.
33 – Ou seja, do preceituado no n.º 2 do art. 146º não resulta a necessidade de haver um requerimento do interessado para que ocorra a remessa do processo ao órgão competente e para que suceda
execução espontânea, pois, essa execução espontânea deve ser oficiosamente realizada pelos serviços
da Administração tributária, e o respectivo processo pode ser-lhe oficiosamente remetido pelos serviços
do tribunal.
34 – Parece absolutamente evidente que o início da contagem do prazo de caducidade previsto
no C.P.T.A. em caso como o dos autos, apenas se poderia iniciar depois de ter sido devidamente notificada a exequente/recorrente da remessa do respectivo processo ao órgão da administração tributária
– art. 146º n.º 2 do C.P.P.T.
35 – Ou seja, tinha a exequente, aqui Recorrente, o direito de extrair daquela conduta da Fazenda Pública – que nada fazia para proceder à anulação da anterior liquidação de imposto sucessório,
que nada fazia para declarar extinto o processo executivo então pendente, e que nada fazia para dar
cumprimento ao imperativamente disposto nos arts. 53º e 100º da LGT – que ao Serviço de Finanças
ainda não tinha chegado o processo judicial onde havia sido proferido o douto Acórdão cuja integral
execução aqui se pede.
Por outro lado,
36 – Sempre poderíamos estar perante um caso e aplicação analógica do que vem disposto no
art. 58.º, n.º 4, do C.P.T.A. no que concerne aos presentes autos, e pode inferir-se que a conduta da
Administração induziu a Recorrente/exequente em erro.
37 – Nomeadamente quando, sem previamente a notificar de qualquer nova liquidação, começa a
restituir verbas, e isto, sem declarar extinta a respectiva execução que estava há muito pendente, convencendo a exequente que somente por essa altura estão reunidas as condições para dar cumprimento
ao que estava, já há muito decretado pelo Supremo Tribunal Administrativo.
38 – E, no caso de os interessados serem induzidos em erro por actos de entidades públicas competentes, quanto aos prazos para a prática de actos, deve ser admitida a prática do acto dentro do prazo
que erradamente foi indicado, regra que tem um afloramento explícito no n.º 3 do art. 198.º do C.P.C.
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39 – Devendo até e podendo ainda invocar-se neste processo e nesta concreta questão de caducidade, um flagrante e chocante abuso de direito por parte da Fazenda Pública, o que cautelarmente
igualmente se invoca nos termos do disposto no art. 334.º do C.Civil.
Finalmente,
40 – O curto prazo de seis meses que se concede aos contribuintes para fazerem a administração
pública e muito particularmente a aguerrida administração tributária, cumprirem sentenças judiciais
transitadas em julgado é absolutamente desproporcionado.
41 – Por isso, salvo devido e merecido respeito, a norma extraída pelo tribunal “a quo” do conjugadamente disposto nos arts. 146º n.º 2 do C.P.P.T. e art. 176.º do C.P.T.A. é inconstitucional, por
violação dos princípios constitucionais da “Confiança nas decisões da Administração”, “do direito do
credor a receber da Fazenda pública o que esta foi condenada a pagar” (art. 62º, n.º 1 da C.R.P.), e do
princípio da proporcionalidade, bem como do próprio princípio do acesso ao direito e aos tribunais para
efectiva tutela dos direitos dos administrados, princípios estes consagrados entre outros, nos arts. 2º,
20.º, n.º 1, 62.º, n.º 1, 205.º e 268.º, n.º 3 e 4 da Constituição da Republica Portuguesa.
42 – e isto ao menos, na interpretação que permite declarar o início do decurso do respectivo
prazo de caducidade sem que previamente tenha sido dado efectivo conhecimento ao interessado,
da remessa do respectivo processo que estava pendente no Tribunal Administrativo para o órgão de
execução fiscal.
Pelo que,
43 – A douta Sentença recorrida, salvo o devido e merecido respeito, violou e, ou, interpretou
erradamente, para além de outras, o conjugadamente disposto nos arts. 309.º, 331.º n.º 2 e 334.º do
Código Civil, 36º, n.º 1 e 2, 37.º, 40.º e 146.º, n.º 2 do C.P.P.T., 53.º, 67.º e 100.º da L.G.T., 176º, n.º 2
do C.P.P.A., 20.º, n.º 1, 62.º, n.º 1, 205.º, n.º 2, 266.º n.º 1 e 2 e 268.º da C.R.P.
Nestes termos e com douto suprimento de Exas. Venerandos Juizes Conselheiros, deve ser dado
inteiro provimento ao presente recurso e revogar-se a douta decisão recorrida, que julgou procedente a
excepção de caducidade, determinando-se o prosseguimento dos autos, conforme o requerido na petição
inicial com todas as devidas e legais consequências, por ser de inteira, justiça,
2 – Não foram apresentadas contra-alegações, embora a Representante da Fazenda Pública tenha vindo dizer, a fls. 202 dos autos, que “(…) sem pretender limitar o direito à defesa da recorrente,
manifesta dúvidas sobre o cumprimento do disposto no art. 685.º-A do CPC, já que não se pode dizer
que sejam sintéticas conclusões que se estendem por 12 páginas”.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido de ser concedido
provimento ao recurso, entendendo não ter ocorrido a caducidade do direito de requerer a execução do
julgado, fundamentalmente porque entende que “(…) deve a remessa ao órgão de administração tributária
ser notificada oficiosamente à interessada, nos termos do n.º 2 do artigo 229.ºdo CPC”, contando-se o
prazo para o exercício do direito de acção a partir daquela notificação, que não ocorreu ainda”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
4 – Questões a decidir
Não obstante as longas alegações de recurso apresentadas pela ora Recorrente – cujas conclusões,
mercê da sua extensão, suscitam dúvidas à ilustre Representante da Fazenda Pública sobre o adequado
cumprimento do disposto no artigo 685.º-A do Código de Processo Civil –, a questão a decidir é uma
só, a de saber se, como decidido em 1.ª instância, se verifica a excepção de caducidade do direito de
requerer a execução de julgado. Os múltiplos argumentos alegados pela ora recorrente visam todos eles
refutar o decidido, que foi tão só a verificação da excepção de caducidade do direito de acção, com a
consequente absolvição da instância da Fazenda Pública.
Há, contudo, que tratar previamente da questão suscitada pela Ilustre Representante da Fazenda,
a de saber se as conclusões das alegações apresentadas pela ora recorrente, em razão da sua extensão,
estão conformes ao disposto no artigo 685.º-A do Código de Processo Civil, bem como da questão
prévia suscitada pela recorrente nas conclusões 1 a 6 das suas alegações de recurso supra transcritas,
a de saber se se verifica nulidade da sentença recorrida por omissão de pronúncia.
5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. Em 1.02.02, o ora requerente interpôs, no ex Tribunal Tributário de 1.ª instância de Braga, impugnação judicial contra a liquidação do imposto sucessório, no montante de 26.757518$00 (133.465,93)
efectuado em razão do óbito do marido, a que coube o n.º 33/2002.- cf. Autos principais, nomeadamente,
fls. 2 ss, 14ss, 23ss, 37, 42, 52 66ss e 95.
2. Como melhor resulta dos autos principais, serviu de fundamento à impugnação a discordância relativamente ao valor do estabelecimento comercial fixado pela administração, no valor de
200.586.410$00, com o inscrito no balanço do estabelecimento e constante da relação, pelo valor de
131.473.204$00 – cf. Autos principais e processo de reclamação apenso.
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3. Em 22.06.2005, nos referidos autos de impugnação, foi proferido pelo Pleno da secção de
Contencioso tributário do Supremo Tribunal Administrativo o acórdão n.º 1369/04-50, a fls. 247 segs.
dos autos, de que, nomeadamente, consta: Mas assim sendo, não há lugar a 2ª avaliação nem qualquer caso decidido ou resolvido, sendo ilegal a liquidação impugnada na medida da correcção
do balanço, de 113.473.204$00 para 200.586.410$00. Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso, revogando o aresto recorrido e consequentemente a sentença, julgando-se
procedente a impugnação judicial e anulando-se a liquidação impugnada no tocante à diferença
entre os aludidos valores. – Cf. fls. 251v.
4. A Fazenda Pública foi notificada daquele acórdão em 27.06.2005 e, na mesma data, foi remetida,
via carta registada, cópia do acórdão, para notificação, ao mandatário da ora requerente – cf. fls. 253.
5. O processo de impugnação foi remetido aos serviços de finanças que o recebeu a 21.10.2005
– cf. fls. 258 e fls… dos autos principais.
6. A ora requerente não foi notificada, pessoalmente ou através do seu mandatário, da devolução
aos serviços de finanças do processo de impugnação.
7. A requerente não requereu ao tribunal a remessa dos autos à administração.
8. Em 6.06.06, pelos serviços de Finanças foi efectuada informação para restituição da taxa de
justiça inicial paga pela ora requerente, no processo de impugnação, e entregue cópia do acórdão ao
serviço de imposto sobre sucessões e doações para efeitos e reformulação da liquidação impugnada
– cf. autos principais (II vol.)
9. Em 16.11.2006, foi elaborada nota para efeito de anulação oficiosa da liquidação do imposto
sucessório em causa que, nos seus termos e na mesma data, foi autorizada pelo Chefe de serviço de
Finanças de V.N. de Famalicão 1, conforme fls. 67 e 68 dos autos, constando da referida nota:
“Nota elaborada para efeito de Anulação Oficiosa
Imposto Sucessório do ano de 1998
Processo n.º 23 543 — 1
Autor da Herança: Manuel Maria Castro Alves.
Nome do Contribuinte: Maria Alcina Castro Pereira
NIF – 131.867.628
Importância Liquidada — € 133.465,94
Importância devida — € 71.003,85
Importância a anular — € 62.462,09
Fundamentos e forma como se determinou a importância a anular:
O acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 22-06-2005, proferido no processo de impugnação Judicial n.º 33/2002, que subiu em recurso àquele Supremo tribunal, determinou que o valor da
quota que o autor da herança – Manuel Maria Alves, possuía na firma individual, Manuel Maria Castro
Alves, e que foi transmitida, tinha o valor de € 566 001,96, constante do balanço, devendo portanto ser
preterido o valor apurado pela Administração Fiscal de € 1.000.520,79, para efeitos de liquidação.
Desta alteração de valores, resulta que foi liquidado em excesso, no processo de Imposto Sucessório o montante de €62 462,09 que deverá ser devolvido ao sujeito passivo, caso este já tenha pago o
imposto, ou cão contrário anulado nas prestações vincendas.
Junta-se à presente nota de anulação oficiosa o mapa demonstrativo do apuramento do imposto
liquidado em excesso, onde se evidencia a anulação em causa, bem como fotocópia da sentença transitada em julgado no processo de impugnação.”
10. Da referida anulação parcial do imposto sucessório, em 16.11.06, foi informada a Secção
de Execução fiscal, conforme fls. 69, aqui dada por reproduzida, de que consta que “(…) resultou
a anulação parcial do imposto sucessório no valor de 62 462,09 €, a efectuar na certidão de dívida
n.º 281002, emitia contra Maria Alcina Castro Pereira …., a qual originou o processo de execução
fiscal n.º 0450200201001140”.
11. Liquidado inicialmente pelo valor de € 133 465,94 e anulado o montante de 62 462,09, resulta
que o imposto sucessório foi corrigido para o valor de € 71 003,85 – c. pontos 1,5 e 6 do probatório.
12. Como início em 26.06.02 e até 30.05.2005, no processo de execução fiscal n.º 0450200201001140,
a requerente procedeu ao pagamento de 36 prestações mensais, no montante total de € 101 551,12,
sendo deste montante, o valor de € 79 461,86, a título de imposto em débito, € 1.526,32, a título de
taxa de justiça, € 18,00, para outros encargos, e € 20 544,94, a título de juros moratórios – cf. doc. de
fls. 7 a 42 do apenso aqui dados por reproduzidos.
13. Do montante de imposto corrigido (€ 71 003,85) face ao pagamento efectuado pela requerente,
na execução, (€ 79 461,86) resulta a favor da requerente a o montante de € 8.458,01.
14. A administração fiscal restitui à requerente o montante total de € 11 981,32, correspondendo
ao total de capital € 8 458,01, e o total de € 3 523,31, a titulo de juros de mora, mediante o envio dos
seguintes cheques e quantias como tudo melhor consta dos doc. de fls. 63 a 66 e 81 a 84, aqui dados
por reproduzidos:
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Pelo cheque n.º 8217441072, o montante total de € 3 219,09, sendo € 2 250,17, a titulo de capital
e € 968,92 a título de juros;
Pelo cheque n.º 7317441073, o montante total de € 3 196,61, sendo € 2 250,17, a titulo de capital
e € 946,44 a título de juros de mora;
Pelo cheque n.º 4617441076, o montante total de € 2 391,53, sendo € 1 707,50 de capital e,
€684,03 de juros de mora;
Pelo cheque n.º 6417441074, o montante total de € 3 174,09, sendo € 2 250,17, a titulo de capital
e, € 923,92 a título de juros.
15. Dos quatro cheques supra identificados consta a data de validade 27.01.2007 – cf. fls. 81 a
84.
16. Os cheques foram enviados à requerente sem qualquer nota explicativa.
17. A ora requerente recebeu os montantes titulados pelos cheques, num total de € 11 981,32 – cf.
art. 12 da p.i.
18. A petição de execução foi enviada a Tribunal, por correio registado, com data de 29.06.2007
– cf. fls. 43 do apenso.
6 – Apreciando.
6.1 Do cumprimento pela recorrente nas conclusões das suas alegações de recurso do disposto no
artigo 685.º-A do Código de Processo Civil
A Ilustre Representante da Fazenda Pública, em resposta à notificação que lhe foi dirigida por
este Tribunal das conclusões das alegações de recurso da recorrente – apenas enviadas na sequência de
despacho de aperfeiçoamento (a fls. 183 dos autos) proferido pelo (anterior) Relator – suscita dúvidas
sobre se, em razão da sua extensão (12 páginas), estas cumpririam o disposto no artigo 685.º-A do
Código de Processo Civil (CPC).
A dúvida da Representante da Fazenda Pública parece limitar-se ao cumprimento do disposto
no n.º 1 do citado preceito legal, e apenas no que respeita à imposição “de forma sintética” para as
conclusões, pois que quanto aos demais requisitos previstos naquele número e no número seguinte do
referido preceito legal não se levantam reservas.
Ora, embora se possa dizer que o mandatário da recorrente não é propriamente um modelo de
capacidade de síntese, atendendo, porém, a que as suas alegações de recurso têm 31 páginas (cfr. as
referidas alegações a fls. 116 a 147 dos autos) não parece que as conclusões destas, por se estendem por
12 páginas, sejam de tal modo prolixas que se justifique considerá-las deficientes e aplicar a cominação
do não conhecimento do recurso (cfr. a final do n.º 3 do artigo 685.º-A do CPC), atendendo a que foi
já antes proferido despacho de aperfeiçoamento pelo (anterior) Relator.
É que, como escrevia José Alberto dos Reis em comentário ao artigo 690.º do Código de Processo
Civil de Processo Civil de 1939 (quase integralmente reproduzido no n.º 1 do actual art. 685.º-A – cfr. José
Lebre de Freitas/Armindo Ribeiro Mendes, Código de Processo Civil Anotado, Volume 3.º, Tomo I,
2.ª ed., Coimbra, 2008, p. 54, in fine) “desde que a alegação termine por conclusões, desde que a parte
final desta peça mereça realmente a qualificação de conclusões, o facto de estas serem mais extensas
do que podiam e deviam ser não obsta ao conhecimento do recurso. A fórmula do artigo – indicação
resumida dos fundamentos – deve interpretar-se e aplicar-se em bons termos, cum grano salis. Imposta
ver nessa determinação legal mais um voto, uma recomendação de boa técnica processual, do que um
comando rigoroso e rígido, a aplicar com severidade e sem contemplações” (José Alberto dos Reis,
Código de Processo Civil Anotado, Volume V, 3.ª ed. 1952 (reimpressão), Coimbra, 2007, p. 361).
Improcede, pois, o invocado vício suscitado pela Representante da Fazenda Pública.
6.2 Da alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida
Alega a recorrente, como questão prévia, a nulidade da sentença por omissão de pronúncia (art.
668.º, n.º 1 alínea d) do CPC), ao não se pronunciar sobre factos alegados e constantes do probatório – a
restituição/devolução de parte das quantias pagas sem que prévia ou concomitantemente se notificasse a
recorrente da razão por que lhe eram devolvidas -, dos quais o tribunal devia, na opinião da recorrente,
ter extraído como consequência a verificação de impedimento à excepção de caducidade do direito de
requerer a execução, nos termos do n.º 2 do artigo 331.º do Código Civil, pois que se traduziriam no
“reconhecimento do direito” da recorrente por parte da Fazenda Pública (cfr. as alegações de recurso
a fls. 117 a 120 dos autos e as respectivas conclusões 1 a 6 supra transcritas).
Vejamos se tem razão.
Dispõe a parte final do n.º 1 do art. 125.º do CPPT que constitui causa de nulidade da sentença “a
falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar (…)”, considerando-se como tais, por aplicação supletiva do n.º 2 do art. 660.º do CPC (ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT) “todas as questões
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras”.
Entende a jurisprudência deste Tribunal que “o conhecimento de todas as questões não significa
que o tribunal tenha de conhecer de todos os argumentos ou razões invocadas pelas partes” (Jorge Lopes
de Sousa – Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 5.ª ed., Volume I,
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Lisboa, Áreas Editora, 2006, p. 912 e jurisprudência aí citada), pois que, na lição de José Alberto dos
Reis (op. cit., p. 143) “São, na verdade, coisas diferentes: deixar de conhecer de questão de que devia
conhecer-se, e deixar de apreciar qualquer consideração, argumento ou razão produzida pela parte.
Quando as partes põem ao tribunal determinada questão, socorrem-se, a cada passo, de várias razões
ou fundamentos para fazer valer o seu ponto de vista; o que importa é que o tribunal decida a questão
posta; não lhe incumbe apreciar todos os fundamentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar
a sua pretensão.
No caso dos autos, não se encontra na petição inicial de execução nenhum pedido dirigido ao
tribunal de que, com base nos factos aí descritos (sob os números 12.º e 13.º - cfr. fls. 3, verso, dos
autos) e do disposto no n.º 2 do artigo 331.º do Código Civil, fosse julgada improcedente a excepção
de caducidade do direito de requerer a execução de sentença por reconhecimento do direito à execução
por parte da Fazenda Pública, embora esse pedido se possa encontrar na réplica apresentada à resposta
da Fazenda Pública (cfr. os números 17.º a 26.º da réplica, a fls. 76, frente e verso, e 77 dos autos),
peça processual na qual a questão da excepção de caducidade do direito à execução foi pela primeira
vez suscitada (cfr. os seus números 1 a 10, a fls. 56 e 57 dos autos), sendo certo que, nos termos do
n.º 1 do artigo 502.º do Código de Processo Civil (CPC), é admissível réplica se for deduzida alguma
excepção, embora apenas quanto à matéria desta.
Ora, compulsando a sentença recorrida (a fls. 96 a 110 dos autos), verifica-se que o Mmo. Juiz
“a quo” levou ao probatório tais factos alegados pela exequente (identificados no probatório supra
transcrito sob o n.º 14), que elenca como questão a apreciar a da “caducidade do requerimento de execução” (cfr. sentença recorrida, no segmento “questões a apreciar”, a fls. 103 dos autos) e que decide
no sentido da procedência da excepção de caducidade (cfr. a “decisão” constante da sentença recorrida,
a fls. 110 dos autos), mas sem considerar o eventual relevo desses factos como obstando à excepção
de caducidade, por reconhecimento do direito do exequente por parte da Fazenda Pública, nos termos
do n.º 2 do artigo 331.º do Código Civil.
Deve, assim concluir-se que, embora não tenha considerando especificamente o argumento invocado pela ora recorrente no sentido da improcedência da excepção de caducidade, é inequívoco que a
questão da excepção de caducidade foi decidida.
Não se verifica, pois, a arguida nulidade por omissão de pronúncia, pelo que improcede nesta
parte a argumentação da recorrente.
6.3 Da caducidade do direito de requerer a execução do julgado
A sentença recorrida, considerando que “em 29.06.07, data da interposição do requerimento de
execução, haviam decorrido quase dois anos do trânsito em julgado do Acórdão e assim expirado o
prazo de seis meses previsto no n.º 2 do art. 176 do CPTA e sendo tal prazo preclusivo, caducou o direito da requerente ao pedido de execução do decidido”, julgou procedente a excepção de caducidade,
absolvendo a Fazenda Pública da instância (cfr. sentença, a fls. 110 dos autos).
Contra o decidido se insurge a recorrente, que sustenta a não preclusão do seu direito à execução.
Vejamos.
Como bem se diz na sentença recorrida, por força do disposto no n.º 1 do artigo 102.º da Lei Geral
Tributária (LGT) e do n.º 1 do artigo 146.º Código do Procedimento e do Processo Tributário (CPPT) a
execução de sentenças dos tribunais tributários segue o regime previsto para a execução de sentenças
dos tribunais administrativos, sendo que aos autos são aplicáveis as regras sobre a matéria constantes
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), pois que a petição de execução foi
enviada ao tribunal em 29/6/2007 (cfr. o n.º 18 do probatório supra transcrito), ou seja, tem-se como
instaurada em data posterior à da entrada em vigor daquele diploma (cfr. os arts. 5.º, n.º 4 e 7.º da Lei
n.º 15/2002, de 22/2, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 4-A/2003, de 19/2).
Nos termos do n.º 2 do artigo 176.º do CPTA o prazo para pedir ao tribunal a execução do julgado
é de “seis meses” contados desde o termo do prazo para a execução espontânea do decidido, ou seja,
nos termos dos números 1 e 3 do artigo 175.º do CPTA, três meses ou 30 dias, este último aplicável
quando a execução de sentença consista no pagamento de uma quantia pecuniária.
Consta dos autos que o Acórdão do Pleno cuja execução é requerida está datado de 22 de Junho
de 2005 (n.º 3 do probatório), tendo sido notificado às partes em 27 de Junho do mesmo ano (n.º 4 do
probatório) e que o processo foi recebido no Serviço de Finanças em 21 de Outubro de 2005 (n.º 5
do probatório). Quanto à petição de execução, foi enviada ao Tribunal por correio registado em 29 de
Junho de 2007 (n.º 18 do probatório).
Admitindo que a execução do decidido consistia em mais do que pagamento de uma quantia
pecuniária (pois que em causa estava o cumprimento de um Acórdão que anulara parcialmente a liquidação de imposto sucessório), por aplicação do disposto nos supra mencionados preceitos do CPTA
teríamos que a Administração tinha três meses após o trânsito em julgado do Acórdão (cfr. o n.º 1 do
artigo 160.º do CPTA) para cumprir voluntariamente o decidido, contando-se a partir do termo do
prazo de execução voluntária o prazo de 6 meses para requerer ao tribunal a execução de julgado. Ora,
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entre a notificação às partes do Acórdão (27 de Junho de 2005) e da data em que a petição de execução
de execução foi enviada ao Tribunal (29 de Junho de 2007), decorreram mais de dois anos, pelo que
seria de concluir que há muito se esgotara o prazo de que dispunha a ora recorrente para requerer ao
tribunal a sua execução.
Dispõe, contudo, a primeira parte do n.º 2 do artigo 146.º do CPPT que “o prazo de execução
espontânea das sentenças e acórdãos dos tribunais tributários conta-se a partir da data em que o processo tiver sido remetido ao órgão da administração tributária competente para a execução (…)”, no
que parece pretender fixar um termo inicial para a execução espontânea de julgados diverso (e mais
dilatado no tempo) daquele que decorre do artigo 100.º da LGT (e do n.º 2 do artigo 205.º da Constituição, diga-se).
Entende-se que esta norma é atendível para os estritos efeitos de contagem do prazo para requerer
a execução do julgado [para os demais efeitos este Tribunal, em decisões que acompanhamos, tem
considerado o n.º 2 do art. 146.º do CPPT inconstitucional - cfr. os Acórdãos de 3 de Dezembro de
2008 (rec. n.º 570A/08) e de 19 de Março de 2009 (rec. n.º 983/08)], pois que constituindo lex scripta
os interessados não deverão ser prejudicados em matéria de prazos para a utilização dos seus meios de
defesa por confiarem no que dispõe a lei tributária.
Se, como dissemos, o prazo de 6 meses para requerer a execução de julgado se inicia após o termo
do prazo legal para a execução espontânea do decidido, existindo norma tributária que estabelece que
o prazo para a execução espontânea pela Administração tributária se conta da remessa do processo ao
órgão da administração tributária competente para a execução (havendo a faculdade do interessado,
que não o dever, de requerer essa remessa), parece que deve entender-se, como sustenta o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos, que a remessa do processo ao órgão da
Administração tributária teria de ser oficiosamente notificada pela secretaria do tribunal à interessada,
nos termos do n.º 2 do artigo 229.º do Código de Processo Civil, pois que o direito processual da parte
à execução do julgado não depende de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação, antes decorre da
lei, que fixa o seu termo inicial na dependência da prática de um acto do próprio Tribunal (a remessa
do processo ao serviço de finanças).
Não tendo a remessa do processo sido notificada à interessada, nem lhe tendo sido igualmente
notificada qualquer nova liquidação de imposto ou correcção da liquidação anterior em execução do
decidido, não deve entender-se ter caducado o seu direito para requerer a execução do julgado pois que
tal efeito, decorrente em parte da inércia do tribunal ou da Administração em comunicar-lhe o facto do
qual depende o termo inicial de um prazo através do qual faz valer o seu direito à execução, seria atentatório do seu direito à tutela jurisdicional efectiva (artigo 268.º, n.º 4 da Constituição da República).
O recurso merece, pois, provimento.
Decisão
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando-se assim a decisão
recorrida, que deve ser substituída por outra que não seja de rejeição por este motivo.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale (voto a
decisão) — Miranda de Pacheco.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Prescrição. Interrupção da prescrição. Sucessão de factos interruptivos.
Sumário:
I — A respeito dos factos a que é atribuído efeito suspensivo ou interruptivo rege o
artº 12º do Código Civil, nos termos do qual se estabelece que a lei que disponha
sobre os efeitos dos factos só visa aqueles que ocorrerem na sua vigência.
II — Com a redacção dada ao n.º 1 do artº 49º da LGT pela Lei n.º 100/99 de 26/7,
passou-se a atribuir efeito interruptivo à citação ocorrida no processo de execução fiscal, em vez da instauração da execução que tinha tal efeito no domínio do
CPT.
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III — Pelo que irreleva, assim, na contagem do prazo de prescrição a instauração de
uma execução fiscal no domínio da lei antiga.
Processo n.º 218/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Amadeu de Oliveira Lopes Mouta e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou procedente a oposição à execução fiscal instaurada contra
Cortajo, Industria Têxtil, Lda e que reverteu contra Amadeu de Oliveira Lopes Mouta e outros, melhor identificados nos autos, por dívidas de IVA, relativo aos anos de 1997 e 1998, no valor global de
€ 8.4425,25, julgando, em consequência, extinta a execução, dela veio interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
I- As dívidas exequendas respeitam a IVA dos anos de 1997 e 1998, para cobrança das quais
foram instaurados os processos de execução fiscal identificados nos factos provados sob os n.º 4, 6, 8,
10, 12, 14 e 16, nas datas seguintes: 17/10/97, 13/1/98, 19/3/98, 1/9/98, 22/10/98, 11/1/99 e 4/10/00,
respectivamente;
II- Os processos executivos nºs 3425-1997/102797.2, 3425-1998/100023.3, 3425-1998/10101452.8,
3425-1998/102273.3, 3425-1998/102871.5, 3425-1999/100030.6 e 3425-2000/103128 estiveram parados
mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte a partir de 18/11/98, 4/6/98, 13/10/98, 20/9/98,
27/10/98, 20/1/99 e 13/11/2000 (cf. factos 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17), completando-se um ano de paragem
a 18/11/99, 4/6/99, 13/10/99, 20/9/99, 27/10/99, 20/1/2000 e 13/11/2001, respectivamente;
III- Os oponentes foram citados a 16/5/2005 — (cf. facto 25);
IV- O prazo prescricional das dívidas exequendas é de dez anos, contados a partir do início do
ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, de acordo com o disposto no art.º 34.º,
nºs 1 e 2 do CPT;
V- A instauração da execução interrompe a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo
estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se, neste
caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação — n.º 3 do
dito preceito legal;
VI- Por isso, no caso dos processos de execução fiscal nºs 3425- 1997/102797.2, 3425-1998/100023.3,
3425-1998/10101452.8, 3425-1998/102273.3 e 3425-1998/102871.5 o efeito da interrupção cessou um
ano após a paragem do processo por facto não imputável ao contribuinte, ou seja, cessou a 18/11/99,
4/6/99, 13/10/99, 20/9/99 e 27/10/99, respectivamente;
VII- A M.ma Juiz a quo considerou prescritas as dívidas exequendas, nos termos do disposto no
artº 48º, n.º 1 da LGT, em vigor desde 1/1/99 (artº 6º do DL n.º 398/98 de 17/12), que fixou o prazo de
prescrição em oito anos, conjugado com o disposto no artº 5º, n.º 1, DL n.º 398/98 de 17/12, e 297º,
n.º 1 do C. Civil, contabilizando todo o tempo decorrido desde a entrada em vigor daquela Lei, relativamente a todas as dívidas;
VIII- É certo que, quando entrou em vigor a LGT, para se completar o prazo de prescrição, faltava
mais tempo de acordo com a lei antiga — CPT — do que de acordo com a lei nova. Logo, no caso
dos autos, aplica-se o prazo de prescrição previsto na nova lei, o qual se conta a partir da entrada em
vigor dessa nova lei;
IX- No entanto, porque a lei nova só dispõe para o futuro e porque se presume que ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular, e porque quando entrou em
vigor a LGT se encontrava interrompido o prazo de prescrição, o novo prazo de oito anos só poderá
contar-se a partir do momento em que se perfizer um período de um ano de paragem do processo por
facto não imputável ao contribuinte, ou seja, nos processos de execução fiscal nºs 3425-1997/102797.2,
3425-1998/100023.3, 3425-1998/10101452.8, 3425-1998/102273.3, 3425-1998/102871.5, tal prazo só
poderá contar-se a partir de 18/11/99, 4/6/99, 13/10/99, 20/9/99 e 27/10/99, respectivamente.
X- No caso dos processos de execução fiscal nºs 3425-1999/100030.6 e 3425-2000/103128.7,
porque já foram instaurados no domínio da LGT, a instauração da execução não interrompeu a prescrição, pelo que tal prazo se conta imediatamente a partir de 1/1/99;
XI- Por outro lado, aplicando-se a LGT terá também que se atender aos factos relevantes ocorridos
na sua vigência a que ela própria reconhece efeito suspensivo ou interruptivo, por força do disposto no
artº 12º do C. Civil, ou seja, terá que se levar em conta a citação efectuada a 16/5/2005, que constitui
um facto interruptivo da prescrição, de acordo com o disposto no n.º 1 do artº 49º, da LGT. [Redacção
dada pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho];
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XII- Logo, tal interrupção inutilizou para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, relativamente a todas as dívidas e o novo prazo de prescrição não começa a correr enquanto não passar em
julgado a decisão que puser termo ao processo, nos termos dos arts. 326º, n.º 1 e 327º, n.º 1 do C. Civil;
XIII- Daí que, quando foi proferida a douta sentença recorrida, (bem como na presente data), não
se encontravam prescritas as dívidas exequendas de acordo com o artº 48º da LGT;
XIV- Decidindo como decidiu, a M.ma Juiz a quo não aplicou, como devia, o disposto no n.º 1 do
artº 49º da LGT, e fez errada interpretação e aplicação das normas legais referidas nestas conclusões.
Não houve contra-alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer uma vez que o presente recurso foi interposto pelo Ministério Público (cfr. artº 146º do CPTA).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Foram deduzidas execuções fiscais 3425-1997/102797.2 e apensos contra a originária devedora Cortajo, Industria Têxtil, Lda., por dívidas de IVA, do ano de 1997 e 2000, no valor total de
19.508,72 €;
2. Contra o Oponente Amadeu Mouta, foram revertidas as dívidas no valor de 8.425,55 €, referentes às certidões de dívida n.º 10615, 141193, 175184, 65922, 192095, 20067 e 323933, relativas a
IVA de 1997 e 1998;
3. Contra a Oponente Maria de Fátima, foram revertidas as dívidas no valor de 4.050,33 €, referentes às certidões de dívida n.º 10615, 141193 e 175184, relativas a IVA de 1997;
4. O processo n.º 3425-1997/102797.2, foi instaurado a 17.10.1997, por dívidas de IVA do ano
de 1997;
5. Este processo esteve parado por facto não imputável ao contribuinte desde 18.11.1998 (data da
notificação da dívida à executada) a 21.09.2000 (data do pedido da certidão à Conservatória);
6. O processo n.º 3425-1998/100023.3, foi instaurado a 13.01.1998, por dívidas de IVA do ano
de 1997;
7. Este processo esteve parado por facto não imputável ao contribuinte desde 04.06.1998 (data da
notificação da dívida à executada) a 25.09.2000 (data da apensação ao 3425-1997/102797.2);
8. O processo n.º 3425-1998/10101452.8, foi instaurado a 19.03.1998, por dívidas de IVA do ano
de 1997;
9. Este processo esteve parado por facto não imputável ao contribuinte desde 13.10.1998 (data
da notificação da dívida à executada) a 25.09.2000 (data da apensação);
10. O processo n.º 3425-1998/102273.3 foi instaurado a 01.09.1998, por dívidas de IVA do ano
de 1997;
11. Este processo esteve parado por facto não imputável ao contribuinte desde 20.09.1998 (data
da notificação da dívida à executada) a 25.09.2000 (data da apensação);
12. O processo n.º 3425-1998/102871.5, foi instaurado a 22.10.1998, por dívidas de IVA do ano
de 1998;
13. Este processo esteve parado por facto não imputável ao contribuinte desde 27.10.1998 data
da notificação da dívida à executada) a 25.09.2000 (data da apensação);
14. O processo n.º 3425-1999/100030.6, foi instaurado a 11.01.1999, por dívidas de IVA do ano
de 1998;
15. Este processo esteve prado por facto não imputável ao contribuinte desde 20.01.1999 data da
notificação da dívida à executada) a 25.09.2000 (data da apensação);
16. O processo n.º 3425-2000/103128.7, foi instaurado a 04.10.2000, por dívidas de IVA do ano
de 1998;
17. Este processo esteve parado por facto não imputável ao contribuinte desde 13.11.2000 (data
da notificação da dívida à executada) a 26.07.2004 (data da apensação);
18. Em 17.07.2002, a Administração Fiscal procedeu a diligência com vista à citação da executada
originária (fls. 22 do PEF);
19. Em 02.02.2005, os Serviços de Finanças iniciaram as diligências para cobrança das dívidas
exequenda contra os responsáveis subsidiários;
20. Constatada a inexistência de bens, na sociedade executada, veio a execução a reverter contra
os Oponente, na qualidade de responsável subsidiário, por despacho datado de 12.05.2005, do Chefe
de Finanças;
21. A Oponente Maria de Fátima exerceu as funções de gerente no período compreendido entre
12.07.1995 e 04.09.1997, tendo nesta data renunciado a gerência;
22. O Oponente Amadeu Mouta exerceu as funções de gerente no período compreendido entre
12.07.1995 a 08.09.1998, data em renunciou à gerência;
23. Desde 12.07.1995 até 03.12.1997, para obrigar a sociedade eram necessárias as assinaturas
de dois sócios;
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24. A partir de 03.12.1997 a sociedade era vinculada pela assinatura do Oponente Amadeu Mota
até 08.09.1998;
25. Os Oponentes foram citados da reversão em 16.05.2005, tendo deduzida a oposição em
14.06.2005.
Alicerçou-se a convicção do Tribunal na consideração dos factos provados no teor dos documentos
constante dos autos, dos documentos do processo executivo apenso e nos depoimentos das testemunhas
identificadas a fls. 86 a 88 dos autos, cujos depoimentos se encontram gravados.
As testemunhas inquiridas, prestaram o depoimento de forma séria e credível, tendo merecido a
credibilidade.
Foi inquirida Helena Cristina Almeida Costa, Técnica Oficial de Contas, disse que à data da cessão de quotas a sociedade tinha várias máquinas de costuras e bancas e continuou a laborar. A cessão
de quotas foi efectuada gratuitamente mas com a condição de pagarem as dívidas e que vários clientes
deixaram de pagar.
A testemunha Rui António Silva da Mota Carvalho, gerente comercial, dava assistência às máquinas,
disse que tinha cerca de 12 máquinas as quais já estavam pagas, tendo um valor aproximado de 4 000
contos e equipamento de escritório. E alguns clientes, nomeadamente a Confecções Guimarães, Lda.,
que era o seu principal cliente, não lhe pagou as encomendas efectuadas.
Não resultam provados ou não provados outros factos com interesse para decisão.
3 – O objecto do presente recurso consiste em saber se as dívidas exequendas já prescreveram.
Desde logo, importa referir que não vem posto em causa que o regime de prescrição aqui aplicável
é o previsto na LGT.
Também já vimos que as dívidas exequendas dizem respeito a IVA, relativo aos anos de 1997 e 1998.
Estabelece o artº 48º, n.º 1 da LGT que as dívidas tributárias prescrevem, salvo disposto em lei
especial, no prazo de oito anos, no caso em apreço contados desde a data da entrada em vigor (1/1/99)
daquele diploma legal (cfr. artº 297º do CC).
E a não haver causa interruptiva ou suspensiva da prescrição esse prazo completar-se-ia, nas duas
situações, em 2/1/07.
Sendo assim, no caso dos autos, a instauração das execuções antes da entrada em vigor da LGT,
bem como as posteriores, não assumem qualquer relevância, uma vez que, ao tempo, o artº 49º, n.º 1
da LGT só atribuía efeito interruptivo da prescrição à citação, à reclamação, ao recurso hierárquico, à
impugnação e ao pedido de revisão oficiosa.
Ora, sendo o prazo a aplicar o da LGT, “a instauração da execução e a sua pendência, só por si, não
terão qualquer efeito sobre o prazo de prescrição, pois todo o prazo a considerar decorrerá na vigência
da lei nova, que não reconhece, como vimos, efeito interruptivo e suspensivo derivado da instauração
de execução fiscal” (Jorge Sousa, in Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, pág. 98).
Por outro lado, não se verificou a situação prevista no seu n.º 3, causadora da suspensão do mesmo prazo.
Mas, entretanto, ocorreu um facto que não pode deixar de ser ponderado: os oponentes foram
citados da reversão em 16/5/05.
E é um dos acontecimentos a que o predito artº 49º, n.º 1 confere relevo interruptivo (vide item
25 do probatório).
Ou seja, desde que começou a correr, em 1/1/99, o único facto interruptivo da prescrição que ocorreu
foi a citação dos oponentes, numa altura em que ainda estava em curso o prazo de prescrição.
Sendo certo que, como se escreve no Acórdão desta Secção do STA de 28/5/08, in rec. n.º 154/08, a
respeito dos factos a que é atribuído efeito suspensivo ou interruptivo rege o artº 12º do CC, nos termos
do qual a lei que disponha sobre os efeitos dos factos só visa aqueles que ocorrerem na sua vigência.
De salientar, ainda, que a previsão normativa constante do artº 48º, n.º 3 da LGT não releva no
caso, posto que só os factos interruptivos ou suspensivos referentes ao devedor originário ocorridos
após a sua entrada em vigor estão sujeitos à condição nele prevista, sendo que, contando-se o prazo
a partir da entrada em vigor da LGT, não houve qualquer facto interruptivo ou suspensivo relativo ao
devedor originário a considerar.
Assim sendo e nesta data, ainda não se encontra decorrido o prazo de prescrição das dívidas
tributárias em causa, procedendo, assim a pretensão do recorrente Ministério Público, ao invés do que
se entendeu na sentença recorrida.
4 – Por último, tendo o tribunal recorrido deixado de conhecer dos restantes fundamentos da
oposição por os considerar prejudicados pela solução encontrada para o litígio, impõe-se, agora, o seu
conhecimento se outro facto a tal não obstar.
Assim e de acordo com a petição inicial, para além da prescrição da obrigação tributária, os oponentes invocaram como fundamento da oposição à execução fiscal a falta de culpa na insuficiência do
património da sociedade originária devedora.
Como é sabido, a formação do conceito de culpa tem implícito um juízo de facto que compete às
instâncias apreciar, uma vez que esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo apenas conhece de
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matéria de direito nos recursos directamente interpostos de decisões proferidos pelos tribunais tributários, como é o caso (cfr. artº 12º do ETAF/2002).
Ora, do probatório não constam elementos que nos permitam concluir que os oponentes tiveram
ou não culpa na insuficiência do património da sociedade originária devedora para pagamento das
obrigações tributárias em dívida.
Assim sendo, é evidente que o processo não reúne ainda os elementos necessários ao conhecimento
do restante fundamento de oposição invocado, pelo que se impõe que, por esse motivo, baixem os autos
à 1ª instância para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os factos relevantes dela
apurados, se conheça depois do mérito desse fundamento de oposição.
5 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença
recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância, a fim de aí prosseguirem os seus ulteriores termos,
com vista ao conhecimento das questões que se consideraram prejudicadas, face à solução dada ao
litígio que ora se revogou.
Sem custas, uma vez que os oponentes não contra-alegaram neste STA.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Decisão judicial. Extinção do poder jurisdicional. Reforma. Erro manifesto.
Sumário:
Nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença,
fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da
causa»; e só ao abrigo do n.º 2 do artigo 669.º do mesmo diploma pode proceder
o requerimento de reforma, quando «por manifesto lapso do juiz tenha ocorrido
erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos»,
ou «constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si,
impliquem necessariamente decisão diversa da proferida».
Processo n.º 225-09-30.
Recorrente: Matur — Sociedade de Empreendimentos Turísticos da Madeira, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 “Matur-Sociedade de Empreendimentos Turísticos da Madeira, SA”, notificada do acórdão,
de 2-4-2009, proferido nos presentes autos de reclamação de actos do órgão de execução fiscal, de
fls. 250 a 254, «vem, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 669.º de Código de Processo Civil,
aplicável ex vi alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, requerer a
reforma do acórdão».
1.2 Para o efeito, vem dizer o seguinte, ipsis verbis.
I - DA ADMISSIBILIDADE DA REFORMA DO ACÓRDÃO
1. O presente requerimento apresentado do douto acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de
Administrativo (“STA”), que negou provimento ao recurso interposto pela ora Requerente da decisão
do Tribunal Tributário de Lisboa (“TTL”) proferida no âmbito do processo supra referido, concluindo
pela inadmissibilidade da arguição do incidente de nulidade por omissão de citação do executado como
fundamento de suspensão do respectivo processo executivo, assenta no manifesto lapso do mesmo
Tribunal na determinação da norma aplicável, na qualificação jurídica dos factos e na contradição entre
a decisão da causa e os factos provados em conformidade com documentos juntos aos autos, e que, só
por si, implicam, necessariamente, decisão diversa da proferida, como a seguir melhor se explicitará.
2. Pelo presente requerimento pretende a Requerente ver reformado o mesmo acórdão, nos termos e
para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 669.º do CPC, aplicável ex vi alínea e) do artigo 2.º do CPPT.
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1.1. Da irrecorribilidade do acórdão objecto de reforma
3. De acordo com o disposto no n.º 1 artigo 666.º do CPC, uma vez proferida a decisão fica, de
imediato, esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa,
4. Conquanto, é ainda lícito ao juiz, nos termos do disposto no n.º 2 do mesmo artigo do CPC,
rectificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na mesma decisão - sentença
ou acórdão - e reformá-la.
5. Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 669.º do CPC, “Não cabendo recurso da decisão, é (…) lícito
a qualquer das partes requerer a reforma da sentença [ou acórdão]”. [Sublinhado da Requerente]
6. Reforma que, no presente caso, tem por objecto o acórdão do STA que negou provimento ao
recurso da ora Requerente, e confirmou a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa (“TTL”), concluindo
pela ausência de fundamento para a suspensão do processo executivo quando assente na pendência de
um incidente de arguição de nulidade do mesmo por falta de citação do respectivo executado.
7. “O Supremo Tribunal Administrativo é o órgão superior da hierarquia dos tribunais administrativos e fiscais” (cf. n.º 1 do artigo 212.º da Constituição da República Portuguesa, doravante designada
por “CRP”).
8. Termos em que, sem prejuízo da competência própria do Tribunal Constitucional (“TC”), as
decisões do STA são proferidas em última instância.
9. Sendo que, no caso dos autos, não se encontram preenchidos os pressupostos de recorribilidade
para o TC (cf. n.º 1 do artigo 203.º da CRP e artigo 6.º da Lei n.º 28/82, de 1 de Novembro),
10. Determinando a irrecorribilidade do acórdão objecto do presente requerimento.
1.2. Dos fundamentos materiais da reforma
11. Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 669.º CPC, é lícito a qualquer das
partes requerer a reforma da sentença quando (i) tenha ocorrido manifesto lapso na determinação da
norma aplicável e (ii) constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si,
impliquem necessariamente decisão diversa da proferida.
12. Ora, no recurso apreciado pelo STA, colocava-se a questão de saber se, nos termos e para os
efeitos do disposto nos artigos 52.º da Lei Geral Tributária (“LGT”) e 169.º do CPPT, a arguição da
nulidade por falta de citação do executado relevava para efeitos de suspensão do processo executivo.
13. A esta questão respondeu o STA negativamente, por não considerar aplicável, ao caso, o
disposto nos artigos supra citados.
14. Entendeu o STA no aresto objecto do presente requerimento, em nosso entender bem, e por
interpretação conjunta das normas supra citadas que “poderá ocorrer a suspensão do processo executivo
nos casos de pagamento em prestações, reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à
execução que tenham por objecto a ilegalidade e a inexigibilidade da dívida exequenda, entendendo (...),
por um lado, que são abrangidas todas as situações em que esteja em causa a ilegalidade da cobrança
da dívida, e não apenas a ilegalidade da liquidação subjacente à dúvida exequenda, e, por outro, que
será assim quando o sujeito passivo recorra a outros meios procedimentais e processuais para pôr em
causa a legalidade da dívida (latu sensu), não sendo o artigo 169.º do CPPT, neste sentido, taxativo”.
[Sublinhado da Requerente]
15. E continuou defendendo, mais uma vez bem, que a legalidade da dívida exequenda é um
conceito mais lato que o conceito de legalidade da liquidação.
16. Concluindo todavia, num silogismo imperfeito, que tal conceito não comporta a arguição de
nulidade do processo executivo, afastando a aplicação, ao caso dos autos, da possibilidade de suspensão
do processo executivo para o qual o maior interessado - o executado - não fora citado.
17. Como bem refere o Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa “é inequívoco que a possibilidade
de suspensão (...) prevista [no artigo 52.º da LGT] não se reduz aos casos em que esteja em discussão
a legalidade da dívida exequenda, em sentido estrito, como reflexo da ilegalidade da liquidação subjacente à dívida exequenda, mas abrangerá todos os casos em que esteja em causa a legalidade da sua
cobrança” (cf. Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, vol. II, Áreas
Editora, 2007, pg. 170).
18. Assim, afastado que está o carácter taxativo dos fundamentos de suspensão do processo executivo,
devem relevar para efeitos da respectiva suspensão quaisquer outros meios de reacção através dos quais
se discuta a legalidade da dívida ou da respectiva cobrança (legalidade da liquidação ou da execução),
19. Ora, se tanto o artigo 169.º do CPPT como o artigo 52.º da LGT abrem a porta a fundamentos
de suspensão do processo executivo que não se encontrem expressamente elencados em tais preceitos,
devem relevar, para efeitos de suspensão, quaisquer meios de reacção através dos quais se discuta a
legalidade da dívida ou da respectiva cobrança.
20. Não vemos pois como negar que a nulidade do processo de execução fiscal por falta de citação
seja uma questão de legalidade/validade de cobrança da dívida exequenda (efectuada através do mesmo
processo de execução fiscal) - o que aliás este douto STA também não faz.
21. E arguir a nulidade do processo executivo por falta de citação não é outra coisa que não discutir
a legalidade/validade do mesmo processo executivo e, por isso, discutir a legalidade da cobrança coerciva,
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22. Não podendo, por conseguinte, deixar de consubstanciar fundamento bastante para a suspensão
do processo executivo, para os efeitos dos artigos 52.º da LGT e 169.º do CPPT.
23. E só por lapso, ainda que ostensivo e patente, não obteve a tese da ora Requerente vencimento
no acórdão objecto do presente requerimento.
24. Pois se: (i) este douto STA considera “inequívoco” que a possibilidade de suspensão prevista
nos artigos 52.º da LGT e 169.º do CPPT “(...) abrangerá todos os casos em que esteja em causa a legalidade da sua cobrança”; e (ii) a falta de citação constitui nulidade insanável do processo de execução
fiscal (cf. artigo 165.º, n.º 1 alínea a) do CPPT); a única conclusão lógica e possível é precisamente a
de que a arguição de tal nulidade põe em causa precisamente a legalidade da cobrança da dívida e não
pode por isso deixar de relevar como facto suspensivo da execução.
25. Este douto STA só não retira das premissas elencadas aquela conclusão necessária porque parte
do pressuposto errado, e que os próprios documentos juntos aos autos contrariam, de que a Requerente
poderia ter deduzido oposição.
26. Na realidade, este douto Tribunal é peremptório ao afirmar que “(...) o executado - quer tenha sido regularmente citado, quer haja sido citado de modo irregular -, na verdade, pode sempre, e
nas palavras da ora recorrente «arguir por via de oposição judicial todos os vícios relacionados com a
inexigibilidade da dívida e com isso ver suspenso o processo executivo»”
27. Acrescentando que “(...) bastaria que esta [a Requerente] houvesse deduzido (e tivesse sido
recebida) oposição à execução - suposta ainda evidentemente a existência de penhora ou garantia bastante da “dívida exequenda e acrescido “. Não no fez. Sibi imputet.”.
28. Ora, há em tal informação diversos lapsos que importa esclarecer.
29. Desde logo, a possibilidade de deduzir oposição depende da citação, como bem afirma este
douto STA, ainda que irregular.
30. Contudo, o pressuposto errado de que parte é exactamente esse, parecendo esquecer que no
caso concreto NÃO HOUVE CITAÇÃO, ou seja, a nulidade arguida é a falta de citação, que constitui
nulidade precisamente porque coarcta o direito a apresentar oposição.
31. O mesmo será dizer, que fica a Requerente ilegalmente privada do direito de acesso aos meios
de reacção que consubstanciam os fundamentos típicos de suspensão do processo executivo,
32. Termos em que, não pode a Requerente, contrariamente ao que afirma este douto STA, queixar-se de si mesma, mas antes queixar-se da Administração Tributária, que ao ilegalmente omitir a citação
da Requerente, não lhe permitiu deduzir oposição e ver por essa via suspenso o processo executivo.
33. Relembre-se que o processo executivo em causa tem por objecto uma dívida de IRC de 1999,
que a Requerente, como resulta indiscutivelmente provado do doc. n.º 8 junto aos autos, pagou integralmente em 8 de Agosto de 2006.
34. Em face de tal pagamento integral, o processo executivo foi devidamente extinto, nessa
mesma data, conforme resulta de diversos documentos juntos, desde logo da tramitação constante do
doc. n.º 13.
35. Em 18 de Dezembro de 2006 foi reactivado o processo extinto por pagamento integral, sendo
certo que a Requerente não foi, até à presente data, citada em tal processo, que até onde era do seu
conhecimento se encontrava extinto.
36. Assim, a Requerente requereu e procedeu ao pagamento integral de um processo executivo
que a Administração Tributária obviamente, e nos termos da lei, extinguiu.
37. Contudo, a mesma Administração Tributária entendeu, meses depois da extinção, “reactivar”
um processo executivo inexistente (porque havia sido extinto), sem disso dar conhecimento à Requerente através da competente e necessária citação,
38. Assim impedindo o direito de da ora Requerente se opor.
39. Nos termos do n.º 2 do artigo 35.º do CPPT, a citação é “o acto destinado a dar conhecimento
ao executado de que foi proposta contra ele determinada execução”
40. Devendo no mesmo acto de citação, por imperativo legal, ser comunicado ao sujeito passivo
quais os prazos para oposição à execução e para apresentação do requerimento para pagamento em
prestações ou dação em pagamento (cf. n.º 1 do artigo 189.º e artigo 190.º, ambos do CPPT).
41. Como bem afirma o Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa “Na sequência da citação, o
citado, além de deduzir oposição à execução, pode requerer o pagamento em prestações ou a dação em
pagamento (art.º 189º, n.ºs 1 a 3, 190º, n.º 1, 196º, n.º 1, e 201º, n.º 1 deste Código) e arguir nulidades
no próprio processo de execução, designadamente a nulidade da citação por inobservância de formalidades legais” (Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Vol. II, Áreas
Editora, 2007, pg. 312).
42. A citação é, por isso, um momento fundamental, em que o citado toma conhecimento da
pendência de um processo executivo que contra si pende e dos direitos que lhe assistem, abrindo-se o
prazo para que possa contestar judicialmente a legalidade da mesma execução.
43. Motivo pelo qual, o legislador penaliza com o vício de nulidade insanável a falta de citação,
sempre que esta possa prejudicar a defesa do interessado (cf. artigo 165.º, n.º 1 a) do CPPT).
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44. Ora, se é facto assente que, no caso dos autos, se está perante uma situação de verdadeira e
própria omissão de citação para o processo executivo,
45. Assim se privando o executado do tempestivo exercício do direito de oposição à execução,
46. Com prejuízo claro para a sua defesa,
47. Não nos resta se não concluir pela nulidade insanável do processo de execução fiscal, por
falta de citação do executado.
48. Aliás, a falta de citação da Requerente é notória e resulta clara dos documentos juntos à reclamação judicial (desde logo da tramitação do processo junta ao doc. n.º 13 e do doc. n.º 9), pelo que
não se vê sequer como pode este douto STA sugerir que a Requerente poderia, querendo, ter deduzido
oposição, quando não foi citada para o efeito.
49. O STA partiu pois, erroneamente, do pressuposto de que se estava perante uma situação de
citação irregular,
50. Quando, na verdade, não houve lugar a citação, regular ou irregular, da Requerente.
51. Termos em que, salvo o devido respeito, não pode o STA exigir a alguém que se defenda de
um acto que, sem culpa, desconhece.
52. Mais, que desconhece sem obrigação de conhecer.
53. A situação exposta é ainda mais surpreendente quando confrontada com o acórdão deste douto
STA, de 25 de Março de 2009 (proc. n.º 923/08), que se pronunciou sobre a competência material do TTL
para apreciar, em primeira instância, a nulidade do processo executivo por falta de citação do executado.
54. É que nesse acórdão, e a propósito do mesmo processo executivo, considerou este douto STA
que a Requerente não foi “citada para intervir na execução fiscal em causa, instaurada para cobrança
da quantia € 96.218,10, relativa a IRC do ano de 1999 (...)”,
55. “Sendo a falta de citação, nesta situação, susceptível de prejudicar a defesa do citado, coarctado
que fica da possibilidade de deduzir oposição (cfr. art.º 196.º do CPPT)”,
56. Note-se que o acórdão transcrito teve como relator o Ilustre Conselheiro Pimenta do Vale,
pertencendo ao colectivo, e como asa o Ilustre Conselheiro Jorge Lino.
57. Ora, tais ilustres Conselheiros integram também o colectivo do acórdão ora em causa e cuja
reforma se pretende, sendo o Ilustre Conselheiro Jorge Lino, precisamente, o seu relator.
58. Ou seja, os mesmos Ilustres Conselheiros que afirmam de forma peremptória, no acórdão tirado
no processo n.º 923/08, que a Requerente não foi citada no processo executivo n.º 3247200101040600
e que essa falta prejudicou a sua defesa, coarctando lhe a possibilidade de deduzir oposição, afirmam
no acórdão aqui em crise que poderia tê-lo feito.
59. Fica pois claramente demonstrado, quer porque tal resulta cabalmente dos documentos juntos
à reclamação judicial, quer do recente acórdão proferido por este douto STA no processo n.º 923/08,
que a Requerente não foi citada, ficando assim coarctada a sua possibilidade de deduzir oposição, pelo
que o acórdão não pode deixar de ser reformado neste ponto.
60. Ora, não tendo a Requerente sido citada, ficou naturalmente coarctada a possibilidade de deduzir oposição, pelo que é inteiramente verdadeira e de toda a acuidade a conclusão 8. do seu recurso
transcrita no acórdão, segundo a qual “a solução propugnada pela sentença recorrida conduziria a uma
solução inadmissível: um contribuinte regularmente citado poderia apreciar e arguir por via de oposição
judicial todos os vícios relacionados com a inexigibilidade da dívida e com isso ver suspenso o processo executivo; ao passo que um contribuinte a quem não foi sequer dada a oportunidade de sindicar
judicialmente tais vícios (porque não foi citado) e arguísse a nulidade do processo por falta de citação
veria o processo executivo correr temos enquanto não fosse apreciada a nulidade invocada.”.
61. É que na realidade, se a Requerente não foi citada - como é certo que não foi - não pode
exercer o meio de defesa que lhe permitiria ver suspenso o processo executivo, não lhe sendo sequer
possível prestar garantia idónea.
62. Assim, e na realidade, se a Administração Tributária tivesse actuado nos termos legalmente
prescritos e citado a Requerente, esta poderia ter deduzido oposição e requerido a prestação de garantia
para suspensão do processo executivo.
63. Como a Administração Tributária não o fez, atropelando a lei, a falta de atribuição de relevo
à arguição de nulidade como tendo efeito suspensivo levaria a que a Requerente não tivesse o direito a
ver suspenso o processo executivo até à decisão que venha a recair sobre a nulidade arguida.
64. Por outras palavras, a ilegalidade cometida pela Administração Tributária - que consubstancia
nulidade do processo executivo por falta de citação - permitiria à mesma Administração Tributária cobrar
coercivamente a dívida que, na falta de tal atropelo, não poderia cobrar coercivamente pela pendência
da oposição à execução e consequente suspensão do processo executivo.
65. Ou seja, a Administração Tributária atropela os princípios legais vigentes, não cita a Requerente,
veda-lhe o direito a deduzir oposição, e é premiada por isso, sendo-lhe permitido cobrar coercivamente
uma dívida que se tivesse cumprido a lei teria essa cobrança suspensa...
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66. É pois notório o desacerto da decisão, que só pode chegar a tal conclusão por partir do pressuposto, que já vimos não ser correcto, de que a Requerente poderia ter deduzido oposição, o que não
é verdade, como o próprio douto STA já reconheceu expressamente.
67. E nem se diga que os meios de reacção a que deve ser atribuído efeito suspensivo não elencados
são apenas aqueles em que seja invocado um fundamento de inexigibilidade da dívida.
68. É que a arguição de nulidade por falta de citação está a montante dessa questão, uma vez que
a falta de citação, ao coarctar a possibilidade de deduzir oposição, situa-se antes de o contribuinte poder
sequer invocar qualquer fundamento de inexigibilidade.
69. Pois se a falta de citação veda a possibilidade de discutir a legalidade da cobrança coerciva,
discutindo todavia a legalidade do próprio processo executivo, é evidente que o processo executivo
tem necessariamente que se suspender enquanto a nulidade arguida é apreciada.
70. De outra forma, e porque lhe foi vedada a possibilidade de deduzir oposição, a Requerente
não tem como prestar garantia nem suspender o processo, o que significa que poderá ser penhorado e
vendido o seu património e extinto o processo executivo.
71. Se a final se concluir - como aliás este douto STA já concluiu no proc. 923/08 -, que a Requerente não foi citada e que por isso a nulidade se verifica, o processo executivo já estará extinto e não
pode por isso ser deduzida qualquer oposição....
72. Pensemos numa situação em que determinado contribuinte pretendia invocar, em sede executiva, a prescrição da dívida ou a caducidade do direito à liquidação.
73. Se for citado, o contribuinte deduz oposição e é-lhe permitido suspender o processo mediante
prestação de garantia.
74. Se não for o que constitui uma nulidade - o contribuinte pode arguir a nulidade, o que é sem
dúvida discutir a legalidade do processo executivo, mas tal não teria efeito suspensivo, pelo que veria
penhorado e vendido o seu património e extinto o processo executivo.
75. Estava pois encontrada a forma de a Administração Tributária poder ver satisfeitas coercivamente as dívidas que de outra forma não poderia cobrar - deixava de citar o executado, retirava-lhe o
direito a deduzir oposição e ver suspenso o processo e cobrava a dívida que, de forma legal, não poderia
cobrar (em face da suspensão).
76. Assim, não restam dúvidas que o lapso ostensivo e patente em que incorre o acórdão objecto
do presente requerimento, traduzido na consideração de que bastaria à ora Requerente deduzir oposição
para ver satisfeitas as suas pretensões de suspensão do processo executivo, quando a mesma não foi,
sequer, citada para o mesmo processo, foi causa do sentido imprimido à decisão que inquinou.
77. Dir-se-á pois, em conclusão, que a solução consagrada no acórdão cuja reforma se pretende
pode apenas compreender-se à luz do pressuposto erróneo em que a mesma assenta - o de que a Requerente poderia, querendo, ter deduzido oposição.
78. Clarificada esta questão, e tendo aliás os Ilustre Conselheiros que a subscrevem já a admitido
expressamente no acórdão proferido no proc. 923/08, que a citação não teve lugar e que por isso foi
vedada à Requerente a possibilidade de deduzir oposição, não poderá deixar de ser revista a decisão à
luz desta questão fundamental.
79. Atenta a falta de citação da Requerente, parece evidente que a arguição de tal nulidade não é
mais do que a discussão sobre a legalidade do processo executivo, pelo que não pode deixar de atribuir-se a tal arguição efeitos suspensivo, nos termos dos artigos 52.º da LGT e 169º. do CPPT, precisamente
porque, tal como se afirma, e bem, no acórdão aqui em causa, referindo-se à dívida exequenda “(…) é
inegável que a possibilidade de suspensão aqui prevista (..) abrangerá todos os casos em que esteja em
causa a legalidade da sua cobrança (..)”.
II - DOS EFEITOS DA REFORMA
80. A possibilidade de reforma de sentenças/acórdãos, não obstante o esgotamento do poder jurisdicional do tribunal que os proferiu, encontra base legal no n.º 2 do artigo 669.º do CPC, aplicável
aos autos por força do disposto no artigo 2.º alínea e) do CPPT.
81. E «Sobre o sentido do dispositivo contido neste normativo [v.g. o n.º 2 do artigo 669.º do
CPC], encontra-se firmada jurisprudência no sentido de que “a faculdade ali prevista reveste índole
excepcional, permitindo ao juiz alterar posteriormente (assim se limitando a regra contida no n.º 1 do
art.º 666.º do mesmo Código) o sentido da sua decisão mediante a correcção de um erro manifesto na
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos ou constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida
e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração (n.º 2 do artigo 669.º CPC).» (cf.
Ac. STA de 06-06-2007, proc. n.º 0154/07) [Sublinhado da Requerente]
82. Assim, demonstrado que está o preenchimento dos pressupostos de aplicação do n.º 2 do
artigo 669.º do CPC, estatui o mesmo normativo que deve o juiz alterar “(…) o sentido da sua decisão
mediante a correcção de um erro manifesto na determinação da norma aplicável (...) e na qualificação
jurídica dos factos”, e a correcção da apreciação dos factos assentes e documentados nos autos que, só por
si, implicam, necessariamente, decisão diversa da proferida no acórdão objecto do presente requerimento.
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Nestes termos e nos melhores de Direito deve ser dado provimento ao presente requerimento e,
em consequência, ser reformado o acórdão do STA no sentido de, considerando que a Requerente não
foi citada no processo executivo e lhe foi por essa via vedada a possibilidade de deduzir oposição e
obter a suspensão do mesmo, determinar a ilegalidade do despacho reclamado, ordenando a suspensão
do processo executivo com fundamento na pendência do requerimento de arguição de nulidade por
falta de citação do executado para o processo de execução fiscal que corre termos junto do Serviço de
Finanças de Lisboa 2.
1.3 Não houve resposta da parte contrária.
1.4 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil, «Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa» [n.º 1]; «É lícito, porém, ao
juiz rectificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na sentença e reformá-la,
nos termos dos artigos seguintes» [n.º 2].
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil, que permite o
“Esclarecimento ou reforma da sentença”, «Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer
das partes requerer a reforma da sentença quando, por manifesto lapso do juiz tenha ocorrido erro na
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos» [alínea a)]; e, quando «constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente
decisão diversa da proferida» [alínea b)].
A expressão “lapso manifesto” não tem, no n.º 2, o mesmo alcance que no art. 667 (“inexactidões
devidas a (…) lapso manifesto”): não se trata já de erros revelados pelo próprio contexto da sentença
ou de peças do processo para que ela remete, nem de omissões sem consequência no conteúdo da decisão, mas de erro revelado por recurso a elementos que lhe são exteriores – cf. José Lebre de Freitas,
e outros, no Código de Processo Civil Anotado, vol 2.º, em anotação ao artigo 669.º.
Para obter a reforma de uma decisão judicial, exige a lei, como se vê, que «por manifesto lapso do
juiz tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos»; ou
«constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração».
2.2 A ora requerente – que neste processo começou por levantar um incidente de arguição de
nulidade por falta de citação – configura o presente pedido de reforma como um novo recurso jurisdicional, onde, aliás, aduz inclusivamente matéria de facto. Na verdade, a ora requerente, conforme
pedido expresso que faz, pretende, além do mais, que o Supremo Tribunal Administrativo considere,
hic et nunc, «que a Requerente não foi citada no processo executivo e lhe foi por essa via vedada a
possibilidade de deduzir oposição e obter a suspensão do mesmo».
Mas a questão que o acórdão reformando resolveu foi a de saber se a arguição da nulidade de
falta de citação na execução fiscal «releva para efeitos de suspensão do processo executivo, nos termos
do art.º 169.º do CPPT» – questão única que nestes termos havia sido colocada ao Tribunal de recurso
pela recorrente, ora requerente.
Outra, aliás, não podia ter sido a questão decidenda, quer em face do teor do despacho proferido
no processo executivo pelo órgão da execução fiscal, quer em face do conteúdo da sentença recorrida.
Com efeito, o despacho do órgão da execução fiscal é do seguinte teor, ipsis verbis (cf. o ponto
14. do probatório do acórdão reformando).
Pelo requerimento entregue em 11/08/2008, vem a executada Matur-Sociedade de Empreendimentos Turísticos da Madeira, S.A. solicitar a suspensão do Processo executivo acima identificado,
com fundamento na interposição de um recurso junto do Tribunal da decisão de um requerimento de
incidente de arguição de nulidade por falta de citação.
Ora, não tendo o legislador considerado tal situação, para efeitos suspensivos, não merece o pedido
deferimento, por falta de tipicidade na Lei.
E a sentença recorrida confirmou o despacho do órgão da execução fiscal, de não suspensão do
processo executivo – seguindo aliás o entendimento de Jorge Lopes de Sousa, no Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, vol. II, 5.ª edição, Lisboa, Áreas Editora, 2007,
pág. 171, de não se poder considerar que se encontrem reunidos os pressupostos legais para a atribuição do efeito suspensivo «quando esteja em causa um incidente de arguição de nulidades processuais,
independentemente da forma que o mesmo assuma».
Por sua vez, o acórdão reformando, negando provimento ao recurso, respondeu à questão decidenda (suspensão, ou não, do processo executivo), dizendo que a arguição da nulidade de falta de
citação na execução fiscal não «releva para efeitos de suspensão do processo executivo, nos termos
do art.º 169.º do CPPT».
Como assim, não é caso de que «por manifesto lapso do juiz tenha ocorrido erro na determinação da
norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos». Nem a ora requerente indica ou especifica que
«constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração».
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Na verdade, a profusa peça de 82 artigos, consignada supra no ponto 1.2 – que nomeia a despropósito e sem fidedignidade (cf., v.g., o seu artigo 14.), do mesmo passo que labora em erro notório
acerca do objecto do acórdão que ataca –, evidencia-se completamente alheia e, por isso, imprestável
a um pedido de reforma que se houvesse de pretender fundamentado na lei.
Assim sendo, não pode proceder o presente requerimento de reforma do acórdão em causa.
Estamos deste modo a concluir, em súmula, que, nos termos do artigo 666.º do Código de Processo
Civil, «Proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria
da causa»; e só ao abrigo do n.º 2 do artigo 669.º do mesmo diploma pode proceder o requerimento de
reforma, quando «por manifesto lapso do juiz tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável
ou na qualificação jurídica dos factos», ou «constem do processo documentos ou outro meio de prova
plena que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida».
3. Termos em que se indefere o presente requerimento de reforma.
Custas pela requerente, com a taxa de justiça de sete unidades de conta.
Lisboa, 17 de Junho 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do Vale.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de facto.
Sumário:
Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos factos que não foram levados ao probatório, e dos quais o recorrente retira relevantes ilações jurídicas, é
competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo e não o Supremo
Tribunal Administrativo.
Processo n.º 231/09-30.
Recorrente: FNAC PORTUGAL, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. FNAC PORTUGAL – Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos, Multimédia
e Produtos Técnicos, Ld, (antes denominada SDLDM – Sociedade de Distribuição de Livros, Discos e
Multimédia, Ld.), com sede na Avenida Severiano Falcão, n. 3, Sacavém, impugnou judicialmente, junto
do então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa a liquidação de IRC, relativa ao exercício de 1999.
O Mm. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Supremo Tribunal. Formulou as seguintes
conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1. Conforme enunciado supra foram dados como provados, na douta sentença do Tribunal a quo
vários factos, dos quais destacámos que os serviços prestados são os previstos no contrato.
2. Os serviços mencionados pela Recorrente, que se encontram no respectivo contrato supra
mencionado, não foram questionados nem foram objecto de correcção pela Administração Fiscal, tal
como decorre da matéria de facto dada como provada na douta decisão do Tribunal a quo.
3. Aliás, não houve uma correcção dos custos considerados para efeitos de cálculo do imposto, o
que seria a consequência da rejeição dos serviços prestados, nos termos do artigo 23º do CIRC.
4. Perante os factos dados como provados, a Recorrente não se conforma com a douta decisão
tomada pelo Tribunal a quo, em matéria da análise da questão de direito.
5. A Administração Fiscal é do entendimento que os montantes pagos pela Recorrente à FNAC,
S.A. têm a natureza de “redevances/royalties”.
6. Discorda a Recorrente, visto que o pagamento realizado pela Recorrente à FNAC, S.A., da
factura anual relativa a 19991 descrita como “Prestation Annuelle FNAC, S.A.”, corresponde a uma
remuneração de uma multiplicidade de serviços abrangidos por um acordo reduzido a escrito entre a
FNAC, SA e a recorrente denominado “Contract for the supply of services, advice and assistance”,
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que integra o tipo de “acordo de prestação de serviços intragrupo” sendo que nenhum desses serviços
pode ser qualificado como dando origem a uma prestação de royalties.
7. Em matéria de qualificação de royalties a CDT, com apoio na Convenção Modelo, no seu
artigo 13º, n. 3, determina o seguinte:
“...as retribuições de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito
de autor sobre uma obra literária, artística ou científica, incluindo os filmes cinematográficos, de uma
patente, de uma marca de fabrico ou de comércio, de um desenho ou de um modelo, de um plano, de
uma fórmula ou de um processo secretos, bem como pelo uso ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por informações respeitantes a uma experiência adquirida
no sector industrial, comercial ou científico”.
8. No âmbito da legislação interna, o CIRC considera como obtidos em território português os
seguintes rendimentos:
“Rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial e bem assim da prestação
de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico”
(cfr. sub-alínea 1) da alínea c) do n. 3 do referido artigo 4.º;
“Rendimentos derivados do uso ou da concessão do uso de equipamento agrícola, industrial,
comercial ou científico (cfr. sub-alínea 2) da alínea c) do n. 3 do referido artigo 4º).
9. Rendimentos que estão sujeitos a retenção na fonte, nos termos das alíneas a) e b) do n. 1 do
artigo 88º do Código do IRC.
10. Ora, a FNAC, S.A. disponibiliza serviços de aconselhamento e assistência em diversas áreas,
entre as quais, financeira, comercial, técnica, industrial e administrativa (cf. matéria de facto dada como
provada), no âmbito do acordo de prestação de serviços.
11. Ao contrário, as royalties provêm, em regra, “de bens ou direitos que relevam das diferentes
formas de propriedade literária e artística, dos elementos da propriedade industrial e comercial” e,
bem assim, “das informações respeitantes a uma experiência prática adquirida no domínio industrial,
comercial ou científico” cfr. Convenção Modelo).
12. Como já mencionámos, as remunerações pagas por informações atinentes a experiência obtida no sector industrial, comercial ou científico integram o conceito de know-how, devendo este ser
entendido como “o conjunto não divulgado de informações técnicas susceptíveis ou não de protecção
por patente, necessárias à reprodução industrial de um produto ou processo directamente e em idênticas
condições” de acordo com a definição que lhe foi dada pela Association des Bureaux pour la Protection
de la Propriété Industrielle (cfr. Convenção Modelo).
13. Assim, podemos verificar que no presente caso concreto não está em causa o know-how, visto
que segundo o Prof. Alberto Xavier a convenção de know-how é caracterizada pelo “facto de uma das
partes fornecer à outra o seu especial conhecimento e experiência para que esta o use por sua própria
conta, ficando porém ignorados do público” (sublinhado nosso).
14. A Convenção Modelo esclarece ainda o seguinte:
“Este contrato difere pois dos que englobam prestações de serviços em que uma das partes se
obriga, por força dos conhecimentos correntes da sua actividade, a executar um trabalho para a outra
parte”. (sublinhado nosso).
15. Ora, à Recorrente não foi fornecido qualquer conhecimento e experiência que devam ficar ignorados do público, incluindo informações e conhecimentos confidenciais ou, de alguma forma, secretos.
16. Não há uma transmissão de experiência que possa ser qualificada como royalties, para tal
teríamos de estar perante informação sigilosa e que deva corresponder a um conhecimento exclusivo e
único de uma determinada entidade no sector industrial, comercial ou científico, o que manifestamente
não se verifica (as lojas estão abertas ao público...).
17. Os serviços prestados traduziram-se apenas em despesas nas seguintes áreas: publicidade;
informática; direcção geral e comercial, área financeira, área jurídica e do desenvolvimento; e dos
estudos comuns às sociedades do Grupo.
18. A Administração Fiscal nunca contestou estes factos.
19. Pelo exposto, verifica-se uma relação entre os serviços prestados e a definição de acordo de
prestação de serviços intragrupo decorrente do artigo 12º da Portaria n. 1446C/2001 de 21 de Dezembro:
“1 - Há acordo de prestação de serviços intragrupo quando uma entidade membro de um grupo
disponibiliza ou realiza para os outros membros do mesmo um amplo conjunto de actividades, designadamente de natureza administrativa financeira ou comercial.
2 - No acordo de prestação de serviços intragrupo celebrado entre entidades relacionadas a aplicação do princípio referido no artigo 1º exige que a actividade prestada constitua um serviço com valor
económico que justifique, para o membro do grupo que dele é destinatário, o pagamento de um preço ou
a assunção de um encargo que este estaria disposto a pagar ou a assumir em relação a uma entidade independente ou, bem assim, a realização de uma actividade a executar para si próprio” (sublinhado nosso).
20. Relativamente à determinação do preço dos serviços esta pode ser feita adaptando um método directo (o método do preço comparável de mercado ou o método do custo majorado) ou caso não
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seja possível deverá ser adoptado o método indirecto “o qual consiste em repartir os custos globais
de serviços prestados pelas várias entidades do grupo com base numa chave de repartição apropriada,
que traduza a quota-parte do valor dos serviços atribuível a cada uma das entidades destinatárias e
que permita obter um custo análogo ao que entidades independentes estariam dispostas a aceitar em
operação não vinculada comparável”.
21. A repartição de custos acima mencionada será aferida de acordo com o n. 2 7 do mesmo
artigo 12º da Portaria:
“A chave de repartição referida no número anterior dever ser construída com base em indicadores
que reflictam de forma adequada a natureza e a utilização dos serviços prestados, podendo ser aceites,
designadamente, o volume de vendas, a margem de lucro bruto, as despesas com o pessoal e as unidades
produzidas ou vendidas” (sublinhado nosso).
22. Há assim uma prestação de serviços pela FNAC. S.A. à Recorrente, assim como a outras
filiais do Grupo, o que resultou para a Recorrente no pagamento dos serviços de acordo com o critério
de repartição de custos definido no Contrato, ou seja com base no volume de vendas.
23. Ao invés do entendimento do Tribunal a quo, podemos verificar que o escopo do presente
contrato é o interesse comum do Grupo, uma vez que os custos repartidos se referem a serviços similares em todo o Grupo.
24. Aliás, revela-se um interesse de uniformização do Grupo em todas as áreas reflectidas no
Contrato, visto que as despesas referidas abrangem o desenvolvimento do Grupo, o que se reflecte
principalmente nos serviços de direcção geral e comercial e nos estudos comuns às sociedades
do Grupo.
25. Por último, o facto de a modalidade de pagamento adoptada ter sido fixada com base no volume
de vendas e não com base nas horas de trabalho despendido pelo prestador é, ao contrário do afirmado
pelo Tribunal a quo, um factor que permite identificar o Contrato aqui em causa como um acordo de
prestação de serviços intragrupo, nos termos do artigo 12º, nºs 6 e 7, da Portaria n. 1446-C/2001 de 21
de Dezembro, supra transcrito.
26. A fixação da modalidade de pagamento com base no volume de vendas não é mais do que a
repercussão das vantagens ou benefícios de cada parte por participar no acordo.
27. A modalidade de pagamento adoptada é consistente com a definição de acordo de prestação
de serviços intragrupo.
28. Qualificando o presente contrato como acordo de prestação de serviços intragrupo este é
também sujeito a retenção na fonte.
29. Porém, por aplicação da CDT, no termos do seu artigo 7º, verifica-se a não sujeição a tributação
dos rendimentos provenientes da prestação de serviços a uma entidade de outro Estado contratante.
30. Desta forma, a remuneração da presente prestação de serviços não está sujeita a retenção na fonte.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o tribunal é hierarquicamente incompetente para conhecer do
recurso.
A recorrente discorda.
Foram colhidos os vistos legais.
Cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1) A impugnante é uma sociedade por quotas constituída para o exercício da actividade de comercialização de livros, discos e produtos multimédia, cujo capital social é da titularidade da FNAC,
S.A., com sede em França, na percentagem de 99,96%;
2) Em resultado de uma de acção de inspecção externa aos exercícios de 1998, 1999, e 2000, foi
alterado o lucro tributável relativo ao IRC de exercício de 1999, do montante declarado de € 2.102.576,32
para o montante corrigido de € 2.398.289,49, tendo sido apurado imposto em falta, não retido e não
entregue, no montante de € 33.454,63;
3) De acordo com o relatório da inspecção, o imposto apurado em falta resulta da contabilização
pela impugnante de nota de débito emitida pela FNAC, S.A., a título de redevances/royalties, sem que
tivesse efectuado a respectiva retenção na fonte e entrega nos cofres do Estado do imposto retido;
4) A Administração Fiscal dá, para as correcções referidas nos pontos anteriores, a seguinte fundamentação:
“4 – Royalties
O sujeito passivo contabilizou na conta 62.2.3.6.00008 - trabalhos especializados) nos exercícios
de 1998, 1999 e 2000 notas do débito emitidas pela Fnac a titulo de redevances / royalties nos valores
respectivos de 7.890.930$00, 44.713.669$00, e 109.415.540$00, não tendo sobre estes valores procedido
à retenção na fonte, traduzindo-se esta omissão, no incumprimento do disposto nos artigos actuais 80 n.
2 alínea c) e 88 do CIRC. O sujeito passivo foi alertado para esta omissão, tendo informalmente referido,
que não retivera o imposto na fonte e não invocara a CDT celebrada entre Portugal e França porque, no
seu entendimento os custos em causa não configuravam a figura de redevances ou royalties e que os
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custos contabilizados foram custos de meras prestações de serviço prestadas pela Fnac. A argumentação apresentada pelo S.P. não colhe, porque a nota de débito emitida pela FNAC em 1998 no valor de
7.890.930$ refere expressamente a palavra “redevances anuais do exercício” e no ponto 16 do anexo
ao balanço e à demonstração de resultados é evidenciado no mapa e no resumo ai apresentados, que
o saldo da conta de fornecedores da Fnac é derivada, entre outras rubricas, dos débitos com royalties.
Nos termos do exposto propõe-se que sejam corrigidos e calculados o imposto não contabilizado e não
retido na fonte, aplicando-se aos valores declarados a taxa de 20% como se segue:
Exercício moeda valor contabilizado * taxa = imposto em falta
1999 escudos 44.713.669 * 15% = 6.707.050
1999 euros 223.030.84 * 15% = 33.454,63
(...)
VIII -Resposta ao direito de audição
O sujeito passivo foi notificado para, querendo, exercer o direito de audição, nos termos do artigo 60
da LGT, sobre as propostas de correcção contidas no projecto de conclusões do relatório.
No prazo que lhe foi concedido para o efeito, o sujeito passivo veio ao processo manifestar o seu
inconformismo quanto à proposta de correcção assinalada no ponto 4 deste relatório - retenção na fonte
de royalties – e em relação às propostas de correcção, evidenciadas nos pontos 5 e 6 deste relatório o
Sujeito passivo não se pronunciou em sede de audição prévia, reservando-se contudo, o direito de, a
posteriori, usar os meios de defesa que lhe são conferidos por lei.
O Sujeito passivo não se conformou com a proposta de correcção de imposto, que deveria ter sido
retido na fonte, relativos aos custos contabilizados na conta 62.2.3.6.00008 a título de royalties, alegando
uma errada qualificação jurídica das operações em análise, erro este da sua responsabilidade, conforme
evidenciado numa das facturas emitida pela Fnac SA e no texto anexo ao balanço e à demonstração de
resultados, em que se afirma expressamente que a dívida da SDLDM em relação à Fnac é constituída,
entre outras rubricas, por royalties. No direito de audição o S.P. não se pronunciou quanto ao texto
anexo ao balanço e à demonstração de resultados.
Na Sua contestação, o S.P. esclarece que as operações que estão subjacentes aos custos em análise,
que ele mesmo denominou de royalties, são prestações de serviços que se traduzem na partilha de custos
de remunerações, custos de funcionamento, seminários, custos de estudos de implantação, estudo de
implementação do SAP, manutenção de x’pert etc. realizados pelos departamentos de comunicação
e marketing e informática e as direcções jurídica, de auditoria interna, financeira, internacional e de
desenvolvimento da Fnac S.A com critérios de repartição baseado no volume de negócios, custos estes
que foram debitados à SDLDM.
Analisadas as alegações do sujeito passivo e estudado o assunto controvertido e tendo em atenção
o Conceito de royalties definido no artigo 13 n. 3 da C.D.T. celebrado entre Portugal e a França, é nosso
entendimento que as operações descritas no parágrafo anterior, integram-se no conceito de royalties,
mormente na última parte, e passa-se a transcrever “e por informações respeitantes a uma experiência
adquirida no sector industrial, comercial ou científico”.
Com efeito a Fnac chamou a si a execução de tarefas de realização de seminários, de estudos de
implantação e de implementação de SAP entre outras, dado que é portadora inegável de uma experiência
na área comercial e detém o Know-how na prestação deste tipo de serviços, conhecimentos estes que
requerem especiais qualificações e competências para as quais a SDLDM não está preparada.
Assim não se partilha da opinião do sujeito passivo de que se está perante operações de simples
prestações de serviços já que para a realização daqueles serviços são requeridos conhecimentos especializados diversos e sobretudo experiência adquirida na vertente comercial. (...)” (cfr. fls. 13, 14 e 17
a 19 do processo instrutor junto aos autos);
5) Da contabilidade da impugnante consta a inscrição na conta 62,2.3.6.00008 - trabalhos
especializados do montante de 44.713.669$00, para o exercício de 1999, relativo a nota de débito
emitida pela FNAC S.A. a título de royalties, tal como constado anexo ao balanço e à demonstração
de resultados;
6) A impugnante integra um grupo composto por várias empresas, controlado pela FNAC, S.A.
com sede em França, a qual disponibiliza serviços de aconselhamento e assistência em várias áreas,
entre as quais, financeira, comercial, técnica, industrial, administrativa, mediante a retribuição calculada
em função do volume de vendas;
7) Com base nas correcções efectuadas, foi liquidado adicionalmente IRC e juros compensatórios, para o exercício de 1999, no montante total de € 38.882,53, com prazo limite de pagamento em
04-09-2002;
8) Em 2/12/2002 deu entrada, no serviço de finanças de Loures 4 Sacavém a petição inicial da
presente impugnação.
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3. Importa liminarmente decidir a questão prévia suscitada pelo Exmº Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria (vide artºs 101º e 102º do
C. P. Civil, 16º do CPPT, 5º do anterior ETAF, aqui aplicável, e 2º e 3º da LPTA), prejudicando, se
procedente, a apreciação e julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.
Vejamos pois.
Dispõe o art. 32º, alínea b) do referido ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“...
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria de direito, este Supremo Tribunal
será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto, não será este Supremo Tribunal o
competente mas sim a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face ao
disposto no art. 41º, 1, alínea a) do referido ETAF.
O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em razão da hierarquia, deste Supremo
Tribunal.
Escreveu o EPGA no seu douto parecer:
“As 6ª, 15ª e 17ª conclusões exprimem proposições fácticas (das quais a recorrente pretende
extrair consequência jurídica) que contrariam o juízo conclusivo fáctico segundo o qual os serviços
prestados pela FNAC, SA à impugnante tiveram por objecto a transmissão de Know-how, dado que a
mesma forneceu o seu especial conhecimento e experiência, adquiridos no sector comercial para que
esta o use por sua própria conta (III C) Do direito fls. 183).
“Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA
– Secção de Contencioso Tributário incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e
competente o TCA Sul – Secção de Contencioso Tributário…”.
Que dizer?
Havemos de convir que as conclusões em causa contêm elementos de facto, dos quais a recorrente
pretende retirar ilações jurídicas relevantes.
E tais factos não estão discriminados no probatório.
É óbvio, na verdade, que a conclusão 15ª contém factos que não foram levados ao probatório
E a conclusão 17ª (que contém também afirmações de facto) restringe os serviços prestados em
determinadas áreas, que especifica, daí retirando consequências jurídicas.
Ou seja: é fundamentalmente em função dos serviços prestados (que tipifica, e que decorrem
fundamentalmente das conclusões 15ª e 17ª)) que a recorrente qualifica a relação entre sociedades
(prestação de serviços).
Ao invés, a AF entende que os serviços prestados têm a natureza de “redevances/royalties”.
Reitera-se pois que é em função dos serviços efectivamente prestados que a recorrente retira a
qualificação jurídica desses serviços.
E – já o vimos – a recorrente tipifica minuciosamente os serviços prestados para daí retirar a
respectiva qualificação jurídica.
Precisão essa que não consta do probatório.
Se atentarmos no ponto 6 do probatório (único que poderia servir de contraponto a posição inversa)
constatamos que os factos que constam daquelas conclusões têm uma precisão que supera em muito o
conteúdo daquele ponto do probatório.
E digamos que aquelas precisões são absolutamente determinantes para qualificar os valores
pagos: Know-how, royalties ou serviços prestados.
E daí para determinar qual a solução jurídica respectiva.
Vale isto por dizer que o recurso não questiona unicamente a solução jurídica.
Do exposto, é legítimo pois concluir-se que o recurso versa também matéria de facto.
Assim, não é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o Tribunal Central
Administrativo – Sul, face aos normativos legais atrás citados.
4. Face ao exposto, decide-se julgar este Supremo Tribunal incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do recurso interposto.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 120 € e a procuradoria em 40%.
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao TCA – Sul, como vem
requerido.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da Silva.

930

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. IRS. Fundamentação do acto tributário.
Sumário:
I — A dignidade constitucional do direito à fundamentação (artigo 268.º n.º 3 da
Constituição da República) vale de igual modo para os actos tributários e procura
acautelar quer a racionalidade da decisão tributária, quer as condições materiais
para o adequado exercício dos direitos de defesa por parte dos contribuintes;
II — Nos casos em que a lei não imponha especiais requisitos de fundamentação, o
cumprimento do dever de fundamentar por parte da Administração tributária
afere-se em face do disposto nos números 1 e 2 do artigo 77.º da LGT e atendendo
aos fins visados pelo dever de fundamentação;
III — Nos actos de liquidação de IRS, atenta sua natureza de “processo de massa”, o
dever de fundamentação é cumprido pela Administração fiscal de forma “padronizada” e “informatizada”, mas sem que possa deixar de observar o disposto
no n.º 2 do artigo 77.º da LGT ou de pôr em causa as finalidades do direito à
fundamentação;
IV — Estando o conteúdo do acto tributário em sintonia com o resultado do procedimento administrativo de que aos contribuintes foi sendo dado conhecimento pela
via adequada e tendo estes reagido contra o acto de indeferimento de reclamação
que está na origem do resultado espelhado na liquidação, não se verifica motivo
determinante da anulação do acto tributário por falta de fundamentação.
Processo n.º: 246/09-30.
Recorrente: Jorge Manuel Rafoto Loureiro e Mulher.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Jorge Manuel Rafoto Loureiro e Maria Clara Osório Viana Crespo Loureiro, casados, com os
sinais dos autos, recorrem para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Coimbra de 27 de Fevereiro de 2008, que julgou improcedente a impugnação por eles deduzida
contra liquidação de IRS n.º 2005 5000075796 de 20 de Maio de 2005, relativa a 2000 e no valor de
120.716,50 €, apresentando as seguintes conclusões:
1) As decisões que alteram a situação tributária dos contribuintes, maxime as que decorrem dos
procedimentos de liquidação, têm de conter a respectiva fundamentação;
2) Nos termos do art. 77º da L.G.T. a fundamentação dos actos tributários deve sempre contar
as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações
de apuramento da matéria tributável e do tributo;
3) A violação dos requisitos de clareza, fundamentação e congruência da decisão administrativa
implica a respectiva ilegalidade, fundamento de subsequente anulação;
4) Com a exigência legal de fundamentação pretende-se que o administrado possa conhecer as
razões de facto e de direito em que o acto assenta para que o mesmo possa optar entre a aceitação do
acto e a sua impugnação;
5) Pela sua especificidade técnica, qualquer acto administrativo de índole fiscal não é acessível
à fácil compreensão de um declaratário normal, incapaz de percepcionar, sem mais, os mecanismos
contabilísticos técnicos ou operações promovidas no âmbito fiscal;
6) Em 07.04.2005, no seguimento da apresentação de uma declaração de substituição, os Recorrentes receberam uma nota de liquidação;
7) Em 20.05.2005 os recorrentes recebem uma nota de liquidação, sem explicitação de origem e
contexto, na qual é apresentado um valor substancialmente elevado a pagar;
8) A duplicação de actos de liquidação prejudicou a transparência e clareza e reclamava uma
explicação, o que não existiu;
9) Não é bastante o mero envio de comunicações postais irreferenciadas e sem substrato de facto
e de direito, entre a Administração e os administrados, como modo legal de fundamentação do acto
administrativo de liquidação tributária;
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10) Não é admissível transferência de ónus para os administrados de numa lógica de indução,
adivinhação e comparação entre comunicações postais, sem substrato de facto e direito, deverem lograr
atingir os objectivos e os fundamentos que levaram ao acto decidido;
11) A troca de correspondência, no caso concreto, não pode servir, per si e tão só, para justificar
a presença dos elementos factuais e de direito legalmente exigíveis inerentes à fundamentação, ou para
se ter como atingida a finalidade da fundamentação, bem como exposição e sustentação da operação
fiscal levada a cabo;
12) Não foi cumprido o exigido por lei nem os administrados ficaram a conhecer a origem e o
motivo de nova liquidação, se esta anulava ou não a anterior liquidação e porquê, porque era exigível
e porque era solicitado aquele pagamento e não outro, o que foi liquidado e como e quais os motivos
porque foi operada a liquidação de um preciso modo;
13) No presente caso não foram observadas as exigências legais em termos de fundamentação de
decisões, o itinerário cognoscitivo e valorativo não é perceptível por um destinatário normal;
14) Por tudo o exposto estamos pois perante um vício de forma, dada a insuficiência de fundamentação, que levou à incapacidade dos recorrentes atingir o devido conhecimento e esclarecimento
do acto tributário, o que equivale à falta de fundamentação, com as devidas consequências legais.
Termos em que, e com o douto suprimento de V. Exas., deve “in casu” concluir-se pela inexistência
de fundamentação legal do acto, com as devidas consequências legais. Assim se fazendo Justiça!!!
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido
de que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se a liquidação de IRS se encontra suficientemente fundamentada ou se, como alegam
os recorrentes, se encontra inquinada de vício de falta de fundamentação, determinante da sua anulação.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra objecto de recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
1. Em 2001, os Impugnantes apresentaram a sua declaração de rendimentos relativa a I.R.S. do
ano de 2000, com base na qual foi efectuada a liquidação n.º 4133795492, de 2001.10.30, tendo sido
apurado imposto a pagar no montante de € 4.561,14. (Facto extraído do alegado no artigo 3.º da douta
contestação. Confirmado pelo documento de fls. 102 e 103 do processo de reclamação graciosa de
que se encontra cópia em apenso).
2. Em 2002.05.24, os Impugnantes apresentaram uma primeira declaração de substituição relativa a I.R.S. do ano de 2000. (Facto alegado no artigo 4.º da douta contestação e confirmado pelo
documento para que ali se remete).
3. Com base na declaração de substituição a que alude o n.º anterior foi efectuada em 2003.09.19
a liquidação n.º 5513959102, onde foi apurado imposto a pagar no montante de € 33.5920,14. (Facto
alegado no artigo 5.º da douta contestação e confirmado pelo documento para que ali se remete, bem
como pelo documento de fls. 5 do processo administrativo apenso).
4. Em 2003.10.27, os Impugnantes apresentaram uma segunda declaração de substituição relativa a I.R.S. do ano de 2000. (Facto alegado no artigo 6.º da douta contestação e confirmado pelo
documento para que ali se remete).
5. Da análise das duas declarações verificou-se que a maior divergência entre elas consistia
na substituição do anexo “G” (mais valias) por um anexo “G1” (acções detidas durante mais de 12
meses). (Facto alegado no artigo 7.º da douta contestação. Não foi impugnado pela parte contrária.
O documento de fls. 2/3 do processo administrativo em apenso confirma que aquela declaração de
substituição incluía um anexo “G1” nos termos consignados pela Representação da F.P. Apesar de não
ser de fácil legibilidade, o documento de fls. 10 do mesmo processo administrativo parece configurar
um anexo “G”. Confrontando os documentos em análise e considerando a falta de contestação da
parte contrária, valorou-se positivamente a prova apresentada pela F.P.).
6. A segunda declaração de substituição, a que se alude em 4 supra, foi convolada em reclamação
graciosa, a qual foi atribuído em 2003.11.03, o n.º 0728-03/400161.3. (Facto alegado no artigo 6.º,
segunda parte, da douta contestação. fls. 1 e 109 da cópia da reclamação graciosa em apenso).
7. Em 2004.11.24, foi no processo de reclamação graciosa a que alude o n.º anterior lavrada a informação que consta de fls. 98 a 100 do processo respectivo, de que se encontra cópia no apenso, que aqui se
dá como integralmente reproduzida para todos os efeitos legais e de onde, além do mais, consta o seguinte:
«4. Analisado o anexo G1 e a certidão emitida pela Conservatória do registo Comercial de Lisboa
– 4.ª Secção, junta aos autos a fl.s 73 a 81, verificamos o seguinte:
4.1 – Em 26/01/1983, foi registada a empresa “Memorandum – Distribuição de Informação Geral,
Lda., com um capital social de € 4.489,18 (900.000$00);
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4.2 – Em 24/02/1992, houve um aumento de capital social de € 20.450,71 (4.100.000$00), ficando
assim com um capital social de € 24.939,89 (5.000.000$00);
4.3 – Em 28/10/1992, é feito novo aumento de capital de € 54.867,77 (11.000.000$00), ficando
a sociedade com um capital social de € 79.807,66 (16.000.000$00);
4.4 – Em 29/03/94, novo reforço de capital de € 69.831,71 (14.000.000$00), tendo agora o capital
social de € 149.639,37 (30.000.000$00);
4.5 – Em 15/5/1999, é feito novo reforço de capital de € 99. 759,58 (20.000.000$00) e transformada em Sociedade Anónima com um capital de € 249.398,95 (50.000.000$00);
4.6 – Em 22/12/2000, houve novo reforço no valor de € 160.216,05 (32.120.434$00), realizada em dinheiro por um accionista, tendo agora a sociedade um capital social de € 409.615,00
(82.120.434$00);
5. Tendo também presente o documento junto aos autos de fls. 82 a fls. 126, que apesar de solicitado
um documento mais esclarecedor, não nos foi apresentado, verifica-se que a sociedade “Memorandum
– Distribuição de Informação Geral, S.A”, foi vendida em 31/12/2000, pelo valor de € 3.500.000,00
(701.687.000$00);
6. Com excepção da data de venda da empresa, 31/12/2000, nenhuma das datas de aquisição, nem
os valores, indicados na declaração de substituição, são coincidentes com as datas e com os valores
indicados no ponto 4 desta informação. Só os valores totais, quer de aquisição, quer de realização,
são iguais;
7. Assim, através da certidão da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa – 4.ª Secção, podemos concluir que a alienação das acções que estão excluídas de tributação nos termos do artigo 34.
º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, são as adquiridas até à data de 14/05/1999;
8. Logo, o reforço de capital efectuado em 22/12/2000, no valor de € 160.216,05 (32.120.434$00),
deverá ficar sujeito a tributação;
9. Contudo, não foi apresentado o valor de realização correspondente ao reforço de capital da
importância de € 160.216,15, pelo que utilizamos a seguinte proporção:
(V. total de Aq) 409.615,00 ---------------(v. total de Realiz)3.500.000$00
160.216,05---------------- X
X = 1.368.983,50 → Será então este o valor de realização a considerar.
Em face do exposto e tendo em conta que as alterações agora apresentadas nesta declaração
de substituição e que constam do ponto 2 desta informação são de aceitar, de acordo com as provas
documentais juntas aos autos, com excepção de parte das acções que são de tributar, parece-me ser
de deferir parcialmente a presente declaração.
No entanto, V. Ex.ª melhor resolverá.»
8. Com proposta favorável do Senhor Chefe do Serviço de Finanças foi a reclamação graciosa
remetida para a Direcção de Finanças de Coimbra, onde foi lavrada a informação que consta de fls. 109
a 111 do processo respectivo, de que se encontra cópia no apenso, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para todos os legais efeitos e de onde, além do mais, consta o seguinte:
«Relativamente aos rendimentos provenientes da alienação de acções, agora declaradas no anexo
G1, de acordo com o preceituado na alínea a) do artigo 35.º do EBF, a data de aquisição das acções
resultantes da transformação de sociedades por quotas em sociedades anónimas é a data da aquisição
das quotas que lhe deram origem, pelo que, considerando a certidão emitida pela Conservatória do
registo Comercial (fls. 73 a 81 dos autos), corroboramos, nesta matéria, a proposta de decisão do
Chefe do Serviço de Finanças competente:
- Estão assim sujeitas a tributação, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º do CIRS, as
acções correspondentes ao reforço do capital efectuado em 22.12.2000 no valor de 160.216,05€.
- As restantes, no valor de 249.398,95 €, adquiridas em fases distintas mas detidas durante mais
de 12 meses, são excluídas de tributação por força do disposto na alínea b) do n.º 2 do citado preceito
legal.
Da conferência dos restantes elementos declarados importa ainda informar que o reclamante
apenas prova que do agregado familiar faz parte um dependente.
Face ao exposto, é minha opinião que o pedido merece deferimento parcial.
Deve ser elaborada a correspondente DO, com a correcção proposta»
9. Sobre a informação a que alude o n.º anterior incidiu o seguinte despacho do Senhor Director
de Finanças: «Concordo, pelo que nos termos e com os fundamentos das informações juntas aos autos o
pedido deve ser parcialmente deferido. Notifique-se nos termos e para os efeitos do art. 60.º da L.G.T.»
(Fls. 109 do processo de reclamação graciosa de que se junta cópia em apenso).
10. Com data de 2005.01.27, foi enviada carta registada ao ora Impugnante com a proposta de
decisão a que alude o n.º anterior, convidando-o a dizer por conveniente no âmbito do direito de audição. (Fls. 112 do processo administrativo em apenso – ofício n.º 192 – e talão na folha seguinte).
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11. Em 2005.03.15, o Senhor Director de Finanças lavrou decisão final onde, confirmando a
proposta anterior, deferiu parcialmente a reclamação. (Fls. 141 do processo de reclamação graciosa de
que se junta cópia em apenso – a qual constitui fls. 112 do processo administrativo. A cópia fornecida
não permite aceder ao texto integral da decisão final, mas é esse inequivocamente o sentido da parte
que é possível ler, confirmado pelo teor do ofício n.º 595. A data é visível).
12. Com data de 2005.03.17, foi enviada carta registada com aviso de recepção ao ora Impugnante
com a decisão a que alude o n.º anterior, recebida em 2005.03.21. (Fls. 114 do processo administrativo em apenso – ofício n.º 595 – e talão na folha seguinte. Quanto à data da recepção, vd. fls. 125 do
mesmo processo).
13. Os Impugnantes apresentaram recurso hierárquico da decisão a que aludem os nós (sic) anteriores nos termos que constam de fls. 116 a fls. 119 do processo administrativo em apenso. (Fls. 114
do processo administrativo em apenso – ofício n.º 595 – e talão na folha seguinte).
14. Nos autos de recurso hierárquico foi lavrada a informação de que se junta cópia de fl.s 133
a fl.s 137 do processo administrativo em apenso, que aqui se dá também por reproduzida e de onde,
além do mais, consta o seguinte:
«7. Relatados os factos subjacentes ao historial do processo, considerando que o recurso se encontra em tempo e que ao contribuinte assiste legitimidade para o acto, passa-se a informar que, nos
termos do estabelecido na alínea b), n.º 1, do artº 10.º do Código do IRS, constituem mais-valias os
ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos comerciais, industriais, agrícolas, de capitais
ou prediais, resultem a alienação onerosa de partes sociais, incluindo a sua remissão e amortização
com redução de capital, e de outros valores mobiliários.
8. O mesmo normativo exclui, todavia, no seu número 2, alínea b), as acções que sejam detidas
pelo seu titular durante mais de 12 meses.
9. No caso particular de acções resultantes da transformação de sociedade por quotas em sociedades anónimas, a respectiva aquisição é a das quotas que lhe deram origem.
10. O ganho sujeito a IRS será constituído, de harmonia com o estabelecido na alínea a), n.º 4,
do art.º 10.º, do respectivo Código mesmo normativo, pela diferença entre o valor de realização e o
valor de aquisição, liquido da parte qualificada como rendimento de capitais, sendo caso disso, nos
casos previstos, nomeadamente na alínea b) do n.º 1.
11. Para efeitos de apreciação do caso ora objecto de estudo, relevam, assim, os seguintes factos
circunstanciais:
1983.01.26 – Registo da empresa “Memorandum – Distribuição de Informação Geral, Lda.”,
com um capital social de € 4.489,18 (900.000$00);
1992.02.24 – Aumento de capital de € 20.450,71 (4.100.00$00), passando assim o capital social
da empresa a ascender a € 24.939,89 (5.000.000$00);
1992.10.28 – Novo aumento de capital de € 54.867,77 (11.000.000$00), pelo que o capital social
da empresa passou a ser de € 79.807,66 (16.000.000$00);
1994.03.29 – Novo reforço de capital de € 69.831,71 (14.000.000$00), passando o capital social
a ser de € 149.639,37 (30.000.000$00);
1999.05.15 – Novo reforço de capital de € 99.759,58 (20.000.000$00) e transformação em Sociedade Anónima com um capital de € 249.398,95 (50.000.000$00);
2000.12.22 – Novo reforço de capital de € 160.216,05 (32.120.434$00), realizada em numerário
por um accionista, pelo que o capital social passou a € 409.615,00 (82.120.434$00); e
2000.12.31 – Venda da sociedade pelo valor de € 3.500.000,00 (701.687.000$00).
12. Na circunstância, apenas se encontrará sujeito a tributação o montante parcial da venda
que, proporcionalmente, se mostre imputável ao reforço de capital de € 160.216,05, levado a efeito
em 2000.12.22, i.e.,
€ 409.615,00 --------------- € 3.500.000$00
€ 160.216,05---------------- X
X = € 1.368.983,50
13. Não colhendo, até em termos matemáticos, o alegado pelo contribuinte, resta propor que seja
negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida com direito ao exercício de audição
prévia.
À consideração superior.».
15. Da informação a que alude o n.º anterior, a valer como projecto de despacho de indeferimento
do recurso, foi o Impugnante notificado através do ofício datado de 2006.09.08, onde era também
convidado a pronunciar-se, querendo, no prazo de 15 dias. (Ofício 22365. fls. 138 a 140 do processo
administrativo em apenso).
16. Através de ofício datado de 2007.01.03, foi o impugnante notificado da decisão definitiva de
indeferimento do recurso. (Ofício 22365. fls. 138 a 140 do processo administrativo em apenso).
17. Entretanto, em 2005.04.07 foi efectuada a liquidação n.º 2005 5000061844 nos termos que
constam do documento de fls. 12 dos autos e que aqui se dá por reproduzido, onde foi apurado im-
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posto a reembolsar de € 160,28; (Doc. junto pelo Impugnante. Confirmado no artigo 13.º da douta
contestação.).
18. E em 2005.05.20 foi efectuada a liquidação n.º 2005 5000075796 nos termos que constam do
documento de fls. 10 dos autos e que aqui se dá por reproduzido, onde foi apurado imposto a pagar
de € 120.716,50 cfr. quadro infra (Doc. junto pelo Impugnante. Confirmado no artigo 13.º da douta
contestação).
19. Em 2005.10.07, foi apresentado no Serviço de Finanças de Coimbra 1 a presente impugnação
judicial. (Cfr. carimbo aposto no cabeçalho da douta P.I.).
6 – Apreciando
6.1 Da suficiência da fundamentação do acto de liquidação impugnado
A sentença recorrida considerou inverificado o vício falta de fundamentação do acto tributário
impugnado, não obstante reconhecer-lhe “deficiências”, por considerar ter sido atingida a finalidade
pretendida com tal fundamentação, a saber, a compreensão do conteúdo do acto pelos seus destinatários
e a possibilidade de contra ele reagirem. Os ora recorrentes alegam, contudo, que a insuficiente fundamentação do acto (…) levou à incapacidade dos recorrentes atingir o devido conhecimento e esclarecimento do acto tributário (cfr. a segunda parte do n.º 14 das alegações de recurso supra transcritas),
pois que, em razão da duplicação de actos de liquidação realizada, não foi cumprido o exigido por lei
nem os administrados ficaram a conhecer a origem e o motivo de nova liquidação, se esta anulava ou
não a anterior liquidação e porquê, porque era exigível e porque era solicitado aquele pagamento e
não outro, o que foi liquidado e como e quais os motivos porque foi operada a liquidação de um preciso
modo (cfr. o n.º 12 das alegações de recurso supra transcritas).
Vejamos.
Não oferece dúvidas a este Tribunal, que aliás o tem afirmado reiteradamente [cfr., por todos os
Acórdãos de 15/4/2009 (rec. n.º 65/09) e de 2/2/2006 (rec. n.º 1114/05)], que a dignidade constitucional
do direito à fundamentação dos actos administrativos (artigo 268.º n.º 3 da Constituição da República),
vale de igual modo para os actos tributários, como também não merece contestação a (pelo menos) dupla
finalidade (de racionalidade da decisão e de criação de condições materiais para o adequado exercício
dos direitos de defesa dos contribuintes) que o cumprimento do dever de fundamentar as suas decisões
por parte da Administração visa tutelar.
Também a sentença recorrida (cfr. a sentença a fls. 43 dos autos), os ora recorrentes (cfr. as suas
alegações de recurso a fls. 73 e 78 – conclusão n.º 2 – dos autos) e este Tribunal concordam quanto
às disposições legais aplicável ao caso, a saber os números 1 e 2 do artigo 77.º da Lei Geral Tributária (LGT), por serem estas as normas que, no domínio tributário, estabelecem os requisitos gerais de
fundamentação dos actos, sendo por isso as aplicáveis nos casos, como o dos autos, em que a lei não
prescreve regras particulares quanto à fundamentação (como se exige nos casos de “relações especiais”
– art. 77.º, n.º 3 da LGT, tributação por “métodos indirectos” – art. 77.º, n.º 4 e 5 da LGT, “derrogação
administrativa de segredo bancário” – art. 63.º-B n.º 4 da LGT ou de “reversão contra responsáveis
subsidiários” – art. 23.º, n.º 4 da LGT). Está em causa nos autos um acto de liquidação (adicional) de
IRS, acto final de um procedimento administrativo tributário tendente a determinar o montante de IRS
a pagar pelos contribuintes no exercício de 2000, para o qual a lei não exige senão a observância dos
requisitos gerais de fundamentação constantes dos citados números 1 e 2 do artigo 77.º da LGT e que
é cumprido pela Administração fiscal de forma “padronizada” e “informatizada”, atenta a natureza de
“processo de massa” da liquidação anual deste imposto (cfr. J.L. Saldanha Sanches/João Taborda da
Gama, «Audição-Participação-Fundamentação: a co-responsabilização do sujeito passivo na decisão
tributária», in Homenagem José Guilherme Xavier de Basto, Coimbra, 2006, pp. 290/297 e J.L. Saldanha Sanches, A Quantificação da Obrigação Tributária: Deveres de Cooperação, Autoavaliação e
Avaliação Administrativa, Lisboa, 1995, pp. 189/202).
No caso dos autos, o procedimento que culminou no acto de liquidação impugnado – e cujo resultado final, em termos de apuramento de imposto a pagar, nele se espelha de forma “padronizada”,
dessa forma cumprindo os requisitos de fundamentação impostos pelo n.º 2 do artigo 77.º da LGT
– revelou-se de alguma complexidade, como pormenorizadamente o relatam os factos constantes do
probatório (n.ºs. 1 a 18) supra transcrito, sendo que no desenrolar do procedimento, a Administração
foi cumprindo os seus deveres de informação ao contribuinte e chamando-o à participação no procedimento nos momentos decisivos em que foram praticados actos potencialmente lesivos (cfr. proposta
de decisão de indeferimento parcial da reclamação na qual foi convertida a sua segunda declaração de
substituição e o acto de indeferimento dessa reclamação – factos relatados, respectivamente, nos n.ºs
10 e 12 do probatório e, já depois da liquidação impugnada, projecto de despacho de indeferimento de
recurso hierárquico da reclamação e decisão de indeferimento de recurso hierárquico - factos relatados,
respectivamente, nos n.ºs 15 e 16 do probatório supra transcrito).
O momento eventualmente perturbador da compreensão do acto de liquidação impugnado terá
sido o que é relatado no n.º 17 do probatório, ou seja, o ter sido efectuada uma liquidação (intermédia),
na qual foi determinado imposto a reembolsar, sendo que posteriormente foi efectuada outra liquidação
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– a impugnada (referenciada no n.º 18 do probatório supra transcrito) –, na qual se apresentava agora
um valor substancialmente elevado a pagar, e que gerou a incompreensão e não conformação dos
contribuintes (cfr. os n.ºs 17 e 18 das alegações de recurso a fls. 75 e 76 dos autos).
Certo é, contudo, que o acto desconforme com os resultados apurados no procedimento e de que
aos recorrentes foi dado conhecimento - haver mais valias tributáveis de valor elevado imputáveis ao
ano de 2000 -, foi o acto de liquidação “intermédio”, do qual resultava reembolso de imposto, e não
o final, do qual resulta imposto a pagar, esse sim conforme ao que se decidiu no procedimento administrativo tributário. E certo é também que na liquidação impugnada (a fls. 11 dos autos) se encontra
referência à anulação da liquidação intermédia, aí identificada pelo respectivo número, na “demonstração de acerto de contas”.
Não obstante o alegado “tecnicismo” das questões fiscais e a sua “inacessibilidade” para o declaratário normal” (cfr. o n.º 5 das alegações de recurso, a fls. 79 dos autos), tais circunstâncias não
impediram os ora recorrentes de fazer valer as suas razões pela via que consideraram adequada, pois
que, como nota a sentença recorrida (a fls. 43, verso, dos autos) já depois de recebida a liquidação
objecto do presente recurso, os ora recorrentes interpuseram recurso hierárquico do indeferimento
parcial da reclamação em que foi convertida a segunda declaração de substituição que entregaram e
onde se insurgem contra o tratamento fiscal das mais-valias obtidas. Não pode, pois, dizer-se que da
fundamentação da liquidação impugnada tenha resultado prejuízo para a sua defesa, cumprindo-se
assim uma das finalidades primaciais do dever de fundamentação.
Diga-se finalmente que, se a fundamentação do acto que lhes foi facultada, não lhes permitia
ultrapassar dúvidas que tivessem quanto às razões fundamentantes da liquidação, pois que o conteúdo
do acto não lhes era acessível, poderiam procurar esclarecê-las utilizando a faculdade que lhes confere
o n.º 1 do artigo 37.º do CPPT, solicitando à Administração tributária fundamentação menos sintetizada
do que aquela que lhes foi comunicada com a liquidação.
Conclui-se, pois, que o recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Bomba abastecedora de combustível. Conceito. Taxa.
Sumário:
O conceito de bomba abastecedora de combustível para efeito da incidência da taxa
prevista no artigo 1.º, alínea l) do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro, (redacção do DL
n.º 25/2004 de 24 de Janeiro), pela emissão da licença para o estabelecimento ou
ampliação de postos de combustíveis, corresponde ao de mangueira abastecedora
enquanto dispositivo destinado a transferir combustível de um reservatório para
um depósito de veículo automóvel.
Processo n.º: 263/09-30.
Recorrente: Petróleos de Portugal - Petrogal, SA.
Recorrido: EP - Estradas de Portugal, SA.
Relator: Exmº Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A, melhor identificada nos autos, não se conformando com a
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação judicial
que deduziu contra a liquidação das taxas devidas pela emissão da licença de obras de instalação de
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mangueiras na Área de Serviço de Celorico da Beira, dela vem interpor o presente recurso, formulando
as seguintes conclusões:
1. A Recorrente só foi notificada do douto despacho que admitiu o presente recurso no dia
03.10.2008, conforme o Doc. n.º 1 junto aos autos e cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido,
o qual se encontra igualmente disponível para consulta em www.ctt.pt.
2. Dessa forma, o prazo para apresentação das alegações pela Recorrente só começou a correr
a partir da notificação daquele despacho, ou seja, a partir do dia 03.10.2008 (cfr. artigo 144º n.º 1 e 2
do CPC, e artigo 279º, alínea b) do Código Civil, aplicáveis ex vi do artigo 20.º, n.º 1 e 2, do CPPT).
3. Em face do exposto, nunca poderão as presentes alegações ser rejeitadas por extemporaneidade.
4. Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pela 1.ª Unidade Orgânica do Tribunal
Tributário de Lisboa no âmbito do processo referido em epígrafe, nos termos da qual foi julgada totalmente improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, tendo por objecto a liquidação de
taxas devidas pela emissão de licença para obras de instalação de mangueiras na Área de Serviço de
Celorico da Beira, sita na A-25/km 16+200 ao km. 16+600.
5. A controvérsia subjacente aos presentes autos reside na diversa interpretação feita ao artigo 15º,
n.º 1, alínea l) do Decreto-Lei n.º 13/71, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 25/04.
6. No caso sub judice, à Recorrente foi exigido o pagamento de uma taxa no valor de € 13.623,00
(treze mil seiscentos e vinte e três euros), a título de licença emitida pela Direcção de Estradas da Guarda
para instalação de mangueiras na já identificada Área de Serviço.
7. Contrariamente ao que sugere o Mmº. Juiz a quo, carece de sentido a afirmação de que «por
cada possibilidade de saída de combustível (...) se considere que estamos na presença de uma bomba»,
dado que os conceitos de bomba e de mangueira não podem ser, em caso algum, confundidos.
8. Na realidade, enquanto a bomba abastecedora designa um conjunto de equipamentos que permite abastecer veículos, a mangueira é apenas um dos equipamentos que fazem parte dessa bomba,
designadamente aquele que fornece combustível.
9. Com efeito, de acordo com o artigo 2.º, alínea b) do Decreto-Lei n.º 246/92, com cuja entrada
em vigor foi abandonado o conceito de bomba abastecedora, unidade de abastecimento designa o
«conjunto de um ou mais equipamentos de abastecimento, localizados numa plataforma denominada
“ilha”», conceito que se manteve inalterado com a aprovação do novo Regulamento de Construção e
Exploração de Postos de Abastecimento de Combustíveis, através da Portaria n.º 131/2002, de 9 de
Fevereiro.
10. Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de Novembro, na redacção que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 195/2005, de 6 de Outubro, o qual estabelece os procedimentos e as competências
do licenciamento de postos de abastecimento de combustíveis, alude a Instalações de Abastecimento de
Combustíveis, expressão equivalente a Postos de Abastecimento de Combustíveis, definindo-as como
«a instalação destinada ao abastecimento, para consumo próprio, público ou cooperativo, de gasolinas, gasóleos e GPL, para veículos rodoviários, correspondendo-lhe a área do local onde se inserem
as unidades de abastecimento os respectivos reservatórios, as zonas de segurança e de protecção, bem
como os edifícios integrados e as vias necessárias à circulação dos veículos rodoviários a abastecer»
(sublinhado nosso).
11. Em face do exposto, não pode a ora Recorrente concordar com o entendimento sufragado
pelo Tribunal a quo segundo o qual «o legislador, ao recorrer à expressão “por cada bomba abastecedora de combustível” quis tributar individualizadamente cada um dos equipamentos que permitem o
abastecimento de combustíveis, equipamentos esses quantificáveis através do número de mangueiras»,
uma vez que o mesmo decorre de uma errónea apreciação dos conceitos de bomba e de mangueira
abastecedoras, em si mesmo inconfundíveis.
12. Considerando que é a unidade de abastecimento o elemento essencial para indicar a função
económica do posto e a sua respectiva capacidade, aquela deveria ser a base de incidência da taxa prevista no artigo 15.º, n.º 1, alínea 1) do Decreto-Lei n.º 13/71, pelo que o conceito de bomba abastecedora
deve ser entendido como unidade de abastecimento.
13. Assim, a base de tributação da aludida taxa, contrariamente ao que sugere o Mmo. Juiz a que,
deveria corresponder a cada uma das unidades de abastecimento autorizadas existentes naquela Área de
Serviço, e não a cada mangueira abastecedora, cuja única função é permitir o transporte do combustível
da unidade de abastecimento até aos depósitos dos veículos.
14. Acresce que a competência da actual EP - Estradas de Portugal, E.P.E. em matéria de licenciamento de postos de abastecimento destina-se, exclusivamente, a verificar se «a estrada ou a perfeita
visibilidade de trânsito não são afectadas» pelo estabelecimento do posto de abastecimento ou pelas
obras realizadas no mesmo (vide artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 13/71).
15. Dessa forma, é lícito concluir que o licenciamento rodoviário do posto de abastecimento
não incide sobre o tipo de equipamento utilizado para fornecer o combustível, mas apenas sobre as
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condições da sua implementação, de modo a assegurar que a rodovia ou a visibilidade dos condutores
não seja afectada.
16. Em síntese, a competência da EP - Estradas de Portugal, E.P.E. nessa matéria restringe-se à
avaliação da compatibilidade de cada instalação de abastecimento com os objectivos rodoviários, pelo
que carece de sentido empregar - como entende o Tribunal recorrido - como base de incidência das
taxas as mangueiras abastecedoras de combustível.
17. Aliás, não se vislumbra como um aumento das mangueiras de abastecimento possa afectar «a
estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito».
18. A instalação de novas mangueiras de abastecimento tem como consequência o natural aumento
da capacidade de fornecimento de combustíveis pelo posto, o que não significa de todo que o número
de utentes do mesmo sofra uma variação proporcional, isto é, para mais.
19. E não se diga que tal aumento de capacidade legitima a EP - Estradas de Portugal, E.P.E. a
cobrar tributos mais elevados, sob o pretexto de que «a possibilidade de avarias, derrames, e outros
acidentes, surge inegavelmente exponenciada com o aumento», Como já se explicitou, a sua competência
não se insere nesse âmbito, antes se encontra limitada a questões de natureza rodoviária.
20. Em suma, a Recorrente não pode estar de acordo com o entendimento consagrado na sentença
recorrida, uma vez que a interpretação que faz do teor do artigo 15.º, n.º 1, alínea 1) do Decreto-Lei
n.º 13/71 não se coaduna com a realidade material, ao considerar como bases da tributação as mangueiras
de abastecimento, e não o conjunto de equipamentos mais conhecido como bomba de abastecimento.
2 - A recorrida EP- Estradas de Portugal, SA, contra-alegou nos termos que constam a fls. 105 e
seguintes, que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir
do seguinte modo:
a) Pelo licenciamento da remodelação da Área de Serviço localizada na A25, Km16+200 ao Km
16 +600, concessionada à PETROGAL, a Direcção de Estradas da Guarda aplicou por cada mangueira
a taxa fixada na alínea 1) do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 13/71, na redacção que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 25/2004.
b) A Recorrente entende que a taxa não deve ser aplicada por cada mangueira mas sim por cada
unidade de abastecimento, na definição constante da legislação específica para o sector da energia.
c) Sucede que, e se por um lado a referida legislação não pode ser aplicada ao licenciamento
emitido pela EP, porque não sendo lei geral extravasa o âmbito da sua actividade; por outro lado, a
interpretação da Recorrente não tem a mínima correspondência legal nem tão-pouco observa o princípio
plasmado no artigo 9º do Código Civil que na fixação do sentido e alcance da lei, manda o intérprete
presumir “que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento
em termos adequados.”
d) Neste sentido, bem decidiu o Mmo. Juiz a quo ao entender que “o conceito de bomba abastecedora de combustível previsto no DL 13/71 tem de ser interpretada como o equipamento que permite
a extracção de combustível de um reservatório, e a sua colocação num receptáculo.”
e) O conceito de “bomba abastecedora de combustível” para efeitos de cobrança da taxa fixada
no Decreto-Lei n.º 25/2004, pela emissão da licença para o estabelecimento ou ampliação de postos de
combustíveis, corresponde ao conceito de mangueira enquanto dispositivo que se destina a transferir
combustível de um para outro recipiente.
f) O conceito de bomba abastecedora mantém-se inalterado, na “legislação rodoviária” desde
a publicação do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, data em que os postos de abastecimento de
combustíveis eram constituídos por bombas monoproduto (simples), ou seja, por bombas através das
quais se abastecia apenas um carburante.
g) Aquando da existência das bombas simples, o legislador impôs a cobrança da taxa por cada
saída de combustível (que o mesmo é dizer por cada mangueira existente), pelo que por cada bomba
abastecedora de combustível (que bombeia um só carburante), era aplicada uma determinada taxa.
h) Como bem refere o Mmo. Juiz a quo “Ao recorrer à expressão por cada bomba abastecedora, o
legislador quis tributar individualizadamente cada um dos equipamentos que permitem o abastecimento
de combustíveis, equipamentos esses quantificáveis através do número de mangueiras, sendo pois essa
a base de incidência da taxa.”
i) A existência de bombas duplas e bombas multiproduto não alterou a solução consagrada por
via legislativa, porquanto o aparecimento de tais bombas teve como único objectivo a obtenção pelos concessionários de um dado volume de vendas equivalente a tantos números de bombas simples
quantas as saídas permitidas por aquelas, mas com redução de custos em contadores e área disponível.
Com efeito,
j) A cada mangueira podem estar associados subterraneamente vários depósitos que permitirão a
comercialização distinta de vários produtos.
k) Deste modo, tendo o legislador mantido, expressamente desde 1971, o conceito de bomba
abastecedora de combustível é porque quis taxar individualmente cada possibilidade de saída de combustível.
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1) O licenciamento pela EP dos postos de abastecimento, que deve observar os aspectos resultantes do estrito cumprimento do Despacho SEOP n.º 37-XII/92, visa garantir a segurança da estrada
e dos que a utilizam.
m) A base de incidência da taxa cobrada pela EP resulta da precisa verificação e prevenção das
condições de segurança e circulação na estrada e dos seus utentes, verificação que considera, entre
outros aspectos, a organização espacial do posto que pode interferir naquela segurança e circulação, e
o número de saídas de combustível no posto existentes já que,
n) Quanto maior for o número de mangueiras, maior será o número de entradas e saídas e o aumento
do respectivo tráfego médio diário da via que procuram, e por conseguinte maior será a perigosidade
própria do armazenamento e manipulação dos combustíveis para os veículos automóveis.
o) A propósito do licenciamento pela EP já o Supremo Tribunal Administrativo se pronunciou
ao referir que este licenciamento “visa garantir a protecção das vias e dos que as utilizam em todos os
seus aspectos, em que é preponderante a segurança do trânsito e da segurança em geral face à perigosidade própria do armazenamento e manipulação dos combustíveis para os veículos automóveis.” (v.
processo n.º 0250/04).
p) O licenciamento pela EP não pode deixar de ter em conta o número de mangueiras através das
quais se abastecem os veículos automóveis, sendo este o factor económico da tributação porque emergente da verificação e prevenção das condições de segurança da estrada e dos que a utilizam. Assim,
q) Para efeitos de aplicação das taxas a que se refere a alínea 1) do n.º 1 do artigo 15º do Decreto-Lei
n.º 13/71, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, o conceito de bomba abastecedora
corresponde ao conceito de mangueira, por ser aquele que mais se adequa à realidade subjacente ao
licenciamento pela EP.
3 – O Exmº Ministério Publico emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto: Decisão que julgando totalmente improcedente a impugnação, considerou que a cobrança da taxa a que se refere a alínea 1) do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, na redacção
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 25/04, de 24 de Janeiro, deve ser feita com referência ao número de
mangueiras de abastecimento de combustível.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
A questão a apreciar resume-se à interpretação a dar ao conceito de bomba abastecedora de
combustível, constante da alínea 1) do n.º 1 do artigo 15º do Decreto-Lei 13/71, de 23 de Dezembro.
Enquanto a Petrogal entende aquele conceito como unidade de abastecimento, por ser essa que exprime
directamente a função económica do posto e revela a sua capacidade, a EP-Estradas de Portugal, E.P.E.,
entende que aquele conceito não significa mais do que uma mangueira abastecedora.
A sentença recorrida acolheu esta última interpretação, por entender que o mecanismo de bombagem de combustível está indissociavelmente ligado à mangueira, pois só por esta é possível proceder
ao abastecimento de combustível, afirmando mesmo que “não há combustível sem bomba, tal como
não há abastecimento sem mangueira”.
Conclui por isso que, por cada possibilidade de saída de combustível, possibilidade essa associada
a cada mangueira, se considere estarmos na presença de uma bomba abastecedora de combustível,
devendo assim a taxa prevista na lei ser aplicada por cada mangueira. E parece-nos que conclui bem.
Com efeito, a razão subjacente à imposição daquela taxa não se pode quedar pela verificação das
condições de visibilidade do trânsito, como alega a recorrente, mas também pela prevenção das condições
de segurança e da circulação nas estradas e dos que as utilizam, sendo certo que “o aumento da capacidade abastecedora permitido pelas bombas multiproduto, acarreta, obviamente, o aumento de entradas
e saídas das estradas” (parecer do MP na 1ª instância), ou seja, um risco rodoviário acrescido. Além
disso há também o risco inerente ao armazenamento e manipulação dos combustíveis para os veículos
automóveis, sem dúvida agravado pelo aumento do número de mangueiras passíveis de utilização.
Por outro lado o conceito não sofreu qualquer alteração desde 1971, altura em que as bombas
eram monoproduto, ou seja, de mangueira única. As actuais bombas de multiproduto, como bem refere
o MP na 1ª instância, são capazes de abastecer Vários tipos de carburante, com o objectivo de obter um
volume de vendas igual a tantas bombas simples quantas as saídas permitidas por aquelas, mas com
redução do espaço de ocupação e dos custos com contadores.
O nosso parecer vai por isso no sentido da taxa prevista na alínea 1) do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 13/71, dever incidir por cada mangueira abastecedora, por ser esse o significado correcto de bomba
abastecedora de combustível”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - A E.P. - Estradas de Portugal, E.P.E. concedeu à ora Impugnante uma licença referente a Instalação de mangueiras de abastecimento de combustível na área de serviço de Celorico da Beira, sito
na A 25 / Km 16+200 ao 16+600, relativo ao processo de licença n.º 118/2006, diploma de licença
n.º 38/2006 (cfr. fls. 1 e segs. do processo administrativo apenso);
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2 - A EP - Estradas de Portugal, E.P.E. liquidou relativamente a esta licença o montante de €
13.623,00 a título de taxas (art. 15º n.º 1 alínea 1) do Decreto-Lei n.º 13/71, na redacção do Decreto-Lei
n.º 25/04 de 24 de Janeiro) pelo estabelecimento ou ampliação de postos de combustíveis, por cada
bomba abastecedora de combustível (mangueira) (cfr. fls. 2 do processo administrativo apenso);
3 - A licença referida em 1. permitiu à Impugnante instalar 10 mangueiras de abastecimento de
combustível (cfr. fls. 8 do P.A)
5- A única questão que vem controvertida no presente recurso prende-se em saber da interpretação
do conceito de bomba abastecedora de combustível para efeito do disposto na alínea l) do artigo 15.º
do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro,
Dispõe este normativo (redacção do DL n.º 25/04, de 24/01) o seguinte:
Artigo 15.º, n.º 1 – Sem prejuízo de legislação específica, as taxas a pagar por cada autorização
ou licença são as seguintes:
……………………………………………………………………………..
alínea l)- Pelo estabelecimento ou ampliação de postos de combustíveis, por cada bomba abastecedora de combustível - € 1362,30.
A sentença sob recurso concluiu que a cobrança dessas taxas deve ser feita com referência ao
número de mangueiras de abastecimento de combustível e daí que tenha julgado improcedente a impugnação judicial deduzida da liquidação que foi feita com base nesse entendimento.
Para tanto, ponderou-se, em suma, nos seguintes termos:
“Ora, o conceito de bomba abastecedora de combustível previsto no DL 13/71 tem de ser interpretado como o equipamento que permite a extracção de combustível de um reservatório, e a sua
colocação num receptáculo.
Assume pois especial relevo não só o mecanismo de extracção de combustível do reservatório
onde está depositado (bomba), mas também a capacidade de o conduzir, uma vez extraído, para outro
local adequado, em regra, o depósito dos automóveis.
O mecanismo de bombagem surge assim indissociavelmente ligado à mangueira, pois só por seu intermédio se preenche o conceito legal em causa, e o espírito da norma, que é, precisamente, o abastecimento de
combustível. Não há combustível sem bomba, tal como não há abastecimento sem mangueira, diremos nós.
Assim sendo, faz sentido que por cada possibilidade de saída de combustível, possibilidade essa
que cada mangueira tem subjacente, se considere que estamos na presença de uma bomba; até porque,
é facto público e notório que cada mangueira só abastece um tipo de carburante.
Este entendimento não é posto em causa pelo facto de várias mangueiras partilharem equipamentos, nomeadamente contadores, por razões de economia ou de espaço.
Assim, o legislador ao recorrer à expressão “por cada bomba abastecedora de combustível” quis
tributar individualizadamente cada um dos equipamentos que permitem o abastecimento de combustíveis, equipamentos esses quantificáveis através do número de mangueiras.”
Insurgindo-se contra esse entendimento, vem a recorrente defender na sua alegação de recurso
que o conceito de bomba abastecedora de combustível dever ser entendido como unidade de abastecimento, enquanto indicador da função económica do posto e respectiva capacidade, sendo certo que
a mangueira é apenas um dos equipamentos dessa bomba, argumentando ainda com o facto de, com o
artigo 2.º, alínea b) do DL n.º 246/92 ter sido abandonado o conceito de bomba abastecedora.
Não se crê que razão alguma assista á recorrente.
Com efeito, subscreve-se na íntegra o que impressivamente se afirma no extracto que acima foi
feito da sentença recorrida, em que se considera que a base da incidência da taxa em causa se afere por
cada possibilidade de saída de combustível, a qual se encontra indissociavelmente ligada à componente
visível, por exterior, da bomba abastecedora de combustível (a mangueira).
Sendo assim, encontrando-se acoplado a cada mangueira um mecanismo de bombagem, apresenta-se como decorrência irrefragável o entender-se que a base de incidência de tributação da taxa prevista
na alínea l) do artigo 15.º do DL n.º 13/71 seja aferida por cada mangueira licenciada a instalar.
E não se diga que o conceito de bomba abastecedora de combustível foi abandonada pelo legislador, como o faz a recorrente (conclusão 9.).
Na verdade, a nova redacção introduzida pelo DL n.º 25/04, de 24/01, à aludida alínea l) do artigo 15.
º manteve o conceito em causa, o que não pode deixar de significar que o mesmo não é confundível com
o de unidade de abastecimento constante da alínea b) do artigo 2.º do DL n.º 246/92, de 30 de Outubro.
Aliás, o conceito que se defende é o que melhor se compagina com a necessidade de prevenir as
condições de segurança e circulação nas estradas, tributando o risco rodoviário acrescido que resulta
do maior número de saídas de combustível licenciadas.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, a sentença
recorrida.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António
Calhau.
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Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
IRC. Determinação do lucro tributável. Dedução. Sociedade-mãe residente.
Sumário:
I — Nos termos dos n.ºs 1 e 5 do artigo 45.º do Código do IRC (redacção do Decreto-Lei n.º 123/92, de 2 de Julho), para efeitos da determinação do lucro tributável de
entidades com sede ou direcção efectiva em território português, haverá dedução
de uma importância correspondente a 95% dos rendimentos, incluídos na base
tributável, correspondentes a lucros distribuídos por entidade residente noutro
Estado membro das Comunidades Europeias, na qual o sujeito passivo detenha
directamente uma participação no capital não inferior a 25%, se esta participação permanecer na sua titularidade durante dois anos consecutivos, desde que
essas entidades preencham os requisitos estabelecidos no artigo 2.º da Directiva
n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho de 1990.
II — Uma entidade bancária residente em Portugal, detentora, pelo período de Junho
de 1995 a 26-5-1998, de participação directa correspondente a 99,21% do capital
social de um “Banco” sedeado em Espanha, reúne, em relação ao exercício do
ano de 1995, os pressupostos de dedução na determinação do lucro tributável
previstos nos n.ºs 1 e 5 do artigo 45.º do Código do IRC supracitado.
Processo n.º 265/09-30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Caixa Geral de Depósitos, SA” recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Lisboa, que «julga totalmente improcedente, por não provada a presente impugnação».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A ora Recorrente e o Banco Siméon revestem uma das formas enumeradas e a participação
detida representava 99,21% do capital social da sociedade afiliada, como se reconhece na douta sentença recorrida;
2. O objectivo da Directiva, como se pode ler nos seus “Considerandos”, é criar regras fiscais
neutras para os agrupamentos europeus de sociedades, de modo a evitar que restrições, desvantagens
ou distorções decorrentes das disposições fiscais dos vários Estados condicionem as operações económicas;
3. A Directiva impõe dois requisitos para que seja aplicado o regime de neutralidade fiscal que
consagra: a forma jurídica e a detenção de uma participação não inferior a 25%;
4. Contudo, a Directiva reconhece aos Estados-Membros a faculdade de não a aplicar “às suas
sociedades que não conservem, por um período ininterrupto de pelo menos dois anos, uma participação
que dê direito à qualidade de sociedade-mãe”;
5. No entanto, a Directiva não diz que o decurso deste período de dois anos tem de ocorrer previamente à aplicação do benefício que confere;
6. No Acórdão de 17 de Outubro de 1996, proferido no âmbito dos Processos n.ºs C-283/94,
C-291/94 e C-292/94, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias debruçou-se sobre esta e concluiu que “os Estados-Membros não podem fazer depender a concessão do benefício fiscal previsto no
artigo n.º 1 da Directiva da condição de, no momento de distribuição dos lucros, a sociedade-mãe ter
detido uma participação na sociedade filial durante o período mínimo, fixado ao abrigo do artigo 3º,
n.º 2, desde que esse prazo seja subsequentemente respeitado”;
7. O facto da redacção do art. 45º do Código do IRC ter sido entretanto alterada, pela Lei
n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, resulta certamente da necessidade de esclarecer os sujeitos passivos e a própria Administração Fiscal, reflectindo inequivocamente o entendimento jurisprudencial
construído pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias sobre esta problemática;
8. Deste modo, não pode deixar de se concluir que a Directiva, e qualquer norma de direito interno que vise transpô-la para a ordem jurídica nacional, consagra um benefício que está condicionado
à detenção de uma participação social, pela sociedade-mãe na sociedade afiliada, durante um período
de dois anos, período este que, contudo, não tem de estar completado na data em que esta sociedade
afiliada distribua dividendos à sociedade-mãe, podendo completar-se posteriormente;
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9. A sentença recorrida ao ter acolhido entendimento contrário, violou o disposto na Directiva
nº. 90/435/CEE e a ainda os artigos 56 e 58 do Tratado da União Europeia que regula a livre circulação
de capitais.
Por tudo o exposto, deve a douta sentença recorrida ser anulada e substituída por decisão judicial
anulatória da liquidação impugnada.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso merece provimento e a
sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão anulatório da autoliquidação de IRC
no montante de 477.573.913$00 – apresentando a seguinte fundamentação.
1. A discordância que justificou o recurso circunscreve-se à decisão de improcedência da impugnação judicial cujo objecto é o erro na autoliquidação de IRC, porquanto a recorrente não reage à
decisão que tem por objecto a autoliquidação da derrama.
2. A norma constante do art. 45º n.º 1 CIRC (numeração e redacção vigentes em 1996) não estabelecia, para a concessão do benefício fiscal (dedução ao lucro tributável de 95% dos rendimentos
correspondentes a lucros distribuídos por entidades com sede ou direcção efectiva no território português) que a participação da sociedade - mãe no capital da sociedade afiliada se tivesse prolongado por
um período de dois anos consecutivos no momento da distribuição dos lucros.
A norma citada aplica-se igualmente às participações em entidades residentes noutros Estados
membros das Comunidades Europeias (art. 45º n.º 5 CIRC).
A jurisprudência do TJCE declarou a desconformidade com o objectivo de promoção da liberdade
de circulação de capitais de uma interpretação de normas de direito interno (dos Estados membros)
que fizessem depender a concessão do benefício previsto no art. 5º n.º 1 Directiva n.º 90/435/CEE, 23
Julho 1990 da condição de, no momento de distribuição dos lucros, a sociedade-mãe ter detido uma
participação na sociedade afiliada durante o período mínimo de 2 anos (acórdão TJCE 17.10.1996
processos nºs C-283/94, C-291/94 e C-292/94).
Observe-se que a actual redacção da norma sob interpretação reduziu o requisito temporal para
um ano ininterrupto e permite que seja completado após a data da colocação à disposição dos lucros
(art. 46º n.º 1 CIRC redacção do art. 27º Lei n.º 32-B/2002, 30 Dezembro).
3. No caso sub judicio a CGD, SA deteve uma participação correspondente a 99,21% do capital
social do Banco Simeón, SA por um período ininterrupto superior a 2 anos, pelo menos de 5.01.1996
a 26.05.1998 (probatório n.º 7).
O erro na autoliquidação consistiu numa dedução inferior à devida no montante de esc. 477 573
913$00 (petição de impugnação judicial arts. 64º/65º; probatório n.º 4).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a
questão que aqui se coloca é a de saber se, em relação ao exercício do ano de 1995 da impugnante, ora
recorrente, estão preenchidos os pressupostos de que depende a dedução ao respectivo lucro tributável
com previsão no artigo 45.º do Código do IRC, na redacção do Decreto-Lei n.º 123/92, de 2 de Julho
(redacção imediatamente anterior à da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro).
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em 31/05/1996, a impugnante entregou o Mod. 22 relativa ao exercício de 1995, tendo declarado
no quadro 19, linha 11, referente à derrama o montante de 1.548.369.664$00 (cf. fls. 22 v dos autos);
2. No quadro 19, linha 15 da Mod. 22, mencionada na alínea, anterior consta o montante de
2.078.885.532$00, como montante total a pagar (cf. fls. 22 v dos autos);
3. No Anexo 22-A da Mod. 22, mencionada em A), no quadro 06, linha 24, relativo ao IRC e contribuição autárquica, artº 41.º n.º 1 alínea a) e b) do CIRC, a impugnante declarou o montante acrescer
de 18.063.843.376$00 (cf. fls. 25 v dos autos);
4. No Anexo 22-A da Mod. 22, mencionada em A), no quadro 06, linha 44 a impugnante declarou
o montante de 2.171.135.664$00 a deduzir (cf. fls. 25 v dos autos);
5. Na Mod. 22, quadro 35 consta Anexo IV, em que neste consta as participações da impugnante
superiores a 10% do capital social, designadamente no Banco Simeon SA, com uma participação de
99,21%, tendo recebido a impugnante dividendos no montante de 502.709.382$00 (cf. fls. 23 v e 30
dos autos);
6. Em 26/09/1996 foi emitida a liquidação n.º 2910215033, referente ao IRC de 1995 no montante
total de 2.078.885.532$00 (cf. fls. 81 dos autos);
7. Em 26/05/1998 foi emitida uma declaração em que consta que “Que según resulta dei Libra
Registro de Accionistas, ai 31 de Diciembre de 1995, Caixa Geral de Depósitos S.A. era titular de cinco
miiones trescientas ochenta y ocho mil cuatrocientas ochenta y nueve acciones (5.388.489) de Banco
Simeón S.A, que fueron adquiridas en Junio de 1995.
Asimismo certifico, que com fecha 5 de Enero de 1996, se registró en dicho Libro de accionistas la
adquisición por Caixa Geral de Depósitos S.A, de ciento veintiséis acciones (126) de Banco Simeán S.A,
de las que es titular Caixa Geral de Depósitos S.A., desde esa última fecha. hasta ei dia de hov, es de
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cinco millones trescientas ochenta e ocho míl seiscientas quince acciones (5.388.615), que representam
el 99,21% dei capital social dei Banco Simeón S.A.
Y para que conste, expido ia presente certificación en Viga a veintiséis de Mayo de mil novecientos
noventa e ocho.” (cf. fls. 94 dos autos);
8) Em 29/05/1998 a impugnante deduziu reclamação graciosa com os mesmos fundamentos da
impugnação, os quais se dão por integralmente reproduzidos (cf., fls. 24 a 42 dos autos);
9) A impugnação judicial foi apresentada em 29/05/1998 (cf. fls. 2 dos autos);
2.2 Sobre a “Eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos”, o artigo 45.º do
Código do IRC, na redacção do Decreto-Lei n.º 123/92, de 2 de Julho [redacção imediatamente anterior à da Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro], dispõe que «Para efeitos da determinação do lucro
tributável das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, cooperativas e empresas públicas,
com sede ou direcção efectiva em território português, será deduzida uma importância correspondente a
95% dos rendimentos, incluídos na base tributável, correspondentes a lucros distribuídos por entidades
com sede ou direcção efectiva no mesmo território, sujeitas e não isentas de IRC ou sujeitas ao imposto
referido no artigo 6º, nas quais o sujeito passivo detenha directamente uma participação no capital não
inferior a 25%, e desde que esta tenha permanecido na sua titularidade durante dois anos consecutivos
ou desde a constituição da entidade participada, contanto que neste último caso a participação seja
mantida durante aquele período» [n.º 1].
E «O disposto no n.º 1 é também aplicável quando uma entidade residente em território português
detenha uma participação, nos termos e condições aí referidos, em entidade residente noutro Estado
membro das Comunidades Europeias, desde que ambas essas entidades preencham os requisitos estabelecidos no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho de 1990» [n.º 5].
Este artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho de 1990, reza que «Para efeitos de
aplicação da presente directiva, a expressão «sociedade de um Estado-membro» designa qualquer
sociedade: a) Que revista uma das formas enumeradas no anexo; b) Que, de acordo com a legislação fiscal de um Estado-membro, seja considerada como tendo nele o seu domicílio fiscal e que,
nos termos de uma convenção em matéria de dupla tributação celebrada com um Estado terceiro,
não seja considerada como tendo domicílio fora da Comunidade; c) Que, além disso, esteja sujeita,
sem possibilidade de opção e sem deles se encontrar isenta, a um dos seguintes impostos: -impôt des
sociétés/vennootschapsbelasting, na Bélgica, -selskabsskat, na Dinamarca, -Koerperschaftsteuer, na
Alemanha, -foros eisodimatos nomikon prosopon kerdoskopikoy charaktira na Grécia, -impuesto sobre
sociedades, em Espanha, -impôt sur les sociétés, em França, -corporation tax, na Irlanda, -imposta
sul reddito delle persone giuridiche, em Itália, -impôt sur le revenu des collectivités, no Luxemburgo,
-vennootschapsbelasting, nos Países Baixos, -imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, em
Portugal, -corporation tax, no Reino Unido, ou a qualquer outro imposto que possa vir a substituir
um destes impostos».
Por sua vez, as formas de «sociedade de um Estado-membro» enumeradas no anexo referido na
alínea a) do artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho de 1990, são as seguintes: “a) As
sociedades de direito belga denominadas «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en
commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité
limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», bem como as entidades de direito público que operam sob o regime do direito privado; b) As sociedades de direito dinamarquês denominadas
«aktieselskab», «anpartsselskab»; c) As sociedades de direito alemão denominadas «Aktiengesellschaft»,
«Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschraenkter Haftung», «Bergrechtliche
Gewerkschaft»; d) As sociedades de direito helénico denominadas «anonymi etairia»; e) As sociedades de
direito espanhol denominadas «sociedad anónima», «sociedad commanditaria por acciones», «sociedad
de responsabilidad limitada», bem como as entidades de direito público que operam em regime de direito
privado; f) As sociedades de direito francês denominadas «société anonyme», «société en commandite
par actions», «société à responsabilité limitée» bem como os estabelecimentos e empresas públicos de
carácter industrial e comercial; g) As sociedades de direito irlandês denominadas «public companies
limited by shares» ou «public companies limited by guarantee», «private companies limited by shares»
ou «private companies limited by guarantee», as entidades registadas sob o regime dos «Industrial and
Provident Societies Acts» ou as «building societies» registadas sob o regime dos «Building Societies
Acts»; h) As sociedades de direito italiano denominadas «società per azioni», «società in accomandita
per azioni», «società a responsabilità limitata», bem como as entidades públicas e privadas que exercem
actividades industriais e comerciais; i) As sociedades de direito luxemburguês denominadas «société
anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée»; j) As sociedades
de direito neerlandês denominadas «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid»; k) Sociedades comerciais ou civis sob forma comercial e as cooperativas e empresas
públicas constituídas de acordo com a legislação portuguesa; l) As sociedades constituídas de acordo
com a legislação do Reino Unido”.
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2.3 No caso sub judicio, não está em causa, além do mais, e antes está assente na sentença recorrida, que «a impugnante detém uma participação de 99,21% da sociedade afiliada, sendo esta sedeada
em Espanha, Banco Simeon SA, o qual distribui dividendos à impugnante que os não deduziu, sendo
que a data da aquisição das participações data de Junho de 1995».
E, nesta base, a sentença recorrida tirou a conclusão que segue: «Ora, sendo assim, estão preenchidos os requisitos no que respeita ao mínimo de participação mas não estão em relação ao hiato temporal
exigido quer pela directiva quer pelo art.º 45.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas, isto é que as participações estivessem na titularidade da impugnante durante dois anos».
Quer dizer: a presente impugnação judicial improcede, segundo a sentença recorrida, por não
estar preenchido no caso o «hiato temporal exigido quer pela directiva quer pelo art.º 45.º do Código
do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas».
No entanto, é bom que se diga que, «em relação ao hiato temporal exigido quer pela directiva quer
pelo art.º 45.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas», de que fala a sentença
recorrida, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (Quinta Secção), de 17 de Outubro
de 1996 – Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV e Voormeer BV contra Bundesamt
für Finanzen; Pedido de decisão prejudicial: Finanzgericht Köln, Alemanha; Harmonização das
legislações fiscais; Impostos sobre os lucros das sociedades; Sociedades-mães e sociedades filiais;
Processos apensos C-283/94, C-291/94 e C-292/94 –, consagra uma interpretação estrita do artigo 3.,
n.º 2, da Directiva 90/435, de inadmissibilidade da legislação nacional poder reconhecer o direito (à
isenção de retenção na fonte) somente para futuro, após decorrido o período mínimo estabelecido – o
que, consoante diz o mesmo acórdão, constituiria uma interpretação incorrecta da Directiva.
No ponto, escreve-se no referenciado acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, em
especial, que «(…) deve salientar-se que a faculdade de os Estados-Membros preverem um período
mínimo durante o qual a sociedade-mãe deve deter uma participação na sociedade filial, uma vez
que constitui derrogação ao princípio da isenção da retenção na fonte previsto no artigo 5., n.º 1, da
directiva, deve ser objecto de interpretação estrita. Não pode, por isso, ter uma interpretação que vá
além dos próprios termos do artigo 3., n.º 2, em prejuízo das empresas beneficiárias».
E, assim, o acórdão em foco decidiu que «Um Estado-Membro não pode fazer depender a concessão do benefício fiscal previsto no artigo 5., n.º 1, da Directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23 de
Julho de 1990, relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mãe e sociedades afiliadas
de Estados-Membros diferentes, da condição de, no momento da distribuição dos lucros, a sociedade-mãe ter detido uma participação mínima de 25% no capital da sociedade filial durante um período
pelo menos igual ao que tiver sido fixado por esse Estado-Membro ao abrigo do artigo 3, n.º 2, da
directiva».
De todo o modo, no presente caso, e consoante seguramente se retira do ponto 7. do probatório,
a impugnante, ora recorrente, deteve uma participação correspondente a 99,21% do capital social do
“Banco Simeón, SA” por um período ininterrupto desde Junho de 1995 a 26-5-1998, pelo menos.
Perante tal factualidade – e uma vez que não está em causa que ambas as referidas entidades
bancárias preencham os requisitos estabelecidos no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de
Julho de 1990 –, a impugnante, ora recorrente, tem direito a deduzir no ano de 1995, e nos termos das
disposições combinadas dos n.ºs 1 e 5 do citado artigo 45.º do Código do IRC, uma importância correspondente a 95% dos rendimentos, incluídos na base tributável, correspondentes a lucros distribuídos
por aquela referida entidade bancária, na qual a impugnante, ora recorrente, deteve na sua titularidade
directamente uma participação no capital não inferior a 25%, durante dois anos consecutivos.
Como assim, e em resposta à questão decidenda, estamos a dizer que, em relação ao exercício
do ano de 1995 da impugnante, ora recorrente, estão preenchidos os pressupostos de que depende a
dedução ao lucro tributável prevista no artigo 45.º do Código do IRC (na redacção do Decreto-Lei
n.º 123/92, de 2 de Julho).
Pelo que deve ser revogada a sentença recorrida que assim o não entendeu.
E, então, a terminar, havemos de convir que, nos termos dos n.ºs 1 e 5 do artigo 45.º do Código
do IRC (redacção do Decreto-Lei n.º 123/92, de 2 de Julho), para efeitos da determinação do lucro
tributável de entidades com sede ou direcção efectiva em território português, haverá dedução de uma
importância correspondente a 95% dos rendimentos, incluídos na base tributável, correspondentes a
lucros distribuídos por entidade residente noutro Estado membro das Comunidades Europeias, na qual o
sujeito passivo detenha directamente uma participação no capital não inferior a 25%, se esta participação
permanecer na sua titularidade durante dois anos consecutivos, desde que essas entidades preencham
os requisitos estabelecidos no artigo 2.º da Directiva n.º 90/435/CEE, de 23 de Julho de 1990.
Uma entidade bancária residente em Portugal, detentora, pelo período de Junho de 1995 a 26-5-1998,
de participação directa correspondente a 99,21% do capital social de um “Banco” sedeado em Espanha,
reúne, em relação ao exercício do ano de 1995, os pressupostos de dedução na determinação do lucro
tributável previstos nos n.ºs 1 e 5 do artigo 45.º do Código do IRC supracitado.
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3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida
na parte impugnada e, na mesma parte, se julgando procedente a presente impugnação judicial.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Junho 2009. — Jorge Lino (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão de Pinho.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
IRC. Região Autónoma da Madeira. Taxa reduzida. Estabelecimento estável.
Sumário:
I — A taxa regional reduzida de 22,5 % sobre o IRC é aplicável aos sujeitos passivos
que tenham sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável na Região Autónoma
da Madeira, de harmonia com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 2.º do Decreto
Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20 de Fevereiro (antes da alteração introduzida pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2007/M, de 9 de Janeiro).
II — O conceito de estabelecimento estável para efeito dessa redução de taxa abrange
instalações, onde seja exercida efectiva actividade económica, dos sujeitos passivos residentes ou não no território nacional, sob pena de violação do princípio
da igualdade (artigo 13.º da CRP).
Processo n.º 292/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Construtora do Tâmega, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A representante da Fazenda Pública, inconformada com a sentença da Mma. Juíza do TAF
de Penafiel que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela Construtora do Tâmega, SA,
com sede em Amarante, contra a liquidação de IRC, relativa ao exercício de 2006, dela vem interpor
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
A. A liquidação efectuada não padece de qualquer ilegalidade.
B. A alteração legislativa ocorrida com o Decreto Legislativo Regional n.º 3/2007/M, de 20 de
Dezembro de 2006, vigora apenas para o futuro, uma vez que entrou em vigor em 01/01/2007, vigorando
para o ano de 2007 e seguintes, não tendo efeitos retroactivos.
C. É o seu artigo 36.º que o afirma ao referir que o diploma entra em vigor em 01/01/2007.
D. Para ter efeitos retroactivos, ou até interpretativos, teria de dizê-lo no capítulo X - disposições
finais e transitórias.
E. Aplicar essas disposições ao ano de 2006, aqui em causa, é violar o princípio da não retroactividade da lei fiscal.
F. A liquidação adicional efectuada, na verdade, limitou-se a corrigir uma liquidação que não se
encontrava de acordo com o estipulado no Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20/02, aplicando a taxa nacional de 25 %, já que a impugnante tem sede no Continente, do Território Português.
G. Não tendo a impugnante sede na Região Autónoma da Madeira, não lhe é aplicável a taxa reduzida de 22,5 %, já que esta é reservada apenas aos seus residentes, ou a quem, tendo estabelecimento
estável na Região, o tenha apenas nessa Região.
H. A taxa reduzida é apenas aplicável aos rendimentos dos sujeitos passivos residentes na Região
Autónoma da Madeira, tal como definidos na alínea a) do art.º 13.º da Lei n.º 13/98, de 24 de Fevereiro.
I. Foi a Assembleia Legislativa Regional que assim determinou, visando apenas abranger os seus
residentes (aqui incluindo a sede das pessoas colectivas).
J. Quando os sujeitos passivos têm residência (ou sede) no Continente, e instalações na RAM,
é-lhes aplicável a taxa geral de 25 %, inclusive aos rendimentos obtidos naquela Região, muito embora
aquele imposto continue a ser receita da Região.
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K. Tal medida estrutural visou apenas compensar os seus residentes dos custos da insularidade.
L. Esta medida beneficia também a RAM, arrecadando um maior imposto sobre os rendimentos
imputáveis à Região auferidos por não residentes.
M. A lei ao referir estabelecimento estável refere-se apenas a estabelecimento estável de entidades
estrangeiras, com sede fora do Território Nacional.
N. Para as instalações sem personalidade jurídica própria de entidades com sede em território
português reserva a designação de sucursais, delegações, agências, escritórios, etc.
O. A douta sentença ao assim não considerar violou as disposições do D. L. Regional n.º 2/2001/M,
de 20/02, com as alterações introduzidas pelo D. L. Regional n.º 29-A/2001/M, de 20/12, e D. L. Regional n.º 30-A/2003/M, de 31/12, bem como a alínea a) do art.º 13.º da Lei n.º 13/98, de 24/02, e o
princípio da não retroactividade da lei fiscal, pelo que deve ser revogada.
Contra-alegando, veio a impugnante dizer que:
A. Como resulta da douta sentença proferida pelo Tribunal a quo e ao contrário do que entende a
Administração Fiscal, a taxa de IRC em vigor na Região Autónoma da Madeira, no exercício de 2006,
é também aplicável aos sujeitos passivos que tenham sede no Continente e um estabelecimento estável
na Região Autónoma da Madeira, relativamente aos rendimentos obtidos nessa Região Autónoma,
determinados nos termos do artigo 13.º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas (Lei n.º 13/98, de
24 de Fevereiro).
B. Este entendimento resulta da aplicação do regime legal em vigor à época dos factos, em especial, do artigo 227.º, n.º 1, alínea i) da Constituição, dos artigos 13.º e 32.º da Lei n.º 13/98, de 24
de Fevereiro (Lei de Finanças das Regiões Autónomas que possui valor reforçado) e do artigo 2.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20 de Fevereiro (com as alterações introduzidas pelo
Decreto Legislativo Regional n.º 30-A/2003/M, de 31 de Dezembro).
C. Qualquer outro entendimento, designadamente o entendimento de que a taxa de IRC prevista
no artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20 de Fevereiro de 2001 (com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 30-A/2003/M) se aplica apenas às pessoas
colectivas residentes na Madeira e a não residentes em território português com estabelecimento estável
na Região Autónoma da Madeira, padece de ilegalidade por violação do número 2 do artigo 2.º do
mencionado Decreto Legislativo Regional em articulação com o artigo 13.º, n.º 1, alíneas a) e b), da
Lei das Finanças das Regiões Autónomas (lei de valor reforçado) e inconstitucionalidade por violação
do princípio da igualdade inscrito no artigo 13.º da CRP por tratar de forma diferente estabelecimentos
estáveis de entidades não residentes localizadas na Madeira relativamente a estabelecimentos estáveis
na Madeira de entidades residentes em território continental sem justificação para tal, vícios estes que
se deixam aqui expressamente arguidos.
D. Ao contrário do que conclui a Fazenda Pública o conceito de estabelecimento estável não se refere
apenas a estabelecimentos estáveis de entidades estrangeiras com sede fora do território nacional.
E. Isso mesmo já foi expressamente reconhecido em dois arestos recentes desse Venerando
Supremo Tribunal (processo n.º 666/08, de 26 de Novembro de 2008 e processo n.º 669/08, de 7 de
Janeiro de 2009).
F. O facto de o Tribunal a quo ter considerado que a alteração ao artigo 2.º do Decreto Legislativo
Regional n.º 2/2001/M efectuada pelo Decreto Legislativo Regional n.º 3/2007/M tem uma natureza
meramente interpretativa, i.e., não inovatória, não altera minimamente o sentido da decisão que sempre
seria de conceder provimento à impugnação, face à jurisprudência anterior do Tribunal recorrido bem
como à jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo.
G. Não passando assim de um mero obter dictum, de mais um apoio no sentido que sempre foi
sufragado.
H. E mesmo que a referida alteração legislativa tivesse uma natureza interpretativa não violava
nenhum princípio legal ou constitucional, designadamente, o princípio da não retroactividade dos impostos pois este princípio não vale por si, mas sim para proteger valores mais elevados protegidos pelo
Direito como são o da protecção da confiança e das legítimas expectativas dos contribuintes, valores
estes que não sofreram qualquer entorse, por mínimo que seja, no caso presente face ao que anteriormente já havia sido decidido sobre a questão.
I. A decisão recorrida não merece qualquer censura ao ter anulado a liquidação de imposto efectuada e também a liquidação de juros moratórios porque o imposto não é devido.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que deve ser negado
provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
1.º) Foi efectuada à Impugnante a liquidação n.º 20072310039367, de 11.07.2007, relativa ao
exercício económico de 2006 (no valor de 26.510,11 euros) e juros de mora n.º 20071110308 (no valor
de 795,30 euros), no valor total de 27.305,41 euros – cfr. docs. de fls. 27 a 30 do PA apenso aos autos.
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2.º) A ora Impugnante foi notificada para efectuar o pagamento da liquidação por notificação
emitida em 01.08.2007, por carta registada n.º RY426351606PT recebida em 13.08.2007.
3.º) O prazo de pagamento voluntário da liquidação terminou em 10 de Setembro de 2007.
4.º) A Impugnante não apresentou qualquer reclamação graciosa.
5.º) A ora Impugnante é uma empresa de construção civil que tem obras por todo o Continente
e também nas Regiões Autónomas onde conta com uma presença substancial que se traduz em representações permanentes com meios e recursos próprios – cfr. prova testemunhal.
6.º) No exercício de 2006 o volume de negócios da Impugnante realizado na Madeira correspondeu
a 36 % do seu volume total de negócios – cfr. doc. de fls. 19 dos autos e prova testemunhal.
7.º) O programa informático da DGCI não permite autonomizar a matéria colectável imputável
à Região Autónoma da Madeira da restante matéria colectável do exercício.
8.º) A Impugnante inscreveu por lapso no campo 8 do Anexo C da declaração Mod. 22 o montante
de 675.960,96 euros, quando devia ter inscrito 673.933,08 euros, da mesma forma que no campo 12
inscreveu 667.868,21 euros, quando deveria ter inscrito 669.201,35 euros, daí resultando as correcções
a que a Administração Fiscal procedeu.
9.º) A Impugnante apurou uma matéria colectável no exercício de 2006 no montante de 2.703.843,85
euros e inscreveu este montante no programa informático de entrega da declaração Modelo 22.
10.º) A esse montante o programa informático aplicou a taxa daí derivando uma colecta de
673.933,08 euros
11.º) Relativamente à Região Autónoma dos Açores o programa informático da DGCI permite
autonomizar a matéria colectável imputável a essa circunscrição.
12.º) A Impugnante realizou também parte da sua actividade na Região Autónoma dos Açores aí
tendo apurado uma colecta de 4.731,73 euros.
13.º) No preenchimento da declaração Mod. 22 depois de calculada a colecta há que deduzir o
imposto que foi retido na fonte, no montante de 496.497,70 euros e os pagamentos por conta feitos ao
longo do exercício, no valor de 280.184,08 euros.
14.º) Ao imposto a recuperar teria de ser deduzida a derrama (60.249,62 euros) e o montante
devido por tributação autónoma (242.519,89 euros).
15.º) A Impugnante pagou 173.510,46 euros, por considerar ser este o imposto devido nos termos
da lei – cfr. doc. de fls. 21 dos autos e prova testemunhal.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que anulou a liquidação adicional de IRC do ano de 2006 efectuada pela AT e referente à actividade exercida
na Região Autónoma da Madeira pela impugnante, ora recorrida, por entender que aos rendimentos
imputáveis às instalações desta na RAM, que se incluem no conceito de estabelecimento estável, deve
ser-lhes aplicável a taxa reduzida de 22,5 %, por constituírem receita daquela Região, tal como o legislador veio a reconhecer através do Decreto Legislativo Regional n.º 3/2007/M, de 20/12/2006.
Contra tal entendimento reage a FP, alegando que o conceito de estabelecimento estável referido
no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20 de Fevereiro, não abrange
as sucursais de entidades residentes em território continental, mas apenas as sucursais de entidades
que têm sede ou direcção fora do território nacional, para além de o Decreto Legislativo Regional
n.º 3/2007/M, de 20 de Dezembro, também não poder ser classificado como lei interpretativa e, por
isso, ser aplicável ao caso em apreço.
Defende a recorrente que o Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001/M, de 20 de Fevereiro, apenas
estabelece a redução de taxa de IRC em relação aos sujeitos passivos residentes na RAM, tal como
definidos na alínea a) do artigo 13.º da Lei n.º 13/98, de 24/12, excluindo, por isso, os sujeitos passivos
que, embora com instalações naquela Região, tenham a sua sede ou residência no Continente.
Vejamos. De acordo com o n.º 2 do artigo 2.º do DLR citado, a taxa de IRC reduzida apenas é
aplicável aos sujeitos passivos de IRC que possuam sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável
na RAM e o imposto em causa constitua receita da Região, nos termos previstos nas alíneas a) e b) do
artigo 13.º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas.
Não há dúvida que a aqui recorrida não tinha no ano em questão sede nem direcção efectiva na
RAM pelo que a taxa especial de IRC só lhe pode ser aplicada se se apurar que possuía estabelecimento
estável naquela Região Autónoma.
A tese da recorrente Fazenda Pública é a de que a designação de estabelecimento estável apenas
é aplicável a entidades não residentes em território português, isto é, que neste não tenham a sua sede
ou direcção efectiva, como resulta do disposto no n.º 3 do art. 2.º do CIRC.
Ora, como se disse já nomeadamente no acórdão deste STA de 7/1/2009, proferido no recurso 669/08,
a esse respeito, “O conceito de «estabelecimento estável» é, de facto, utilizado no CIRC apenas para
definir a sujeição a IRC de entidades não residentes, como se conclui do art. 2.º, n.º 1, alínea c), que
define como sujeitos passivos daquele imposto «as entidades, com ou sem personalidade jurídica, que
não tenham sede nem direcção efectiva em território português e cujos rendimentos nele obtidos não
estejam sujeitos a IRS», e do art. 3.º, n.º 1, alíneas c) e d), que estabelecem que, relativamente a essas
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entidades não residentes em território nacional, o IRC incide sobre «o lucro imputável a estabelecimento
estável situado em território português» e «os rendimentos das diversas categorias, consideradas
para efeitos de IRS, auferidos por entidades mencionadas na alínea c) do n.º 1 do artigo anterior
que não possuam estabelecimento estável em território português ou que, possuindo-o, não lhe sejam
imputáveis». [()Redacções vigentes em 2003, antes da redacção do DL 287/03, de 12 de Novembro.
A redacção deste diploma apenas aditou uma referência aos incrementos patrimoniais na alínea d) do
n.º 1 do art. 3.º do CIRC].
Porém, o conceito de «estabelecimento estável» não é dado naquelas normas, mas sim no art. 5.º
do CIRC em que se refere que se considera «estabelecimento estável qualquer instalação fixa através
da qual seja exercida uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola».
E, no n.º 2 do mesmo artigo, esclarece-se que «incluem-se na noção de estabelecimento estável,
desde que satisfeitas as condições estipuladas no número anterior: a) Um local de direcção; b) Uma
sucursal; c) Um escritório; d) Uma fábrica; e) Uma oficina; f) Uma mina, um poço de petróleo ou
de gás, uma pedreira ou qualquer outro local de extracção de recursos naturais situado em território
português».
Os outros números deste art. 5.º concretizam esse conceito de «estabelecimento estável», mas de
nenhuma destas disposições se conclui que o conceito apenas possa aplicar-se a entidades sem sede ou
direcção efectiva no território português.
O que sucede é que as entidades que tenham sede ou direcção efectiva em território português
(entidades residentes, na terminologia do art. 2.º, n.º 3, do CIRC) são sujeitos passivos de IRC por
força da localização dessa sede ou direcção efectiva, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 2.º
do CIRC, pelo que o facto de terem instalações em território nacional que caibam no conceito de «estabelecimento estável» torna-se irrelevante, uma vez que a sujeição a IRC não depende deste facto, por
já derivar da localização da sede ou direcção efectiva.
Mas, este facto de o conceito de «estabelecimento estável» só ter utilidade no CIRC para efeito
da tributação de entidades não residentes, não permite concluir que ele não possa relevar para efeitos
da tributação especial da Região Autónoma da Madeira, uma vez que se trata de um regime especial,
pois entrevê-se a possibilidade de ele ser utilizado, à escala regional, como reportando-se a entidades
que não tenham sede ou direcção efectiva em determinada Região Autónoma.
Por isso, não é apenas com base no CIRC que se pode esclarecer a questão que é objecto do
presente recurso jurisdicional.
6 – Como se vê pelo referido art. 5.º do CIRC, no conceito de «estabelecimento estável» que nele
se define caberão as sucursais, escritórios agências ou delegações, desde que se materializam numa
«instalação fixa através da qual seja exercida uma actividade de natureza comercial, industrial ou
agrícola».
A Fazenda Pública sustenta que a Lei das Finanças das Regiões Autónomas (Lei n.º 13/98, de
24 de Fevereiro), vigente em 2003 [() Esta Lei foi revogada pela Lei Orgânica n.º 1/2007, de 19 de
Fevereiro] adoptou conceitos diferentes, reservando a designação de «estabelecimento estável» para as
entidades não residentes em território português e atribuindo as designações de «sucursais, delegações,
agências e escritórios» às instalações sem personalidade jurídica de entidades com sede em território
português.
O art. 13.º da Lei n.º 13/98, que define as especialidades do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas das Regiões Autónomas, estabelece o seguinte:
Artigo 13.º
Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
1 – Constitui receita de cada Região Autónoma o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas:
a) Devido por pessoas colectivas ou equiparadas que tenham sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável numa única Região;
b) Devido por pessoas colectivas ou equiparadas que tenham sede ou direcção efectiva em território português e possuam sucursais, delegações, agências, escritórios, instalações ou quaisquer formas
de representação permanente sem personalidade jurídica próprias em mais de uma circunscrição, nos
termos referidos nos n.ºs 2 e 3 do presente artigo;
c) Retido, a título definitivo, pelos rendimentos gerados em cada circunscrição, relativamente às
pessoas colectivas ou equiparadas que não tenham sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável
em território nacional.
2 – Relativamente ao imposto referido na alínea b) do número anterior, as receitas de cada circunscrição serão determinadas pela proporção entre o volume anual correspondente às instalações
situadas em cada Região Autónoma e o volume anual, total, de negócios do exercício.
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3 – Na aplicação da alínea b) do n.º 1 relativamente aos estabelecimentos estáveis de entidades
não residentes, o volume de negócios efectuado no estrangeiro será imputado à circunscrição em que
se situe o estabelecimento estável onde se centraliza a escrita.
Deste artigo não se pode retirar a conclusão de que a redução de IRC, no que concerne às entidades que apenas possuam «estabelecimento estável» nas Regiões Autónomas, apenas se aplique a
residentes no estrangeiro.
Na verdade, por um lado, a alínea a) do n.º 1 faz referência a «estabelecimento estável» sem indicar
que este conceito se restringe a entidades não residente em território nacional, pelo que não se pode
através dela concluir pela restrição deste conceito a entidades não residentes em território nacional.
Por outro lado, embora a alínea b) do n.º 1 deste art. 13.º, ao referir-se a entidades com sede ou
direcção efectiva em território português, não utilize o conceito de «estabelecimento estável», referindo,
antes o tipo de instalações que o integram, o que poderia sugerir que aquele conceito não se aplicaria
a entidades residentes em território português, o certo é que o n.º 3 do mesmo artigo, reportando-se
à mesma alínea b), refere explicitamente a hipótese de aplicação dessa alínea b) a estabelecimentos
estáveis de não residentes, o que impõe concluir que, afinal, as instalações aí referidas também podem
ser de entidades sem sede ou direcção efectiva em território nacional.
Por isso, não se pode concluir, como pretende a Fazenda Pública, que a Lei n.º 13/98 utilize o
conceito de «estabelecimento estável» apenas para entidades não residentes e as expressões «sucursais,
delegações, agências, escritórios, instalações ou quaisquer formas de representação permanente sem
personalidade jurídica próprias» relativamente a entidades residentes (como sede ou direcção efectiva
em território nacional).
Está, pois, afastado o obstáculo literal invocado pela Fazenda Pública à possibilidade de ser dado
relevo, para efeitos de IRC, ao «estabelecimento estável» de entidades residentes não residentes em
determinada Região Autónoma, mas com sede ou direcção efectiva em território nacional.”
Por outro lado, como se sustenta no mesmo aresto, «Na reconstituição do pensamento legislativo
há que ter em conta os limites traçados pela Constituição, pois, se o texto legal permitir mais que uma
interpretação e só uma se sintonizar com os preceitos constitucionais, a proibição constitucional de aplicação de normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados (art. 204.º
da CRP) impõe que se opte por essa única interpretação constitucionalmente admissível.
No caso em apreço, a Impugnante defende que será materialmente inconstitucional, por violação
do princípio da igualdade, uma interpretação no sentido de excluir do âmbito de aplicação da taxa reduzida de IRC prevista no art. 2.º, n.º 1, do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001 as entidades com
sede em direcção efectiva no território português, fora da Região Autónoma da Madeira, que possuam
nela instalações qualificáveis como «estabelecimento estável».
E tem efectivamente razão.
No art. 13.º da C.R.P. estabelece-se o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei.
Este princípio, como limite à discricionariedade legislativa, não exige o tratamento igual de todas as situações, mas, antes, implica que sejam tratados igualmente os que se encontram em situações
iguais e tratados desigualmente os que se encontram em situações desiguais, de maneira a não serem
criadas discriminações arbitrárias e irrazoáveis, porque carecidas de fundamento material bastante. O
princípio da igualdade não proíbe se estabeleçam distinções, mas sim, distinções desprovidas de justificação objectiva e racional. (()Essencialmente neste sentido, podem ver-se, entre outros, os seguintes
acórdãos do Tribunal Constitucional:
– n.º 143/88, de 16-6-1988, proferido no processo n.º 319/87, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.º 378, página 183;
– n.º 149/88, de 29-6-1988, proferido no processo n.º 282/86, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.º 378, página 192;
– n.º 118/90, de 18-4-90, proferido no processo n.º 613/88, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.º 396, página 123;
– n.º 169/90, e 30-5-1990, proferido no processo n.º 1/89, publicado no Boletim do Ministério da
Justiça n.º 397, página 90;
– n.º 186/90, de 6-6-1990, proferido no processo n.º 533/88, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.º 398, página 81;
– n.º 155/92, de 23-4-1992, proferido no processo n.º 204/90, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.º 416, página 295;
– n.º 335/94, de 20-4-1994, proferido no processo n.º 61/93, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.º 436, página 129;
– n.º 468/96, de 14-3-1996, proferido no processo n.º 87/95, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.º 455, página 152;
– n.º 1057/96, de 16-10-1996, proferido no processo n.º 347/91, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 460, página 284;
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– n.º 128/99, de 3-3-1999, proferido no processo n.º 140/97, publicado no Boletim do Ministério
da Justiça n.º 485, página 26.)
No caso em apreço, não se vislumbra qualquer razão que possa levar a que empresas com sede
e direcção efectiva fora da Região Autónoma da Madeira que nela tenham instalações idênticas qualificáveis como «estabelecimento estável», à face do art. 5.º do CIRC, e que desenvolvam a mesma
actividade, possam beneficiar de taxas de IRC diferentes pelo facto de a sede ou direcção efectiva se
situar no território nacional ou no estrangeiro.
Na verdade, para além da identidade material da situação real a nível da Região Autónoma da
Madeira, a razão que justificou a criação de taxas reduzidas de IRC para entidades não residentes na
Região Autónoma da Madeira, que é «fomentar o investimento produtivo na Região Autónoma da Madeira» (Preâmbulo do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2001), vale igualmente para o investimento
por empresas estrangeiras e por empresas nacionais.
Assim, é de concluir que a interpretação do art. 2.º, n.º 1, do Decreto Legislativo Regional
n.º 2/2001 no sentido da aplicação da taxa reduzida de IRC a todas as entidades que não tenham sede
ou direcção efectiva na Região Autónoma da Madeira que nela tenham instalações qualificáveis como
«estabelecimento estável», à face do art. 5.º do CIRC, é a única que se sintoniza com o princípio constitucional da igualdade. Por isso, há que adoptar esta interpretação conforme à Constituição, como se
fez na sentença recorrida.
De resto, é também esta a interpretação que permite melhor satisfazer o primacial interesse visado
com a redução de IRC, que é incentivar ao investimento na Região Autónoma da Madeira, pelo que é
de presumir ter sido a solução adoptada na lei, por ser a mais acertada (art. 9.º, n.º 3, do CC).».
Por último, o facto da Mma. Juíza “a quo” ter considerado que a alteração ao artigo 2.º do DLR
n.º 2/2001/M efectuada pelo DLR n.º 3/2007/M tem uma natureza meramente interpretativa em nada
altera o sentido da decisão, pois, tendo em conta a jurisprudência deste STA (v., além do acórdão citado,
ainda os acórdãos de 26/11/2008 e de 21/1/2009, proferidos, respectivamente, nos recursos n.ºs 666/08
e 668/08), ainda que se defendesse a tese sustentada pela FP quanto à natureza de tal alteração, sempre
seria de conceder provimento à impugnação, face à interpretação das normas legislativas, então, em
vigor.
A decisão recorrida não merece, por isso, qualquer censura ao ter anulado a liquidação adicional
efectuada, pois, efectivamente, a taxa reduzida de IRC é a aplicável aos sujeitos passivos que tenham
sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável na Região Autónoma da Madeira, devendo abranger
as instalações em que seja exercida efectiva actividade económica, mesmo quando os sujeitos passivos
residam ou tenham sede noutra área do território nacional e não apenas no estrangeiro.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida, com esta fundamentação.
Custas pela Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8 (um oitavo).
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Reclamação de acto de compensação no âmbito de execução fiscal. Impugnação
judicial. Erro na forma de processo. Convolação. Acto inútil. Absolvição da instância.
Sumário:
I — A reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT é o meio processual adequado para
impugnação da generalidade de actos materialmente administrativos praticados
no âmbito do processo de execução fiscal.
II — Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo
adequada, nos termos da lei, a menos que seja manifesta a improcedência ou
intempestividade desta.
III — Verificado o erro na forma de processo, a petição inicial deve ser indeferida, se
não puder ser aproveitada, mas se a acção tiver ultrapassado já a fase liminar,
há-de proceder-se à anulação de todo o processado e à absolvição da instância.
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Processo n.º 322/09-30.
Recorrente: Ana Cecília Gonzalez de Castro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Ana Cecília Gonzalez de Castro, com os sinais dos autos, não se conformando com a sentença
da Mma. Juíza do TAF de Sintra que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra
o acto de compensação efectuado pela AF do valor a reembolsar respeitante ao IRS do ano de 2004
com dívidas de IRS de anos anteriores, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
- O objecto da reclamação prevista no art.º 276.º do CPPT são as decisões proferidas pelo órgão
da administração tributária e outras autoridades da administração tributária.
- No entanto, o objecto da presente impugnação não é uma decisão, mas um acto: o acto de
compensação entre o crédito da Recorrente ao valor a reembolsar relativo ao IRS de 2004 e dívidas
respeitantes ao IRS de anos anteriores.
- A impugnação judicial tem por objecto coincidente com a reclamação graciosa, visto que esta
última pode preceder aquela, enquanto meio processual com o mesmo objecto, como decorre, designadamente, do disposto nos art.ºs 68.º, n.º 2, e 102.º, n.º 2 do CPPT.
- Assim, a definição do objecto da reclamação graciosa, contida no art.º 68.º do CPPT, aplica-se
à impugnação judicial.
- Temos, portanto, que a impugnação tem por objecto os actos tributários.
- Por conseguinte, o meio processual a utilizar para a anulação total ou parcial de um acto não
pode ser a reclamação prevista no art.º 276.º do CPPT, visto que esta tem por objecto decisões.
- Quando se visa o acto, que é uma ocorrência, e não a decisão, que é uma declaração de vontade,
é no âmbito da impugnação que têm de ser tomadas as relevantes iniciativas processuais.
- Logo, e salvo melhor opinião, a douta sentença recorrida violou o disposto nos art.ºs 276.º e
68.º, n.º 2 do CPPT.
- Deve, por conseguinte, ser concedido provimento ao recurso e revogada a decisão que julgou
improcedente a impugnação judicial por ser inapropriado o meio processual utilizado, ordenando-se a
baixa do processo para conhecimento do fundamento da impugnação.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) Em 04.09.1993 a Impugnante contraiu casamento sob o regime de separação de bens com Luís
Maria de Almeida Corrêa de Barros (Doc. n.º 1 junto à p.i.).
B) Em 15.03.2001 foi entregue a declaração de IRS respeitante ao ano de 2001 pelo agregado
familiar de que fazia parte a Impugnante (Fls. 14 do p.a. em apenso).
C) Em 06.05.2004 foi elaborada a declaração oficiosa uma vez que na primeira não fizeram os
SP constar rendimentos da cat. C (Fls. 14 do p.a. em apenso).
D) Por decisão da Conservatória do Registo Civil do Barreiro de 20.01.2004 foi decretado o divórcio entre a Impugnante e Luís Maria de Almeida Corrêa de Barros (Doc.º n.º 2 junto à p.i.).
E) Da declaração oficiosa a que alude a alínea C) do probatório resultou em 17.11.2004 a emissão
da liquidação respeitante a IRS do ano de 2000 no montante de € 14.631,35 com data limite de pagamento a 05.01.2005 (Fls. 52 dos autos).
F) A Impugnante não pagou o montante mencionado na alínea E) dentro do prazo mencionado.
G) Em 28.06.2005 foi instaurado pelo SF de Cascais – 1 o processo de execução fiscal
n.º 1503200501119699 para pagamento da quantia de € 14.631,35 respeitante a IRS do ano de 2000
(Fls. 55 dos autos).
H) Em 26.07.2007 a ora Impugnante foi citada no âmbito do processo de execução fiscal a que
alude a alínea G) do probatório (Fls. 55 dos autos).
I) Em 20.09.2005, no âmbito do processo de execução fiscal mencionado na alínea G) a Administração Fiscal procedeu à compensação do crédito exequendo com o crédito a restituir referente ao
IRS do ano de 2004 no montante de € 2.353,24 (Fls. 55 do p.a. em apenso).
J) A Impugnante foi notificada em 29.09.2005 da compensação n.º 2005 12390728 realizada a
20.09.2005 no montante de € 2.353,24 (Fls. 15 do p.a. em apenso e Doc. a fls. 15 e 16 dos autos).
L) A p.i. desta presente impugnação judicial foi apresentada no SF de Cascais – 1 em 20.12.2005
(Fls. 3 dos autos).
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III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Sintra que julgou
improcedente a impugnação judicial deduzida pela recorrente contra o acto de compensação do valor
a reembolsar respeitante ao ano de 2004 com dívidas de IRS de anos anteriores com o fundamento de
o meio processual utilizado não ser o apropriado e não ser possível a sua convolação.
Contra tal entendimento se insurge a recorrente, alegando que o meio processual a utilizar quando
se pretende a anulação de um acto tributário, como é o caso, é efectivamente a impugnação judicial
e não a reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT, pois esta apenas tem por objecto as decisões
proferidas pelo órgão e outra autoridades da Administração Tributária.
Vejamos. O acto que a ora recorrente veio impugnar foi o acto de compensação efectuado pela
AF no âmbito de execução fiscal contra si instaurada.
Ora, não há dúvida que o meio processual adequado para impugnar os actos praticados pela AF
no âmbito do processo de execução fiscal, mesmo que praticados por entidades diferentes do órgão da
execução fiscal, na sequência de procedimentos tributários autónomos que correm paralelamente ao
processo de execução fiscal e em conexão com ele, como é o caso do pedido de pagamento em prestações, é, como bem se entendeu na decisão recorrida, a reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT
(v. acórdão deste STA de 25/2/09, no recurso 1116/08) e não a impugnação judicial, a qual visa atacar
os actos tributários praticados pela AF mas fora do âmbito da execução fiscal, nomeadamente os de
liquidação, com vista a obter a declaração da sua inexistência, nulidade ou anulação.
Assim, é de concluir, pois, que a impugnação judicial utilizada pela recorrente é, pois, um meio
processual inadequado para a satisfação da sua pretensão, sendo que o meio processual adequado, neste
caso, seria efectivamente a reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT.
Em caso de erro na forma de processo, coloca-se a questão da convolação da petição, em consonância com o preceituado nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT.
A correcção do erro na forma de processo, aproveitando a peça processual imprópria para um meio
processual em que possa ter seguimento, justifica-se por razões de economia processual.
Mas a convolação só deverá ser decidida quando ela seja necessária para que o interessado possa
obter o efeito útil que pretende e não conduza à prática de actos inúteis, como seria o caso da extemporaneidade do novo meio processual para que se convolasse a presente impugnação.
Ora, no caso em apreço, tal reclamação teria de ser apresentada no prazo de dez dias após a notificação da decisão, nos termos do n.º 1 do artigo 277.º do CPPT, pelo que, tendo a presente impugnação
sido deduzida em 20/12/2005, há muito que se tinha esgotado aquele prazo de dez dias, uma vez que
a recorrida foi notificada em 29/09/2005 da decisão que impugna (v. alíneas J) e L) do probatório).
Tal convolação não deixaria, sim, de ser um acto inútil, o que é proibido por lei (artigo 137.º do
CPC).
Daí que também neste aspecto a decisão recorrida não mereça censura.
Todavia, contrariamente ao decidido pela Mma. Juíza “a quo”, a verificação da impropriedade do
meio processual utilizado não determina a improcedência da impugnação judicial deduzida mas sim
a absolvição da instância.
Com efeito, verificado o erro na forma de processo, a petição inicial deve ser indeferida, se não
puder ser aproveitada; se a acção tiver ultrapassado a fase liminar, há-de anular-se todo o processado,
e absolver-se o réu da instância, nos termos do artigo 288.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo
Civil – cf., neste sentido, Alfredo de Soveral Martins, Lições de Processo Civil (Pressupostos Processuais), Apontamentos, Coimbra, 1969, p. 263 e 264; cf. também, por exemplo, os acórdãos da Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de 7-2-1990, no Apêndice ao Diário
da República de 15-10-1992, pp. 25 a 28, e de 20/5/09, no recurso 979/08.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em negar provimento ao recurso, anulando-se todavia todo o processado e absolvendo-se da
instância a Fazenda Pública nestes autos de impugnação judicial.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Imposto sucessório. Avaliação de quota social. Fundamentação.
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Sumário:
I — O direito á fundamentação do acto tributário, ou em matéria tributária, constitui
uma garantia específica dos contribuintes e, como tal, visa responder às necessidades do seu esclarecimento, procurando-se informá-lo do itinerário cognoscitivo
e valorativo do acto por forma a permitir-lhe conhecer as razões de facto e de
direito que determinaram a sua prática e porque motivo se decidiu num sentido e
não noutro.
II — Não se encontra fundamentado com suficiência o acto de avaliação de quota social
do qual não constam os elementos ou critérios de direito e de facto que serviram
de suporte ao valor obtido.
Processo n.º 323/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Zélia Ramos de Oliveira Sá.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Publica não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, que julgou procedente a impugnação que a recorrida Zélia Ramos de Oliveira Sá, melhor
identificada nos autos, deduziu contra a liquidação do imposto sobre Sucessões e Doações por óbito de
seu marido Clemente de Sá, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1 - A douta sentença sob recurso julgou a oposição procedente, por haver entendido que: «…não
existe junto ao processo de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações, a que os presentes
autos se reportam, qualquer relatório.... Destarte a fundamentação é totalmente insuficiente.., e anulo a
avaliação efectuada das quotas sociais e consequentemente a parte da liquidação de Imposto Sucessório
efectuada, que lhe corresponde.»;
2- Com a ressalva do devido respeito não pode a Fazenda Pública conformar-se com o assim
doutamente decidido;
3- Uma vez que, a Administração Fiscal actuou no estrito cumprimento da Lei, designadamente:
§ 3º do art.º 20º do CIMSISD, tendo sido observado o preceituado no § 1º, do art.º 77º, do mesmo
diploma, cfr. resulta do teor fls.. 267 a 284;
4- A douta sentença “a quo” deu como provados e com relevância para a decisão da causa, factos
que, de per si, conduziriam a decisão diferente, designadamente: «i) Pela Administração Fiscal, foi
indicado o montante de e € 1 699 031,82, como valor atribuído à quota no capital social da sociedade
“PRIMAUTO- Sociedade de Comércio Automóveis, Limitada” com expressão nominal de 997.597,80
Euros — cfr. fls. 77 e ss do processo de elaboração de imposto sucessório, em apenso;»; J) A quantia
a que se referiu na alínea anterior foi apurada com base na situação líquida reportada a 31.12.2001 da
sociedade “PRIMAUTO- Sociedade de Comércio Automóveis, Limitada”...»; «l)... Assim, sendo, os
louvados acordam por unanimidade manter a valoriza cão já efectuada ao abrigo do art.º 77º do citado
código, ou seja, as quotas de valor nominal de e € 997 595,80....são avaliadas em €1 669 031,82...»,
sublinhado nosso.
5- Tendo-se demonstrado que o valor controvertido foi acordado por unanimidade e, mostrando-se
respeitado o preceituado no n.º 1 do artº 77º da Lei Geral Tributária, segundo o qual: ((A decisão de
procedimento é sempre fundamentada por meio de sucinta exposição das razões de facto e de direito
que a motivaram, podendo a fundamentação consistir em mera declaração de concordância com os
fundamentos do anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório
da fiscalização tributária.», impunha-se o reconhecimento da legalidade de todo o procedimento da
Administração Fiscal, aqui controvertido;
6- Na verdade, Da leitura dos documentos juntos aos autos, resulta provada a notificação da decisão
do procedimento tributário, de forma fundamentada, por meio de sucinta exposição das razões de facto
e de direito que a motivaram, podendo a fundamentação consistir em mera declaração de concordância
com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os que integrem o
relatório da Comissão de avaliadores constituída, da qual fez parte integrante um louvado nomeado
pela impugnante;
7- Na verdade, no caso em apreço, a impugnante demonstra na petição inicial, bem como nos
documentos juntos, o conhecimento de todo o procedimento da Administração Fiscal, de forma clara e
sucinta, esclarecedora dos factos controvertidos nos presentes autos. Por conseguinte, pela douta sentença
a quo foram violadas as seguintes normas legais: art.º 770 §2, do CIMISSD, art.º 77º da L.G.T.
2 – A recorrida não contra-alegou.
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3 – O Exmº Ministério Publico emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto: Sentença que julgou procedente impugnação, por insuficiência de fundamentação do acto
tributário que procedeu à correcção do valor de quotas sociais, em liquidação de imposto sucessório.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
O valor atribuído na liquidação do imposto sucessório às quotas sociais resultou, no caso concreto, de correcções ao balanço da sociedade em 31-12-2001, fundamentando-se aquelas correcções
em terem sido efectuadas de acordo com as instruções elaboradas para efeito de avaliação de quotas
ou partes sociais vigentes.
Esta fundamentação parece ser manifestamente insuficiente e só foi invocada em data posterior
à avaliação efectuada.
De qualquer maneira não foi facultado à impugnante o conteúdo daquelas instruções de modo a
permitir-lhe compreender a forma como se chegou ao valor encontrado.
Como se afirma no douto acórdão deste STA de 02/04/2008, processo 209/08, “a fundamentação
é um conceito relativo que varia em função do tipo legal de acto, visando responder às necessidades de
esclarecimento do administrado, pelo que se deve, através dela, informá-lo do itinerário cognoscitivo
e valorativo do acto, permitindo-lhe conhecer as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua
prática e por que motivo se decidiu num sentido e não noutro”.
CONCLUSÃO
Entendemos, por tudo quanto vem exposto, dever ser negado provimento ao recurso e confirmada
a sentença recorrida.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) A agora impugnante, Zélia Ramos de Oliveira Sá, é cabeça de casal da herança aberta por morte
de Clemente de Sá;
b) O decesso ocorreu em 29.07.2002;
c) Em 28.08.2002 foi instaurado processo de liquidação do Imposto Sucessório, com o n.º 6385
a correr termos no Serviço de Finanças do Porto 6;
d) Em 07.11.2002 foi pela agora impugnante apresentada Relação de Bens, no âmbito do processo
a que se referiu a alínea anterior;
e) Das verbas 7º, 8º, 9º e 10º, daquela Relação de Bens, constam, no total ‘Três quotas no capital
social da empresa denominada “PRIMAUTO — Sociedade de Comércio Automóveis, Limitada” pessoa
colectiva n.º 501 971 017, com sede na Rua Mousinho de Albuquerque, 667,Matosinhos e uma quota no
capita social da empresa denominada — “Sociedade de Reparação de Automóveis, Limitada “, pessoa
colectiva n.º 504 041 835, com sede na Rua Dr. Afonso Cordeiro, 731, Matosinhos;
f) Em 17.02.2004 foi determinada a recuperação de empresa da “PRIMAUTO — Sociedade &
Comércio Automóveis, Limitada “, por reconhecimento da sua situação de insolvência, em sentença
proferida no processo n.º 245/3 TYVNG, do 2º juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia;
g) No relatório apresentado pelo Gestor Judicial da empresa “PRIMAUTO- Sociedade de Comércio
Automóveis, Limitada “, em 14.07.2004, a folhas 34 a 37 dos autos, que aqui se dá por inteiramente
reproduzido para todos os efeitos legais, referiu-se que: «8. encontra-se sem actividade há cerca de seis
meses.(…) 10.Iniciou a sua actividade em 1986 tendo por objecto a comercialização de viaturas FIAT
peças e acessórios. 11. Possuía para o efeito contratos de concessão com Fiat Auto Portuguesa desde
1996, tanto para viaturas ligeiras de passageiros, como para viaturas ligeiras comerciais.12. Contratos
esses que foram rescindidos por iniciativa da Fiat Auto Portuguesa em 23 Abril de 2003. 13. De facto
o seu volume anual de negócios passou á 5.8 milhões de euros em 2001 para 4.3 milhões de euros
em 2002. (...)17. Tais dificuldades haviam já conduzido em 1997 à necessidade de um saneamento
financeiro que passou pela celebração de um contrato de locação financeira imobiliária ias instalações
e consequente refinanciamento da sua actividade.(…) 19. E ainda à celebração, em 27 de Março de
2002, de um acordo com pagamento das dividas já vencidas com a Fiat Distribuidora Portugal (...) 23.
a requerente apresentava, em 31 de Dezembro de 2001, um Capital Próprio de 2.2.milhlões de euros
que passou no ano seguinte para 1.4. milhões euros, mas negativos.24. E isto em resultado sobretudo
em ocultação sistemática, e ao longo de vários exercícios, de prejuízos significativos, que em termos
acumulados foram computados em 3.6. milhões de euros. (…)”.
h) Por decisão de 17. 08.2004, a empresa “PRIMAUTO - Sociedade de Comércio Automóveis,
Limitada” foi considerada falida, no processo identificado na alínea antecedente;
i) Pela Administração Fiscal foi indicado o montante de € 1 699 031, 82, como valor atribuído
à quota no capital social da sociedade “PRIMAUTO - Sociedade de Comércio Automóveis, Limitada
“com expressão nominal de 997.597,80 euros — cfr. folhas 77 e ss do processo de elaboração de imposto sucessório, em apenso;
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j) A quantia a que se referiu na alínea anterior foi apurada com base na situação liquida reportada
a 31.12.2001 da sociedade “PRIMAUTO - Sociedade DE Comércio Automóveis, Limitada”. No verso
de tal informação consta «Situação Liquida Corrigida:
Capital 1.496.393.70€
Prestações Suplementares 319.230,66€
Reserva Reavaliação 1.148.942,64€
Reservas Legais 5.332,64€
Outras Reservas 71.819,45€
Resultados Transitados 785.223,41€
Resultado Líquido do Exercício 6.192,32€
Correcções Fiscais 18.659,02€
Reserva Oculta (Imob. Corpóreas-folhas 1 e 2). 242.757,82€
Reserva Oculta (invtos Financeiros-anexo 1 2).. 24.442. 89€
TOTAL 2.548.547. 73€
Cálculos: 997.595,80 X 2. 548.547,73 = 1.669.031,82 -1.496.393,70
-cfr folhas 78 e 78 v. do processo de elaboração do processo á imposto sucessório;
k) Notificada da liquidação do imposto sucessório, veio a impugnante contestá-la, nos termos do
artigo 87º do CISMISSD, relativamente à avaliação feita das quotas na sociedade denominada “PRIMAUTO - Sociedade de Comércio Automóveis, Limitada “;
l) Em 05.07.2005, foi elaborado «termo de avaliação”, pela Comissão constituída onde se referiu:
“(...) 4- Apreciada a situação e analisados os argumentos apresentados pela reclamante, entendemos
que - Nos termos do artº 20, § 3º, regra 3º do Código citado (CIMISSD), a avaliação da participação é
feita de acordo com o (Balanço reportado a 31.12.2001, uma vez que ao autor da herança faleceu em
29.07.2002. — De acordo com o disposto no artº 77º, § 2, conjugado com a regra 4º do § 3º do mesmo
artº 20º do citado Código, é permitido aos serviços competentes pela avaliação a correcção de quaisquer
valores activos ou passivos, desde que justificados em relatório sucinto, sendo o valor da participação
determinado pelo balanço resultante das correcções efectuadas. - Tais correcções foram efectuadas de
acordo com as instruções elaboradas das para efeito de avaliação de quotas ou partes sociais vigentes.
— Pese embora as reservas e as ênfases a que o R.O.C. da empresa faz referência nas certificações
legais de contas relativas aos exercícios de 2000 e 2001 (Doc 1 e 2 junto à contestação) que mereceram
a nossa melhor atenção e apreciação não forma juntos quaisquer elementos que suportassem tais afirmações. Quanto às alegações constantes da contestação deduzida ao abrigo do artº 87º do CISMSISSD,
não se nos afigura poderem alterar a valnização já efectuada das às quotas de acordo com o artº 77º do
citado Código, pois não foi feita prova inequívoca de que tais elementos não faziam parte do balanço
reportado a 31.12.2001 e que, portanto, já haviam sido tidos em conta na valorização efectuadas - 5.
Assim, sendo, os louvados acordam por unanimidade manter a valorização já efectuada ao abrigo do
artº 77º do citado Código, ou seja, as quotas de valor nominal de € 997 595,80 (novecentos e noventa
e sete mi (quinhentos e noventa e cinco euros e oitenta cêntimos) são avaliadas em €1 699 031,82 (um
milhão seiscentos e noventa e nove mil e trinta e um euros e oitenta e dois cêntimos)’
m)Não foi autorizada, pelo Ex Ministro das ‘Finanças a dação em cumprimento com a quota, cujo
valor atribuído foi impugnado com o presente, para pagamento do imposto sucessório no processo 6385,
instaurados por óbito de Clemente de Sá – cfr folhas 87 e ss dos autos;
Factos não provados
Não se provou que a avaliação das quotas, aqui em litígio, feita pelos serviços competentes, tivesse sido acompanhada de um relatório sucinto que demonstrasse a determinação da situação líquida
corrigida a que se faz referência na alínea j) da matéria de facto dada como não provada, por falta de
documento junto aos autos.
5- A sentença sob recurso, considerando a fundamentação totalmente insuficiente, julgou procedente
a impugnação judicial deduzida e anulou “a avaliação efectuada das quotas sociais e consequentemente
a parte da liquidação de Imposto Sucessório efectuada, que lhe corresponde”.
Para tanto, ponderou-se na decisão que não é possível apreender os passos em que a AT se baseou
para chegar ao valor final da quota, sendo certo que não se encontra junto ao processo de liquidação
sobre as sucessões e doações o relatório sucinto a que se alude no § 2 do artigo 77.º do CIMSISD,
desconhecendo-se ainda o teor da instruções internas da DGCI que a Comissão de Avaliação refere ter
seguido para avaliação das quotas, “não sendo por isso possível à impugnante perceber como se chegou ao montante encontrado vedando-lhe a possibilidade de atacar, de forma esclarecida, e se assim
o entendesse, o valor encontrado”.
Por sua parte, a recorrente Fazenda Pública vem, em suma, defender que terá sido feita a demonstração do valor da quota social controvertido, o qual terá sido acordado por unanimidade na Comissão
de Avaliação e respeitando o preceituado no n.º 1 do artigo 77.º da LGT.
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Vejamos.
O direito á fundamentação do acto tributário, ou em matéria tributária, constitui uma garantia específica dos contribuintes e, como tal, visa responder ás necessidades do seu esclarecimento,
procurando-se informá-lo do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto por forma a permitir-lhe
conhecer as razões de facto e de direito que determinaram a sua prática e porque motivo se decidiu
num sentido e não noutro.
Tem, aliás, “o dever legal de fundamentação, a par de uma função exógena - dar conhecimento
ao administrado das razões da decisão, permitindo-lhe optar pela aceitação do acto ou pela sua impugnação -, uma função endógena consistente na própria ponderação do ente administrador, de forma
cuidada e séria”(acórdão de 02-02-06, recurso n.º 1114/05-30).
Neste sentido, a fundamentação deve externar todos os elementos e critérios de facto e de direito
que serviram de suporte ao valor obtido para a quota social em causa, por forma a possibilitar aos interessados uma opção consciente entre a aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa.
Fundamentação essa que tem de ser contextual, ou seja contemporânea e integrada no próprio
acto, na perspectiva da respectiva sindicabilidade na via contenciosa.
Ora, no caso que nos ocupa, como bem se observa na sentença recorrida, por ausência de elementos
ou contributos complementares de análise, como poderiam ser o relatório sucinto a que se alude no § 2 do
artigo 77.º do CIMSISD e o conhecimento do teor das instruções da DGCI que a Comissão de Avaliação
afirma ter seguido, não é possível demonstrar o eventual acerto na determinação da situação líquida
corrigida a que se alude a alínea j) do probatório (cfr. factos não provados) e daí que a ora recorrida,
não se encontrando na posse dos dados essenciais que permitissem perceber os valores encontrados, se
visse impossibilitada de, na prática e com eficácia, exercer os seus direitos impugnatórios.
Nada permite afirmar, por outro lado, que o facto dos louvados integrantes da Comissão de Avaliação terem acordado, por unanimidade, o valor controvertido, poderia ter como efeito uma menor
densidade da fundamentação exigível ou mesmo a sua isenção, como parece sugerir a recorrente Fazenda
Pública (5. das conclusões da recorrente).
Bem se andou, pois, na sentença recorrida ao concluir pela insuficiência da fundamentação da
avaliação das quotas sociais efectuada.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, a sentença
recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Imóveis do Estado. Arrematação: data da transmissão.
Sumário:
O prazo de três anos, previsto no n.º 1 do artigo 16.º do Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto Sobre as Sucessões e Doações (para revenda) em caso de
alienação em hasta pública de bens imóveis do Estado, conta-se da data da praça,
nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 115/2000, de 4 de Julho.
,

Processo n.º 324/09-30.
Recorrente: Estamo — Participações Imobiliárias, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Estamo, Participações Imobiliárias, SA” vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Lisboa, que julgou improcedente a presente impugnação judicial.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A alienação por hasta pública de bens imóveis do Estado é feita por licitação no acto da praça,
com carácter meramente obrigacional, na medida em que, é necessário um outro acto - o da adjudicação
definitiva pela entidade competente - para se tornar definitivo e executório.
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2. A hasta pública apenas determina o preço da compra e venda, a identificação do comprador
a quem adjudicar o prédio objecto da transacção, nascendo por via da adjudicação provisória, entre o
adjudicando e o adjudicatário uma relação de compromisso no respeito pelo acordo celebrado.
3. Só com a adjudicação definitiva emitida pelo Director Geral do Património, a venda adquire
o seu carácter real e translativo, pelo que, apenas a partir desse momento se verifica a transmissão do
direito de propriedade e se permite ao comprador dispor de modo pleno e exclusivo dos direitos de
uso, fruição e disposição.
4. Antes do acto de adjudicação definitiva o proprietário e possuidor do imóvel é o Estado.
5. A transmissão real e efectiva do prédio para efeitos fiscais ocorre na data da adjudicação definitiva e não em qualquer outra, por ser nessa data que verdadeiramente se verifica a transmissão da
propriedade do imóvel.
6. Incidindo a sisa sobre a transmissão onerosa, real e efectiva do direito de propriedade sobre
bens imóveis e ocorrendo esta na data da adjudicação definitiva, é esse o momento que determina a
sua exigibilidade.
7. Em súmula, a aqui recorrente adquiriu ao Estado o prédio a que se referem os presentes autos
em 26 de Dezembro de 2001, data em que foi proferido o despacho de adjudicação definitiva, com
isenção de sisa por o destinar a revenda e tendo esta ocorrido em 16 de Dezembro de 2004, no prazo de
três anos a contar da data da aquisição (data da exigibilidade do imposto), não caducou o prazo para a
revenda, uma vez que a isenção se tornou definitiva com a venda do prédio dentro do prazo legalmente
estipulado para o efeito.
8. Ao efectuar a liquidação do imposto de sisa, com fundamento na caducidade da isenção fez-se
errada aplicação da lei, violando o disposto no n.º 2 do § 1º do artigo 2º, n.º 3 do artigo 11º, n.º 1 do
artigo 16º, todos do CIMSISSD e o artigo 13º da Constituição da Republica Portuguesa.
Termos em que, deve a sentença recorrida ser revogada, por outra que determine anulação do acto
tributário e a restituição do imposto de sisa indevidamente pago no montante de € 294.290,75, como
é de Direito e inteira JUSTIÇA!
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento
e a sentença impugnada deve ser confirmada – apresentando a seguinte fundamentação.
1. Na alienação de imóveis do Estado em hasta pública considera-se data da transmissão a data
da realização da praça (art. 1º n.º 3 DL n.º 115/2000, 4 Julho); esta solução legal reproduz a constante
do antecedente regime jurídico sobre a matéria (art. único n.º 2 DL n.º 394/84, 26 Dezembro onde
se prescreve que a data da transmissão (…) coincidirá com a da praça em que os bens tenham sido
adjudicados).
A formulação inequívoca da norma torna improfícuo o argumento da recorrente segundo o qual
a transmissão da propriedade apenas se verifica na data do despacho do Director-Geral do Património
que opera a adjudicação definitiva do imóvel (3/5 conclusões).
Por outro lado o próprio título de arrematação consigna que a data da transmissão do imóvel é
reportada à data da arrematação (probatório alínea D); doc. fls. 22).
Esta ficção legal está compreendida no poder de conformação do legislador, dirigido à concretização da melhor solução para tutela dos interesses subjacentes à transmissão, não se vislumbrando
nem sendo alegada qualquer violação de princípios ou normas constitucionais.
2. Tendo a transmissão ocorrido em 13.12.2001 a revenda do imóvel em 16.12.2004 efectuou-se
após o termo do prazo de isenção de 3 anos, operando a caducidade do direito ao benefício e determinando a tributação segundo a regra geral (arts. 1º, 11º n.º 3 e 16º n.º 1 CIMSISD).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Não está em questão que – segundo o disposto no n.º 2 do § 1.º do artigo 2.º, n.º 3 do artigo 11.º,
n.º 1 do artigo 16.º do Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto Sobre as Sucessões e Doações, revogado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro (Reforma do Património) – a sisa
incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse
direito, sobre bens imóveis, e que se consideram, para este efeito, transmissões de propriedade imobiliária as promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários, logo que verificada a tradição
para o promitente comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando aquele ou estes estejam
usufruindo os bens; nem está em questão que ficam isentas de sisa as aquisições de prédios para revenda, nos termos do artigo 13.º-A, desde que se verifique ter sido apresentada antes da aquisição a
declaração prevista no artigo 105.º do Código do IRS ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º do Código
do IRC, consoante o caso, relativa ao exercício da actividade de comprador de prédios revenda; nem
está em questão ainda que as transmissões de que tratam os n.ºs 3.º, 8.º, 9.º e 12.º, alínea a), e 21.º, 26.º
30.º e 31.º do artigo 11.º e n.º 7.º do artigo 12.º deixarão de beneficiar de isenção logo que se verifique,
respectivamente, que aos prédios adquiridos para revenda foi dado destino diferente ou que os mesmos
não foram revendidos dentro do prazo de três anos ou o foram novamente para revenda.
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A questão que aqui se coloca – em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição
do Ministério Público – é a de saber se, em caso de alienação em hasta pública de bens imóveis do
Estado, o dies a quo do dito prazo de três anos se conta da data da arrematação, ou da data do despacho
de adjudicação definitiva do Director-Geral do Património.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em 13/12/2001 a impugnante arrematou em hasta pública, realizada na Direcção Geral do Património, o prédio urbano do Estado inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Santos-o-Velho
sob o n.º 888, descrito na 3ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 8141/20010314, pelo
preço de € 2.942.907,50 (cfr. documento a fls 20 dos autos).
2. Em 13/12/2001 foi lavrado o auto de arrematação, adjudicando provisoriamente o prédio referido
em A) à impugnante (cfr. documento a fls 20 dos autos).
3. Em 27/12/2001, sob o ofício n.º 20196, a impugnante foi notificada do despacho do Director
Geral do Património, datado de 26/12/2001, da adjudicação definitiva do imóvel (cfr. documento a
fls 21 dos autos).
4. Em 19/02/2002 foi emitido o título de arrematação n.º 869, que titula a aquisição do referido
imóvel por hasta pública realizada em 13/12/2001, com isenção de sisa nos termos do art.º 11.º n.º 3
do CIMSISSD, por o imóvel se destinar à revenda, constando que o arrematante pagou o preço de €
2.942.907,50 bem como os demais encargos legais e que a data de transmissão do imóvel se considera
reportada à da arrematação (cfr. documento a fls 22 dos autos).
5. Em 14/12/2004, sob o ofício n.º 11310 da Direcção de Finanças de Lisboa, a impugnante foi
notificada para o pagamento da sisa (cfr. documento a fls 23 dos autos).
6. Em 16/12/2004, no 21º Cartório Notarial de Lisboa foi celebrada a escritura de compra e venda
do prédio referido em A), pelo preço de € 3.750.000,00, vendido pela impugnante ao “Banco de Investimento Global SA” (cfr. documento a fls 25 a 28 dos autos).
7. Em 12/01/2005 foi liquidada a sisa sob o termo n.º 3123/884/2005, no montante de € 294.290,75
(cfr. documento a fls 24 dos autos).
8. Em 02/02/2005 da liquidação mencionada em G) deduziu a impugnante a reclamação graciosa
(cfr. documento a fls 35 do Processo Administrativo).
9. Em 07/11/2005, sob o ofício n.º 072314 foi notificada do indeferimento da reclamação mencionada na alínea anterior, onde consta em síntese que no título de arrematação está declarado que a data da
transmissão do imóvel em questão se reporta à data da arrematação, tal como consta no DL 115/2000, de
04/07/2000, sendo que o arrematante toma posse do imóvel na data da arrematação independentemente
da adjudicação definitiva, da emissão do respectivo título e posteriores registos resultantes da venda
(cfr. documento a fls 36 dos autos).
2.2 O momento em que se opera a transferência da propriedade, na venda realizada em processo
de execução fiscal, é relevante para vários fins. Designadamente, em matéria tributária, pode relevar
para efeitos de determinação da sujeição passiva a Contribuição Autárquica ou Imposto Municipal sobre
Imóveis, pois o sujeito passivo desta é, em princípio, o proprietário dos bens no dia 31 de Dezembro do
ano a que o imposto respeita (art. 8.º, n.º 1, do CCA e art. 8.º, n.º 1 do CIMI) e a abertura das propostas
pode ocorrer antes deste dia e a adjudicação após ele. Como é pacificamente entendido, com base no
preceituado nos arts. 874.º e 879.º, n.º 1, nos contratos de compra e venda de coisas determinadas, em
regra, a transferência da propriedade opera-se por mero efeito do contrato, sendo as obrigações de
entrega da coisa e do pagamento do preço efeitos do contrato e não elementos do mesmo [Não sucederá assim nos casos de venda de coisas genéricas ou em alternativa, coisas futuras ou venda sujeita a
condição suspensiva. Mas, mesmo nestes casos, não há necessidade de um posterior acto de alienação
para a transferência da propriedade se operar. Neste sentido, podem ver-se GALVÃO TELLES, Contratos civis, página 9, e PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, volume II, 2
edição, páginas 146 e 152] – cf. Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e de Processo
Tributário comentado e anotado, em anotação ao artigo 265.º.
No preâmbulo do Decreto-Lei n.º 115/2000 de 4 de Julho escreve-se que «(…) atenta a recente
alteração legislativa que permite a alienação de imóveis do Estado e dos aludidos organismos preferencialmente por hasta pública, mas também, em situações determinadas, por ajuste directo, revelava-se
necessário disciplinar, de modo idêntico, a forma de titular as alienações efectuadas por este meio».
Assim, preceitua o artigo 1.º do dito Decreto-Lei n.º 115/2000 de 4 de Julho que «Lavrado o auto
de arrematação em hasta pública ou o auto de venda por ajuste directo de bens imóveis, pertencentes
ao Estado ou a organismos públicos dotados de personalidade jurídica, com ou sem autonomia financeira, que não revistam a natureza, forma ou designação de empresa pública, e verificado o depósito
da totalidade do valor da transacção, do pagamento da sisa, quando devida, e demais encargos legais,
será emitido o respectivo título de arrematação ou de alienação por ajuste directo, documentos bastantes para efeitos do registo predial» [n.º 1]; que «Nos títulos a que se refere o número anterior, além
da identificação dos bens e das menções obrigatórias exigidas pelo Código do Registo Predial, deve
certificar-se o pagamento do preço e da sisa, ou fundamentar-se a respectiva isenção, e declarar-se a
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data da transmissão [n.º 2]; que «Na alienação através de hasta pública, a data da transmissão é a do
dia em que se realizou a praça e, em caso de ajuste directo, é a data do despacho de adjudicação ao
adquirente» [n.º 3]; e que «Compete à Direcção-Geral do Património emitir os títulos referidos no n.º 1,
quando o imóvel pertencer ao Estado, e ao órgão de gestão respectivo, quando o imóvel pertencer aos
organismos públicos mencionados no aludido n.º 1» [n.º 4].
Ora, como imediatamente se vê, e nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 115/2000
de 4 de Julho [que prevê o regime de arrematação em hasta pública ou venda por ajuste directo de bens
imóveis, pertencentes ao Estado ou a organismos públicos dotados de personalidade jurídica, com ou
sem autonomia financeira, que não revistam a natureza, forma ou designação de empresa pública], «Na
alienação através de hasta pública, a data da transmissão é a do dia em que se realizou a praça e, em
caso de ajuste directo, é a data do despacho de adjudicação ao adquirente».
2.3 No caso sub judicio, estamos em presença de arrematação em hasta pública, realizada no dia
13-12-2001, na Direcção Geral do Património, de um prédio urbano do Estado – cf. o que se assenta
nos n.ºs 1 e 2 do probatório.
Assim, em relação a este prédio, muito claramente, «a data da transmissão é a do dia em que se
realizou a praça», em 13-12-2001, nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 115/2000 de 4
de Julho.
A sentença recorrida, para julgar improcedente a presente impugnação judicial, considera, inter
alia, e no essencial, que «além do mais, no título de arrematação é referido expressamente que a data
da transmissão do imóvel é reportada à data da arrematação»; que «assim, a data de transmissão a
considerar para efeitos de sisa, no caso em apreço, é a do dia em que se realizou a praça, ou seja, o
dia 13/12/2001»; e que «nos termos do disposto no art.º 11.º a impugnante beneficiava de isenção,
sendo esta de 3 anos nos termos do art.º 16.º n.º 1 do CIMSISSD, pelo que ao revender o imóvel em
16/12/2004, o prazo de 3 anos já tinha expirado, caducando deste modo o direito à isenção de sisa que
a impugnante beneficiava».
E decidiu bem a sentença recorrida.
A ora recorrente aponta ainda o artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa. Mas não se
afadiga a explicar, nem nós vislumbramos, por que modo sai violada a Constituição ou os seus princípios
com o entendimento da lei que faz a sentença recorrida, e que aqui corroboramos.
Assim sendo, resta-nos concluir, em súmula, e em resposta à questão decidenda, que o prazo de
três anos, previsto no n.º 1 do artigo 16.º do Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto Sobre
as Sucessões e Doações (para revenda), em caso de alienação em hasta pública de bens imóveis do
Estado, conta-se da data da praça, nos termos do n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 115/2000 de 4
de Julho.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Vale.

Lisboa, 17 de Junho 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Recurso de revista. Artigo 150.º do CPTA. Pressupostos.
Sumário:
I — O recurso de revista, com previsão legal no artigo 150.º do CPTA, tem carácter
excepcional, destinando-se somente à apreciação de uma questão que, pela sua
importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando
a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do
direito.
II — A relevância jurídica ou social afere-se em termos da utilidade jurídica, com
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação
singular.
III — A possibilidade da melhor aplicação do direito resultará da repetição num número
indeterminado de casos futuros, tendo como escopo a uniformização do direito.
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IV — Não se justifica este tipo de recurso se estamos perante questões específicas, referentes a uma dada situação de facto, que importam obviamente ao sujeito passivo,
mas que não têm a requerida dimensão jurídica e social.
Processo n.º 411/09-30.
Recorrente: Ana Isabel Seoane Seoane.
Recorrido: Director de Finanças de Lisboa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ANA ISABEL SEOANE SEOANE, identificada nos autos, interpôs recurso para este Supremo
Tribunal do acórdão proferido pelo TCA – Sul, que negou provimento a um recurso por si interposto da
sentença proferida pelo Mm. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente o pedido
de anulação da decisão de avaliação da matéria colectável por métodos indirectos.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1ª
QUE REGIME APLICÁVEL?
O processo é considerado de natureza urgente.
Mas ser-lhe-á aplicável o regime do C.P.P.T, o regime do C.P.T.A., ou os dois? E sendo aplicáveis
os dois regimes, afinal que componentes dos regimes de um e de outro é que são os aplicáveis?
2ª
É aplicável ao caso dos autos, de tributação por sinais exteriores de riqueza referentes ao ano de
2004, a redacção do numero 3, do artigo 89º-A, da L.G.T., que vigorava antes da redacção dada pela
Lei 55-B/2004, de 30 de Dezembro, ou a redacção dada ao número 3 do mesmo artigo, por esta Lei?
3ª
Ao processo previsto no art. 146º-B do C.P.P.T., é aplicável em matéria de recurso, o estipulado
no art. 279º, n. 1, do C.P.P.T., ou aplica-se o regime do C.P.T.A., pela remissão prevista no art. 279º,
n. 2, do C.P.P.T.?
4ª
O processo previsto no art. 146.º -B, do C.P.P. T., é um meio processual acessório comum à jurisdição administrativa e tributária?
5ª
Ao processo previsto no art. 146º -B do C.P.P.T., é aplicável o regime do art. 280º, n. 1, do C.P.P.T.,
em matéria de recurso, no que concerne ao “recurso per saltum” ou é aplicável o regime contido no
art. 151º, n. 1, do CPTA?
6ª
Em matéria de arguição de nulidades é aplicável o regime do art. 147º, n. 2, ao processo previsto
no art. 146º -B, do C.P.P.T.?
7ª
O sistema jurídico – fiscal, basta-se apenas para afastar a aplicação do regime da tributação com
base na declaração do sujeito passivo, em sede de IRS, com uma alteração efectuada ao art. 89º-A,
número 4, sem que no Código do IRS, tenha sido efectuada a respectiva previsão normativa?
8ª
Por outras palavras, a ser assim, a norma da L.G.T., não carece de ser regulamentada no diploma
adequado, “in casu” o C.I.R.S.?
9ª
Para todos os efeitos, a decisão final fica alicerçada no art. 65º, n. 2, alínea a) e no art. 39º, do CIRS,
em virtude de não ter existido a transposição para o CIRS, da respectiva possibilidade de tributação.
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10ª
Não há qualquer remissão do art. 39º, do C.I.R.S., para o art. 89º - A, da L.G.T. e a norma do
art. 65.º, n. 2, alínea a) do C.I.R.S., pura e simplesmente não existe.
11ª
A norma do art. 89º -A, da L.G.T., carece de regulamentação no respectivo C.I.R.S., não valendo
por si só atenta a sua natureza.
12ª
Não se argúem as inconstitucionalidades que consideramos existirem, face ao lapidado pelo
Acórdão do S.T.A., de 29/11/2006, Lúcio Barbosa.
13ª
O art. 89º -A, da L.G.T. é ilegal, porque injusto e violador de princípios de justiça tributária.
14ª
Porque o Direito deve ser interpretado de forma integrada, da conjugação dos artºs 4º, n. 1, 5º,
n. 1, 18º, n. 3, 75º, n. 1 e 2, alínea d), 85º, 1 conjugados com o art. 89.º A, todos da L.G.T., não resulta
que em caso de prova dos montantes parciais aplicados na aquisição dos bens considerados como
manifestações de fortuna, não deverá a matéria tributável ser quantificada apenas quanto ao montante
que não foi justificado?
15ª
Aliás, na esteira do Acórdão do STA, – por nós reproduzido no recurso interposto para o Tribunal
Central Administrativo –, datado de 14/12/2006, António Calhau, processo n. 1225/06, do mesmo Digníssimo Relator que deu provimento ao recurso dos presentes autos interposto pela Fazenda Pública.
16ª
Quer a sentença do Tribunal de 1ª instância, quer o Acórdão recorrido, consideraram que a questão
principal dos autos ficou resolvida com o provimento dado pelo STA ao recurso interposto pela Fazenda
Pública, pelo que se impõe questionar se terá sido exactamente assim, ou os argumentos que sempre
foram aduzidos contra, têm a sua razão de existência?
17ª
Tal questão é importante, visto podermos efectuar uma interpretação autêntica do que o STA
decidiu quando deu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Publica.
18ª
Face às razões aduzidas, deve ser considerado nulo o Acórdão recorrido e ordenada a ampliação
da matéria de facto ou reformar a decisão revogando o não conhecimento quanto à determinação da
matéria tributável por métodos indirectos, face à matéria que ficou provada.
19ª
É aplicável ao caso dos autos a redacção do art. 89ª -A, n. 3, antes da Lei 55-B/2004, de 30 de
Dezembro.
20ª
Sendo aplicável a redacção anterior à Lei 55-B/2004, de 30 de Dezembro, o valor que está em
questão é referente a 2001 (sinal dos contratos - promessa), e logo são “...rendimentos que o recorrente
não está obrigado a declarar”.
21ª
Não será este o Direito aplicável aos factos dados como provados?
22ª
Na esteira do que plasmaram os Acórdãos, do Tribunal Central Administrativo Sul, processo,
649/05, de 5/7/2005, Francisco Rothes, e Acórdão do processo 2821/08, de 13 de Janeiro de 2009,
José Correia.
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23ª
É incorrecta a interpretação do art. 89º-A, quando obriga a que o contribuinte prove verbas aplicadas em 2001, considerando que a presunção de elisão não foi cumprida, quando na boa interpretação
hermenêutica o que está em causa é saber se essas verbas de 2001, teriam que ser declaradas em 2004,
o que não pode deixar de receber uma resposta negativa.
24ª
São estas a matéria e questões que consideramos como estando “...em causa a apreciação de uma
questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a
admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.
Contra-alegou a Fazenda Pública que finalizou as respectivas contra-alegações no seguinte quadro
conclusivo:
a) O presente recurso, interposto para o STA nos termos do art. 150º do CPTA não deve ser admitido no caso sub judicio, em que está em causa a apreciação de um recurso judicial que se insere no
processo judicial tributário que seguiu os termos do CPPT’
b) Aos processos a que é aplicável exclusivamente o CPPT, não parece curial aplicar-se o processo
de revisão atendendo à especificidade (face ao disposto no CPTA) dos recursos nele previstos (recurso
para o STA com fundamento em oposição de acórdãos, nos termos do art. 284º do CPPT);
c) Mas, ainda que o art. 150º fosse aplicável, não seria admissível o presente recurso por não
se encontrarem preenchidos os pressupostos do respectivo n. 1, para este tipo de revista de carácter
excepcional;
d) Com efeito, destinando-se esta revista à apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, por estar em causa a expansão de uma
controvérsia susceptível de ultrapassar os limites da situação singular, no caso sub judice a recorrente
pretende pôr em causa os julgamentos factuais realizados pelas instâncias;
e) A decisão do TCAS, confirmativa da sentença do TT de Lisboa, apreciou como lhe competia
e sem merecer censura, os factos, tendo aplicado o direito em conformidade;
f) E não se vê em que poderia a admissão do presente recurso contribuir para uma melhor aplicação
e uniformização do direito, porque não está em causa a possibilidade de repetição de uma qualquer
questão jurídica abstracta a surgir num número indeterminado de casos futuros;
g) No presente recurso apenas é atacada uma decisão proferida numa questão singular e cuja importância apenas nesse caso releva, não apresentando dimensão jurídica e social nem susceptibilidade
de proporcionar pela sua reapreciação neste recurso uma melhor aplicação e uniformização do direito.
Neste STA, o EPGA defende que este tipo de recurso não é admissível no tocante aos processos
cuja tramitação decorre sob a égide do CPTA.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Estamos perante um recurso interposto ao abrigo do art. 150º do CPTA.
No caso, perante uma apreciação liminar sumária (n. 4 do citado artigo).
Importa assim saber se estão reunidos os pressupostos do n. 1 do referido normativo, que compete,
nos termos da lei, a este Supremo Tribunal.
Isto porque este Supremo Tribunal, depois de hesitação inicial, vem agora entendendo, pacificamente, que é possível, na jurisdição tributária, o recurso de revista com previsão no art. 150º do
CPTA.
Os pressupostos referidos estão definidos no n. 1 do citado preceito, que reza assim:
“Das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação
de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.
Estamos realmente perante uma decisão do TCA, proferida em segundo grau de jurisdição.
Mas será que a questão suscitada nos autos tem relevância jurídica ou social, que revista importância fundamental? Ou há necessidade de uma melhor aplicação do direito?
Pois bem.
Como se escreveu na Exposição de Motivos do CPTA, estamos perante um recurso “relativo a
matérias que, pela sua relevância jurídica ou social, se revelem de importância fundamental ou em que
a admissão de recurso seja necessária para uma melhor aplicação do direito… Afigura-se útil que, em
matérias da maior importância, o Supremo Tribunal Administrativo possa ter uma intervenção que,
mais do que decidir directamente um grande número de casos, possa servir para orientar os tribunais
inferiores, definindo o sentido que deve presidir à respectiva jurisprudência em questões que, independentemente da alçada, considere mais importantes. Não se pretende generalizar o uso da revista… Ao
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Supremo Tribunal Administrativo caberá dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via
funcione como uma válvula de segurança do sistema” (1).
Estamos patentemente perante um recurso excepcional, admitido relativamente a questões de
importância fundamental pela sua relevância jurídica ou social, ou então, quando seja claramente necessário para melhorar a aplicação do direito (2).
Explicitada a lei e o seu sentido, importa agora decidir preliminarmente se estamos perante uma
tal questão.
E a resposta não pode deixar de ser negativa.
Não estamos patentemente perante questões de importância fundamental, seja pela sua importância
jurídica, seja social.
Na verdade, não se antolha qual seja essa importância jurídica, pois estamos perante questões
específicas, referentes a uma dada situação de facto, que importam obviamente ao sujeito passivo, mas
que não têm a requerida dimensão jurídica e social.
E não se vê onde esteja essa dimensão.
Questões que não se mostra serem de uma importância jurídica fundamental.
Aliás, importa referir que a primeira questão colocada (processo urgente – regime aplicável), nem
sequer pode ser equacionada, pois o processo seguiu a tramitação que as instâncias entenderam prosseguir sem relevantes prejuízos para o recorrente, que não deixou de ver apreciada a sua pretensão.
E também não se vê onde esteja a importância social relevante.
Nem se vê onde a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
Na verdade, e fundamentalmente, as questões postam dependem primacialmente da formulação
de juízos de facto, insusceptíveis de repetição futura.
Entendemos assim que não existe a relevância de que a lei faz depender a admissibilidade do
recurso.
Assim sendo, não pode o Tribunal apreciar os fundamentos da revista e as alegadas violações de
lei assacadas ao acórdão recorrido.
No sentido ora exposto, pode consultar-se nomeadamente o acórdão deste STA de 02 Julho de
2008 (rec. n. 173/08).
Aliás, se atentarmos na sentença de 1ª instância, sobre a qual recaiu recurso para o TCA, o que
foi objecto de apreciação, face a acórdão anterior do STA, foram as seguintes questões:
Falta de instauração de um procedimento inspectivo externo, de acordo com o RCPIT, a falta
de competência do chefe de divisão para praticar os actos de procedimento administrativo e a falta de
fundamentação.
E a sentença recorrida considerou que não existiu essa falta de instauração de um procedimento
inspectivo externo, que havia competência da respectiva autoridade tributária (Director de Finanças)
e que o acto recorrido está devidamente fundamentado.
Foram estas as questões que o tribunal resolveu e que justificaram o recurso para o TCA.
E não se vê que a solução dada a qualquer delas tenha o relevo pretendido.
Nem sequer foram equacionadas no recurso de revista.
É pois inadmissível a revista pretendida.
3. Face ao exposto, acorda-se em não admitir o recursos, face à não verificação dos requisitos
expressos no n. 1 do art. 150ª do CPTA.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Vale.

Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do

(1) Vide Mário Aroso de Almeida, “O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos”, 4.ª Edição, pág. 354.
(2) Vieira de Andrade, “A Justiça Administrativa”, 7.ª Edição, pág. 426.

Acórdão de 17 de Junho de 2009
Assunto:
Reclamação de créditos. IRS. Privilégio creditório. Garantia Real.

963
Sumário
O artigo 240.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário deve ser
interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores que gozam
de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.
Processo n.º 432/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Luís Sousa Lima e Caixa Geral de Depósitos, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do TAF
de Penafiel que julgou não verificado o crédito, respeitante a IRS, do ano de 2006, por si reclamado nos
autos de verificação e graduação de créditos que por apenso foram instaurados no processo de execução
fiscal n.º 1830-2006/01020374, movido contra José Luís de Sousa Lima, residente em Paços de Ferreira,
por dívidas de IVA, dela vem interpor recurso para este STA, formulando as seguintes conclusões:
A. O crédito de IRS de 2006, reclamado pela Fazenda Pública, beneficia de privilégio creditório
imobiliário, e encontra-se abrangido pelos três anos anteriores ao da penhora, nos termos do artigo 111.º
do CIRS.
B. O privilégio creditório consiste na faculdade que a lei substantiva concede, em atenção à causa
do crédito, de ser pago com preferência em relação a outros credores.
C. O privilégio creditório imobiliário geral, sendo uma mera preferência de pagamento, não implica
o afastamento do crédito que dele beneficia da reclamação e graduação no lugar que lhe competir.
D. A admissão ao concurso de credores constitui a razão de ser da atribuição do privilégio creditório.
E. Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria
deixar sem sentido útil o falado artigo 111.º do Código do IRS, pois, nesse caso, o seu crédito passaria
a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio.
F. O artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado no sentido de conferir dimensão lata à expressão
credores que gozem de garantia real, por forma a abranger não apenas os credores que gozem de garantia
real stricto senso, mas também aqueles a quem a lei atribui causas legítimas de preferência, como os
privilégios creditórios imobiliários, ainda que não especiais.
G. O crédito reclamado de IRS de 2006, e respectivos juros de mora, deve ser graduado logo
após os créditos garantidos por hipoteca, e antes dos garantidos apenas por penhora, de harmonia com
o previsto nos artigo 747.º, n.º 1 e 822.º do CC.
H. A douta sentença recorrida violou o disposto no artigo 240.º do CPPT, os artigo 733.º, 747.º,
822.º do CC, 111.º do CIRS e 8.º do DL n.º 73/99.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece
provimento, devendo, em consequência, a sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que
verifique, reconheça e gradue o crédito garantido pelo privilégio imobiliário a que alude o artigo 111.º
do CIRS.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) O SF de Paços de Ferreira instaurou em 01/08/2006 contra José Luís de Sousa Lima o processo de
execução fiscal n.º 1830-2006/01020374 para cobrança de dívidas de IVA do período 2006-01/2006-03,
no valor de 4.301,95 €, com pagamento voluntário até 15/05/2006 – fls. 1 a 3 do apenso.
B) A este processo foram apensados:
B.1) O processo de execução fiscal n.º 1830-2006/01026305, instaurado em 11/10/2006, para
cobrança de dívidas de IVA do período 2006-04/2006-06, no valor de 6.093,96 €, com pagamento
voluntário até 16/08/2006 – fls. 4 e 5 do apenso;
B.2) O processo de execução fiscal n.º 1830-2006/01036297, instaurado em 28/12/2006, para
cobrança de dívidas de IVA do período 2006-07/2006-09, no valor de 1.296,66 €, com pagamento
voluntário até 15/11/2006 – fls. 7 e 8 do apenso.
C) Para garantia do pagamento da quantia exequenda dos processos identificados em A) e B), no
valor global de 11.692,57 €, foi penhorado em 12/07/2007, a casa de habitação de rés-do-chão, andar e
sótão, com a área de 110 m2 e terreno de logradouro com 159 m2, sito no lugar de Varziela, freguesia
de Penamaior, concelho de Paços de Ferreira, descrita na Conservatória do Registo Predial de Paços de
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Ferreira sob o n.º 01056/250601 – Penamaior, inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia
sob o artigo 895, com o valor patrimonial de 6.378,22 € — fls. 11 do apenso.
D) A penhora realizada em C) foi registada em 13/07/2007, pela inscrição F, Ap. 22 de 2007/07/13,
para garantia da quantia exequenda de 11.692,57 € — fls. 44 a 47.
E) Para garantia de pagamento do crédito de IVA do ano de 2006, no montante de 1.263,95 €, foi
penhorado em 12/07/2007 o prédio referido em C), tendo a penhora sido registada em 13/07/2007, pela
inscrição F, Ap. 21 de 2007/07/13, para garantia da quantia exequenda de 1.263,95 € — fls. 44 a 49.
F) Para garantia de pagamento do crédito de IVA do ano de 2006/10 a 2006/12, no montante
de 1.364,52 €, foi penhorado em 12/07/2007 o prédio referido em C), tendo a penhora sido registada em 13/07/2007, pela inscrição F, Ap. 20 de 2007/07/13, para garantia da quantia exequenda de
1.364,52 € — fls. 44 a 48.
G) Para garantia de pagamento do crédito de IVA do ano de 2005, no montante de 2.191,69 €, foi
penhorado em 27/04/2006 o prédio referido em C), tendo a penhora sido registada em 16/08/2006, pela
inscrição F, Ap. 13 de 2006/08/16, para garantia da quantia exequenda de 4.298,17 € — fls. 44 a 50.
H) Sobre o prédio referido em C) foi registada em 12/07/2001, pela inscrição C, Ap. 9 de 2001/07/12,
uma hipoteca voluntária a favor da CGD, SA, para garantia do empréstimo com o capital de 91.030,62 €,
com juro anual de 9,544 %, elevável em mais 4 % nos casos de mora e a título de cláusula penal e despesas no valor de 3.641,23 €, com o montante máximo assegurado de 131.659,40 € — fls. 44 e 4 5.
I) O prédio penhorado foi adjudicado à CGD, SA, em 06/05/2008, no processo de execução – fls. 53
e 54 do apenso.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Penafiel que julgou
não verificado o crédito reclamado pela FP, respeitante a IRS do ano de 2006, e verificados e reconhecidos todos os restantes créditos reclamados pela FP e CGD, graduando-os, para pagamento pelo
produto da venda do imóvel penhorado, pela seguinte ordem:
1.º- Os créditos de IMI reclamados pela FP e os juros relativos aos últimos três anos, que gozam
de privilégio imobiliário especial;
2.º- O crédito da CGD, juros e encargos garantidos pela hipoteca, dentro do seu limite;
3.º- O crédito de IVA do ano de 2005, reclamado pela FP, e os juros relativos aos últimos três anos,
garantidos pela penhora mais antiga, registada pela inscrição – F, Ap. 13 de 2006/08/16;
4.º- O crédito de IVA do período 2006/10 a 2006/12 e juros relativos aos últimos três anos, garantidos pela segunda penhora mais antiga, registada pela inscrição F, Ap. 20 de 2007/07/13;
5.º- O crédito de IVA do ano de 2006 e juros relativos aos últimos três anos, garantidos pela terceira
penhora mais antiga, registada pela inscrição F, Ap. 21 de 2007/07/13;
6.º- O crédito exequendo de IVA dos períodos de 2006/01 a 2006/03, 2006/04 a 2006/06 e 2006/07
a 2006/09 e juros relativos aos últimos três anos, garantidos pela penhora mais recente, registada pela
inscrição F, Ap. 22 de 2007/07/13, procedendo-se a rateio entre eles se necessário.
Para julgar não verificado o crédito de IRS reclamado pela ora recorrente FP, considerou o Mmo.
Juiz “a quo” que os créditos de IRS que gozem apenas do privilégio imobiliário e que não tenham para
além dele uma garantia real não podem ser reclamados nos termos do artigo 240.º do CPPT porquanto
não gozam de garantia real sobre os bens penhorados.
Não é esse, porém, o entendimento perfilhado pela jurisprudência amplamente maioritária deste
STA, que aqui se reafirma.
Com efeito, como ainda recentemente se disse no acórdão de 13/5/2009 desta Secção, proferido
no recurso 169/09, «O legislador fiscal determinou a execução de bens individualizados do património
do executado para satisfação do crédito do exequente, permitindo todavia aos credores que gozem de
garantia real sobre os bens penhorados que reclamassem os seus créditos na execução. É o que resulta
do disposto no artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em consonância
com o artigo 865.º do Código de Processo Civil no respeitante à execução comum. Mas, para alguma
doutrina, direitos reais de garantia em sentido próprio serão apenas a penhora, o penhor, a hipoteca,
o direito de retenção e a consignação de rendimentos. Já quanto aos privilégios creditórios, que o artigo 733.º do Código Civil define como “a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede
a certos credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros”, não há
unanimidade, entendendo alguns que não serão verdadeiros direitos reais de garantia, mas qualidades
do crédito, atribuídas por lei em atenção à sua origem. Praticamente unânime é o entendimento quanto
aos privilégios gerais: estes não são qualificáveis como direitos reais de garantia. Em todo o caso, há,
na doutrina, como na jurisprudência, concordância quanto a que os privilégios creditórios conferem
preferência sobre os credores comuns.
Nos termos do artigo 111.º (antes artigo 104.º) do Código do IRS, para pagamento de IRS relativo
aos três últimos anos a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens
existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou de acto equivalente.
Gozando o crédito reclamado de privilégio imobiliário, não preferindo embora aos credores com
garantia real, não deixa, por isso, de poder ser reclamado e graduado no lugar que lhe competir.
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Neste sentido se têm pronunciado que o Supremo Tribunal Administrativo quer o Supremo Tribunal
de Justiça em inúmeros acórdãos.
Aliás, assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva
estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concretização da
preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso.
Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar
sem sentido útil o privilégio, pois nesse caso o crédito passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe
inútil o privilégio legal.
Assim, afigura-se dever o artigo 240.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário
ser interpretado no sentido de abranger não apenas os credores que gozam de garantia real, stricto
sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios – cf. neste sentido, quase textualmente, o acórdão do Pleno desta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 18-05-2005, no recurso n.º 612/04, o qual, por sua vez,
seguiu o acórdão do Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13-04-2005, no recurso
n.º 442/04, a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de
2-7-2003, e de 4-2-2004, proferidos respectivamente nos recursos n.º 882/03 e n.º 2078/03.».
E, assim sendo, pelos fundamentos acima expostos, e visto que não foi impugnado, devia o crédito
de IRS reclamado pela FP ter sido verificado e graduado nos presentes autos.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida no segmento impugnado,
que no demais se mantém, e, em consequência, julgando verificados e reconhecidos os créditos reclamados, graduá-los pela seguinte ordem, sendo que as custas da execução sairão precípuas do produto
dos bens penhorados:
1.º- Os créditos de IMI reclamados pela FP e os juros relativos aos últimos três anos, que gozam
de privilégio imobiliário especial;
2.º- O crédito da CGD, juros e encargos garantidos pela hipoteca, dentro do seu limite;
3.º- O crédito de IRS reclamado pela FP, e os juros relativos aos últimos três anos, que gozam de
privilégio imobiliário geral;
4.º- O crédito de IVA do ano de 2005, reclamado pela FP, e os juros relativos aos últimos três anos,
garantidos pela penhora mais antiga, registada pela inscrição – F, Ap. 13 de 2006/08/16;
5.º- O crédito de IVA do período 2006/10 a 2006/12 e juros relativos aos últimos três anos, garantidos pela segunda penhora mais antiga, registada pela inscrição F, Ap. 20 de 2007/07/13;
6.º- O crédito de IVA do ano de 2006 e juros relativos aos últimos três anos, garantidos pela terceira
penhora mais antiga, registada pela inscrição F, Ap. 21 de 2007/07/13;
7.º- O crédito exequendo de IVA dos períodos de 2006/01 a 2006/03, 2006/04 a 2006/06 e 2006/07
a 2006/09 e juros relativos aos últimos três anos, garantidos pela penhora mais recente, registada pela
inscrição F, Ap. 22 de 2007/07/13, procedendo-se a rateio entre eles se necessário.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Relatório
Acordam em Conferência na secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Uma vez que se verificou um lapso na impressão do Acórdão deste Tribunal de 3 de Junho passado, relativo ao processo em epígrafe,
Decisão
Decide-se rectificar o Acórdão de 3 de Junho de 2009, proferido no processo n.º 466/09, nos
termos do texto integral do Acórdão então votado e cuja cópia se anexa.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino — Lúcio
Barbosa.
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Assunto:
Execução fiscal. Reclamação. Prescrição. Decreto-Lei n.º 124/96, de 10/08. (In) Constitucionalidade.
Sumário
I — O n.º 10 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 124/96 não impede que uma vez deferido
o requerimento de adesão ao regime previsto no diploma sejam instaurados novos
processos de execução fiscal relativamente às dívidas por ele abrangidas, apenas
determina que tais processos de execução sejam suspensos após instauração.
II — A remissão que no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/96 se encontra para
o seu artigo 6.º, não significa que só relativamente às dívidas de maior valor e que
comportem maior risco de incumprimento se instaurará processo de execução,
mas antes que em relação a essas dívidas pode o processo prosseguir para efeitos
de garantia, garantia de que não carecem os que não apresentem tais valores ou
riscos, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º, daí que sejam logo suspensos após a
instauração da execução.
III — O facto de a dívida ser exigível logo que incumprido o dever de pagamento integral
e pontual das prestações (artigo 3.º, n.º 2, alínea a) do Decreto-Lei n.º 124/96)
não significa que a suspensão da prescrição tenha imediatamente de cessar, pois
que, nos termos da lei, não é a mera exigibilidade da dívida que por si só determina o início do prazo de prescrição, como não é a exigibilidade que determina
igualmente a interrupção ou suspensão do referido prazo, antes, em obediência ao
princípio da legalidade tributária consagrado nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i) e
103.º, n.º 2 da Constituição, tais efeitos decorrem dos factos ou causas como tais
tipificados na lei.
IV — A interpretação do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/96 no sentido de que
a suspensão da prescrição apenas cessa com o despacho de exclusão do regime
não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, boa fé e
segurança jurídica, antes é a que melhor se adequa ao espírito do diploma - que
consagra medidas excepcionais de recuperação de créditos das quais frequentemente são devedores empresas em situação económica difícil, pelo que dificilmente
se compatibilizaria com o rigor da exclusão automática por incumprimento integral
e pontual de uma única prestação, antes fazendo sentido distinguir as situações de
incumprimento simples das de incumprimento prolongado - e a que representa o
justo equilíbrio entre o interesse do devedor (que vê suspensa a execução) e o do
credor (que vê suspenso o decurso do prazo de prescrição).
V — Não colhe a argumentação no sentido de que em virtude da interpretação adoptada
o prazo de prescrição poderia ficar indefinidamente (no limite, para sempre) suspenso, e na dependência de um acto puramente discricionário da administração
fiscal (o despacho de exclusão), que esta praticaria (ou não) quando muito bem
entendesse, pois que despacho de exclusão do regime é um acto vinculado, e não
discricionário, tendo o contribuinte ao seu dispor o meio processual da intimação
para um comportamento que pode usar, se nisso tiver interesse, para compelir a
Administração tributária a exclui-lo do regime, verificando-se os pressupostos
dessa exclusão e a omissão ilegal da Administração tributária em a determinar.
Processo n.º 466/09-30.
Recorrente: Socirural – Sociedade Rural e Agrícola, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – SOCIRURAL – Sociedade Rural e Agrícola, Lda, com os sinais dos autos, recorre para este
Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 25 de Fevereiro de 2009, que negou provimento à reclamação por si deduzida do despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa-2,
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datado de 30/10/2008, que lhe indeferiu pedido de declaração de prescrição de dívida de IRC relativa
ao exercício de 1993, apresentando as seguintes conclusões:
1) A Administração fiscal intentou o presente processo executivo em data posterior ao do deferimento do pedido de adesão às condições de pagamento previstas no D.L. 124/96 de 10 de Agosto.
2) O processo executivo foi instaurado em 30/10/1998, ou seja, 1 ano 2 meses e cinco dias
após o despacho a deferir o pedido de adesão da Recorrente às condições de pagamento previstas no
D.L. 124/96 de 10 de Agosto.
3) A citação para o processo executivo ocorreu em 14/02/2008.
4) Com a adesão ao D.L. 124/96 de 10 de Agosto, e por força do n.º 10 do art. 14.º, não era possível
instaurar novos processos de execução, salvo nos casos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º.
5) O presente processo foi instaurado no período em que a Recorrente, ao abrigo do D.L. n.º 124/96
de 10 de Agosto, reunia as condições para que não lhe fosse instaurado qualquer processo de execução
fiscal.
6) A instauração do processo de execução fiscal não se justificava nos termos do n.º 2 do art. 6.º
do D.L. 124/96, uma vez que a dívida da executada não era superior a 100.000.000$00 e não consta
do presente processo qualquer decisão fundamentada que considere que o risco financeiro tornasse
recomendável a instauração do processo de execução fiscal.
7) A Administração fiscal ao instaurar o processo de execução fiscal ao arrepio da disciplina do
n.º 10 do art. 14.º do D.L. 124/96, considerou, na data da instauração do processo executivo, que o
imposto era exigível.
8) Pelo que, tendo praticado actos no sentido de exigir o crédito (instauração da execução). Não
podem deixar-se de aplicar as regras atinentes à prescrição em processo de execução fiscal.
9) Assim, a adesão ao plano de pagamento de dívidas ao abrigo ao D.L. 124/96 de 10 de Agosto,
e os pagamentos feitos ao abrigo desse plano, só tem repercussão na contagem do prazo de prescrição,
até à data da instauração do processo executivo.
10) Entende a recorrente estarem decorridos os seguintes prazos de prescrição: de 01/01/2004 a
25/08/1997 (data do despacho de adesão) decorreram 3 anos, 7 meses e 24 dias: e de 30/10/1998 (data
da instauração do processo executivo) a 14/02/2008 (data da citação) decorreram 9 anos, 3 meses e
14 dias, o que tudo somado perfaz 12 anos, 11 meses e 8 dias.
11) O Tribunal “a quo” deveria ter tomado em consideração que a instauração do processo executivo no período em que a Recorrente, ao abrigo do art.º 10.º do D.L. 125/96 de 10 de Agosto, reunia as
condições para que não lhe fosse instaurado qualquer processo de execução fiscal, afasta a, eventual,
suspensão do prazo de prescrição da dívida, uma vez que a Administração fiscal passa a considerar
exigível o imposto.
12) Relativamente ao entendimento que o prazo de prescrição se encontra suspenso até ao despacho de exclusão, defende a Recorrente que esta matéria se regula pela alínea a) do n.º 2 do art. 3.º
do Decreto Lei 124/96 de 10 de Agosto que dispõe que “As dívidas abrangidas pelo presente diploma
tornar-se-ão exigíveis, nos termos da lei em vigor, quando deixe de ser efectuado o pagamento integral e pontual das prestações nele previstas” (Destaque nosso)
13) Não existe no Decreto Lei 124/96 de 10 de Agosto nenhuma disposição legal que preveja que
o período de suspensão da prescrição termina 30 dias após a notificação do despacho de exclusão do
Decreto Lei 124/96 de 10 de Agosto.
14) A alínea a) do n.º 2 do art. 3.º do Decreto Lei 124/96 de 10 de Agosto não prevê a necessidade
da existência de qualquer acto (despacho de exclusão) para que as dívidas se tornem exigíveis.
15) O entendimento do tribunal “a quo” e da Jurisprudência recente deste Supremo Tribunal, de
que só com a prolação do despacho de exclusão se dá cessação do efeito suspensivo do prazo prescricional, é contrário aos princípios constitucionais, a que está vinculada a Administração pública em
geral e a Administração Tributária em particular, da legalidade, da proporcionalidade, da justiça, da
boa fé e da segurança jurídica.
Nestes termos e nos melhores de Direito que V. Exas. julguem aplicáveis deve ser concedido
provimento ao presente recurso, revogando a decisão do Tribunal “a quo” e considerando prescrita a
tributo referente ao IRC/1993
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal entende que o recurso não
merece provimento, devendo a sentença recorrida ser confirmada, pois que não se operou a prescrição
da obrigação tributária exequenda.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São a de saber se ocorreu prescrição da dívida exequenda e, caso se conclua em sentido negativo
por se entender que a cessação da suspensão do prazo de prescrição decorrente da adesão ao regime do
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Decreto-Lei n.º 124/96 apenas se verifica com o despacho de exclusão daquele regime, se é inconstitucional essa interpretação do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/96, de 10/8 por violação dos
princípios da legalidade, da proporcionalidade, da justiça, da boa fé e da segurança jurídica.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. Foi instaurado contra a reclamante, em 30/10/1998, o processo executivo n.º 3247199801052624
por dívida de IRC/1993, na importância de 11.384.919$00 (capa do processo executivo e certidão de
dívida, a fls. 1 e 2 do apenso instrutor);
2. Abrangendo essa dívida, foi requerido pelo reclamante, em 05/02/1997, a adesão às condições
de pagamento previstas no DL n.º 124/96, de 10 de Agosto (fls. 7 do apenso);
3. Por despacho do Sr. Chefe da repartição de finanças de Lisboa-2, de 25/08/1997, foi deferido
o pedido de adesão e autorizado o pagamento das dívidas por ele abrangidas em 150 prestações mensais e iguais com início em Setembro/1997 (despacho e respectiva notificação, fls. 31 e 32 do apenso);
4. Cumpriu 70 das 150 prestações autorizadas, a última das quais em Novembro/2002 (documento
de cobrança a fls. 165, informação de fls. 167 e notificação de fls. 168, do apenso);
5. Foi excluída do regime do DL n.º 124/96, por despacho do Sr. Subdirector-Geral dos Impostos,
de 12/09/2006 (fls. 169 e ss. do apenso);
6. Por requerimento de 14/10/2008 dirigido ao Sr. Chefe do Serviço de Finanças, a reclamante
pede a declaração de prescrição da dívida exequenda (consta de fls. 283 do apenso);
7. Por despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças, de 30/10/2008, exarado sob informação
dos serviços de 29/10/2008, para cuja fundamentação remete e aqui damos ambos por integralmente
reproduzidos, foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição e ordenada continuidade do
processo executivo (constam de fls. 292 a 294 do apenso);
8. A reclamante foi notificada daquele despacho por carta registada com aviso de recepção, que
recebeu em 31/10/2008 (ofício e talão de A/R, fls. 295 e 296 do apenso);
9. A reclamação deu entrada no Serviço de Finanças em 12/11/2008, conforme carimbo aposto
A fls. 64.
6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição da dívida exequenda (IRC/1993)
A) Na sentença recorrida considerou-se não estar prescrita a dívida de IRC relativa ao exercício
de 1993, pois que, sendo o prazo de prescrição aplicável o de 10 anos constante do artigo 34.º do
Código de Processo Tributário – CPT (ex vi do disposto no artigo 5.º n.º 1 do DL n.º 398/98, de 17 de
Dezembro e atento ao disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil), este prazo correu entre 1 de
Janeiro de 1994 (início do ano civil seguinte aquele em que se verificou o facto tributário, nos termos
do n.º 2 do art. 34.º do CPT) até 25/08/1997 (data do deferimento do pedido de adesão ao regime
do Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto), perfazendo 3 anos, 7 meses e 24 dias, encontrando-se
suspenso entre a data do despacho de adesão até 12/09/2006 (data do despacho de exclusão daquele
regime especial), voltando a correr do dia seguinte à deste despacho até à data da sentença, sendo que
tudo somado perfazia 6 anos um mês e cinco dias, período inferior ao da prescrição (cfr. a sentença
recorrida a fls. 83 dos autos).
Contra este entendimento se insurge a recorrente que, aceitando agora a aplicabilidade do prazo
de 10 anos previsto no CPT e que o prazo de prescrição se suspendeu a partir da data do despacho de
adesão ao regime do Decreto-Lei n.º 124/96 (cfr. alegações de recurso a fls. 105 a 108 dos autos), entende,
desde logo, que a suspensão deixou de produzir efeitos, voltando o prazo a correr, com a instauração do
processo executivo em 30/10/1998 (porque alegadamente efectuada em violação do disposto no n.º 10
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/96) e até à sua citação nesse processo (ocorrida em 14/02/2008),
havendo, pois, que somar ao tempo decorrido antes da adesão - 3 anos, 7 meses e 24 dias -, mais 9 anos,
3 meses e 14 dias, o que tudo somado perfaz 12 anos, 11 meses e 8 dias (cfr. alegações de recurso a
fls. 105 e 108 dos autos e respectivas conclusões números 1 a 12 supra transcritas).
Vejamos.
A tese da recorrente, que se revela infundada, como se demonstrará, invoca como base legal o
disposto no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/96, preceito este que dispõe nos seguintes termos: “O deferimento do requerimento determina, enquanto o devedor reunir as condições referidas no
artigo 3.º e, sendo caso disso, no artigo 11.º do presente diploma, a suspensão dos processos de execução
fiscal em curso, bem como após instauração, de novos processos, quando não se tornem necessários
para garantir o valor da dívida, nos termos dos n.ºs. 2 e 3 do artigo 6.º” (sublinhados nossos).
A recorrente pretende que o preceito transcrito impede a instauração de novos processos de execução fiscal por dívidas abrangidas nos planos de regularização aprovados ao abrigo do citado diploma
legal, salvo nos casos especiais a que se refere o artigo 6.º, mas basta atender à letra da lei, em especial
ao segmento que sublinhámos, para concluir que não tem razão.
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Como salienta o Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos
autos, o n.º 10 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 124/96 não impede que, uma vez deferido o requerimento, sejam instaurados novos processos de execução fiscal relativamente às dívidas abrangidas no
plano de regularização, apenas determina que tais processos sejam suspensos após instauração (como
suspensos são igualmente os processos de execução já instaurados aquando da adesão). A remissão que
no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 124/96 se encontra para o artigo 6.º do mesmo diploma, não
significa, como alegado pela recorrente, que só relativamente às dívidas de maior valor e que comportem
maior risco de incumprimento se instaurará processo de execução, mas antes que em relação a essas
dívidas pode o processo prosseguir para efeitos de garantia, garantia de que não carecem os que não
apresentem tais valores ou riscos, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 124/96, daí que
sejam logo suspensos após a instauração da execução.
Fenece, pois, o pressuposto em que assenta a tese da recorrente que, aliás, parece esquecer que,
mesmo que pudesse interpretar-se o n.º 10 do artigo 14.º nos termos pretendidos, mas que a sua letra
não comporta, a recondução do regime da prescrição aplicável ao disposto no CPT implicaria que,
uma vez instaurada a execução fiscal o prazo de prescrição se teria interrompido (artigo 34.º, n.º 3 do
CPT), determinando a inutilização do tempo decorrido anteriormente (salvo paragem do processo por
facto não imputável ao contribuinte, que não se invoca, não se demonstra nem se verifica, pois que
o processo de execução esteve parado porque suspenso em razão da inclusão da dívida em plano de
regularização autorizado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 124/96). Acresce, ainda, que inexiste base legal
para pretender aquilo que a recorrente pretende: a cessação da suspensão da prescrição determinada
pela adesão ao plano de regularização previsto no Decreto-Lei n.º 124/96 em razão da instauração da
execução. Trata-se de efeito que a lei não determina e que não faria sentido, sequer, que o determinasse,
pois que se justifica plenamente a manutenção da suspensão do processo executivo instaurado (com a
consequente suspensão da prescrição) enquanto o beneficiário estiver incluído no plano de pagamento
em prestações que lhe foi autorizado.
Improcedem, pois, as razões invocadas pela recorrente nas conclusões 1 a 12 das suas alegações
de recurso.
B) Afastada a primeira tese da recorrente, impõe-se verificar se, como igualmente sustenta nas
suas alegações de recurso (a fls. 109 e 110 dos autos) deve entender-se que a suspensão da prescrição
se deve ter como verificada logo que deixou de cumprir o plano de pagamento em prestações acordado, pois que a alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 124/96 estabelece que “as dívidas
abrangidas pelo presente diploma tornar-se-ão exigíveis, nos termos da lei em vigor, quando deixe
de ser efectuado o pagamento integral e pontual das prestações nele previstas” ou se, como decidido
na sentença recorrida, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, essa suspensão apenas
cessou a partir do dia seguinte (e não 30 dias após a notificação desse despacho, como erradamente
diz a recorrente ter decidido a sentença recorrida – cfr. sentença a fls. 83 dos autos) ao do despacho de
exclusão do regime do Decreto-Lei n.º 124/96.
Sem prejuízo de deixarmos desde já dito que acompanhamos a orientação consolidada deste
Supremo Tribunal (cfr. por todos, o Acórdão de 7 de Janeiro de 2009 – rec. n.º 569/08) no sentido de
que apenas a exclusão do regime do Decreto-Lei n.º 124/96 faz cessar a suspensão do prazo prescricional que a adesão a esse regime determina - por se entender, que é essa a interpretação do n.º 5 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/96 que melhor se adequa ao espírito do diploma (que, consagrando
medidas excepcionais de recuperação de créditos das quais frequentemente são devedores empresas
em situação económica difícil, dificilmente se compatibilizaria com o rigor da exclusão automática por
incumprimento integral e pontual de uma única prestação, antes fazendo sentido distinguir as situações
de incumprimento simples das de incumprimento prolongado, como se determina nos Despachos do
SEAF n.ºs 17/97-XIII e 18/97-XIII) e a que representa o justo equilíbrio entre o interesse do devedor
(que vê suspensa a execução) e o do credor (que vê suspenso o decurso do prazo de prescrição) – deve
acrescentar-se que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o facto de a dívida ser exigível logo que
incumprido o dever de pagamento integral e pontual das prestações não significa que a suspensão da
prescrição tenha imediatamente de cessar, pois que, nos termos da lei, não é a mera exigibilidade da
dívida que por si só determina o início do prazo de prescrição, como não é a exigibilidade que determina igualmente a interrupção ou suspensão do referido prazo, antes, em obediência ao princípio da
legalidade tributária consagrado nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i) e 103.º, n.º 2 da Constituição, tais
efeitos decorrem dos factos ou causas como tais tipificados na lei (assim, no âmbito do CPT, o início
dos prazos de prescrição contavam-se, salvo regime especial, a partir do ano seguinte ao da verificação
do facto tributário – art. 34.º, n.º 2 do CPT – e o efeito interruptivo do prazo de prescrição decorria
da instauração da execução, e não da exigibilidade da dívida, nos termos do art. 34.º, n.º 3 do CPT).
Deve, pois, concluir-se que bem andou o Mmo. Juiz “a quo” ao decidir que o prazo de prescrição
esteve suspenso entre 25.08.1997 e 12.09.2006, datas, respectivamente, do despacho de deferimento
do pedido de adesão ao regime do Decreto-Lei n.º 124/96 (n.º 3 do probatório supra transcrito) e do
despacho de exclusão do referido regime (n.º 5 do probatório supra transcrito).
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E assim sendo, poder-se-ia desde já concluir que a sentença recorrida, ao decidir que não se completara ainda o prazo de prescrição de 10 anos aplicável à dívida exequenda, não merece censura, pois
que entre o termo inicial do prazo de prescrição (1/1/1994, em conformidade com o disposto no n.º 2 do
art. 34.º do CPT) e a sua suspensão (em razão da inclusão da dívida no regime do Decreto Lei n.º 124/96)
decorreram 3 anos, 7 meses e 24 dias; o prazo esteve suspenso, não correndo, entre 25/08/1997 e
12/9/2006, e porque estava suspenso a interrupção da prescrição derivada da instauração da execução
em 30/10/1998 não produziu o efeito interruptivo que lhe atribuía o n.º 3 do art. 34.º do CPT (neste
sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a prescrição da Obrigação Tributária: Notas Práticas,
Lisboa, 2008, p. 57), recomeçando a correr em 13/9/2006 (dia seguinte ao do despacho de exclusão do
regime do Decreto-Lei n.º 124/96); entre esta data e aquela em que foi proferida a sentença recorrida
(25/2/2009), haviam decorrido mais 2 anos, cinco meses e 11 dias, o que totalizava 6 anos, um mês e 5
dias, prazo manifestamente insuficiente para que procedesse a excepção de prescrição. Ora, atendendo
a que entre a data daquela sentença e a do presente Acórdão decorreram menos de três meses, forçoso
é concluir não se ter ainda completado o prazo prescricional aplicável, de 10 anos, mesmo desconsiderando que a citação pessoal da recorrente no processo de execução – que teve lugar em 14/2/2008 (doc.
a fls. 185 do Processo instrutor) -, terá interrompido o prazo de prescrição (ex vi do n.º 1 do artigo 49.º
da LGT), inutilizando todo o tempo de antes decorrido (JORGE LOPES DE SOUSA, op.cit., p. 102).
Pelo exposto, é de concluir que não se verifica a prescrição da dívida exequenda, não merecendo
a sentença recorrida, que assim decidiu, qualquer censura.
6.2 Da pretensa inconstitucionalidade da interpretação adoptada quanto à suspensão do prazo de
prescrição entre as datas dos despachos de adesão e de exclusão do regime do Decreto-Lei n.º 124/96
Alega ainda a recorrente que o entendimento adoptado pelo tribunal “a quo” e pela jurisprudência
deste Tribunal, que aqui também se adopta, no sentido de que só o despacho de exclusão do regime previsto no Decreto-Lei n.º 124/96 determina a cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição, viola
os princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade, da justiça, da boa fé e da segurança
jurídica, pois que, segundo esse entendimento, o prazo prescricional poderia ficar indefinidamente (no
limite, para sempre) suspenso, na dependência de um acto puramente discricionário da administração fiscal (o despacho de exclusão), que esta praticaria (ou não) quando muito bem entendesse (…)
fazendo recair indevida e injustificadamente sobre o contribuinte (e, no limite, indefinidamente, como
já evidenciámos as consequências da inércia da Administração (n.º 4 das suas alegações de recurso, a
fls. 110 a 112 dos autos e respectiva conclusão 15 supra transcrita).
A recorrente não aponta com clareza as razões pelas quais os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, boa fé e segurança jurídica são violados pela interpretação do n.º 5 do
artigo 5.º Decreto-Lei n.º 124/96 adoptada, não mais dizendo quanto à questão que o transcrito no
parágrafo anterior.
Ora, o que alega não convence este Tribunal de que a interpretação adoptada viole qualquer daqueles princípios, pois que, como se disse, entende-se que é essa a interpretação do n.º 5 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 124/96 que melhor se adequa ao espírito do diploma - que consagra medidas excepcionais de recuperação de créditos das quais frequentemente são devedores empresas em situação
económica difícil, pelo que dificilmente se compatibilizaria com o rigor da exclusão automática por
incumprimento integral e pontual de uma única prestação, antes fazendo sentido distinguir as situações
de incumprimento simples das de incumprimento prolongado - e a que representa o justo equilíbrio
entre o interesse do devedor (que vê suspensa a execução) e o do credor (que vê suspenso o decurso
do prazo de prescrição).
Também não colhe a argumentação da recorrente de que, em virtude da interpretação adoptada, o
prazo prescricional poderia ficar indefinidamente (no limite, para sempre) suspenso, e na dependência
de um acto puramente discricionário da administração fiscal (o despacho de exclusão), que esta praticaria (ou não) quando muito bem entendesse (…), pois que despacho de exclusão do regime é um acto
vinculado, e não discricionário, tendo o contribuinte ao seu dispor o meio processual da intimação para
um comportamento que poderia usar para compelir a Administração tributária a excluí-lo do regime,
verificando-se os pressupostos dessa exclusão e a omissão ilegal da Administração tributária em a
determinar, se nisso tivesse interesse.
Conclui-se, pois, no sentido de que a interpretação propugnada não viola os citados princípios
constitucionais.
O recurso não merece, pois, provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 3 de Junho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Compensação. Interpretação conforme à Constituição.
Sumário:
Numa interpretação conforme à Constituição, o artigo 89.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário não apoia a Administração na declaração de compensação
de dívida tributária sem que sobre o acto de liquidação da dívida tenham decorrido
os prazos de impugnação administrativa e contenciosa.
Processo n.º 531/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Continental Importadora, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que
concede provimento à presente reclamação e anula o acto de compensação constante do documento,
com o n.º 2008 00005857678, datado de 29/08/2008, e ordena o reembolso da quantia indevidamente
compensada.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
A. A douta sentença sob recurso concedeu provimento à reclamação apresentada, e anulou o
acto de compensação constante do documento 2008 00005857678, datado de 29/08/2008, ordenando
o reembolso à reclamante, da quantia indevidamente compensada.
B. Baseou-se a referida decisão no alegado vício de violação de Lei por não verificação dos
pressupostos que permitem a compensação por iniciativa da Administração Tributária, nos termos do
estipulado no art. 89º do CPPT.
C. Em causa está a compensação ocorrida, no âmbito do processo de execução fiscal pendente
sob o n.º 1805200801151177, instaurado por dívida de IRC referente ao exercício económico de 2006,
no montante de € 27.651,98, com um crédito de reembolso de IRC relativo ao exercício económico
de 2007, no montante de € 28.338,62, cujo prazo para pagamento voluntário ocorreu em 30/07/2008.
D. Entende a Fazenda Pública, salvo o devido respeito, que ao decidir pela inadmissibilidade da
compensação da dívida, por iniciativa da Administração Tributária, enquanto não decorrerem os prazos
legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa e sem
aguardar o decurso do prazo para prestar garantia, a douta decisão enferma de erro de julgamento em
matéria de direito.
E. O art. 89º do Código de Procedimento e Processo Tributário, sob a epígrafe “Compensação de
dívidas de Tributos por iniciativa da Administração Tributária determina: “1- Os créditos do executado
resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de qualquer acto
tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração
tributária salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à
execução da dívida exequenda ou esta esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda
mostrar-se garantida nos termos deste Código [...]”
F. O processo de execução fiscal destina-se a obter a cobrança coerciva de dívidas ao Estado e a
outras entidades de direito público, (art. 48º do CPPT), tendo por base um titulo executivo, comprovativo
da obrigação cujo cumprimento é, em simultâneo, constitutivo da entidade exequente, podendo consistir
na certidão extraída do título de cobrança relativa ao imposto, emitida pelos serviços competentes da
AT, sempre que decorrido o prazo para o pagamento voluntário (cfr. arts. 162º, 84º e 88º do CPPT).
G. O imperativo legal de cobrança coerciva nasce a partir do momento em que se iniciou o incumprimento (após o decurso do prazo de pagamento voluntário), considerando, pois, que a cobrança
é motivada pela natureza da dívida, pelo seu carácter público e pela celeridade dessa cobrança e pela
correlativa afectação à satisfação das necessidades colectivas.
H. Logo, findo o prazo de cobrança voluntário do imposto em falta, a dívida passará a ser exigível
pela Administração Tributária, face à existência de título executivo que determine os fins e limites da
“acção executiva”.
I. Sobre a ora reclamante impendia uma dívida fiscal, certa, líquida, exigível, reconhecida em
título executivo idóneo para a sua cobrança, encontrando-se, por esse facto, reunidos os requisitos para
que se efective a compensação, bastando, para tanto, uma mera declaração da Administração Tributária
- notificação - para os créditos do contribuinte se tornem compensáveis.
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J. O respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à Administração
Tributária a proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos
casos previstos na Lei (cfr. art. 36º, n.º 3 da LGT e 85º do CPPT), revelando afloramentos do princípio
da indisponibilidade dos créditos tributários, genericamente enunciado no art. 30º da LGT, que proíbem
à Administração Tributária retardar a cobrança dos tributos.
L. Em manifesta adesão à tese do douto Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 386/2005, que se pronunciou sobre a constitucionalidade material do art. 89º do CPPT, proferido no processo n.º 947/04, com data de
13.07.2005, reitera a Fazenda Pública tudo quanto em sede de contestação foi transcrito do referido Acórdão.
M. Estribou-se a decisão ora sob recurso na esteira do entendimento do Acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo sob o n.º 0133/08, com data de 23.04.2008, de que é relator o Venerando Juiz
Conselheiro Miranda de Pacheco. Porém,
N. E no que tange à invocação de que o direito à tutela jurisdicional efectiva não contende com
o direito à compensação por parte da AT, subscreve a Fazenda Pública a orientação jurisprudencial
seguida pelo Supremo Tribunal Administrativo, em douto Acórdão proferido sob o mesmo n.º 0133108,
mas com data de 30/07/2008 [na sequência de decisão sumária do TC n.º 360/08, reforçando o entendimento já expresso no Acórdão n.º 386/2005), de que é relator o Venerando Juiz Conselheiro António
Calhau, vindo confirmar: “a norma do artº 89º do CPPT não afronta os princípios fundamentais da
igualdade, do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva quando interpretada no sentido de
que a compensação de créditos fiscais, realizada por iniciativa da Administração Tributária, pode
ser efectuada desde o momento em que a dívida se torne exigível, apesar de ainda não se encontrar
esgotado o prazo para o exercício do direito de impugnação e de esta ainda não ter sido deduzida”
O. Do exposto resulta que a decisão ora sob recurso, ao pronunciar-se em sentido oposto, ocorre
em erro de julgamento por errada aplicação do direito.
Nestes termos, Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se o douto despacho
recorrido, com as legais consequências.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que «entendemos não merecer o recurso
provimento, devendo ser confirmada a sentença recorrida» – apresentando a seguinte fundamentação.
A questão em análise neste recurso consiste em saber se é admissível a compensação de dívidas
de tributos por iniciativa da administração tributária antes de esgotado o prazo de reclamação graciosa,
impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução.
Esta questão tem, ultimamente, sido objecto de apreciação uniforme neste STA, nomeadamente
os acórdãos de 17/12/2008, recurso n.º 997/08; de 15/04/2009, recurso n.º 262/09 e de 13/05/2009,
recurso n.º 355/09.
A recorrente apoia grande parte da sua alegação no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 386/2005,
que entendeu que o n.º 1 do artigo 89.º do CPPT não é materialmente inconstitucional, face aos princípios
da igualdade e do acesso aos tribunais, quando interpretado com o sentido de permitir a compensação
logo que a dívida se toma exigível, findo o prazo de pagamento voluntário de 30 dias, mesmo antes de
estar findo o prazo para o exercício do direito de impugnação, ainda que desta interpretação resulte para
o contribuinte que vise obstar à compensação, a necessidade de impugnar o acto de liquidação dentro
daquele prazo de 30 dias, sob pena de perder o direito de ver suspensa a execução.
Só que, apesar daquela interpretação não ser efectivamente inconstitucional, não será, porventura,
a que melhor se coaduna com espírito da lei. Louvamo-nos por inteiro nas considerações do Ilustre
Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, a páginas 635 e 636, anotação 9 ao citado artigo 89.º, em “Código
de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 1 volume, 5ª edição, quando afirma
que “a interpretação que se deve efectuar do n.º 1 do artigo 89.º não é essa, pois a proibição de efectuar
a compensação se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à
execução da dívida exequenda exprime uma intenção legislativa de a compensação só se dever efectuar
relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia. Por isso, está ínsito naquele n.º 1, que
a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação
contenciosa e administrativa do acto de liquidação da dívida em causa.”
Outro entendimento “...redundaria numa diminuição irrazoável e desproporcionada dos meios
de defesa e impugnatórios da recorrente, com potencialidade para lesar de forma irreversível os seus
direitos, já que não precludindo embora a possibilidade de vir a contestar a dívida executada e não
importando numa perda definitiva do valor do seu crédito, a verdade é que a privação no momento
certo do correspondente montante pode ocasionar graves problemas de liquidez de empresas como a
recorrente e, em última análise, comprometer a sua sobrevivência económica” (Acórdão do STA de
23/04/2008, proferido no recurso 133/08).
Concluímos, por isso, pela inadmissibilidade de compensação de dívidas de tributos por iniciativa
da Administração Tributária antes de esgotados os prazos de impugnação judicial, reclamação graciosa,
recurso judicial ou oposição à execução, por ser esta interpretação mais consentânea com a Constituição,
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por não permitir a privação coerciva de um direito de crédito sem que sejam concedidas ao afectado
todas as garantias de defesa concedidas à generalidade dos executados fiscais.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a
questão que aqui se coloca é a de saber se foi dada boa interpretação ao disposto no n.º 1 do artigo 89.
º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Em 22/08/2008 foi instaurada execução fiscal n.º 1805200801151177 contra Continental Importadora, S.A.., para pagamento de dívida IRC, referente ao ano de 2006, no montante de 27.651,98€,
cf. fls. 12 e 13 dos autos.
B) O pagamento voluntário da dívida em causa terminou em 30/07/2008, cf. fls. 13 dos autos.
C) Em 07/08/2008 a reclamante intentou neste TAF impugnação judicial da liquidação de IRC,
de 2006, no montante de 27.651,98 €, cf. fls. 9 dos autos.
D) Em 29/08/2008 foi efectuada uma compensação de dívida com o n.º 2008 00005857678, resultante de um credito de imposto de IRC, e que foi aplicada à dívida de também de IRC, referente ao
ano de 2007, que integra o processo executivo referido em A), cf. fls. 38 dos autos.
E) Em 16/09/2008 a reclamante requereu junto do Serviço de Finanças da Maia 1 a notificação do
montante da garantia a prestar junto do processo executivo aqui em causa com vista à sua suspensão,
cf. fls. 15 a e 16 dos autos.
F) Por ofício datado de 29/09/2008 foi a reclamante notificada da informação de despacho que
recaiu sobre o requerimento descrito em D), cf. fls. 23 e 24 dos autos.
G) A presente reclamação deu entrada em 24/09/2008, no Serviço de Finanças da Maia 1, cf.
fls. 74 e 75 dos autos.
2.2 Prescreve o n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário que «Os
créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação
judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas
à mesma administração tributária, salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso
judicial ou oposição execução da dívida exequenda ou esteja a ser paga em prestações, devendo a
dívida exequenda mostrar-se garantida nos termos deste Código».
A este propósito, em anotação 9. ao artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, Jorge Lopes de Sousa escreve como segue.
«O Tribunal Constitucional no acórdão n.º 386/2005 entendeu que o n.º 1 deste art.º 89.º não é
materialmente inconstitucional, à face dos princípios da igualdade e do acesso aos tribunais (art.ºs 13.º
e 20.º, n.º 1 da CRP), quando interpretado com o sentido de permitir a compensação logo que a dívida
se torna exigível, findo o prazo de pagamento voluntário de 30 dias (aplicável, nos termos do art.º 85.
º, n.º 2, do CPPT, quando não for fixado prazo especial), mesmo antes de estar findo o prazo para o
exercício do direito de impugnação, que é de 90 dias, nos termos do n.º 1 do art.º 102.º deste Código,
embora desta interpretação resulte que o contribuinte que vise obstar à compensação tenha de impugnar
o acto de liquidação dentro daquele prazo de 30 dias, sob pena de perder o direito de ver suspensa a
execução, pois a dívida, operada a compensação, fica cobrada. Parece, porém – pondera Jorge Lopes de
Sousa –, que a interpretação que se deve efectuar do n.º 1 deste art.º 89.º não é essa, pois a proibição de
efectuar a compensação, se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda exprime uma intenção legislativa de a compensação só se dever
efectuar relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia. Por isso, está ínsito naquele n.º 1
que a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação
contenciosa e administrativa do acto de liquidação da dívida em causa.».
E assinala o mesmo Autor, na mesma obra, em anotação 7. ao normativo em foco, que «(…) não
se pode admitir que ocorra uma privação coerciva de um direito de crédito, como sucede nos casos de
compensação forçada previstos no artigo 89.º, sem que sejam concedidas ao afectado por ela todas
as garantias de defesa que são concedidas à generalidade dos executados fiscais».
Também no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 23/4/08, proferido no
recurso n.º 133/08, já se disse que tal entendimento «(…) redundaria numa diminuição irrazoável e
desproporcionada dos meios de defesa e impugnatórios da recorrente, com potencialidade para lesar
de forma irreversível os seus direitos, já que não precludindo embora a possibilidade de vir a contestar
a dívida executada e não importando numa perda definitiva do valor do seu crédito, a verdade é que a
privação no momento certo do correspondente montante pode ocasionar graves problemas de liquidez
de empresas como a recorrente e, em última análise, comprometer a sua sobrevivência económica».
Por nós, diremos que, se pode entender-se que o n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário «não consubstancia uma limitação inaceitável do direito de defesa», e, assim,
poderá não ser materialmente inconstitucional – como, aliás, já disse o Tribunal Constitucional no seu
acórdão supracitado – julgamos, no entanto, que a interpretação do n.º 1 do artigo 89.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, de melhor conformidade com a Constituição e os seus princípios
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(mormente o de tutela jurisdicional efectiva), é a aquela que diz não ser admissível «que ocorra uma
privação coerciva de um direito de crédito (…), sem que sejam concedidas ao afectado por ela todas
as garantias de defesa que são concedidas à generalidade dos executados fiscais» – de certo modo se
acolhendo a doutrinação de Jorge Lopes de Sousa, supracitado.
Cf. no sentido do que vem de dizer-se, por exemplo, os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 21-5-2008; de 25-6-2008; e de 15-4-2009, proferidos nos recursos n.º 356/08;
n.º 464/08; e n.º 262-09.
2.3 No caso sub judicio, a Fazenda Pública recorrente, essencialmente, faz finca-pé na adesão que
manifesta «à tese do douto Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 386/2005, que se pronunciou sobre a constitucionalidade material do art.º 89.º do CPPT, proferido no processo n.º 947/04, com data de 13.07.2005».
Deixemos, no entanto, que seja o próprio Tribunal Constitucional a dar resposta, de forma subida
aliás, à recorrente Fazenda Pública: «a concreta realização do direito por mediação de uma norma legal
pressupõe uma ponderação prudencial do sentido normativo do critério aplicando, concorrendo para
esse desiderato um conjunto de elementos ou factores que determinam, em face dos diferentes sentidos
possíveis da norma, aquele que corresponderá “ao melhor direito” na óptica da sua aplicação do caso
concreto, tendo por referentes axiais a intencionalidade prático-normativa da norma considerada em
face da ratio iuris desvelada pelas valências axiológicas do sistema jurídico»; «(…) devendo referir-se
que o juízo de constitucionalidade vertido no Acórdão n.º 386/2005, não implica nem traduz a ideia de
que o concreto sentido normativo aí analisado corresponde à única interpretação possível ou tão-pouco
àquela que terá maior densidade axiológica em face dos parâmetros de constitucionalidade invocados»; «(…) o que significa, portanto, que este Tribunal, no aresto citado, não cuidou da determinação
do “melhor direito” em termos de apurar o sentido ou dimensão normativa que traduzisse, à luz dos
pertinentes critérios metodológicos, o critério normativo mais adequado à justa realização do direito»
– cf., ipsis verbis, o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 481/08, de 7-10-2008.
O Tribunal aplicador da lei, porém, tem a tarefa de realizar e consubstanciar «um esforço interpretativo de desocultação do sentido mais adequado a conferir ao artigo 89.º do CPPT mobilização
normativa» – como, para o nosso caso, ensina o erudito acórdão do Tribunal Constitucional.
A sentença recorrida (seguindo, de resto, a doutrinação de Jorge Lopes de Sousa) fez do artigo 89.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário a seguinte “mobilização normativa”: «está ínsito
naquele n.º 1, que a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais
de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa».
Como assim, e sem necessidade de mais alargados considerandos, resta-nos dizer, em resposta
ao thema decidendum, que a sentença recorrida fez boa interpretação do disposto no n.º 1 do artigo 89.
º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Razão por que havemos de concluir, em síntese, que numa interpretação conforme à Constituição, o artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário não apoia a Administração na
declaração de compensação de dívida tributária sem que sobre o acto de liquidação da dívida tenham
decorrido os prazos de impugnação administrativa e contenciosa.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em um oitavo.
Lisboa, 17 de Junho 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Litigância de má fé.
Sumário:
Nos termos do artigo 456.º, alíneas a) e d) do CPC, litiga de má fé quem, com dolo ou
negligência grave, deduziu pretensão cuja falta de fundamento não podia ignorar
ou feito dos meios processuais um uso manifestamente reprovável.
Processo n.º 914/08-30.
Recorrente: Baymatic Services Limited.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Baymatic Services Limited, com os sinais dos autos, vem recorrer da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, que condenou a reclamante numa multa de 25 UC, por litigância de
má fé, na reclamação que deduzira no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0710-2007/0100246.5,
dela vem recorrer, formulando as seguintes conclusões:
a) Vem o presente recurso da douta decisão que condenou a ora recorrente como litigante de má
fé, numa multa de 25UC, entendendo, todavia, a recorrente que aquela está eivada de erro de julgamentos
b) Inexiste qualquer semelhança da presente reclamação como uma outra apresentada nos autos
de execução fiscal, desde logo, pela diferença da causa de pedir, não se vislumbrando qualquer caso
em que tenha sido deduzida pretensão cuja falta de fundamento não se devia ignorar.
c) As causas de pedir invocadas são à face da lei, causas de pedir perfeitamente lícitas que contendem com os interesses e os direitos legítimos do contribuinte, não se vislumbrando naquelas qualquer
fundamento menos sério ou ilegal ou qualquer ineptidão da reclamação, cuja apresentação representa
um direito legalmente reconhecido.
d) Não colhe a afirmação de que “...porque pela segunda vez interrompe a normal tramitação da
execução sem sério fundamento...”, pois que caso o Tribunal a quo entendesse que a reclamação tinha
sido apresentada sem qualquer fundamento sério, deveria, desde logo, ter indeferido liminarmente a
mesma e não permitir toda a tramitação subsequente.
e) Acolhendo os ensinamentos de Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, Vol. XI,
p. 263: “não basta, pois, o erro grosseiro ou culpa grave; é necessário que as circunstâncias induzam o
tribunal a concluir que o litigante deduziu pretensão ou oposição conscientemente infundada”, sendo
que “a simples proposição da acção ou contestação, embora sem fundamento, não constitui dolo porque
a iniciativa da lei, a dificuldade de apurar os factos e de os interpretar, podem levar as consciências
mais honestas a afirmarem um direito que não possuem ou a impugnar uma obrigação que devessem
cumprir; é preciso que o autor faça um pedido a que conscientemente sabe não ter direito; e que o réu
contradiga uma obrigação que conscientemente sabe que deve cumprir”, pode-se concluir pela inexistência de qualquer litigância de má fé.
2- A recorrida Fazenda Pública não contra-alegou.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Baymatic Services Limited
Objecto do recurso: sentença condenatória da recorrente em 25 UC por litigância de má fé
FUNDAMENTAÇÃO
1. A recorrente apresentou em 17.10.2007 reclamação contra o acto do órgão da execução fiscal
de indeferimento de pedido de substituição de imóvel penhorado (fls.2/6)..
Por sentença proferida em 15.11.2007 a reclamação foi julgada improcedente, estabelecendo-se
no probatório que o valor patrimonial do imóvel penhorado era de € 14.502,72 (fls. 11/13)
A recorrente apresentou em 20.02.2008 nova reclamação tendo por objecto o acto do órgão da
execução fiscal que determinou a venda judicial do imóvel penhorado (fls. 14/22)
Por sentença proferida em 16.05.2008 a reclamação foi julgada improcedente, tendo-se estabelecido no probatório como valor patrimonial do imóvel € 14.502,72 e como valor base para a venda (por
propostas em carta fechada) € 77.870,00 (fls. 26/28)
2. Neste contexto, considerando:
a) os distintos objectos das duas reclamações apresentadas
b) as distintas causas de pedir invocadas (conforme análise das respectivas petições)
c) o facto de a segunda reclamação ter sido apresentada contra o acto do órgão da execução fiscal que
determinou a venda judicial do imóvel com indicação do valor base de € 77.870,00, após conhecimento
do teor da sentença prolatada em 15.11.2007, onde se estabelecera o valor patrimonial de € 14.502,72
não podemos aderir ao entendimento vertido na decisão recorrida, determinante da condenação por
litigância de má fé,segundo a qual a recorrente deduziu pretensão cuja falta de fundamento não podia
ignorar, interrompendo pela segunda vez a normal tramitação da execução sem sério fundamento (art.
456º n.º 2 alínea a) CPC)
Decisivamente, não se vislumbra como subjacente à apresentação da segunda reclamação dolo
ou negligência grave, exigível como requisito subjectivo da litigância de má-fé
Recordando as palavras do insigne mestre:
“a simples proposição da acção ou contestação, embora sem fundamento, não constitui dolo porque
a iniciativa da lei, a dificuldade de apurar os factos e de os interpretar, podem levar as consciências mais
honestas a afirmarem um direito que não possuem ou a impugnar uma obrigação que não devessem
cumprir; é preciso que o autor faça um pedido a que conscientemente sabe não ter direito e que o réu
contradiga uma obrigação que conscientemente sabe que deve cumprir” (Alberto dos Reis Código de
Processo Civil anotado Volume II p. 263)

976
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Contra a sociedade BAYMATTC SERVICES LIMITED, foi instaurada em 26/1/07 a execução
0710-2007/0100246.5 para cobrança do CA de 2002 e em 18/4/07 foi apensado ao processo de execução a execução n.º 0710-2007/0100351.8 para cobrança do IMI dos anos de 2003 a 2005, no valor
de 17.882,89 e acrescidos;
2. Neste processo de execução foi penhorado, em 19/4/07, um prédio urbano para habitação com
a matriz urbana n.º 3419, com o valor patrimonial de 14.502,72, determinado em 2006 e registado sob
o n.º 4258, tendo sido registada a penhora em 3/5/07;
3. A dívida respeita também ao imóvel penhorado;
4. Por despacho de 15/2/08 foi designando dia para venda, fixando-se o valor base para venda em
77.870,00 € nos termos do art. 250º, n.º 1, alínea a) do CPPT;
5. Tal despacho foi notificado ao representante da executada e respectivo mandatário por registo
com a/r de 18/2/08, tendo apresentado a presente reclamação.
5- A decisão recorrida alicerçou a condenação da ora recorrente como litigante de má fé no facto de
“no âmbito desta mesma execução, já havia reclamado por excesso de penhora pedindo a substituição
do bem penhorado e aí mostrou conhecer o valor patrimonial do referido imóvel ao dizer, nos termos
do art. 3.º do seu articulado (fls. 43 verso dos autos) que “o bem está inscrito na matriz predial urbana
da freguesia da Tocha, sob o artigo 319, sendo o valor patrimonial de 77.87.00€”, para concluir que
“pela segunda vez interrompe a normal tramitação da execução sem sério fundamento”.
Insurgindo-se contra essa decisão, a recorrente vem, no essencial, alegar a inexistência de qualquer
semelhança da presente reclamação com uma outra apresentada nos autos de execução fiscal, sendo
diferentes e perfeitamente lícitas as causas de pedir que aí são invocadas.
Vejamos.
A condenação da parte como litigante de má fé, à luz do artigo 456.º, n.º 2, alíneas a) e d) do CPC,
assenta na verificação de um pressuposto de responsabilidade subjectiva: a culpa ou negligência grave,
para daí se poder concluir que deduziu pretensão cuja falta de fundamento não podia ignorar ou feito
dos meios processuais um uso manifestamente reprovável.
Ora, no caso “sub judicio”, tais pressupostos legais não se verificam.
De facto, sendo certo que, como bem assinala o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto no seu douto
parecer, são distintos os objectos das reclamações apresentadas (num caso, contra o acto de indeferimento de pedido de substituição de imóvel penhorado e, no outro, o acto do órgão que determinou
a venda judicial desse imóvel), ainda distintas as causas de pedir invocadas, não se afigura possível,
sem mais, afirmar-se que a ora recorrente tinha perfeita consciência do infundado da pretensão que
manifesta nesta última reclamação.
Por outra parte, aqui se acompanhando a recorrente, não se pode qualificar como conduta processualmente ilícita o facto de se conhecer o valor de um imóvel penhorado e reagir-se contra a falta
de fundamentação do despacho que fixou o valor desse bem para venda e da falta de notificação da
avaliação nos termos do CIMI.
Como defende Alberto do Reis, no seu CPC, anotado, a fls. 262, a boa fé no litígio é perfeitamente
compatível com uma lide imprudente ou temerária, só o não sendo no caso do litigante ter consciência
plena de não assistir qualquer direito à sua pretensão.
Sendo assim a condenação da ora recorrente como litigante de má fé não pode manter-se.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida de
aplicação da multa que não é devida.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 17 de Junho de 2009.
Assunto:
Nulidade. Artigo 201.º, 1, do CPC. Não audição da Fazenda Pública.

977
Sumário:
I — Recebida a petição inicial, e não havendo motivo para indeferimento liminar, o
M.mo Juiz não pode decidir imediatamente pela prescrição da dívida exequenda
sem ouvir previamente a parte contrária (Fazenda Pública).
II — Decidindo sem ouvir a Fazenda Pública comete-se uma nulidade processual que
influi no exame ou decisão da causa — artigo 201.º, 1, do CPC.
Processo n.º 1132/08.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrida: Rosa Maria Pereira da Fonseca Caravana
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ROSA MARIA PEREIRA DA FONSECA CARAVANA, identificada nos autos, opôs-se,
junto do TAF de Braga, a uma execução que contra si reverteu.
Alegou, entre outros fundamentos, a prescrição da dívida exequenda.
O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a oposição procedente, por prescrição das dívidas exequendas.
Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para este Supremo Tribunal. Formulou
as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
a) A Meritíssima Juíza do Tribunal de 1ª instância, decidindo liminarmente, julgou procedente a
oposição da executada, revertida no processo de execução fiscal, para cobrança de dívida de IVA e juros
compensatórios de 1993, da devedora originária, Sociedade Confecções Jonupra, Ld., considerando
existir prescrição da dívida, por aplicação do disposto no art. 34º do CPT;
b) A douta sentença recorrida considerou provada factualidade no sentido, designadamente, de
que: o processo de execução fiscal (PEF) n. 0353199401008005, para exigência de dívidas de IVA,
foi instaurado em 1993; a devedora originária aderiu ao Plano Mateus em 10.01.1997; em 18.07.2001,
foi proferido despacho de exclusão do regime previsto no DL 124/96, de 10 de Agosto (que aprovou o
Plano Mateus); a oponente foi citada para a Execução em 14.04.2008;
c) Mas nem a decisão recorrida poderia conhecer liminarmente da causa nem a dívida se mostra
prescrita;
d) Quanto à primeira das questões enunciadas, a lei processual tributária apenas permite a rejeição/indeferimento liminar da Oposição nos casos do art. 209º do CPPT, mas nunca para se julgar
procedente a Oposição;
e) Conhecendo de mérito e julgando liminarmente procedente a Oposição, ficou precludida a
possibilidade de pronúncia por parte da Representação da Fazenda Pública e do Digno Magistrado do
Ministério Público, com manifesta violação do principio do contraditório previsto no art. 3ºdo Código
do Processo Civil (CPC), ex vi art. 2º alínea e) do CPPT, e do princípio de igualdade de meios processuais (art. 98º da Lei Geral Tributária), inquinando a decisão recorrida de nulidade (assim, Ac do
TCAN de 26-06-2008, em anexo);
f) Por outro lado, sempre a decisão recorrida errou ao não ter em conta a suspensão do prazo de
prescrição resultante do tempo que mediou entre a data do requerimento de adesão e a data de exclusão
do regime do Plano Mateus, ou seja durante quatro anos seis meses e oito dias, por força do preceituado
no n. 5 do art. 5º do DL 124/96 (vulgo, Lei do Plano Mateus), o que implica que a dívida exequenda
nunca poderia prescrever, mesmo que não tivéssemos em conta eventuais factos interruptivos, antes
de 8 de Junho de 2008 (quer se aplique o prazo do CPT ou o prazo da LGT);
g) Por outro lado, deverá ter-se em conta que a Oponente foi citada em 14.04.2008, e que o art. 49º,
n. 1, da LGT, dispõe que a citação interrompe a prescrição (segundo a jurisprudência do STA, ocorrendo
nova causa de interrupção da prescrição, esta produz os seus efeitos próprios, isto é, elimina o prazo
que anteriormente tinha decorrido para a prescrição e obsta a que o novo prazo decorra na pendência
do novo processo);
h) De realçar que a citação produz efeitos interruptivos, apesar de a divida se reportar a período
anterior à vigência da LGT (por todos, Ac. STA, de 04-06-2008 citando Ac. do STA de 27/6/2007);
i) E a citação do devedor subsidiário reveste a mesma eficácia interruptiva que a do devedor
originário, uma vez que se trata de uma só instância executiva, em que pela reversão, se opera uma
alteração subjectiva (Ac de 28/05/2008, proc. 154/08);
j) E, por força do art. 12º do CC, haverá, que atender a todos os factos interruptivos ou suspensivos
previstos na lei em vigor no momento em que os factos ocorram;
k) Assim, como quando a oponente foi citada não se havia ainda esgotado o prazo prescricional,
não ocorreu a invocada prescrição ao abrigo desta lei, encontrando-se o referido prazo prescricional
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interrompido, mantendo-se até à presente data o efeito derivado da aludida interrupção ocorrida em
14.04.2008;
l) Ao decidir como decidiu, a douta decisão recorrida efectuou uma errónea subsunção dos factos
ao ordenamento jurídico aplicável, maxime do art. 49º, n. 1, da LGT e do art.º 5º, n. 5, do DL 124/96
pelo que deve
ser declarada a nulidade do processado por falta de citação da Fazenda Pública e de audição do
Ministério Público acerca da questão da prescrição, ou se assim não se entender, julgar-se a inexistência
da prescrição da dívida exequenda, ordenando a baixa dos autos para o prosseguimento da causa, de
modo a conhecer das demais questões suscitadas.
Contra-alegou a recorrida defendendo que deve ser negado provimento ao recurso.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. A questão prévia que vem posta impõe que nos debrucemos imediatamente sobre ela.
Diz ela respeito ao alegado cometimento de uma nulidade, com influência na decisão da causa.
E havemos de convir que a recorrente tem razão.
Na verdade, recebida a petição inicial, e sem ouvir a parte contrária (Fazenda Pública) o Mm. Juiz
decidiu pela procedência da oposição, por prescrição da dívida exequenda.
E reconheça-se que a prescrição da dívida exequenda é fundamento de oposição à execução
– art. 204º, 1, d) do CPPT.
Mas antes de decidir deveria ouvir a parte contrária para exercício do contraditório.
Ou seja: deveria ter notificado a FP para contestar (art. 210º do CPPT) se não houvesse motivo
para rejeição liminar da oposição (art. 209º do CPPT).
Ao não ouvir a parte contrária (Fazenda Pública), o Mm. Juiz violou o princípio do contraditório,
com assento no art. 3º do CPC e no art. 98º da LGT.
Enfim, foi cometida nulidade processual, que influi no exame ou decisão da causa.
Impõe-se pois, face ao disposto no art. 201º, 1, do CPC, anular a sentença recorrida e termos
subsequentes, dando-se cumprimento ao que acima se consignou.
3. Face ao exposto, acorda-se em anular a sentença recorrida.
Custas pela recorrida, que contra-alegou, mas apenas neste STA, ficando-se a procuradoria
em 1/6.
Lisboa, 17 de Junho de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Audição prévia.
Sumário:
Tendo sido deduzida impugnação judicial contra o acto de liquidação de taxa pela
ocupação da via pública em consequência de anulação de liquidação anterior também objecto de impugnação judicial, o facto de naquela se ter pronunciado sobre as
mesmas questões invocadas nesta não afasta o direito de o contribuinte ser ouvido
na sequente impugnação.
Processo n.º: 100/09-30.
Recorrente: Câmara Municipal do Porto.
Recorrido: Ferreira Construções, SA e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — Câmara Municipal do Porto, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal do Porto que julgou procedente a impugnação judicial que a firma Ferreira, Construções, S.A.,
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deduzira contra o acto de liquidação da taxa de ocupação da via pública com depósitos de materiais, no
valor de 336.500$00, dela vêm interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. Vem o presente recurso interposto da sentença de fls... julgou procedente a impugnação anulando
o acto de liquidação de taxas de ocupação da via pública com depósito de materiais, com fundamento
em violação do disposto no artigo 60 n.º 1 alínea a) e n° 2 da Lei Geral Tributária.
2. O acto de liquidação aqui posto em crise resulta da anulação parcial de um anterior acto por
deliberação da Assembleia Municipal de 11/04/2000, e posteriormente, a anulação total com base em
informação jurídica.
3. Em resultado dos argumentos esgrimidos na impugnação do acto, entretanto anulado, entendeu
a aqui recorrente praticar um novo acto de liquidação de montante inferior, mas que incidia sobre o
mesmo facto tributário.
4. A participação do aqui recorrido em sede de audição prévia, relativamente a este acto de liquidação era desnecessária, inútil e dilatória, pelo que estava legalmente dispensada
5. O princípio da participação ou de “audiência dos interesses”, referido nos artigos, 60° da Lei Geral
Tributária e 100° do C.P.A. não é um princípio absoluto a ser cumprido/exigido em todos os casos que envolvam uma “decisão” pois a liquidação das taxas aqui em causa resulta, no fundo, de mero cálculo aritmético.
6. Ao julgar procedente a impugnação por entender que a recorrente estava obrigada a dar cumprimento à audiência da aqui recorrida enfermou em erro na interpretação da norma aplicável — artº 60
da LGT.
Não houve contra-alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) Com data limite de pagamento voluntário em 18 de Abril de 2001, foi a impugnante notificada da liquidação da taxa de ocupação da via pública com depósito de materiais, no montante de
Esc.: 336.500$00 (cfr. doc. junto a fls. 10 dos presentes autos cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais);
b) A liquidação impugnada reporta-se a facto tributário anteriormente sujeito à mesma taxa, a
qual foi objecto de impugnação que correu termos sob o n° 144/2001, neste Tribunal, e que não chegou
a merecer decisão de mérito, uma vez que aquela foi anulada pela entidade demandada na pendência
daqueles autos (cfr. doc. junto a fls. 10 e 54 a 59 dos presentes autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
c) A impugnante não foi ouvida pela Administração Fiscal antes da liquidação da taxa referida
na alínea a);
d) Em 18.07.2001, a Impugnante deduziu a presente impugnação.
3 – Como é sabido, o princípio da participação dos contribuintes na formação das decisões que lhe
digam respeito tem consagração expressa no artigo 267º, n.º 5 da CRP (redacção de 1997), já que exige
que o processamento da actividade administrativa assegure a “participação dos cidadãos na formação
das decisões e deliberações que lhes disserem respeito”.
Esse direito de participação, para além de ter sido acolhido no artigo 8º do CPA e de acordo com
o qual “os órgãos da administração pública devem assegurar a participação dos particulares, bem como
das associações que tenham por objecto a defesa dos seus interesses, na formação das decisões que
lhes disserem respeito, designadamente através da respectiva audiência”, de harmonia com as regras
fixadas nos artºs 100º e 103º, veio, igualmente, a ser acolhido no âmbito do procedimento tributário
nos artºs 45º do CPPT e 60º da LGT.
Estabelece este último preceito legal, aqui aplicável, na sua redacção inicial, que:
“1. A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode
efectuar-se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos
ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer beneficio ou acto administrativo em matéria
fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2. É dispensada a audição em caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável.
3. O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela administração tributária em carta
registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte.
4. Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercício do direito de
audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua
fundamentação.
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5. O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a 8
nem superior a 15 dias.
6. Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em
conta na fundamentação da decisão”.
O n.º 1 do artigo 13º da Lei n.º 16-A/2002 de 31 de Maio, introduziu um novo n.º 3, passando dos
n.os 3, 4, 5 e 6 da redacção inicial a serem os n.os 4, 5, 6, e 7, respectivamente.
Nos termos do n.º 2 daquele artigo 13º da Lei n.º 16-A/2002, o disposto naquele seu n.º 1 tem
carácter interpretativo.
É a seguinte a nova redacção:
“1 — A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode
efectuar-se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos
ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer beneficio ou acto administrativo em matéria
fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos, quando não haja lugar
a relatório de inspecção;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2. É dispensada a audição em caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável.
3. Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que
se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de
invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado.
4. O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela administração tributária em carta
registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte.
5. Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercício do direito de audição,
deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua fundamentação.
6. O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a 8
nem superior a 15 dias.
7. Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em
conta na fundamentação da decisão”.
Como se vê, o CPPT prevê vários momentos procedimentais, pelo que, antes de mais, é necessário
precisar qual a preterição de formalidade que a impugnante imputa ao acto impugnado.
Da petição inicial vê-se que o que a Impugnante censura é não lhe ter sido concedida a possibilidade de exercer o direito de audição antes de a entidade recorrente ter procedido à liquidação da taxa
em causa (vide al. c) do probatório).
Ora, colocada nestes termos a questão do exercício do direito de audiência, é manifesto que houve
violação desse direito (cfr. artigo 60º, n.º 1, al. a) da LGT).
Na verdade, face ao texto da Lei, nessa oportunidade e nessa fase do procedimento, gozava o
recorrido do direito de audição, devendo para o efeito e sem que se vislumbre razão que o dispensasse,
ser-lhe conferido esse direito antes da liquidação.
Alega, porém e em suma, a recorrente Câmara Municipal do Porto que não havia que proceder,
agora, a essa audição prévia, uma vez que “…o acto de liquidação aqui posto em crise resulta da anulação de um anterior acto por deliberação da Assembleia Municipal de 11/04/2000, e posteriormente,
a anulação total com base em informação jurídica.
…Em resultado dos argumentos esgrimidos na impugnação do acto, entretanto anulado, entendeu
a aqui recorrente praticar um novo acto de liquidação de montante inferior, mas que incidia sobre o
mesmo facto tributário.
…A participação do aqui recorrido em sede de audição prévia, relativamente a este acto de liquidação era desnecessária, inútil e dilatória, pelo que estava legalmente dispensada.
…O princípio da participação ou de “audiência dos interesses”, referido nos artigos, 60° da Lei Geral
Tributária e 100° do C.P.A. não é um princípio absoluto a ser cumprido/exigido em todos os casos que
envolvam uma “decisão” pois a liquidação das taxas aqui em causa resulta, no fundo, de mero cálculo
aritmético”, sendo certo que a impugnante “já havia, em virtude da anterior impugnação, se pronunciado
sobre as mesmas questões, pelo que o seu direito de audição estava, como esteve sempre assegurado”.
Mas não lhe assiste razão.
A audiência prévia tem por escopo a participação dos contribuintes nas decisões que lhes dizem
respeito, permitindo-lhes que se manifestem, incidindo essa pronúncia sobre todas as matérias de facto
e de direito que no procedimento estejam em causa.
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No caso subjudice, é incontornável, já que não resultou provado, que à impugnante, em nenhuma
ocasião, lhe foi dada a oportunidade de se pronunciar antes da liquidação que os serviços da Câmara
Municipal do Porto vieram a efectuar.
Nestas circunstâncias, a recorrente não pode afirmar que a audiência prévia da impugnante se
afigurava como desnecessária, inútil e dilatória, na medida em que havia sido interposta antes impugnação judicial em que aquela se pronunciou sobre as mesmas questões, não tendo, assim, tal preterição
implicações quanto à validade do acto, sendo a liquidação efectuada mero cálculo aritmético.
Com efeito, se é verdade que o acto sempre teria que ser praticado, verifica-se, no caso, que são
distintas as identidades jurídicas da liquidação anulada e da liquidação posterior, como são distintos os
montantes das liquidações, assim, como não há notícia de que a impugnante tivesse sido ouvida antes
da liquidação anulada, como bem anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer.
Pelo que não ficou demonstrado que a audiência do interessado não fosse susceptível de alterar
o respectivo conteúdo da liquidação impugnada.
Sendo assim, é de concluir que foi preterida formalidade essencial do procedimento da liquidação,
susceptível de a afectar, pelo que e nos termos dos artºs 135º do CPA e 99º, al. d) do CPPT, deve ser anulada.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Processo de impugnação judicial. Acção administrativa especial. Erro na forma de
processo. Convolação. Nulidade de acto administrativo. Preterição do direito de
audição.
Sumário:
I — O campo de aplicação do processo de impugnação judicial e do recurso contencioso (actualmente acção administrativa especial) é demarcado pelas alíneas d)
e p) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT.
II — Fora dos casos especialmente previstos, a impugnação de actos administrativos
em matéria tributária faz-se, nos termos das alíneas d) e p) do n.º 1 através de
impugnação judicial ou de recurso contencioso (actualmente acção administrativa
especial) conforme o acto administrativo impugnado comporte ou não a apreciação da legalidade de um acto de liquidação: se o acto administrativo comporta
a apreciação da legalidade de um acto de liquidação, aplica-se o processo de
impugnação judicial; se o acto não comporta a apreciação da legalidade de um
acto de liquidação, aplicava-se o processo de recurso contencioso.
III — Sendo impugnado um acto que indeferiu um pedido de redução de taxa de sisa,
está-se perante um acto que não comporta a apreciação da legalidade de um acto
de liquidação, pelo que o meio processual adequado era o recurso contencioso e
não o processo de impugnação judicial.
IV — A falta de audição do interessado em procedimento administrativo não sancionatório, não implica nulidade, podendo apenas gerar mera anulabilidade, da
respectiva decisão.
V — Sendo intempestiva a petição de impugnação para efeitos de recurso contencioso,
não se justifica que se efectue a convolação daquela petição em petição de recurso
contencioso.
Processo n.º 151/09-30.
Recorrente: Resioeste — Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge de Sousa.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RESIOESTE – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A., deduziu impugnação judicial no Tribunal Tributário de Lisboa tendo por objecto um despacho do Senhor
Director dos Serviços dos Impostos de Selo e das Transmissões do Património que indeferiu um pedido
de redução de taxa de sisa.
Aquele Tribunal julgou «procedente a questão prévia que consiste na ilegalidade da interposição da presente acção, devido à falta de pressupostos da mesma» e absolveu a Fazenda Pública da
instância.
Inconformada, a Impugnante interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida em 12 de Março de 2008 nos autos
acima referenciados que julgou procedente a questão prévia relativa à ilegalidade da interposição da
acção, devido à falta dos pressupostos da mesma e que absolveu a fazenda pública da instância.
B. A Recorrente adquiriu um prédio rústico sito em Santo Antão, freguesia de Vila Verde de
Francos, conselho de Alenquer, acto este então sujeito a SISA, nos termos do artigo 2.º do CIMSISD,
à taxa geral de 8 %.
C. Destinando-se o referido imóvel à instalação de indústrias de interesse para o desenvolvimento
económico do país, a taxa de SISA aplicável seria reduzida a 4 %, ao abrigo do artigo 38.º do CIMSISD,
mediante despacho de S. Exa. o Ministro das Finanças.
D. A ora Recorrente apresentou, em 26 de Janeiro de 1999, requerimento dirigido a S. Exa. o
Ministro das Finanças, no qual solicitava a redução da taxa, nos termos do referido artigo 38.º do
CIMSISD, não obstante ter efectuado o pagamento do imposto, liquidado à taxa geral de 8 %, uma vez
que, à data da liquidação, não era ainda conhecida a resposta ao requerimento apresentado.
E. Por despacho de 22 de Maio de 2000, tomou a Recorrente conhecimento do indeferimento da
sua pretensão, sem que tenha ocorrido, previamente à decisão então notificada, qualquer notificação
para que a Recorrente pudesse exercer o seu direito de audição prévia.
F. Não se conformando com a violação manifesta do seu direito à participação no processo de decisão que a si dizia respeito nem com o sentido da decisão, a Recorrente apresentou impugnação judicial
do acto administrativo de indeferimento do pedido por si apresentado em 26 de Janeiro de 1999.
G. A decisão de indeferimento proferida pela Administração Tributária consubstancia um acto
administrativo em matéria tributária, cuja legalidade deve ser averiguada ao abrigo do disposto no
artigo 97.º, n.º l, alínea d) do CPPT.
H. Revestindo o direito do contribuinte a participar na decisão que lhe seja desfavorável uma
dimensão constitucional, outra conclusão não pode ser retirada da actuação da Administração Tributária senão a de que a dispensa de audição prévia enfermou o acto administrativo de indeferimento
com o vício de nulidade, nos termos do artigo 133.º e 134.º do CPA.
I. Tal como referiu a Recorrente no intróito da p.i. de impugnação e conforme resulta da factualidade provada, a p.i. foi apresentada nos termos da alínea d), do n.º l, do artigo 97.º do Código
de Procedimento e Processo Tributário, tendo em vista a impugnação de um acto administrativo em
matéria tributária (o despacho de indeferimento proferido pelo Exmo. Senhor Director de Serviços
da Direcção de Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões do Património), cuja ilegalidade se
projecta necessariamente na própria ilegalidade do acto de liquidação de imposto subsequente.
J. A ilegalidade do acto de indeferimento do pedido de redução de SISA acabou por implicar, in
casu, a própria ilegalidade subsequente do acto de liquidação de imposto.
K. Como bem refere o Tribunal a quo na fundamentação da sentença ora recorrida, “foi exercício
do direito de crédito tributário importa, porém, na esfera do credor tributário (art.º 82.º da LGT), a
realização de uma sucessão de actos (...) em cujo resultado surge, com particular relevância, o acto
de liquidação”.
L. Isto porque, pese embora no caso concreto estejamos perante o pedido de reconhecimento de
um benefício fiscal, a verdade é que o deferimento do mesmo teria naturalmente repercussões no acto
de liquidação do imposto.
M. Desta forma, não existe erro na forma de processo.
N. E ainda que o recuso contencioso fosse o meio idóneo para, no caso em apreço, a Recorrente
apresentar a sua pretensão (o que apenas se admite por mero dever de patrocínio mas sem conceder),
sempre cumpriria referir que a convolação prevista no n.º 3 do artigo 97.º da Lei Geral Tributária era
viável, ao contrário do sustentado pelo Digníssimo Magistrado do Ministério Público e confirmado
na sentença do Tribunal a quo, na medida em que o recurso contencioso em que o presente processo
se convolaria seria sempre tempestivo.
O. Isto porque a ora Recorrente começou, desde logo, por invocar na sua impugnação um vício
gerador da nulidade do despacho impugnado, por preterição de um elemento essencial do seu procedimento, correspondente à preterição da audiência prévia do interessado (cfr. Jurisprudência do Supremo
Tribunal Administrativo citada nos artigos 35.º e 36.º da petição inicial da impugnação).
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P. E, aos actos nulos aplica-se o disposto no artigo 134.º do Código de Procedimento Administrativo (ex vi alínea d) do artigo 2.º do CPPT), o qual dispõe que a nulidade de um acto administrativo
é invocável a todo o tempo por qualquer interessado.
Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, devendo, em consequência, ser
revogada a sentença ora recorrida, com todas as consequências legais
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1) A sociedade impugnante, “Resioeste — Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA, com o
n.i.p.c. 504 502 298, tem por objecto social a promoção do tratamento e valorização de resíduos sólidos,
C.A.E. 90.002, tendo sido constituída com um capital social de € 1.296.874,53, representado por 260.000
acções nominativas de classe A, as quais apenas podem ser detidas pelos municípios utilizadores do
sistema multimunicipal de tratamento de resíduos sólidos urbanos do Oeste, o Estado, os fundos autónomos, os institutos públicos, as instituições de segurança social, as empresas públicas, as sociedades de
capitais exclusivamente públicos e as sociedades de economia mista com maioria de capitais públicos
(cfr. documento junto a fls. 42 dos autos; certidão da C.R.C, junta a fls. 67 a 73 dos autos);
2) Em 27/1/1999, a sociedade impugnante deduziu pedido de redução de taxa de Imposto Municipal
de Sisa, dirigido ao Ministro das Finanças e efectuado ao abrigo do artº.38, do C. Sisa, fundamentando
tal requerimento na aquisição que iria fazer de diversos prédios rústicos onde tencionava instalar infra-estruturas indispensáveis ao exercício da actividade industrial que é o seu objecto social, de entre os
quais se evidencia do imóvel denominado “Santo Antão e Courela de Malpique”, inscrito na matriz
cadastral sob o artº. 2, secção A1, da freguesia de Vila Verde dos Francos (cfr. informação exarada de
fls. 48 a 51 dos autos; documento junto a fls. 30 a 32 dos autos);
3) Em 27/1/1999, a impugnante apresentou-se no Serviço de Finanças de Alenquer, efectuando o
pagamento do imposto municipal de sisa devido em virtude da aquisição do prédio rústico identificado
no n.º 2 e cifrando-se a liquidação do tributo efectuada pela A. Fiscal no montante de € 34.716,33,
com base numa taxa de imposto de 8 % (cfr. informação exarada de fls. 48 a 51 dos autos; documentos
juntos a fls. 33 e 34 dos autos);
4-Em 18/2/2000, foi lavrada informação com vista à decisão do pedido identificado no n.º 2,
pugnando-se pelo indeferimento do mesmo, e dando-se parecer no sentido de se dispensar a audição
prévia da recorrente no âmbito do artº. 60º, da L.G Tributária, ao abrigo da circular 13/99, de 8/7, tudo
conforme documento junto a fls. 38 e 39 dos autos e que se dá aqui por integralmente reproduzido;
5-Em 22/5/2000, o Director dos Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões do Património indeferiu o pedido de redução de taxa de Imposto Municipal de Sisa deduzido pela impugnante,
concordando com o conteúdo da informação prévia identificada no n.º 4 (cfr. documento junto a fls. 38
e 39 dos autos);
6-Em 16/8/2000, a impugnante foi notificada do despacho de indeferimento identificado no n.º 5
(cfr. informação exarada de fls. 48 a 51 dos autos; documentos juntos a fls. 35 e verso dos autos);
7-Em 14/11/2000, deu entrada no Serviço de Finanças de Alenquer a impugnação deduzida por
“Resioeste — Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.” tendo por objecto o despacho identificado
no n.º 5, a qual deu origem aos presentes autos (cfr. carimbo de entrada aposto a fls. 2 dos presentes autos);
8-Tem este Tribunal conhecimento oficioso do recurso contencioso tributário n.º 439/2004, o
qual foi deduzido pela sociedade ora impugnante, cujo objecto processual possui natureza similar à
versada nos presentes autos, e tendo o Tribunal, em decisão de primeira instância datada do pretérito dia 29/6/2004, constatado a preterição da formalidade essencial do direito de audição prévia do
interessado, assim proferindo sentença anulatória e, consequentemente, de procedência do pedido da
ora sociedade impugnante.
3 – A primeira questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se o processo
de impugnação judicial é o meio processual adequado para impugnação de um despacho que indeferiu
um pedido de redução de taxa de sisa.
O campo de aplicação do processo de impugnação judicial e do recurso contencioso (1) é demarcado pelas alíneas d) e p) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT.
Os n.os 1 e 2 deste artigo estabelecem o seguinte:
Artigo 97.º
Processo judicial tributário
1 – O processo judicial tributário compreende:
a) A impugnação da liquidação dos tributos, incluindo os parafiscais e os actos de autoliquidação, retenção na fonte e pagamento por conta;
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b) A impugnação da fixação da matéria tributável, quando não dê origem à liquidação de
qualquer tributo;
c) A impugnação do indeferimento total ou parcial das reclamações graciosas dos actos tributários;
d) A impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação
da legalidade do acto de liquidação;
e) A impugnação do agravamento à colecta aplicado, nos casos previstos na lei, em virtude da
apresentação de reclamação ou recurso sem qualquer fundamento razoável;
f) A impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais;
g) A impugnação das providências cautelares adoptadas pela administração tributária;
h) As acções para o reconhecimento de um direito ou interesse em matéria tributária;
i) As providências cautelares de natureza judicial;
j) Os meios acessórios de intimação para consulta de processos ou documentos administrativos
e passagem de certidões;
l) A produção antecipada de prova;
m) A intimação para um comportamento;
n) O recurso, no próprio processo, dos actos praticados na execução fiscal;
o) A oposição, os embargos de terceiros e outros incidentes e a verificação e graduação de
créditos;
p) O recurso contencioso do indeferimento total ou parcial ou da revogação de isenções ou
outros benefícios fiscais, quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, bem
como de outros actos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem apreciação
da legalidade do acto de liquidação;
q) Outros meios processuais previstos na lei.
2 – O recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem
a apreciação da legalidade do acto de liquidação, da autoria da administração tributária, compreendendo o governo central, os governos regionais e os seus membros, mesmo quando praticados por
delegação, é regulado pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos.
Como resulta destas normas, fora dos casos especialmente previstos, a impugnação de actos administrativos em matéria tributária faz-se, nos termos das alíneas d) e p) do n.º 1 através de impugnação
judicial ou de recurso contencioso (2) conforme o acto administrativo impugnado comporte ou não a
apreciação da legalidade de um acto de liquidação: se o acto administrativo comporta a apreciação da
legalidade de um acto de liquidação, aplica-se o processo de impugnação judicial; se o acto não comporta
a apreciação da legalidade de um acto de liquidação, aplicava-se o processo de recurso contencioso.
No caso em apreço, foi impugnado um acto que não comporta a apreciação da legalidade de
um acto de liquidação, pois trata-se de um acto que indeferiu um requerimento em que era pedida
autorização para redução de sisa, que não tem a ver com a legalidade ou ilegalidade de qualquer acto
de liquidação.
O que a Recorrente afirma sobre a repercussão que o indeferimento do pedido de redução em
posterior liquidação de sisa não tem qualquer relevo para a apreciação da questão da idoneidade do
meio processual, pois os actos a que se reporta a alínea d) do n.º 1 do artigo 97.º que comportam a
apreciação da legalidade de actos de liquidação são, necessariamente, actos posteriores a actos de liquidação, actos de segundo grau que têm por objecto imediato actos de liquidação, como é o caso dos
que apreciam recursos hierárquicos e pedidos de revisão do de actos de liquidação.
Por isso, o meio processual adequado para impugnação do acto administrativo em causa nestes
autos era o recurso contencioso e não o processo de impugnação judicial, que foi o meio utilizado pela
Recorrente.
Assim, não há qualquer censura a fazer à sentença recorrida, quanto ao decidido sobre a inadequação do processo de impugnação judicial para impugnar o acto de indeferimento que é objecto do
presente processo.
4 – A Recorrente defende que, a existir erro na forma de processo, deverá ser efectuada a convolação da petição de impugnação judicial em petição de recurso contencioso.
A convolação, reconduzindo-se ao aproveitamento das peças processuais, justifica-se por razões
de economia processual, pelo que só pode ter lugar quando as peças processuais podem ser aproveitadas
para o meio processual adequado.
Na sentença recorrida foi considerado obstáculo à convolação a intempestividade da apresentação
da petição para efeitos de recurso contencioso.
Na verdade, no caso em apreço, o recurso contencioso com fundamento em anulabilidade tinha de
ser interposto no prazo de dois meses a contar da notificação, contados nos termos do artigo 279.º do
Código Civil [arts. 28.º, n.º 1, alínea a), e 29.º, n.º 1, da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos
e Fiscais].

985
A Recorrente foi notificada do acto impugnado em 16-8-2000 (ponto 6 da matéria de facto fixada), pelo que o recurso deveria ser interposto até 16-10-2000, de harmonia com a regra da alínea c)
daquele artigo 279.º.
Sendo a petição apresentada apenas em 14-11-2000, é manifesta a intempestividade da sua apresentação para efeitos de recurso contencioso, que era o meio processual adequado.
5 – Porém, a Recorrente invoca nulidade do acto impugnado, o que viabilizará a impugnação a
todo o tempo, nos termos do artigo 134.º, n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo.
No entanto, na sentença recorrida entendeu-se que o vício que a Recorrente qualifica como nulidade não é qualificável como tal, pelo que o vício será gerador de anulabilidade.
É correcta a posição assumida na sentença recorrida.
Como resulta do disposto no artigo 135.º do CPA, em regra, os vícios dos actos administrativos
implicam a sua anulabilidade, só gerando nulidade nos casos expressamente previstos e nos enquadráveis no artigo 133.º do mesmo Código.
Assim, a possibilidade de a preterição do direito de audição da Recorrente poder implicar nulidade
do acto administrativo de indeferimento da sua pretensão depende da possibilidade de enquadramento
da situação naquele artigo 133.º.
A preterição do exercício do direito de audição só em matéria sancionatória assume a natureza
de direito fundamental (art. 32.º, n.º 10, da CRP) e, por isso, tal vício, nos procedimentos sancionatórios, ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental, gerando nulidade do acto de decisão do
procedimento, por força do disposto naquela norma constitucional e no artigo 133.º, n.º 2, alínea d),
do CPA.
Fora do âmbito dos procedimentos administrativos sancionatórios, a CRP nem prevê especialmente o direito de audição como direito fundamental a assegurar nos procedimentos administrativos,
relegando para a lei ordinária o estabelecimento dos termos em deve ser assegurada «a participação
dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações que lhes disserem respeito» (art. 267.º, n.º 5,
da CRP), participação essa que nem tem de ser assegurada necessariamente através do direito de audição, nos termos em que está previsto no artigo 60.º da LGT, 45.º do CPPT e 100.º a 102.º do CPA, pois
poderá assumir outras formas, designadamente participação em actos procedimentais.
Assim, fora do âmbito do direito sancionatório, não pode entender-se que a preterição do direito
de audição ofenda o conteúdo essencial de um direito fundamental. (3)
Por outro lado, a audiência prévia também não é um elemento essencial do acto administrativo,
para efeitos do n.º 1 daquele artigo 133.º, pois apenas são elementos aqueles sem os quais o acto não
pode ser considerado um acto administrativo, isto é, sem os quais o acto, embora ainda seja reconhecível
como um acto administrativo de determinado tipo legal, não inclui todos os elementos que o artigo 120.º
do CPA exige para que se esteja perante um acto administrativo. (4)
6 – Pelo exposto, é de concluir que a preterição do direito de audição não poderia implicar nulidade
do acto administrativo impugnado e que a apresentação da petição foi efectuada para além do prazo de
dois meses previsto na LPTA para a interposição de recursos contenciosos de actos anuláveis.
Sendo assim, a convolação não teria qualquer utilidade, pelo que, sendo proibido praticar actos
processuais inúteis [art. 137.º do CPC, subsidiariamente aplicável por força do disposto no artigo 2.º,
alínea e), do CPPT], é de concluir que foi correcta a decisão de não efectuar a convolação.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Jorge Lino — Brandão de Pinho.
(1) O processo iniciou-se antes de 1-1-2004, pelo que lhe é aplicável o regime processual anterior à reforma do contencioso administrativo iniciou-se antes de 1-1-2004, pelo que lhe é aplicável o regime do ETAF de 1984, por força do disposto
nos artigo 2.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e 4.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro.
(2) Acção administrativa especial nos processos iniciados a partir de 1-1-2004, por força do disposto no artigo 192.º
do CPTA.
(3) Essencialmente neste sentido, pode ver-se o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 594/2008, de 10-12-2008, processo n.º 1111/07, publicado no Diário da República, II Série, de 26-1-2009, em que se entendeu que «o sancionamento da
falta do direito de audição, a que se refere o artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, com a anulabilidade,
nos termos do artigo 135.º, do mesmo código, não viola o disposto no artigo 267.º, n.º 5, da Constituição, nem qualquer outra
norma ou princípio constitucional».
(4) Neste sentido, pode ver-se FREITAS DO AMARAL, JOÃO CAUPERS, JOÃO MARTINS CLARO, JOÃO RAPOSO, PEDRO
SIZA VIEIRA e VASCO PEREIRA DA SILVA, em Código do Procedimento Administrativo Anotado, 3.ª edição, página 243.
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Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Acção administrativa especial. Impugnação judicial. Erro na forma de processo.
Direito à dedução de IVA.
Sumário:
I — À face do preceituado no artigo 97.º, n.os 1, alíneas d) e p), e 2, do CPPT, a utilização do processo de impugnação judicial ou do recurso contencioso (actualmente
acção administrativa especial, por força do disposto no artigo 191.º do CPTA)
para impugnar um acto em matéria tributária depende do conteúdo do acto impugnado: se este comporta a apreciação da legalidade de um acto de liquidação será
aplicável o processo de impugnação judicial e se não comporta uma apreciação
desse tipo é aplicável o recurso contencioso/acção administrativa especial.
II — Assim, é a acção administrativa especial o meio processual adequado para impugnar um acto da Administração Tributária que indeferiu um pedido de autorização
de dedução de IVA, baseado no artigo 71.º, n.º 7, do CIVA (redacção anterior à
Lei n.º 39-A/2005, de 29 de Junho).
Processo n.º 194/09-30.
Recorrente: A. Santo — Empreendimentos Industriais e Turísticos, SA e Subdirector Geral dos
Impostos.
Recorrido: Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A. SANTO – EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E TURÍSITICOS, S.A., propôs no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra acção administrativa especial contra o Senhor Director-Geral
dos Impostos e os Senhores Director-Geral e Subdirector-Geral da Direcção de Serviços do IVA da
Direcção-Geral de Impostos visando a anulação de um despacho proferido por este último, datado de
13-7-2007, que indeferiu um pedido de dedução extraordinária de IVA referente ao ano 2000.
De harmonia com o disposto no artigo 10.º, n.º 4, do CPTA, a acção considera-se proposta contra
o Ministério das Finanças.
No despacho saneador, o Meritíssimo Juiz entendeu que o meio processual utilizado não é o adequado, devendo ser utilizado o processo de impugnação judicial para impugnar «um acto de liquidação
de imposto» efectuado pela Administração. Fiscal e procedeu à convolação do processo em pedido de
revisão do acto tributário a ser apreciado pela Administração Fiscal, invocando os artigo 60.º e 90.º,
n.º 4, do CPPT.
Deste despacho interpuseram recursos para este Supremo Tribunal Administrativo a Autora e o Réu.
A Autora apresentou alegações com as seguintes conclusões:
1) Por Despacho Saneador veio o douto Tribunal a quo considerar procedente a excepção invocada pela Fazenda Pública e, consequentemente, veio a julgar inadequado o meio judicial utilizado
pela Recorrente.
2) Com efeito, considerando o Tribunal a quo que, estando o direito à dedução interligado com
a liquidação do Imposto (IVA), entendeu que o meio processual adequado seria a própria impugnação
judicial deduzida contra os actos de liquidação adicional.
3) Nesse termos, considerou o Tribunal a quo que do acto de liquidação de imposto efectuado ao
sujeito passivo cabia impugnação judicial, não só relativamente ao imposto liquidado adicionalmente,
como com fundamenta no direito à dedução do imposto suportado nas operações consideradas pela
Adm. Fiscal como sujeitas e não isentas de imposto.
4) Salvo o devido respeito, não pode a Recorrente deixar de contestar esse entendimento, considerando que mal andou o Tribunal a quo ao considerar que o acto aqui em crise deveria ter sido
impugnado conjuntamente com a liquidação adicional do imposto.
5) Pelo que o presente recurso tem como objecto a parte da decisão que julgou a Acção Administrativa Especial o meio processual inadequado;
6) As razões pelas quais entende a Recorrente que o entendimento apresentado pelo Tribunal a
quo não poderá ser mantido, devendo, consequentemente, ser revogado o Despacho Saneador, são, no
essencial três: o tipo do acto em causa, a natureza do contencioso tributário e o mecanismo consagrado
para o pedido do direito à dedução extraordinário.
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7) No que concerne ao «tipo do acto em causa, cumpre aqui chamar à colação o disposto no
artigo 97.º do CPPT.
8) Nos termos do citado preceito, o processo tributário compreende não só a impugnação judicial
dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade dos actos
de liquidação [alínea d) do n.º l do artigo 97,º)] como compreende o recurso contencioso de actos
administrativos em matéria tributária que não comportem a apreciação da legalidade dos actos de
liquidação.
9) Assim, o que distingue a forma de processo – impugnação judicial vs. recurso contencioso
(actualmente, Acção Administrativa Especial), é a apreciação ou não apreciação da legalidade dos
actos de liquidação.
10) Ora, no caso em análise o que está em causa é a contestação de um indeferimento expresso
de pedido de dedução extraordinário.
11) Ainda que se admita uma certa prejudicialidade entre a liquidação adicional e o pedido de
dedução (visto que só haverá lugar a dedução caso a liquidação, entretanto impugnada, seja confirmada pelo Tribunal), a verdade é que no presente caso – meio de reacção ao indeferimento do pedido
de dedução extraordinário – não está em causa a apreciação da legalidade de qualquer liquidação.
12) A apreciação da (i)legalidade do acto de liquidação do imposto (IVA) será feito em sede de
impugnação judicial tempestivamente deduzida pela aqui Recorrente.
13) O acto de indeferimento do pedido de dedução extraordinário é assim um acto administrativo em matéria tributária que (embora conexo) não comporta em si a apreciação da (i)legalidade de
qualquer acto de liquidação, podendo e devendo, por isso, ser contestado através da Acção Administrativa Especial.
14) No que toca à natureza do contencioso tributário importa não esquecer que – sem prejuízo
da divisibilidade do acto tributário permitir ao Tribunal “moldar” uma liquidação, julgando-a parcialmente procedente – a verdade é que, por regra, o contencioso tributário assume a natureza de
contencioso de mera anulação.
15) Assim sendo, não nos parece que na realidade pudesse sequer a ora Recorrente, aquando
da impugnação judicial da liquidação adicional de IVA, requerer, ainda que de forma subsidiária, o
pedido de dedução do IVA aos inputs ocorridos com a realização das operações em crise.
16) Com efeito não nos parece que – atendendo a própria natureza do contencioso tributário – pudesse o Tribunal ordenar à Administração fiscal que procedesse à dedução do IVA.
17) Por fim, em terceiro lugar, acresce ainda que estando aqui em causa uma dedução extraordinária seria sempre necessário que o Sujeito Passivo procedesse à apresentação de um pedido de
dedução autónomo.
18) Ora, é precisamente do acto de indeferimento desse pedido de dedução – praticado pelo Subdirector Geral – que a ora Recorrente interpôs a presente Acção Administrativa Especial, requerendo,
nessa sede, a anulação do despacho que indeferiu o pedido de dedução extraordinário.
19) Como já se referiu, não está aqui em causa a apreciação da legalidade da liquidação adicional do imposto mas sim um acto administrativo tributário: o acto de indeferimento do pedido de
dedução de IVA.
20) Estamos assim perante um acto distinto, autónomo e definitivo o qual claramente não comporta a apreciação da legalidade do acto de liquidação mas o acto de indeferimento do pedido de
dedução extraordinário.
21) Aliás, se assim não fosse, seria caso para perguntar como é que a aqui Recorrente poderia ter
apresentado (e depois reagido judicialmente) um pedido de dedução extraordinário caso se tivesse conformado com a liquidação do IVA e, consequentemente, não tivesse deduzido impugnação judicial?
22) Em suma, face ao exposto, julga a Recorrente que, de facto e de direito, mal andou o Tribunal
a quo ao não considerar a Acção Administrativa Especial o meio processual adequado,
23) Pelo que o presente Despacho Saneador violou o disposto nas alíneas d) e p) do n.º 1 e o
n.º 2 do artigo 97.º do CPPT.
TERMOS EM SE DEVE DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, ANULANDO-SE O
DESPACHO SANEADOR NOS TERMOS E COM os FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS,DEVENDO,
CONSEQUENTEMENTE, O PROCESSO SEGUIR COMO ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL,
APRECIANDO O TRIBUNAL A QUO OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELA ORA RECORRENTE,
COM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS,
ASSIM SE FAZENDO INTEIRA JUSTIÇA.
O Réu apresentou as seguintes conclusões, no recurso que interpôs:
1 – A douta sentença recorrida ao decidir pela convolação da presente acção administrativa
especial em pedido de revisão do acto tributário a ser apreciado pela Administração Fiscal, com base
no artigo 60º e n.º 4 do artigo 98º do CPPT, fez, salvo o devido respeito uma incorrecta interpretação
e aplicação do direito aos factos pelo que não deve ser mantida.
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2 – Na verdade, aquelas disposições legais bem como quaisquer outras não lhe permitem convolar
uma acção judicial num procedimento administrativo.
3 – Efectivamente, estando em causa um mero erro na forma processual utilizada, deve o Tribunal,
por força dos artigos 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT, apreciar da possibilidade da convolação
do meio processual impróprio no meio processual próprio.
4 – Ora ao decidir como decidiu pela impropriedade do meio processual utilizado e pela caducidade da acção a da douta sentença recorrida não podia concluir como concluiu, mas, decidir pela
absolvição do R. do pedido.
5 – Não podia, pois, o Tribunal “a quo” considerar, com fez, que tendo a acção caducado e,
consequentemente, inviabilizado a convolação no meio processual próprio, decidir pela convolação
no procedimento de revisão do acto tributário.
6 – Ao concluir, como concluiu, convolando uma acção judicial num procedimento administrativo
violou, desde logo, o princípio da separação de poderes consagrado no artigo 111º da CRP.
7 – A douta sentença recorrida não só pôs em causa aquele princípio, pondo, igualmente, em
causa o princípio de equidistância relativamente às partes no processo.
Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser concedido provimento ao
presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada a sentença recorrida e ser substituída
por outra que determine a sua total improcedência.
A Autora contra-alegou em relação ao recurso do Réu, concluindo da seguinte forma:
1) Dado que a Autora (aqui Recorrida), inconformada com a decisão proferida que julgou a excepção de inadequabilidade procedente apresentou recurso, solicitando que a decisão proferida fosse
alterada por forma a julgar a forma processual utilizada – acção administrativa especial – adequada,
o presente recurso apresenta-se assim com um carácter subordinado, só devendo ser apreciado caso
improceda o referido recurso intentado pela Autora.
2) Por Despacho Saneador veio o douto Tribunal a quo considerar procedente a excepção de
inadequação do meio processual invocada pela Fazenda Pública, convolando, todavia, o meio processual utilizado pela Autora – Acção Administrativa Especial – em Pedido de Revisão Oficiosa do Acto
Tributário a ser apreciado, naturalmente, pela Administração fiscal.
3) Sustenta o Tribunal a quo a convolação no disposto nos artigos 97.º, n.º 3, da LGT e 98.º,
n.º 4, do CPPT.
4) Com efeito, dispõem os citados preceitos que impende sobre o Tribunal, sempre que possível,
convolar um processo inadequado (errado) na forma de processo correcto.
5) Nesses termos, como já se referiu, considerando incorrecta a forma de processo utilizado
pela Autora – decisão essa também objecto de recurso, desta feita pela a própria Autora – entendeu o
Tribunal a quo convolar a mesma num Pedido de Revisão Oficiosa do Acto Tributário.
6) É precisamente desse acto de convolação que a Fazenda Pública, inconformada, aqui recorre.
7) Nos termos das alegações de recurso apresentadas pela Fazenda Pública, mal terá decidido
o Tribunal a quo ao proceder à referida convolação na medida em que considera que tal não seria
possível no presente caso.
8) Os fundamentos apresentados pela Fazenda Pública para sustentar essa sua teoria são: (i)
a caducidade e (ii) os princípios da separação de poderes e da equidistância relativamente às partes
no processo.
9) Salvo o devido respeito, julga todavia a aqui Recorrida que o presente recurso carece de fundamento, nada havendo, neste particular, a censurar na decisão proferida pelo Tribunal a quo, sendo
por isso de manter a convolação caso o recurso interposto pela Autora – quanto à decisão que julgou
a Acção Administrativa Especial como meio judicial impróprio – seja julgado improcedente.
10) No que concerne à caducidade, considera a Fazenda Pública que a única forma adequada
em que seria possível convolar seria na impugnação judicial, contudo, tendo em consideração a data
da notificação dos actos de liquidação adicional do imposto em causa (IVA), tal já não seria possível
por intempestividade, pelo que o instituto da convolação não poderia ter sido aqui aplicado.
11) Com o devido respeito por opinião contrária, julga a aqui Recorrida que o argumento apresentado pela Fazenda Pública carece de qualquer apoio.
12) Com efeito, tendo a Autora, em sede de resposta à excepção invocada, solicitado, à cautela,
que em caso de procedência da referida excepção fosse a ACÇÃO Administrativa Especial convolada
“na forma processual adequada”, e considerando o disposto nos citados preceitos 97.º da LGT e
98.º do CPPT, não se vislumbra como é que, na realidade, não tivesse o Tribunal a quo de proceder
à convolação.
13) Como referem DIOGO LEITE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e LOPES DE
SOUSA, reportando-se às funções do Juiz, este só estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção da forma de processo quando ela se mostre de todo inviável.
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14) Ora, nesses termos, considerando o Tribunal a quo inadequado o meio processual utilizado pela
Autora – a acção administrativa especial (decisão essa objecto de recurso por parte da Autora), competia-lhe assim averiguar se haveria ou não lugar à convolação na forma de processo adequada,
15) Tendo o Tribunal a quo concluído que a única possibilidade seria a de convolar a acção administrativa especial, não em impugnação judicial, mas sim, num pedido de revisão de acto tributário.
16) Pelo que, ainda que se considere que o direito à impugnação judicial já havia caducado – o
que, como se verá de seguida, não se aceita, a verdade é que o direito a apresentar o pedido de revisão de acto tributário, ainda não havia caducado. O que aliás nem sequer foi posto em causa pela
Fazenda Pública.
17) Pelo que, face ao exposto, improcede assim o argumento da Fazenda Pública da caducidade.
18) Não obstante, a verdade é que a convolação em impugnação judicial também seria efectivamente possível, pois na realidade, ao contrário do que entendeu o próprio Tribunal a quo, o prazo para
aferir a (in)tempestividade da mesma não se afere, no presente caso, da data de notificação dos actos
de liquidação adicional do imposto mas sim da decisão de indeferimento do pedido de regularização
apresentado pelo Sujeito Passivo.
19) Qualquer outro entendimento – como aquele que o próprio Tribunal defendeu – estaria a
ferir o princípio constitucional de acesso aos Tribunais na medida em que estaria a impedir o Sujeito
Passivo de recorrer à via judicial no caso em que, concordando com a liquidação, o pedido de regularização extraordinário fosse indeferido.
20) Face ao exposto, requer a Autora, aqui Recorrida – nos termos do artigo 684.ºA do CPC,
aplicável por força da alínea e) do artigo 2.º do CPPT – a ampliação do âmbito do presente recurso
de forma a que este Venerando Tribunal considere que o prazo para uma eventual acção judicial do
indeferimento de um pedido de dedução extraordinário inicia-se com a notificação do seu indeferimento,
alterando assim a decisão do Tribunal a quo quanto a esta matéria.
21) Termos em que, mais uma vez, improcede o fundamento de caducidade invocado pela Fazenda
Pública.
22) No que concerne ao segundo argumento utilizado pela Fazenda Pública: alegada violação
do princípio da separação de poderes e do princípio de equidistância, julga a Autora que, uma vez
mais, é o mesmo totalmente descabido e, consequentemente, improcedente.
23) Com efeito, nem o princípio da separação de poderes nem o princípio de equidistância foram
minimamente beliscados com a decisão de convolação.
24) Na verdade, o Tribunal a quo limitou-se, e bem, a exercer a sua função jurisdicional, limitando-se a, nos termos das suas competências, a convolar um meio que julgou inadequado 110 meio processual que julgou correcto.
25) Assim, o que o Tribunal a quo fez foi somente – em cumprimento dos supra citados artigos – convolar um procedimento num outro diferente, no caso, um processo judicial num processo gracioso;
26) Deixando, contudo, a decisão sobre o mesmo para quem de direito compete, pelo que, não
se compreende como pode a Fazenda Pública afirmar que com a convolação está o Tribunal a quo a
violar o princípio da separação de poderes,
27) O facto de se convolar um meio judicial num meio processual num meio judicial não consubstancia qualquer violação do princípio de separação de poderes.
28) Tendo, aliás, tal questão sido já objecto de decisão por parte do STA, nomeadamente no âmbito do processo 1115/02, de 23.10.02, o qual confirmou uma decisão proferida pelo Tribunal de 1.ª
Instância que havia convolado uma acção judicial (impugnação) numa acção graciosa (requerimento
de 2.ª avaliação).
29) Por fim, improcede igualmente o argumento de que a convolação põe em causa o princípio
da equidistância, pois na realidade, o Tribunal a quo não toma nem favorece nenhuma parte da lide
limitando-se a aplicar a lei 30) Surpreendente não foi a decisão do Tribunal a quo mas sim a posição
ora assumida pela Fazenda Pública, pois incumbindo à Administração fiscal a prossecução do interesse
público, vinculada aos princípios da legalidade e da justiça (entre outros), deveria acatar a decisão
do Tribunal a quo e apreciar a questão como um pedido de revisão do acto tributário.
31) Até porque, recorde-se, no caso presente, quando a Administração fiscal indeferiu o pedido
de dedução extraordinário apresentado pela Autora, não identificou sequer quais os meios que o
contribuinte dispunha para reagir ao indeferimento..., sendo agora curioso notar que se impõe contra
uma convolação.
TERMOS EM SE DEVE NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, MANTENDO-SE
A CONVOLAÇÃO NOS TERMOS E COM OS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS ASSIM SE FAZENDO INTEIRA JUSTIÇA.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer sobre o mérito do recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – No despacho saneador, entendeu-se que o meio processual utilizado não é o adequado e que
deveria ser utilizado o processo de impugnação judicial para impugnar «um acto de liquidação de imposto»
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efectuado pela Administração Fiscal e considerando a petição intempestiva para esta forma processual,
o Meritíssimo Juiz decidiu que a petição da presente acção deveria ser «considerada no âmbito do disposto no artigo 78.º da LGT», «considerando-se aquela solicitação à Adm. Fiscal de regularização do
imposto dedutível como consubstanciando o pedido para a sua realização e com fundamento em erro
na autoliquidação do imposto e para efeitos do disposto no n.º 6 daquele preceito da LGT».
Por isso, o Meritíssimo Juiz procedeu à convolação do processo em pedido de revisão do acto
tributário a ser apreciado pela Administração Fiscal, invocando os artigo 60.º e 90.º, n.º 4, do CPPT.
3 – A questão colocada no recurso da Autora é a da adequação do meio processual utilizado,
designadamente a de saber se, em vez da acção administrativa especial, a Autora deveria ter utilizado
o processo de impugnação judicial.
A delimitação geral dos campos de aplicação do processo de impugnação judicial da acção
administrativa especial para impugnação de actos em matéria tributária resulta do artigo 97.º, n.º 1,
alíneas d) e p), do CPPT.
Nestas normas estabelece-se o seguinte:
1 – O processo judicial tributário compreende:
(...)
d) A impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação
da legalidade do acto de liquidação;
(...)
p) O recurso contencioso do indeferimento total ou parcial ou da revogação de isenções ou
outros benefícios fiscais, quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, bem
como de outros actos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem apreciação
da legalidade do acto de liquidação;
Como se vê, a utilização do processo de impugnação judicial ou do recurso contencioso (actualmente
acção administrativa especial, por força do disposto no artigo 191.º do CPTA) depende do conteúdo do
acto impugnado: se este comporta a apreciação da legalidade de um acto de liquidação será aplicável
o processo de impugnação judicial e se não comporta uma apreciação desse tipo é aplicável o recurso
contencioso/acção administrativa especial.
Esta será a regra geral, aplicável sempre que não se estabelecer especialmente um determinado
meio processual.
No caso em apreço, foi liquidado adicionalmente IVA, na sequência de uma acção inspectiva,
tendo a Autora impugnado as respectivas liquidações, noutro processo.
Como resulta da sentença recorrida, o requerimento apresentado pela Autora à Administração
Tributária, que foi indeferido pelo despacho impugnado, visa a obtenção de autorização para «dedução do imposto suportado nas operações consideradas pela Adm. Fiscal como sujeitas e não isentas
de imposto», ao abrigo do disposto no artigo 71.º, n.º 7, do CIVA (antes da Lei n.º 39-A/2005, de 29
de Junho e da renumeração operada pelo DL n.º 102/2008, de 20 de Junho) (1) e não a anulação das
liquidações, pelo que não se pode entender que o acto impugnado comporte a apreciação da legalidade
daquelas liquidações.
Diferentes desta questão de saber qual o meio processual adequado para impugnar o acto que
indeferiu tal pedido de autorização são a de saber se a questão da «susceptibilidade do exercício do
direito à dedução do imposto» deveria ter sido «apreciada em sede própria, no processo de impugnação judicial», como se entendeu na sentença recorrida, e a de saber se, à face do disposto no n.º 2
do artigo 90.º do CIVA, era possível impugnar os actos de liquidação quando ainda existia (se é que,
eventualmente, existia) a possibilidade de correcção nos termos do referido artigo 71.º.
Na verdade, a Autora, perante a notificação dos actos de liquidação, impugnou-os com os fundamentos que entendeu e a questão de saber se deveria ou não ter aí incluído a questão da «susceptibilidade do exercício do direito à dedução do imposto» ou se a impugnação não devia ser admitida por as
liquidações serem susceptíveis de correcção são matérias que não têm a ver com o conteúdo do acto
impugnado na presente acção administrativa especial.
Não havendo qualquer norma especial que preveja um determinado meio processual para a impugnação do acto de indeferimento em causa, o que releva para apreciar a questão da adequação da
acção administrativa especial para impugnar o acto de indeferimento é apenas o conteúdo desse acto:
se ele não comportou a apreciação da legalidade de qualquer acto de liquidação, o meio próprio é a
acção administrativa especial, por força do disposto nas referidas alíneas d) e p) do n.º 1 do artigo 97.º
do CPPT.
Perante esta demarcação dos campos de aplicação do processo de impugnação judicial e da acção
administrativa especial, não se pode dizer que não releva «aqui a decisão de indeferimento do pedido
de regularização», pois ela é necessariamente o elemento factual decisivo para a determinação da
forma de processo adequada.
E, no caso em apreço, o acto impugnado apenas apreciou se a ora Autora estava ou não em tempo
para pedir a autorização que pediu para exercer o direito à dedução.
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Com esta tomada de posição, a Administração Tributária não apreciou, mesmo indirectamente, a
legalidade dos actos de liquidação, pois o direito à dedução do imposto não contende com a legalidade
das liquidações e, antes pelo contrário, apenas poderia existir se houvesse o dever de liquidar IVA pelas
operações que estão em causa, isto é, se as liquidações efectuadas forem legais. (2)
4 – Assim, conclui-se que não é correcto o entendimento adoptado na sentença recorrida sobre a
inadequação da presente acção administrativa especial a apreciar a legalidade do acto impugnado.
Decidindo-se que o meio utilizado é o adequado fica prejudicado o conhecimento das questões
suscitadas no recurso da Ré de saber qual a consequência processual que deveria ter a decisão que
declara existir erro na forma de processo.
Termos em que acordam neste Supremo Tribunal Administrativo em:
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra a fim de ser apreciado
o mérito da acção se a tal obstar razão diferente da que baseou a decisão recorrida.
Sem custas, por a Ré não ter contra-alegado e [art. 2.º, n.º 1, alínea g), do CCJ] e por ter ficado
prejudicado o recurso que interpôs.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Miranda de
Pacheco.
(1) O CIVA estabelecia nos n.os 6 e 7 do seu artigo 71.º, na redacção anterior à Lei n.º 39-A/2005, de 29 de Junho, o
seguinte:
Artigo 71.º
6 — A correcção de erros materiais ou de cálculo no registo a que se referem os artigos 44.º a 51.º e 65º, nas declarações
mencionadas no artigo 40º e nas guias ou declarações mencionadas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 67º, é facultativa
quando resultar imposto a favor do sujeito passivo, mas só poderá ser efectuada no prazo de um ano, que, no caso do exercício do direito à dedução, será contado a partir do nascimento do respectivo direito nos termos do n.º 1 do artigo 22.º, sendo
obrigatória quando resulte imposto a favor do Estado. (Redacção dada pelo artigo 2.º da Lei n.º 4/98, de 12 de Janeiro)
7 — Em casos devidamente justificados, a correcção dos erros referidos no número anterior de que tenha resultado
imposto entregue a mais pode ainda ser autorizada nos quatro anos civis seguintes ao período a que se reporta o erro, mediante requerimento dirigido ao director-geral dos Impostos. (Redacção dada pelo n.º 1 do artigo 3.º, do DL n.º 472/99, de
8 de Novembro).
(2) Este é, aliás, um ponto sobre o qual a Autora e a Ré estão de acordo, como pode ver-se pelo artigo 7.º da contestação,
a fls. 140, e conclusão 11.ª das alegações do recurso da Autora, a fls. 186.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Benefícios fiscais. Utilidade turística. Contribuição autárquica. Isenção.
Sumário:
O benefício fiscal de isenção de contribuição autárquica decorrente da concessão de
utilidade turística estabelecido no n.º 1 do artigo 53.º do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, antes da entrada da em vigor da redacção que foi dada ao n.º 4 desse
normativo pela Lei n.º 39-A/94, de 27/12 (Lei do Orçamento), não dependia de
posterior acto de reconhecimento, antes se caracterizava como benefício automático
que resultava directa e imediatamente da lei.
Processo n.º 212/09-30.
Recorrente: Portis — Hotéis Portugueses, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Portis – Hotéis Portugueses, S.A. com os sinais dos autos, vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida do
indeferimento do recurso hierárquico interposto das liquidações de Contribuição Autárquica, dos anos
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de 1995 a 1999, no montante de € 72.559,95, por não ter sido apresentado qualquer pedido de isenção
dessa Contribuição, dela vem recorrer, formulando as seguintes conclusões:
I. Em face do exposto, poderíamos então concluir que até 01.01.1995 o benefício fiscal relativo
a prédios integrados em empreendimentos a que tenha sido atribuída a utilidade turística em sede de
Contribuição Autárquica era automático.
II. Que a nova redacção, como é corolário do princípio da segurança jurídica e das regras de
aplicação da lei no tempo, só se aplicará aos casos futuros de atribuição de utilidade turística.
III. Que a publicação do despacho conjunto de atribuição de utilidade turística por parte das
entidades competentes era a condição legal para aplicação automática dos benefícios previstos do
Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.
IV. Que, ao abrigo da legislação vigente à data dos factos, e com o devido respeito, corresponde
a uma errada aplicação do direito a conclusão da Mma. Juiz de que para beneficiar de tal isenção seria
imprescindível a apresentação de um pedido junto da Administração Fiscal.
2- A recorrida Fazenda Pública não apresentou contra-alegações.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«A questão objecto do presente recurso consiste em saber para a efectivação do benefício fiscal
relativo empreendimentos a que tivesse sido atribuída utilidade turística antes de 01.01.1995, era
exigível a comunicação às competentes Autoridades Fiscais, conforme disposto no n.º 4 do artigo 53º
do EBF (redacção introduzida pela Lei 39-B/94 de 27 de Dezembro de 1994 - Orçamento de Estado
para 1995).
Alega a recorrente que até 01.01.1995 o benefício fiscal relativo a prédios integrados em empreendimentos a que tenha sido atribuída a utilidade turística em sede de Contribuição Autárquica era automático.
Sendo que a publicação do despacho conjunto de atribuição de utilidade turística por parte das
entidades competentes era a condição legal para aplicação automática dos benefícios previstos do
Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.
E que a nova redacção, como é corolário do princípio da segurança jurídica e das regras de aplicação da lei no tempo, só se aplicará aos casos futuros de atribuição de utilidade turística.
Afigura-se-nos que carece de razão.
Como bem se refere na decisão recorrida, e ao contrário do que sucedia com Lei n.º 2073, de
54-12-23, os benefícios fiscais que decorrem da declaração de utilidade turística não são automáticos,
mas dependem de reconhecimento.
Reconhecimento esse que depende de pedido dirigido pelo contribuinte à Administração Fiscal como
decorre do n.º 4 do artigo 53º do EBF (redacção introduzida pela Lei 39-B/94 de 27 de Dezembro de 1994)
Ou seja a decisão do chefe dos Serviços de Finanças é, ela própria, condição legal da isenção.
Mas daí não resulta qualquer violação do princípio da segurança jurídica.
Com efeito, e ainda que esteja dependente de um reconhecimento declarativo, o direito aos benefícios
fiscais deve sempre reportar-se à data da verificação dos respectivos pressupostos (cf. artº 11º do EBF).
É que o reconhecimento tem natureza declarativa e não constitutiva do direito ao beneficio fiscal
respectivo, pelo que o nascimento deste direito deve reportar-se sempre ao momento da verificação
histórica dos respectivos pressupostos legais e não ao momento da prática do próprio reconhecimento,
(Cf. Nuno Sá Gomes, Teoria Geral dos Benefícios Fiscais, CTF 360, pág. 84).
No caso o benefício fiscal refere-se aos exercícios de 1995 a 1999 e a nova redacção do artº 53º
n.º 4 do EBF foi introduzida pela Lei 39-B/94 de 27 de Dezembro de 1994 (OE de 1995).
Termos em que somos de parecer que o recurso não merece provimento, devendo confirmar-se
o julgado recorrido.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Por despacho de 18/08/1992, foi atribuída a utilidade turística a titulo definitivo, a Hotel Ibis,
classificado de duas estrelas, sito na Estrada Nacional, n.º 10, Vale da Rosa, freguesia de São Sebastião,
concelho de Setúbal, de que é proprietário e explorador Portis - hotéis Portugueses, S.A. (cfr. doc. junto
a fls. 10 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
2. Em 27/07/2000, a impugnante apresentou um articulado denominado de reclamação graciosa
das liquidações de Contribuição Autárquica dos exercícios de 1995 a 1999 (cfr. doc. junto a fls. 1 a 9
do processo instrutor junto aos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
3. Em data que não se pode precisar foi elaborada uma informação pelo Serviço de Finanças de
Setúbal 1 de acordo com a qual não é possível deferir a reclamação identificada no ponto anterior, por
considerar que a utilidade turística é condição essencial para que seja reconhecida a isenção que deverá
ser solicitada (cfr. doc. junto a fls. 21 a 23 do processo instrutor junto aos autos);
4. Por despacho de 20/05/2004, a reclamação graciosa foi indeferida (cfr. doc. junto a fls. 36 do
processo instrutor junto aos autos);
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5. Em 25/06/2004, a impugnante apresentou um articulado denominado recurso hierárquico, cujo
teor aqui se dá por integralmente reproduzido, colocando em causa a decisão da reclamação graciosa
(cfr. doc. junto a fls. 2 e segs. do processo de recurso hierárquico juntos aos autos);
6. Em 06/12/2004, foi elaborada a informação n.º 1229/04 da Direcção de Serviços da Contribuição Autárquica, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, no sentido de indeferir o recurso
hierárquico identificado no ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 6 a 8 dos autos);
7. Por despacho de 11/07/2005, proferido pelo Subdirector geral foi indeferido o recurso hierárquico identificado no ponto – (cfr.doc. junto a fls. 6 dos autos);
8. Por ofício de 12/08/2005, foi a impugnante notificada do despacho de indeferimento do recurso
hierárquico (cfr. doc. junto a fls. 5 dos autos);
Factos não provados:
Não resulta nos autos ter existido qualquer pedido de isenção de Contribuição Autárquica.
5- A sentença sob recurso julgou improcedente a impugnação da liquidação de Contribuição
Autárquica dos anos de 1995 a 1999, no montante de €72.559,95, com fundamento no facto de não
ter sido apresentado qualquer pedido de isenção dessa Contribuição, muito embora, por despacho de
18/08/92, tenha sido atribuída utilidade turística a um empreendimento, denominado Hotel Íbis, propriedade da impugnante.
Para tanto, no essencial, ponderou-se na decisão que, na vigência do DL n.º 723/83, de 5 de Dezembro, a lei não consagra um regime de isenção automática de Contribuição Autárquica, mas antes, em
face da atribuição da utilidade turística, as isenções que cada entidade exploradora beneficiava tinham
de ser definidas, em concreto, casuisticamente, por despacho conjunto nos termos do artigo 16.º n.º 4
daquele diploma e, após a nova redacção introduzida pelo Lei n.º 39-B/94, de 27 de Dezembro (Lei do
Orçamento para 1995) ao n.º 4 do artigo 53.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), através do respectivo reconhecimento por parte do Chefe de Repartição de Finanças da área da situação do prédio.
Contra esse entendimento se insurge a recorrente pugnando, em suma, que era automático o
benefício fiscal, em termos de isenção de contribuição autárquica, relativo a prédios integrados em
empreendimentos a que tenha sido atribuída a utilidade turística, não lhe sendo aplicável, como corolário do princípio da segurança jurídica e das regras de aplicação de lei no tempo, a nova redacção
introduzida ao referido n.º 4 do artigo 53.º do EBF.
Vejamos.
De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do EBF os benefícios fiscais são automáticos ou dependentes
de reconhecimento, resultando os primeiros directa e imediatamente da lei e pressupondo os segundos
um ou mais actos posteriores de reconhecimento.
Importa, pois, qualificar o benefício fiscal em termos de isenção de contribuição autárquica que
decorre da atribuição da utilidade turística a um dado empreendimento.
Com vista a esse objectivo, acompanha-se a recorrente quando defende que o quadro normativo
a atender será o vigente à data do despacho conjunto de atribuição de utilidade turística (no caso,
18/08/92), e daí que não possa ser tida em conta a exigência contida no n.º 4 do artigo 53.º do EBF do
reconhecimento da isenção por parte do chefe de repartição de finanças, uma vez que decorre de uma
nova redacção que apenas veio a ser introduzida pela Lei n.º 39-B/94, de 27/12 (Lei do Orçamento),
sob pena de violação do disposto no artigo 12.º do CC, de acordo com o qual a lei só dispõe para o
futuro, e do princípio da segurança jurídica.
Não obstante, o certo é que, esse mesmo quadro normativo em vigor á data do despacho em causa,
não permite concluir que a “publicação do despacho conjunto de atribuição de utilidade turística por
parte das entidades competentes era a condição legal para aplicação automática dos benefícios previstos
no DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro” (conclusão III).
Desde logo porque, como se evidenciou na sentença, o despacho de atribuição de utilidade turística
não definiu os concretos benefícios atribuídos e os respectivos prazos, como impõe o n.º 4 do artigo 16
do referido DL n.º 423/83, dessa forma impossibilitando a administração fiscal da posse dos elementos
necessários à definição da tributação devida.
Todavia, assim não acontece no referente ao caso específico da contribuição autárquica, cuja
isenção de tributação constitui a matéria do presente recurso jurisdicional.
Com efeito, o n.º 1 do artigo 53.º do EBF estabelece - “Ficam isentos de contribuição autárquica
por um período de sete anos os prédios integrados em empreendimentos a que tenha sido atribuída a
utilidade turística”.
À luz desta previsão legal que não deixa dúvidas quanto ao prazo do benefício fiscal concedido,
não sendo aplicável, como acima se viu, a exigência de reconhecimento contida na nova redacção do
n.º 4 do artigo 53 do EBF, impõe-se concluir que o mesmo é automático por resultar directa e imediatamente da lei.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e, revogando-se a sentença recorrida,
julga-se procedente a impugnação judicial deduzida do indeferimento do recurso hierárquico interposto
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das liquidações da Contribuição Autárquica dos exercícios de 1995 a 1999, anulando-se, em consequência, tais liquidações.
Sem custas.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Prescrição de obrigações tributárias. Julgamento necessário. Nulidade de sentença.
Sumário:
I — Para efeitos de prescrição de dívidas de IVA e IRC respeitantes ao ano de 1995,
revela-se de julgamento necessário mormente a falência (apenas aludida) da
originária executada, e as vicissitudes do falado processo; a data de instauração
da respectiva execução fiscal; e a paragem desta, ou não, por mais de um ano,
por motivo não imputável ao contribuinte.
II — A falta de julgamento dos factos necessários à decisão da causa constitui nulidade
de conhecimento oficioso, por semelhança com a nulidade prevista nos artigos 729.º
e 730.º do Código de Processo Civil.
Processo n.º 233/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Garuço Serpa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que
«julga a Oposição procedente e, em consequência, extinta a Execução», nestes autos de oposição à
execução fiscal em que é oponente António Garuço Serpa.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
I. A contagem do prazo prescricional teve início em 01/01/1996;
II. Relativamente ao prazo da prescrição aplica-se o regime da LGT que entrou em vigor em
1999.01.01 - 8 anos;
III. Com a falência da executada originária, em 28 de Abril de 1997 e consequente avocação dos
processos executivos, apenas devolvidos em 16 de Maio de 2005 o PEF esteve suspenso;
IV. Com a citação do ora oponente, em 30 de Março de 2006, é interrompida a prescrição;
V. Sendo que a interrupção provocada pela citação inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente só começando a correr novo prazo de igual duração quando passar em julgado
a decisão que puser termo ao processo como dispõe o n.º 1 do artº 326º e n.º 1 do artº 327º do Código
Civil, normas aplicáveis por força do disposto na alínea d) do artº 2º da LGT.
VI. Não tendo sido proferida decisão transitada em julgado a pôr termo ao processo não se encontra, pois, a dívida prescrita.
VII. Pelo que a sentença recorrida viola o artº 48º da LGT e os artºs 326 n.º 1 e 327º n.º 1 do CC
ex vi alínea d) do artº 2º da LGT.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão recorrida ser revogada e
substituída por acórdão que declare a reclamação improcedente.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Alega a recorrente Fazenda Pública que com a falência da executada originária em 28 de Abril de
1997 e consequente avocação dos processos executivos, apenas devolvidos em 16 de Maio de 2005, o
processo de execução fiscal esteve suspenso.
A nosso ver carece de razão.
Ao invés do que sucede com o artº 29º n.º 1 do CPEREF (relativo ao processo de recuperação de
empresa), no caso de declaração de falência não se estabelece a suspensão dos prazos de prescrição.
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E isto justifica-se, como esclarece Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo
Tributário, anotado, 5ª edição, vol. II, pag. 231, pelo facto de o processo de falência ser uma forma de
prosseguir o processo executivo.
Daí que se entenda, em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo
(acórdãos de 11.06.1997, recurso 19927, de 23/11/2005, recurso 590/05 e de 12/6/07, recurso 436/07,
todos in www.dgsi.pt) que a remessa do processo de execução ao processo de falência não importa a
paragem daquele, pois, uma vez apensado a este, com ele segue a sua normal tramitação.
Porém há que notar que à contagem da prescrição se aplica o disposto no artº 34º do Código de
Processo Tributário.
Nos termos do n.º 3 do referido normativo a instauração da execução interrompe a prescrição.
Tendo sido a execução sido avocada pelo processo de falência o prazo prescricional continua
interrompido, a menos que o processo de falência - ele próprio - tenha estado parado por mais de um
ano por causa não imputável ao executado.
No caso, não constam dos autos elementos que permitam saber se ocorreu ou não essa paragem.
Como assim sou de parecer que os autos devem baixar à 1ª instância em ordem a proceder-se à
necessária ampliação da matéria de facto (arts. 729.º, n.º 3, e 730º, n.ºs 1 e 2, do C.P.C.).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Em 28 de Abril de 1997 foi declarada a falência de SERPA E NUNES, LDA - fls. 29;
B) Em 20-03-2006 foi decidida a reversão contra o ora Oponente, na qualidade de responsável
subsidiário, da execução fiscal antes instaurada contra SERPA E NUNES, LDA para cobrança de dívidas
de IVA e IRC do ano de 1995 - fls. 32.
C) O ora Oponente foi citado em 30-03-2006;
2.2 Correspondentemente ao artigo 27.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos,
o artigo 34.º do Código de Processo Tributário (diploma entrado em vigor em 1 de Julho de 1991,
conforme o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 154/91, de 23 de Abril, da respectiva aprovação), veio dispor,
sob a epígrafe de “Prescrição das obrigações tributárias”, que «A obrigação tributária prescreve no
prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei» (n.º 1); que «O prazo de prescrição
conta-se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime
especial» (n.º 2); e que «A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não
imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após
este período ao que tiver decorrido até à data da autuação» (n.º 3).
Por outro lado, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, as causas
de suspensão ou interrupção da prescrição produzem efeito de igual modo em relação ao responsável
subsidiário, isto é, os efeitos da interrupção que derivam da sua própria citação produzem-se em relação
a ele (e também em relação ao devedor originário) – cf. Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da
Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, p. 112.
Sucedendo ao artigo 34.º do Código de Processo Tributário, o artigo 48.º da Lei Geral Tributária (em
vigor desde o dia 1 de Janeiro de 1999), dispõe, no seu n.º 1, na redacção anterior à Lei n.º 55-B/2004,
de 30 de Dezembro, que «As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo
de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto
tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu».
Em correspondência essencial com o n.º 3 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, o artigo 49.º da Lei Geral Tributária, sob a epígrafe de “Interrupção e suspensão da prescrição” estabelece
que «A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa
da liquidação do tributo interrompem a prescrição» (n.º 1); que «A paragem do processo por período
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no número
anterior, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até
à data da autuação» (n.º 2); e que «O prazo de prescrição legal suspende-se por motivo de paragem
do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de
reclamação, impugnação ou recurso» (n.º 3).
Verificando-se uma sucessão de leis no tempo no que respeita ao prazo de prescrição, para saber
qual a lei aplicável, há que convocar o artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil, que dispõe que «a lei que
estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da
nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar».
Isto é, se a lei nova fixar um prazo mais curto do que o fixado na lei antiga, então, se, segundo a
lei antiga faltar menos tempo, do que o fixado pela lei nova, para o prazo se completar, é aplicável a lei
antiga; mas, se, segundo a lei antiga faltar mais tempo para o prazo se completar, a lei nova é aplicável
aos prazos que já estiverem em curso, sendo que o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da
nova lei. O que bem se compreende, já que assim se concretiza a intenção do legislador: reduzir o prazo,
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sem operar qualquer efeito retroactivo – cf., por exemplo, e por mais recente, o acórdão desta Secção
do Supremo Tribunal Administrativo, de 17-1-2007, proferido no recurso n.º 112/06.
Como referem Ruben Carvalho e Francisco Pardal, citando Manuel Andrade, a situação em
causa “reconduz-se a uma suspensão e reatamento do curso da prescrição” – cf. Código de Processo
das Contribuições e Impostos anotado, 2.ª edição, pp. 182/183. Em tal hipótese, e ao contrário do que
acontece no Código Civil – artigo 326.º -, não começa a correr um novo prazo de prescrição a partir
do acto interruptivo, inutilizando-se todo o tempo decorrido anteriormente. Uma vez que a lei faz
cessar o efeito interruptivo, não se inutiliza o prazo já decorrido, procedendo-se à contagem do prazo
em termos da dita suspensão e reatamento do prazo prescricional. Como refere Benjamim Rodrigues,
Problemas Fundamentais de Direito Tributário, p. 285, na dita hipótese, o efeito interruptivo – que, de
outro modo, inutilizaria todo o tempo decorrido anteriormente – degenerou-se em simples suspensão
por um ano. Ou, de outro modo: aí, a interrupção da prescrição converte-se em mera suspensão (cf.,
ainda o mesmo acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 17-1-2007, proferido
no recurso n.º 112/06).
A aplicação pura e simples do prazo prescricional conduziria à extinção do direito sobre que a
prescrição opera logo que se verificasse o completo decurso daquele prazo. Como assim, na base do
instituto da suspensão e da interrupção da prescrição está a ideia de que, não obstante as necessidades
de certeza e de segurança, a atitude passiva do credor se justifica em virtude das especiais circunstâncias
em que se encontra. A lei impede que o tempo exerça a sua eficácia destrutiva sobre o direito durante
todo o período por que duram as causas justificativas daquela passividade: dá-se uma suspensão ou
interrupção do prazo. A suspensão, ou interrupção, da prescrição traduz-se assim no aparecimento dum
facto ou duma qualidade que retira ao prazo a sua relevância prescricional durante todo o tempo da sua
duração. Uma vez desaparecida esta qualidade impeditiva, o prazo volta a correr, e na sua contagem
inclui-se aquele que decorreu antes do aparecimento da causa suspensiva com o que vai decorrer após a
sua cessação – cf. José Dias Marques, Prescrição Extintiva, Coimbra Editora, Limitada, 1953, pp. 94 e 95.
Portanto: para julgar decorrido o prazo de prescrição, é necessário fazer-se a prova de um facto
positivo: o de se ter escoado o lapso de tempo fixado na lei para a prescrição; e a prova de um facto
negativo: o de inexistência de causa de interrupção ou de suspensão da prescrição, durante esse lapso
de tempo indicado na lei.
2.3 De outra banda, sob a epígrafe “Sentença. Objecto”, o artigo 123.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário reza, no seu n.º 2, que na sentença «O juiz discriminará também a matéria
provada da não provada, fundamentando as suas decisões».
A exigência de fundamentação das decisões judiciais constitui, aliás, imperativo constitucional
que decorre do n.º 1 do artigo 205.º da Constituição da República Portuguesa, nos termos do qual «As
decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são fundamentadas na forma prevista na lei».
A especificação dos fundamentos de facto da decisão judicial refere-se à motivação ou fundamentação da mesma no plano factual.
O dever de fundamentação das decisões judiciais, pela especificação da matéria de facto considerada pertinente para apoiar a solução de direito, cumpre, de resto, uma dupla função: por um lado,
impõe necessariamente ao juiz um momento de controlo crítico da lógica e da bondade da decisão; por
outro, permite, pela via do recurso, o reexame da decisão por ele tomada.
É claro que a destrinça entre factos provados e não provados implicará uma análise crítica das
provas. De realçar que a decisão relativa à matéria de facto provada tem de ser fundamentada, o que
implica que o juiz especifique concretamente os meios de prova que serviram de suporte à fixação da
factualidade provada que inventariou (cf., também, o n.º 3 do artigo 659.º do Código de Processo Civil
e o artigo 205.º, n.º 1, da Constituição) – cf. Alfredo de Sousa, e Silva Paixão, no Código de Procedimento e de Processo Tributário comentado e anotado, em anotação ao artigo 123.º.
Por nós, consideramos que a falta de julgamento dos factos necessários à decisão da causa constitui nulidade de conhecimento oficioso, em paralelo com a nulidade prevista nos artigos 729.º e 730.º
do Código de Processo Civil, pois que – de acordo com o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo, de 20-11-1996, proferido no recurso n.º 20805 – o n.º 1 do artigo 125.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário e a alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo
Civil, «ao exigirem a especificação dos fundamentos de facto da decisão, referem-se à fundamentação
ou motivação da mesma, no plano factual, que não à fixação propriamente dita, ao julgamento dos factos necessários à mesma decisão, cuja falta constitui, ao contrário daquela, nulidade do conhecimento
oficioso» – cf., ainda no mesmo sentido, por exemplo, os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo, de 23-6-1988, de 20-10-1988, de 3-6-1992, de 20-2-2008, e de 12-11-2008, proferidos,
respectivamente, nos recursos n.º 24700, n.º 24638, n.º 14284, n.º 903/07, e n.º 546-08.
2.4 No caso sub judicio, deve dizer-se, desde já, que o processo de execução fiscal apenso aos
presentes autos de oposição não se refere às dívidas exequendas aqui em causa, de IVA e de IRC respeitantes ao ano de 1995 (mas a IVA de 1994).
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A sentença recorrida disserta essencialmente do seguinte modo.
Reportando-se as obrigações tributárias ao ano de 1995, a norma aplicável em termos de prescrição é a constante do artigo 34.º do Código de Processo Tributário, aprovado pelo DL n.º 154/91,
de 23 de Abril, em cujos termos a obrigação tributária prescreve decorridos dez anos sobre o início
do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial ou se a lei fixar
prazo mais curto.
Assim, mesmo descontando o período em que não foi possível a cobrança das dívidas exequendas
por se encontrar em curso o processo de falência, decorreram, já, mais de dez anos desde 1 de Janeiro
de 1996, já que a falência foi declarada em 28-04-1997 - A dos factos provados.
No entanto, a sentença recorrida assenta apenas que «Em 28 de Abril de 1997 foi declarada a
falência de SERPA E NUNES, LDA»; que «Em 20-03-2006 foi decidida a reversão contra o ora Oponente, na qualidade de responsável subsidiário, da execução fiscal antes instaurada contra SERPA E
NUNES, LDA para cobrança de dívidas de IVA e IRC do ano de 1995»; e que «O ora Oponente foi
citado em 30-03-2006» – cf. A), B) e C) do probatório.
E, em nosso julgamento, e atento o regime legal consignado supra no ponto 2.2, não podia a
sentença recorrida ter ajuizado pelo modo por que ajuizou, sem ter assentado, nomeadamente, a data
da instauração da execução fiscal contra a sociedade devedora originária; a data da instauração e vicissitudes do falado processo de falência; e ainda o facto de ter estado, ou não, a execução fiscal, parada
por mais de um ano por motivo não imputável ao contribuinte – tudo factos ou actos processuais nem
ao menos aludidos na sentença recorrida.
Como assim, a sentença recorrida não fez o julgamento da factualidade necessária, em face do
regime legal aplicável, para a decisão afirmativa, que tomou, de verificação da prescrição das obrigações
aqui em causa, referentes às dívidas exequendas de IVA e de IRC respeitantes ao ano de 1995.
E, então, é claro que a sentença recorrida não procedeu ao julgamento dos factos necessários
fundamentadores da solução que encontrou.
Razão por que, por falta de julgamento da pertinente matéria de facto, deve ser anulada a sentença
recorrida.
Assim, havemos de convir que, para efeitos de prescrição de dívidas de IVA e IRC respeitantes
ao ano de 1995, revela-se de julgamento necessário mormente a falência (apenas aludida) da originária
executada, e as vicissitudes do falado processo; a data de instauração da respectiva execução fiscal; e
a paragem desta, ou não, por mais de um ano, por motivo não imputável ao contribuinte.
A falta de julgamento dos factos necessários à decisão da causa constitui nulidade de conhecimento
oficioso, por semelhança com a nulidade prevista nos artigos 729.º e 730.º do Código de Processo Civil.
3. Termos em que se acorda anular a sentença recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 25 de Junho 2009. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Ilegalidade abstracta. Taxa de licença de publicidade.
Instituto de Estradas de Portugal. Competência.
Sumário:
O IEP-Instituto de Estradas de Portugal goza de habilitação legal ou competência para
a cobrança por meio de execução fiscal de taxas de licença para a implantação de
tabuletas ou objectos de publicidade na denominada zona de protecção à estrada.
Processo n.º: 243/09-30.
Recorrente: Publirádio – Agência Turística e Publicitário Algarve, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 “Publirádio-Agência Artística e Publicitária do Algarve, Ldª” recorre da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Loulé, que julgou improcedente a presente oposição à execução fiscal.
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1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Com a entrada em vigor da Lei 97/88, de 17 de Agosto, passou a ser das câmaras municipais
a competência para “licenciar”, ou “autorizar”, ou “aprovar” a afixação de publicidade, em locais sob
jurisdição de outras entidades, como a E P, Estradas de Portugal, E. P. E. (outrora Junta Autónoma de
Estradas);
2. Com a entrada em vigor daquela lei, a competência destas entidades ficou reduzida à mera
emissão de parecer, com vista à formação do acto administrativo decisório a praticar por aquelas autarquias locais;
3. A referida Lei 97/88 revogou tacitamente os artºs 10º., nº. 1, alínea b), 12º., aqui no que à
fixação de publicidade concerne, e 15º., nº. 1, alínea j), do Dec. Lei nº. 13/71, de 23 de Janeiro, pelo
que, a partir da entrada em vigor daquela lei, é ilegal a cobrança da taxa referida no mencionado artº.
15º., nº. 1, alínea j).
Termos em que se pede e espera que este recurso mereça provimento, em prol da justiça e do
direito.
1.3 Em contra-alegação, a Fazenda Pública formulou as seguintes conclusões.
a) A douta sentença proferida pelo Mm.ª Juiz do Tribunal “a quo” fez uma correcta interpretação dos
factos e um correcto e rigoroso enquadramento jurídico dos mesmos, pelo que a decisão é de manter;
b) A actuação das Estradas de Portugal, E.P.E. no exercício das suas atribuições é solicitar o
pagamento do valor em causa e somente após o seu depósito procede à emissão e envio do diploma
de autorização ao requerente, analisando previamente se aquela afixação de publicidade cumpre os
requisitos legais necessários à sua legalização. A emissão do parecer/autorização está condicionada ao
pagamento da taxa aludida no art.º 15.º n.º 1 alínea j) do DL n.º 13/71 de 23/01;
c) A EP, E.P.E, tem jurisdição para emitir autorização para a afixação de publicidade nas faixas
limítrofes das estradas, localizando-se elas dentro ou fora dos aglomerados urbanos, nos termos do DL
n.º 13/71 de 23/01 (actualizações ao art. 15.º do DL n.º 13/71 feitas pelo DL n.º 25/2004, de 24/01);
d) A alínea a) do n.º 1 do art.º 6º daquele diploma legal estabelece que “só mediante aprovação
ou licença da JAE (actual EP, E.P.E) se podem: a) efectuar obras ou utilizar de qualquer modo o solo,
subsolo e espaço aéreo da zona da estrada”. E especificamente no que diz respeito a afixação de publicidade, consagra a alínea b) do n.º 1 do art.º 1º. do DL n.º 13/71 que “depende de aprovação ou licença
da JAE (actual EP, E.P.E): b) a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou não,
numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva (...)“. O art.º 1.º do DL n.º 13/71
estabelece que a área de jurisdição da JAE (actual EP, E.P.E) abrange, em relação às estradas nacionais:
a) zona da estrada, b) zona de protecção à estrada, constituída pelas faixas com servidão non aedificandi
e pelas faixas de protecção”;
e) A competência para licenciar a afixação de publicidade exterior próximo das estradas nacionais
pertence às Câmaras Municipais, nos termos do n.º 1 do art.º 2. da Lei n.º 97/88 de 17/08, mas antes da
tomada de decisão sobre o pedido de licenciamento deve a Câmara, de acordo com o n.º 2 do mesmo
artigo, consultar o parecer (no entendimento da EP, E.P.E, tal parecer é vinculativo e obrigatório) das
entidades com jurisdição sobre a área onde a publicidade for afixada, nomeadamente entre outras a JAE
(actual EP, E.P.E.), conforme se pode constatar pelo documento emitido pela EP, E.P.E. junto aos autos
de oposição n.º 351/07.3 BELLE deduzidos pela ora oponente (Cfr. Doc. n.º 1), cujo conteúdo também
é aplicável aos presentes autos porque a matéria de direito que aqui se discute é idêntica;
f) Assim, e ao contrário do invocado pela recorrente, as normas legais do DL 13/71, de 23/01
(Art.ºs 10º, 12.º, 13.º, 15.º e 17.º) são complementares da Lei n.º 97/88 de 17/08, não se encontrando
tacitamente revogadas com a entrada em vigor desta lei;
g) O licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal, que tem de ser precedido
de um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade duma EN, o que significa
que aquela entidade não vem licenciar a publicidade mas sim autorizar a sua afixação junto das EN,
que são campos de jurisdição completamente diferentes;
h) Salvo melhor entendimento, não existiu aqui nenhuma duplicação de competências sobre a
mesma matéria como também não se verifica colisão de regimes legais do mesmo ordenamento jurídico.
Já que a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E, para afixação de publicidade constante da
alínea b) do n.º 1 do art.º 10.º do DL n.º 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer mencionado no n.º 2
do artº 2. do DL n.º 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório;
i) O DL n.º 13/71 visa a protecção da rede de estradas nacionais, infra-estruturas de vital importância ao desenvolvimento económico e social do país, conforme primeiro parágrafo do prêambulo
daquele diploma, tratando-se de lei especial não foi revogada pela Lei 97/88 de 17/08, que é uma lei
geral, mantendo-se em vigor a alínea b) do n.º 1 do art. 10.º do DL n.º 13/71;
j) Como princípio geral de direito “a lei geral não revoga a lei especial, excepto se outra for a
intenção inequívoca do legislador” nos termos do n.º 3 do art.º 7º do CC, pelo que face ao regime
instituído pelo DL n.º 13/71 e à sua importância, reforçada com a publicação do DL n.º 239/2004, de
21/09, que estabelece no art.º 4º n.º 2 a alínea g) que o objecto da EP, E.P.E. é “promover a melhoria
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contínua das condições de circulação, (...), e assegurar a protecção das infra-estruturas rodoviárias...,
nomeadamente no que se refere à ocupação das zonas envolventes”, logo
k) Somente podemos concluir, salvo melhor opinião, que a citada norma legal daquele DL não
foi revogada pela Lei n.º 97/88, continuando a ser necessário solicitar o parecer (aprovação) da EP,
E.P.E.;
l) Por outro lado, também o DL n.º 105/98, de 24/04 não revogou tacitamente as normas contidas
nos art.ºs 12.º, 13.º n.º 2, 15.º n.º 1 alínea j) e art.º 17. do DL n.º 13/71, de 23/01 nem a Lei n.º 97/88,
de 18/08, pois, do seu preambulo, 4º parágrafo, resulta que permanece válido o regime geral constante
daquela Lei;
m) O n.º 2 do art.º 6º. do DL n.º 105/98, de 24/04 prevê que “o disposto no n.º anterior não prejudica as competências próprias da JAE (actual EP, E.P.E)”. As competências próprias da EP, E.P.E.
estão previstas no art.º 4º do DL n.º 239/04, de 21/12, entre elas, salienta-se a salvaguarda dos valores
ambientais (n.º 2 alínea b)), a protecção das zonas envolventes (n.º 2 alínea g)), pelo que não existe
qualquer conflito normativo entre estes diplomas legais (DL n.º 105/98 e DL n.º 239/04);
n) Pela emissão desta autorização/parecer é devida o pagamento da taxa estabelecida no art.º 15.º
n.º 1 alínea j) do DL n.º 13/71, de 23/01 com as alterações introduzidas pelo DL n.º 25/2004 de 24/01,
o qual passou a ter a seguinte redacção: “1- sem prejuízo de legislação específica, as taxas a pagar por
cada autorização ou licença é a seguinte: j) pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade,
por cada metro quadrado ou fracção dos mesmos - € 56,79”;
o) A autorização emitida pela EP, E.P.E. foi praticada no âmbito das suas próprias atribuições, nos
termos da alínea g) do n.º 2 do art.º 4º do DL n.º 239/04, de 21/12, sendo que é devido o pagamento da
taxa pela emissão da autorização para afixação de publicidade, a qual constitui receita própria da EP,
E.P.E, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 20º. do DL n.º 239/04, de 21/12;
p) Reportando-se a dívida aqui em causa apenas à autorização de afixação de publicidade, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do DL n.º 239/04, de 21/12 e art.º 8.º n.º 3 alínea d) do DL
239/2004, de 21/09, é devida por legal e exigível.
Pelo exposto e pelo muito que V. Ex.ªs doutamente suprirão, e porque a douta sentença bem decidiu, deve a mesma ser mantida e o recurso apresentado considerado improcedente.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Afigura-se-nos que o recurso merece provimento.
Com efeito, e como bem salienta a recorrente, nos termos da Lei 97/88 de 17 de Agosto, a
competência para licenciar a afixação de publicidade nas estradas nacionais está atribuída às câmaras
municipais, inclusive em áreas da jurisdição das Estradas de Portugal.
É certo que os licenciamentos devem ser precedidos de parecer daquela entidade, mas, ao invés
do que se sustenta na decisão recorrida, entendemos que esse parecer não se confunde com o licenciamento ou a autorização.
Na verdade, de acordo com o referido regime legal, a competência para a remoção de um limite
jurídico à actividade dos particulares, e consequentemente a legitimidade para cobrar a respectiva taxa,
não é atribuída às Estradas de Portugal mas sim à Câmara Municipal da respectiva área de jurisdição,
sendo o parecer daquela entidade um mero acto prévio de natureza consultiva.
Procederá, pois, a argumentação da recorrente no sentido de que a Lei 97/88 revogou tacitamente os
arts. 10º, n.º 1, alínea b) e 15º, n.º 1., alínea j) do Decreto-Lei 13/71 no que concerne à publicidade.
Termos em que somos de parecer que o recurso merece provimento, devendo revogar-se o julgado
recorrido.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a única
questão que aqui se coloca é a de saber da legalidade (abstracta) da taxa exequenda.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em 17-08-2007, foi instaurado o processo de execução n.º 1058200701056026, contra a empresa “Publirádio - Agência Artística e Publicitária do Algarve, Ldª, por dívida ao IEP - Instituto de
Estradas de Portugal, devidos pelo não pagamento de taxas correspondentes à instalação de oito painéis
publicitários junto à EN 125, aos Km 31,200 e 31,300, na quantia de € 10 906,68 (informação oficial
de fls. 22);
2. A empresa “Publirádio - Agência Artística e Publicitária do Algarve, Ldª, com o n.º de contribuinte 501 186 972, com sede na Rua Aboim Ascensão, n.º 15, 2º, Faro, tem como objecto social
“Actividade Publicitária e de Espectáculos” (fls. 13, dos autos);
3. Em 28-08-2007, a executada foi citada (informação oficial de fls. 22);
4. Em 01-10-2007, deu entrada a petição inicial (carimbo aposto no rosto de fls. 5, dos autos).
2.2 Como é sabido, o processo de oposição à execução fiscal tem por escopo essencial o ataque
(global ou parcial) à execução fiscal, visando a extinção desta, ou absolvição do executado da instância executiva, pela demonstração do infundado da pretensão do exequente – cf. Laurentino Araújo,
Processo de Execução Fiscal, 1968, p. 257 e ss.. Atendendo ao carácter especial e sumário deste meio

1000
processual, não é consentido, em princípio, apreciar a legalidade da liquidação da quantia exequenda
– cf. o citado artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário [e também o disposto
nos artigos 236.º e 286.º, n.º 1, alínea h), do Código de Processo Tributário, e nas alíneas a) e g) do
artigo 176.º, e artigo 145.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos]. A proibição de a
ilegalidade concreta da liquidação servir de fundamento à oposição funciona qualquer que tenha sido
a entidade que procedeu a essa liquidação. A impossibilidade da apreciação, em sede de oposição, da
ilegalidade concreta da liquidação da dívida vale, assim, também para as execuções fiscais de dívidas
a organismos ou departamentos não dependentes da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos,
de natureza fiscal ou não – cf. Alfredo de Sousa, e Silva Paixão, nota 8. ao artigo 286.º do Código de
Processo Tributário Comentado e Anotado, 3.ª edição; e notas 7. e 8. ao artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos Comentado e Anotado, 2.ª edição, dos mesmos autores. É pacífico,
todavia, que a oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento a ilegalidade da liquidação da
dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto
de liquidação – cf. o disposto na alínea h) do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário [o mesmo se podendo entender que valia já no domínio do anterior regime; cf. a alínea g)
do n.º 1 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário; e nota 16. ao artigo 176.º do Código de
Processo das Contribuições e Impostos Comentado e Anotado, 2.ª edição, de Alfredo de Sousa, e Silva
Paixão]. E, nos termos do n.º 2, com remissão para a alínea h) do n.º 1, do seu artigo 204.º, o Código de
Procedimento e de Processo Tributário admite até casos de oposição à execução fiscal regidos «pelas
disposições relativas ao processo de impugnação», «sempre que a lei não assegure meio judicial de
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação» e esteja em causa a «ilegalidade da liquidação da
dívida exequenda» e a oposição «não seja baseada em mera questão de direito» – cf. correspondentemente o n.º 2 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário.
No entanto, a oposição à execução fiscal só é permitida nas hipóteses e com os estritos fundamentos previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – cf. também
o artigo 286.º do Código de Processo Tributário, e ainda o artigo 176.º do Código de Processo das
Contribuições e Impostos.
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, a oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento a «Inexistência do imposto, taxa ou
contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação ou, se for o caso, não estar
autorizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação».
O fundamento da alínea a) reporta-se apenas à «ilegalidade absoluta ou abstracta» da dívida
exequenda (imposto, taxa ou contribuição) decorrente da inexistência de lei em vigor à data dos factos
a que respeita a obrigação que a sua liquidação ou da não autorização da sua cobrança à data em que
tiver ocorrido a respectiva liquidação. É o corolário do artigo 103.º, n.ºs 2 e 3, referido aos artigos 105.
º, n.ºs 1, 2 e 4, 165.º, alínea i), e 199.º, alínea b), todos da Constituição da República – cf. nota 5. ao
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário Comentado e Anotado, de Alfredo
José de Sousa, e José da Silva Paixão.
Está-se, aqui, perante aquilo que doutrinal e jurisprudencialmente se designa por ilegalidade abstracta ou absoluta da liquidação, que se distingue da «ilegalidade em concreto» por na primeira estar
em causa a ilegalidade do tributo e não a mera ilegalidade do acto tributário ou da liquidação; isto é,
na ilegalidade abstracta a ilegalidade não reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso
concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, a existência de vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo em que o acto foi praticado
– cf. Jorge Lopes de Sousa, em anotação ao artigo 204.º do seu Código de Procedimento e de Processo
Tributário anotado e comentado.
2.3 Em 1927 foi criada a Junta Autónoma de Estradas, sendo a primeira instituição pública com
funções de coordenação e integração da administração rodoviária. A Junta Autónoma de Estradas viria,
em 1999, a evoluir para um modelo de organização assente na existência de três institutos, o Instituto
das Estradas de Portugal, I. P. (IEP), o Instituto para a Construção Rodoviária, I. P. (ICOR), e o Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, I. P. (ICERR). Já em 2002, as atribuições
destes dois últimos institutos vieram a ser transferidas e consolidadas no IEP, modelo que se manteve
estável até ao final de 2004. Com a publicação do Decreto -Lei n.º 239/2004, de 21 de Dezembro,
deu-se um primeiro passo para conferir uma nova operacionalidade à administração rodoviária em
Portugal. Com a conversão da administração rodoviária numa entidade de natureza empresarial, a EP
- Estradas de Portugal, E. P. E. (EP, E. P. E.), visou-se o relançamento das suas actividades num novo
quadro operacional que permitisse garantir melhores resultados e maior estabilidade dos seus recursos.
As acentuadas transformações no âmbito do sector das infra-estruturas rodoviárias, registadas na última
década, operaram quer ao nível da organização do Estado e do tipo de relacionamento contratual entre
o Estado e os privados quer no plano da própria relação entre os utilizadores e a rede rodoviária. Impõe-se, agora, dar um novo impulso a este movimento de redefinição da intervenção do papel do Estado
no sector das infra-estruturas rodoviárias, através da implementação de um novo modelo gestão que
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promova uma maior eficiência na afectação dos recursos e uma maior aproximação ao mercado por parte
dos seus operadores. Com este novo modelo de gestão e financiamento do sector das infra-estruturas
rodoviárias, cujos princípios gerais se encontram plasmados na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 89/2007, de 11 de Julho, pretende-se reforçar e consolidar os conceitos base da solidariedade intergeracional, da coesão territorial e, sobretudo, da transparência dos custos das funções do Estado e da
auto-sustentabilidade do sector. Grande parte do sucesso da implementação do novo modelo encontra-se, assim, dependente da atribuição à EP, E. P. E., de uma maior agilidade e autonomia empresarial,
sendo por isso necessária a sua transformação em sociedade anónima, com atribuição de objectivos
de gestão mais amplos e operacionais. A EP - Estradas de Portugal, S. A. será, assim, dotada de uma
estrutura societária mais compreensível pelo mercado financeiro nacional e internacional, vendo reforçado o princípio de que o Estado não garante ou avaliza, directa ou indirectamente, qualquer dívida ou
obrigação desta sociedade, nem assume qualquer responsabilidade pelos seus passivos, seja qual for a
sua natureza – cf. o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 374/2007 de 7 de Novembro.
Pelo Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro, a EP-Estradas de Portugal, E.P.E. foi transformada em sociedade anónima de capitais públicos, com a denominação de EP-Estradas de Portugal,
S.A.. Como previsto nesse diploma, foi assinado, em 23 de Novembro de 2007, o contrato de concessão
entre o Estado Português e a EP-Estradas de Portugal, S.A., cujas bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro, verificando-se, assim, uma alteração profunda na relação do
Estado com a Administração Rodoviária, consubstanciada na atribuição à EP, S.A. da concessão do
financiamento, concepção, projecto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento
da Rede Rodoviária Nacional (RRN) por 75 anos.
Em 2002, através do Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de Outubro, o Instituto das Estradas de
Portugal (IEP) integra, por fusão, o Instituto para a Construção Rodoviária (ICOR), e o Instituto para
a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), extinguindo-se estes dois últimos. Na base
desta medida, está a constatação de que “as atribuições daqueles institutos se entrecruzam de forma
muito directa, pelo que só uma acção concertada e única permitirá potenciar e dinamizar toda a sua
actividade e conduzir a uma racionalização de meios e estruturas básicas”, passando as competências
dos organismos extintos para o novo Instituto das Estradas de Portugal.
O IEP mantém a natureza e regime de instituto público, dotado de autonomia administrativa e
financeira e património próprio, e está sujeito à tutela e superintendência do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação.
Segundo o n.º 1 do artigo 4.º (“Património”) do Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de Outubro, «O
património autónomo do IEP é constituído pela universalidade de bens e direitos que integravam o
património privativo da Junta Autónoma de Estradas à data da sua extinção».
Sob a epígrafe “Equiparação ao Estado”, o artigo 6.º do mesmo Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30
de Outubro, preceitua que «O IEP representa o Estado como autoridade nacional de estradas em relação às infra-estruturas rodoviárias concessionadas e não concessionadas» [n.º 1]; que «Relativamente
às infra-estruturas rodoviárias nacionais não concessionadas, compete ao IEP zelar pela manutenção
permanente de condições de infra-estruturação e conservação e de salvaguarda do estatuto da estrada
que permitam a livre e segura circulação» [n.º 2].
E, para o exercício das suas atribuições – diz o n.º 3 do mesmo artigo 6.º – o IEP detém poderes,
prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis
quanto, nomeadamente, «À liquidação e cobrança, voluntária ou coerciva, de taxas e rendimentos
provenientes das suas actividades» [alínea c)]; e «À execução coerciva das demais decisões de autoridade» [alínea d)].
Entre as atribuições fundamentais do IEP estão consagradas as de «salvaguarda de valores patrimoniais e ambientais» e as de «assegurar a protecção das infra-estruturas rodoviárias e a sua funcionalidade, nomeadamente no que se refere à ocupação das zonas envolventes»; e, para a prossecução
das atribuições referidas, deve o IEP, além do mais, «promover a qualidade ambiental e a integração
paisagística e territorial das estradas, nomeadamente o revestimento vegetal de taludes, a arborização e
limpeza das bermas e o controlo do ruído» e «autorizar a ocupação das zonas de protecção da estrada,
promovendo o seu ordenamento e regulamentação e concedendo, no âmbito da lei, as autorizações
necessárias para a instalação de equipamentos e infra-estruturas» – cf. especialmente as alíneas b), j) e
l) do n.º 1, e j) e n) do n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos do IEP, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 237/99,
de 25 de Junho.
Pelo Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, foi instituída a área de jurisdição da Junta Autónoma
das Estradas em relação às estradas nacionais. A área de jurisdição da Junta Autónoma das Estradas
em relação às estradas nacionais ficou a abranger, para além da zona da estrada (englobando a faixa de
rodagem, as bermas, as valetas, os passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada
zona de protecção à estrada (abrangendo a faixa com servidão non aedificandi e a faixa de respeito)
– artigos 1.º a 3.º.
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No tocante a obras ou implantações na faixa de respeito, nomeadamente a aposição de tabuletas ou
objectos de publicidade, ficaram dependentes de aprovação ou licença da Junta Autónoma das Estradas
– artigo 10.º do dito Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
As taxas a pagar por cada autorização ou licença, assim como as obras delas isentas, encontram-se
previstas no artigo 15.º do mesmo Decreto-Lei n.º 13/71.
Tal preceito – sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 667/76, de 5 de Agosto; 235/82, de
19 de Junho; e 25/2004, de 24 de Janeiro – fixou, na alínea j) do seu n.º 1, «Pela implantação de tabuletas
ou objectos de publicidade, por cada metro quadrado ou fracção dos mesmos – (euro) 56,79».
O IEP-Instituto de Estradas de Portugal, como se viu, veio a suceder imediatamente na jurisdição
e atribuições da Junta Autónoma de Estradas, após sucessivas reestruturações decorrentes de múltiplos
diplomas legais – cf. Decretos-Leis n.ºs 142/97, de 6 de Junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 282/98, de
17 de Setembro), 237/99, de 25 de Junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 563/99, de 21 de Dezembro),
227/2002, de 30 de Outubro, e 239/2004, de 21 de Dezembro.
2.4 No caso sub judicio, a oponente, ora recorrente, vem dizer, ipsis verbis, que «A referida Lei
97/88 revogou tacitamente os artºs 10º., nº. 1, alínea b), 12º., aqui no que à fixação de publicidade concerne, e 15º., nº. 1, alínea j), do Dec. Lei nº. 13/71, de 23 de Janeiro, pelo que, a partir da entrada em
vigor daquela lei, é ilegal a cobrança da taxa referida no mencionado artº. 15º., nº. 1, alínea j)» – sua
conclusão 3. consignada supra no ponto 1.2.
A oponente, ora recorrente, vem, pois, alegar, no essencial – e fá-lo desde a petição inicial –, que «no
que à fixação de publicidade concerne», «é ilegal a cobrança da taxa referida», pelo facto de as normas
do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, terem sido revogadas pela Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Mas não tem razão a ora recorrente.
Com efeito, o Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, encontra-se em vigor, muito embora
sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 667/76, de 5 de Agosto; 235/82, de 19 de Junho; e
25/2004, de 24 de Janeiro.
De resto, a respeito de “Afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda”, a Lei
n.º 97/88 de 17 de Agosto, invocada pela ora recorrente, reza, logo no seu artigo 1.º, sob a epígrafe
“Mensagens publicitárias”, que «A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial obedece às regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades
competentes» [n.º 1]; e que «Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às
câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho» [n.º 2].
Não alega a ora recorrente que o caso esteja abrangido «na área do respectivo concelho», aonde,
ademais, realizada «a definição dos critérios de licenciamento aplicáveis», não poderia, nunca, ficar
prejudicada a «intervenção necessária de outras entidades» com competência para o licenciamento
prévio – segundo os termos do artigo 1.º da própria Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, invocada pela ora
recorrente.
Pelo que, assim sendo, como é, temos por excessiva e errónea a conclusão da ora recorrente, de
que «Com a entrada em vigor da Lei 97/88, de 17 de Agosto, passou a ser das câmaras municipais a
competência para “licenciar”, ou “autorizar”, ou “aprovar” a afixação de publicidade, em locais sob
jurisdição de outras entidades, como a E P, Estradas de Portugal, E. P. E. (outrora Junta Autónoma de
Estradas)».
A ora recorrente não diz, aliás, qual o dispositivo da Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, que terá revogado mormente os artigos 10.º e 15.º, alínea j), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
A ora recorrente não aponta, na verdade, qual o artigo da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, que terá
revogado as normas que atribuem ao IEP, sucessor da JAE, a competência para o licenciamento de
aposição de tabuletas ou objectos de publicidade, e a cobrança das respectivas taxas, na denominada
zona de protecção à estrada – nos termos designadamente dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 10.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
A presente oposição à execução fiscal é por dívida ao IEP-Instituto de Estradas de Portugal pelo
não pagamento de taxas correspondentes à instalação de painéis publicitários – cf. o ponto 1. do probatório.
A respectiva certidão de dívida, passada aos 10 de Agosto de 2007, certifica que a oponente, ora
recorrente, «não procedeu ao pagamento da importância de 10.906,68 €, referente às taxas devidas pela
instalação de oito painéis publicitários que instalou, junto à N 125 aos kms 31,200 e 31,300»; e que «a
presente certidão» é passada «nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 8.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 105/98 de 24 de Abril, e 8.º, n.º 3, alínea d) do Decreto-Lei n.º 239/2004 de 21 de Dezembro»
– cf. fls. 16 dos autos.
Ora, a entidade exequente, IEP-Instituto de Estradas de Portugal, tem competência atribuída por
lei, nos sobreditos termos, para conceder autorização ou licença e cobrar através de execução fiscal as
taxas devidas «pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade».
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Tanto basta para concluir – e ao contrário do que defende a ora recorrente – que é legal «a cobrança da taxa referida».
E, assim, estamos a dizer, em resposta à questão decidenda, que a taxa exequenda goza de legalidade (abstracta).
Pelo que deve ser confirmada a sentença recorrida que decidiu neste pendor.
E, então, havemos de convir, em súmula, que o IEP-Instituto de Estradas de Portugal goza de
habilitação legal ou competência para a cobrança por meio de execução fiscal de taxas de licença para
a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade na denominada zona de protecção à estrada.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 25 de Junho 2009. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Ilegalidade abstracta. Taxa de licença de publicidade.
Instituto de Estradas de Portugal. Competência.
Sumário:
O IEP — Instituto de Estradas de Portugal goza de habilitação legal ou competência
para a cobrança por meio de execução fiscal de taxas de licença para a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade na denominada zona de protecção
à estrada.
Processo n.º 244/09-30.
Recorrente: Publirádio — Agência Turística Publicitária do Algarve, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Publirádio-Agência Artística e Publicitária do Algarve, Ldª” recorre da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Loulé, que julgou improcedente a presente oposição à execução fiscal.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Com a entrada em vigor da Lei 97/88, de 17 de Agosto, passou a ser das câmaras municipais
a competência para “licenciar”, ou “autorizar”, ou “aprovar” a afixação de publicidade, em locais sob
jurisdição de outras entidades, como a E P, Estradas de Portugal, E. P. E. (outrora Junta Autónoma de
Estradas);
2. Com a entrada em vigor daquela lei, a competência destas entidades ficou reduzida à mera
emissão de parecer, com vista à formação do acto administrativo decisório a praticar por aquelas autarquias locais;
3. A referida Lei 97/88 revogou tacitamente os artºs 100º, nº. 1, alínea b), 12º, aqui no que à fixação de publicidade concerne, e 15º, nº. 1, alínea j), do Dec. Lei nº. 13/71, de 23 de Janeiro, pelo que,
a partir da entrada em vigor daquela lei, é ilegal a cobrança da taxa referida no mencionado artº 15º,
nº. 1, alínea j).
Termos em que se pede e espera que este recurso mereça provimento, em prol da justiça e do
direito.
1.3 Em contra-alegação, a Fazenda Pública formulou as seguintes conclusões.
a) A douta sentença proferida pelo Mm. Juiz do Tribunal “a quo” fez uma correcta interpretação dos
factos e um correcto e rigoroso enquadramento jurídico dos mesmos, pelo que a decisão é de manter;
b) A actuação das Estradas de Portugal, E.P.E. no exercício das suas atribuições é solicitar o
pagamento do valor em causa e somente após o seu depósito procede à emissão e envio do diploma
de autorização ao requerente, analisando previamente se aquela afixação de publicidade cumpre os
requisitos legais necessários à sua legalização. A emissão do parecer/autorização está condicionada ao
pagamento da taxa aludida no art.º 15.º n.º 1 alínea j) do DL n.º 13/71 de 23/01;
c) A EP, E.P.E, tem jurisdição para emitir autorização para a afixação de publicidade nas faixas
limítrofes das estradas, localizando-se elas dentro ou fora dos aglomerados urbanos, nos termos do DL
n.º 13/71 de 23/01 (actualizações ao art. 15.º do DL n.º 13/71 feitas pelo DL n.º 25/2004, de 24/01);
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d) A alínea a) do n.º 1 do art.º 6.º daquele diploma legal estabelece que «só mediante aprovação
ou licença da JAE (actual EP, E.P.EJ se podem: a) efectuar obras ou utilizar de qualquer modo o solo,
subsolo e espaço aéreo da zona da estrada”. E especificamente no que diz respeito a afixação de publicidade, consagra a alínea b) do n.º 1 do art.º 10.º do DL n.º 13/71 que «depende de aprovação ou
licença da JAE (actual EP, E.P.E): b) a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial
ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva (...)“. O art.º 1.º do DL
n.º 13/71 estabelece que a área de jurisdição da JAE (actual EP, E.P.E) abrange, em relação às estradas
nacionais: a) zona da estrada, b) zona de protecção à estrada, constituída pelas faixas com servidão non
aedificandi e pelas faixas de protecção”;
e) A competência para licenciar a afixação de publicidade exterior próximo das estradas nacionais
pertence às Câmaras Municipais, nos termos do n.º 1 do art.º 2. da Lei n.º 97/88 de 17/08, mas antes da
tomada de decisão sobre o pedido de licenciamento deve a Câmara, de acordo com o n.º 2 do mesmo
artigo, consultar o parecer (no entendimento da EP, E.P.E, tal parecer é vinculativo e obrigatório)
das entidades com jurisdição sobre a área onde a publicidade for afixada, nomeadamente entre outras
a JAE (actual EP, E.P.E.), conforme se pode constatar pelo documento emitido pela EP, E.P.E. junto
aos presentes autos de oposição (Cfr. Doc. n.º 1 junto à contestação);
f) Assim, e ao contrário do invocado pela recorrente, as normas legais do DL 13/71, de 23/01
(Art.ºs 10º, 12.º, 13.º, 15º. e 17.º) são complementares da Lei n.º 97/88 de 17/08, não se encontrando
tacitamente revogadas com a entrada em vigor desta lei;
g) O licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal, que tem de ser precedido
de um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade duma EN, o que significa
que aquela entidade não vem licenciar a publicidade mas sim autorizar a sua afixação junto das EN,
que são campos de jurisdição completamente diferentes;
h) Salvo melhor entendimento, não existiu aqui nenhuma duplicação de competências sobre a
mesma matéria como também não se verifica colisão de regimes legais do mesmo ordenamento jurídico. Já que a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E, para afixação de publicidade constante
da alínea b) do n.º 1 do art.º 10.º do DL n.º 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer mencionado n.º 2
do art.º 2. do DL n.º 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório;
i) O DL n.º 13/71 visa a protecção da rede de estradas nacionais, infra-estruturas de vital importância ao desenvolvimento económico e social do país, conforme primeiro parágrafo do prêambulo
daquele diploma, tratando-se de lei especial não foi revogada pela Lei 97/88 de 17/08, que é uma lei
geral, mantendo-se em vigor a alínea b) do n.º 1 do art. 10.º do DL n.º 13/71;
j) Como princípio geral de direito “a lei geral não revoga a lei especial, excepto se outra for
a intenção inequívoca do legislador” nos termos do n.º 3 do art.º 7º do CC, pelo que face ao regime
instituído pelo DL n.º 13/71 e à sua importância, reforçada com a publicação do DL n.º 239/2004, de
21/09, que estabelece no artº 4º n.º 2 a alínea g) que o objecto da EP, E.P.E. é “promover a melhoria
contínua das condições de circulação, (...), e assegurar a protecção das infra-estruturas rodoviárias...,
nomeadamente no que se refere à ocupação das zonas envolventes», logo
k) Somente podemos concluir, salvo melhor opinião, que a citada norma legal daquele DL não
foi revogada pela Lei n.º 97/88, continuando a ser necessário solicitar o parecer (aprovação) da EP,
E.P.E.;
l) Por outro lado, também o DL n.º 105/98, de 24/04 não revogou tacitamente as normas contidas
nos art.ºs 12.º, 13.º n.º 2, 15.º n.º 1 alínea j) e art.º 17.º do DL n.º 13/71, de 23/01 nem a Lei n.º 97/88,
de 18/08, pois, do seu prêambulo, 4.º parágrafo, resulta que permanece válido o regime geral constante
daquela Lei;
m) O n.º 2 do art.º 6. do DL n.º 105/98, de 24/04 prevê que “o disposto no anterior não prejudica
as competências próprias da JAE (actual EP, E.P.E)”. As competências próprias da EP, E.P.E. estão
previstas no art.º 4.º do DL n.º 239/04, de 21/12, entre elas, salienta-se a salvaguarda dos valores
ambientais (n.º 2 alínea b)), a protecção das zonas envolventes (n.º 2 alínea g)), pelo que não existe
qualquer conflito normativo entre estes diplomas legais (DL n.º 105/98 e DL n.º 239/04);
n) Pela emissão desta autorização/parecer é devida o pagamento da taxa estabelecida no art.º 15.º
n.º 1 alínea j) do DL n.º 13/71, de 23/01 com as alterações introduzidas pelo DL n.º 25/2004 de 24/01,
o qual passou a ter a seguinte redacção: “1- sem prejuízo de legislação específica, as taxas a pagar por
cada autorização ou licença é a seguinte: j) pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade,
por cada metro quadrado ou fracção dos mesmos - € 56,79”;
o) A autorização emitida pela EP, E.P.E. foi praticada no âmbito das suas próprias atribuições, nos
termos da alínea g) do n.º 2 do art.º 4º do DL n.º 239/04, de 21/12, sendo que é devido o pagamento da
taxa pela emissão da autorização para afixação de publicidade, a qual constitui receita própria da EP,
E.P.E, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artº 20.º do DL n.º 239/04, de 21/12;
p) Reportando-se a dívida aqui em causa apenas à autorização de afixação de publicidade, nos
termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do DL n.º 239/04, de 21/12 e art.º 8.º n.º 3 alínea d) do DL
n.º 239/2004, de 21/09, é devida por legal e exigível.
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Pelo exposto e pelo muito que V. Ex.s doutamente suprirão, e porque a douta sentença bem decidiu,
deve a mesma ser mantida e o recurso apresentado considerado improcedente.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento
e a sentença impugnada deve ser confirmada – apresentando a seguinte fundamentação.
1. A taxa em fase de cobrança coerciva, é devida pela emissão de autorização para implantação
de painéis publicitários em zona de jurisdição da EP, E.P.E. e tem expresso fundamento normativo
(arts. 10º n.º 1 alínea b) e 15º n.º 1 j) DL n.º 13/71, 23 Janeiro)
Esta taxa é emitida no âmbito das suas atribuições, constituindo o respectivo produto receita própria
da EP, E.P.E. (arts. 4º n.º 2 alínea g) e 20º n.º 1 alínea b) DL n.º 239/2004, 21 Dezembro)
A licença para afixação de publicidade exterior é concedida pela câmara municipal da respectiva
área, mas precedida de parecer (autorização) das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada (art. 2º nºs 1 e 2 Lei n.º 97/88, 17 Agosto)
2. Contrariamente à alegação da recorrente a Lei n.º 97/88, 17 Agosto não revogou tacitamente
o art. 15º n.º 1 alínea j) DL n.º 13/71, 23 Janeiro, como resulta decisivamente do facto de o posterior
DL n.º 25/2004, 24 Janeiro ter procedido à actualização das taxas a pagar pelas autorizações e licenças
concedidas pela E.P. EPE (entidade sucessora da JAE e do IEP -Instituto das Estradas de Portugal) nos
termos daquele diploma legal.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a única
questão que aqui se coloca é a de saber da legalidade (abstracta) da taxa exequenda.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em 16-05-2007, foi instaurado o processo de execução n.º 1058200701018345, contra a empresa “Publirádio - Agência Artística e Publicitária do Algarve, Lda, por dívida ao IEP - Instituto de
Estradas de Portugal, devidos pelo não pagamento de taxas correspondentes à instalação de três painéis
publicitários junto à N 125, aos Km 76,300 e 78,400, na quantia de € 4.810,36 (informação oficial de
fls. 22 e fls. 23);
2. A empresa “Publirádio - Agência Artística e Publicitária do Algarve, Lda, com o n.º de contribuinte 501 186 972, com sede na Rua Aboim Ascensão, n.º 15, 2º, Faro, tem como objecto social
“Actividade Publicitária e de Espectáculos” (fls. 16 a 18, dos autos);
3. Em 28-05-2007, a executada foi citada (informação oficial de fls. 22);
4. Em 27-06-2007, deu entrada a petição inicial (carimbo aposto no rosto de fls. 4, dos autos).
2.2 Como é sabido, o processo de oposição à execução fiscal tem por escopo essencial o ataque
(global ou parcial) à execução fiscal, visando a extinção desta, ou absolvição do executado da instância executiva, pela demonstração do infundado da pretensão do exequente – cf. Laurentino Araújo,
Processo de Execução Fiscal, 1968, p. 257 e ss.. Atendendo ao carácter especial e sumário deste meio
processual, não é consentido, em princípio, apreciar a legalidade da liquidação da quantia exequenda
– cf. o citado artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário [e também o disposto
nos artigos 236.º e 286.º, n.º 1, alínea h), do Código de Processo Tributário, e nas alíneas a) e g) do
artigo 176.º, e artigo 145.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos]. A proibição de a
ilegalidade concreta da liquidação servir de fundamento à oposição funciona qualquer que tenha sido
a entidade que procedeu a essa liquidação. A impossibilidade da apreciação, em sede de oposição, da
ilegalidade concreta da liquidação da dívida vale, assim, também para as execuções fiscais de dívidas
a organismos ou departamentos não dependentes da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos,
de natureza fiscal ou não – cf. Alfredo de Sousa, e Silva Paixão, nota 8. ao artigo 286.º do Código de
Processo Tributário Comentado e Anotado, 3.ª edição; e notas 7. e 8. ao artigo 176.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos Comentado e Anotado, 2.ª edição, dos mesmos autores. É pacífico,
todavia, que a oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento a ilegalidade da liquidação da
dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto
de liquidação – cf. o disposto na alínea h) do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário [o mesmo se podendo entender que valia já no domínio do anterior regime; cf. a alínea g)
do n.º 1 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário; e nota 16. ao artigo 176.º do Código de
Processo das Contribuições e Impostos Comentado e Anotado, 2.ª edição, de Alfredo de Sousa, e Silva
Paixão]. E, nos termos do n.º 2, com remissão para a alínea h) do n.º 1, do seu artigo 204.º, o Código de
Procedimento e de Processo Tributário admite até casos de oposição à execução fiscal regidos «pelas
disposições relativas ao processo de impugnação», «sempre que a lei não assegure meio judicial de
impugnação ou recurso contra o acto de liquidação» e esteja em causa a «ilegalidade da liquidação da
dívida exequenda» e a oposição «não seja baseada em mera questão de direito» – cf. correspondentemente o n.º 2 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário.
No entanto, a oposição à execução fiscal só é permitida nas hipóteses e com os estritos fundamentos previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – cf. também
o artigo 286.º do Código de Processo Tributário, e ainda o artigo 176.º do Código de Processo das
Contribuições e Impostos.
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Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, a oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento a «Inexistência do imposto, taxa ou
contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação ou, se for o caso, não estar
autorizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação».
O fundamento da alínea a) reporta-se apenas à «ilegalidade absoluta ou abstracta» da dívida
exequenda (imposto, taxa ou contribuição) decorrente da inexistência de lei em vigor à data dos factos
a que respeita a obrigação (que a sua liquidação) ou da não autorização da sua cobrança à data em que
tiver ocorrido a respectiva liquidação. É o corolário do artigo 103.º, n.ºs 2 e 3, referido aos artigos 105.º,
n.ºs 1, 2 e 4, 165.º, alínea i), e 199.º, alínea b), todos da Constituição da República – cf. nota 5. ao
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário Comentado e Anotado, de Alfredo
José de Sousa, e José da Silva Paixão.
Está-se, aqui, perante aquilo que doutrinal e jurisprudencialmente se designa por ilegalidade abstracta ou absoluta da liquidação, que se distingue da «ilegalidade em concreto» por na primeira estar
em causa a ilegalidade do tributo e não a mera ilegalidade do acto tributário ou da liquidação; isto é,
na ilegalidade abstracta a ilegalidade não reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso
concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, a existência de vício dependente
da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo em que o acto foi praticado – cf. Jorge
Lopes de Sousa, em anotação ao artigo 204.º do seu Código de Procedimento e de Processo Tributário
anotado e comentado.
2.3 Em 1927 foi criada a Junta Autónoma de Estradas, sendo a primeira instituição pública com
funções de coordenação e integração da administração rodoviária. A Junta Autónoma de Estradas viria,
em 1999, a evoluir para um modelo de organização assente na existência de três institutos, o Instituto
das Estradas de Portugal, I. P. (IEP), o Instituto para a Construção Rodoviária, I. P. (ICOR), e o Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, I. P. (ICERR). Já em 2002, as atribuições
destes dois últimos institutos vieram a ser transferidas e consolidadas no IEP, modelo que se manteve
estável até ao final de 2004. Com a publicação do Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21 de Dezembro, deu-se
um primeiro passo para conferir uma nova operacionalidade à administração rodoviária em Portugal.
Com a conversão da administração rodoviária numa entidade de natureza empresarial, a EP - Estradas
de Portugal, E. P. E. (EP, E. P. E.), visou-se o relançamento das suas actividades num novo quadro
operacional que permitisse garantir melhores resultados e maior estabilidade dos seus recursos. As
acentuadas transformações no âmbito do sector das infra-estruturas rodoviárias, registadas na última
década, operaram quer ao nível da organização do Estado e do tipo de relacionamento contratual entre
o Estado e os privados quer no plano da própria relação entre os utilizadores e a rede rodoviária. Impõe-se, agora, dar um novo impulso a este movimento de redefinição da intervenção do papel do Estado
no sector das infra-estruturas rodoviárias, através da implementação de um novo modelo gestão que
promova uma maior eficiência na afectação dos recursos e uma maior aproximação ao mercado por parte
dos seus operadores. Com este novo modelo de gestão e financiamento do sector das infra-estruturas
rodoviárias, cujos princípios gerais se encontram plasmados na Resolução do Conselho de Ministros
n.º 89/2007, de 11 de Julho, pretende-se reforçar e consolidar os conceitos base da solidariedade intergeracional, da coesão territorial e, sobretudo, da transparência dos custos das funções do Estado e da
auto-sustentabilidade do sector. Grande parte do sucesso da implementação do novo modelo encontra-se, assim, dependente da atribuição à EP, E. P. E., de uma maior agilidade e autonomia empresarial,
sendo por isso necessária a sua transformação em sociedade anónima, com atribuição de objectivos
de gestão mais amplos e operacionais. A EP - Estradas de Portugal, S. A. será, assim, dotada de uma
estrutura societária mais compreensível pelo mercado financeiro nacional e internacional, vendo reforçado o princípio de que o Estado não garante ou avaliza, directa ou indirectamente, qualquer dívida ou
obrigação desta sociedade, nem assume qualquer responsabilidade pelos seus passivos, seja qual for a
sua natureza – cf. o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 374/2007 de 7 de Novembro.
Pelo Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro, a EP-Estradas de Portugal, E.P.E. foi transformada em sociedade anónima de capitais públicos, com a denominação de EP-Estradas de Portugal,
S.A.. Como previsto nesse diploma, foi assinado, em 23 de Novembro de 2007, o contrato de concessão
entre o Estado Português e a EP-Estradas de Portugal, S.A., cujas bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro, verificando-se, assim, uma alteração profunda na relação do
Estado com a Administração Rodoviária, consubstanciada na atribuição à EP, S.A. da concessão do
financiamento, concepção, projecto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento
da Rede Rodoviária Nacional (RRN) por 75 anos.
Em 2002, através do Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de Outubro, o Instituto das Estradas de
Portugal (IEP) integra, por fusão, o Instituto para a Construção Rodoviária (ICOR), e o Instituto para
a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), extinguindo-se estes dois últimos. Na base
desta medida, está a constatação de que “as atribuições daqueles institutos se entrecruzam de forma
muito directa, pelo que só uma acção concertada e única permitirá potenciar e dinamizar toda a sua
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actividade e conduzir a uma racionalização de meios e estruturas básicas”, passando as competências
dos organismos extintos para o novo Instituto das Estradas de Portugal.
O IEP mantém a natureza e regime de instituto público, dotado de autonomia administrativa e
financeira e património próprio, e está sujeito à tutela e superintendência do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação.
Segundo o n.º 1 do artigo 4.º (“Património”) do Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de Outubro, «O
património autónomo do IEP é constituído pela universalidade de bens e direitos que integravam o
património privativo da Junta Autónoma de Estradas à data da sua extinção».
Sob a epígrafe “Equiparação ao Estado”, o artigo 6.º do mesmo Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de
Outubro, preceitua que «O IEP representa o Estado como autoridade nacional de estradas em relação
às infra-estruturas rodoviárias concessionadas e não concessionadas» [n.º 1]; que «Relativamente às
infra-estruturas rodoviárias nacionais não concessionadas, compete ao IEP zelar pela manutenção
permanente de condições de infra-estruturação e conservação e de salvaguarda do estatuto da estrada
que permitam a livre e segura circulação» [n.º 2].
E, para o exercício das suas atribuições – diz o n.º 3 do mesmo artigo 6.º – o IEP detém poderes,
prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis
quanto, nomeadamente, «À liquidação e cobrança, voluntária ou coerciva, de taxas e rendimentos
provenientes das suas actividades» [alínea c)]; e «À execução coerciva das demais decisões de autoridade» [alínea d)].
Entre as atribuições fundamentais do IEP estão consagradas as de «salvaguarda de valores patrimoniais e ambientais» e as de «assegurar a protecção das infra-estruturas rodoviárias e a sua funcionalidade, nomeadamente no que se refere à ocupação das zonas envolventes»; e, para a prossecução
das atribuições referidas, deve o IEP, além do mais, «promover a qualidade ambiental e a integração
paisagística e territorial das estradas, nomeadamente o revestimento vegetal de taludes, a arborização e
limpeza das bermas e o controlo do ruído» e «autorizar a ocupação das zonas de protecção da estrada,
promovendo o seu ordenamento e regulamentação e concedendo, no âmbito da lei, as autorizações
necessárias para a instalação de equipamentos e infra-estruturas» – cf. especialmente as alíneas b), j) e
l) do n.º 1, e j) e n) do n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos do IEP, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 237/99,
de 25 de Junho.
Pelo Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, foi instituída a área de jurisdição da Junta Autónoma
das Estradas em relação às estradas nacionais. A área de jurisdição da Junta Autónoma das Estradas
em relação às estradas nacionais ficou a abranger, para além da zona da estrada (englobando a faixa de
rodagem, as bermas, as valetas, os passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada
zona de protecção à estrada (abrangendo a faixa com servidão non aedificandi e a faixa de respeito)
– artigos 1.º a 3.º.
No tocante a obras ou implantações na faixa de respeito, nomeadamente a aposição de tabuletas ou
objectos de publicidade, ficaram dependentes de aprovação ou licença da Junta Autónoma das Estradas
– artigo 10.º do dito Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
As taxas a pagar por cada autorização ou licença, assim como as obras delas isentas, encontram-se
previstas no artigo 15.º do mesmo Decreto-Lei n.º 13/71.
Tal preceito – sucessivamente alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 667/76, de 5 de Agosto; 235/82,
de 19 de Junho; e 25/2004, de 24 de Janeiro – fixou, na alínea j) do seu n.º 1, «Pela implantação de
tabuletas ou objectos de publicidade, por cada metro quadrado ou fracção dos mesmos – (euro) 56,79».
O IEP-Instituto de Estradas de Portugal, como se viu, veio a suceder imediatamente na jurisdição
e atribuições da Junta Autónoma de Estradas, após sucessivas reestruturações decorrentes de múltiplos
diplomas legais – cf. Decretos-Lei n.ºs 142/97, de 6 de Junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 282/98, de
17 de Setembro), 237/99, de 25 de Junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 563/99, de 21 de Dezembro),
227/2002, de 30 de Outubro, e 239/2004, de 21 de Dezembro.
2.4 No caso sub judicio, a oponente, ora recorrente, vem dizer, ipsis verbis, que «A referida Lei
97/88 revogou tacitamente os artºs 10º, nº. 1, alínea b), 12º, aqui no que à fixação de publicidade concerne, e 15º, nº. 1, alínea j), do Dec. Lei nº. 13/71, de 23 de Janeiro, pelo que, a partir da entrada em
vigor daquela lei, é ilegal a cobrança da taxa referida no mencionado artº. 15º, nº. 1, alínea j)» – sua
conclusão 3. consignada supra no ponto 1.2.
A oponente, ora recorrente, vem, pois, alegar, no essencial – e fá-lo desde a petição inicial –, que «no
que à fixação de publicidade concerne», «é ilegal a cobrança da taxa referida», pelo facto de as normas
do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, terem sido revogadas pela Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Mas não tem razão a ora recorrente.
Com efeito, o Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, encontra-se em vigor, muito embora
sucessivamente alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 667/76, de 5 de Agosto; 235/82, de 19 de Junho; e
25/2004, de 24 de Janeiro.
De resto, a respeito de “Afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda”, a Lei
n.º 97/88 de 17 de Agosto, invocada pela ora recorrente, reza, logo no seu artigo 1.º, sob a epígrafe
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“Mensagens publicitárias”, que «A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial obedece às regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades
competentes» [n.º 1]; e que «Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às
câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho» [n.º 2].
Não alega a ora recorrente que o caso esteja abrangido «na área do respectivo concelho», aonde,
ademais, realizada «a definição dos critérios de licenciamento aplicáveis», não poderia, nunca, ficar
prejudicada a «intervenção necessária de outras entidades» com competência para o licenciamento
prévio – segundo os termos do artigo 1.º da própria Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, invocada pela ora
recorrente.
Pelo que, assim sendo, como é, temos por excessiva e errónea a conclusão da ora recorrente, de
que «Com a entrada em vigor da Lei 97/88, de 17 de Agosto, passou a ser das câmaras municipais a
competência para “licenciar”, ou “autorizar”, ou “aprovar” a afixação de publicidade, em locais sob
jurisdição de outras entidades, como a E P, Estradas de Portugal, E. P. E. (outrora Junta Autónoma de
Estradas)».
A ora recorrente não diz, aliás, qual o dispositivo da Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, que terá revogado mormente os artigos 10.º e 15.º, alínea j), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
A ora recorrente não aponta, na verdade, qual o artigo da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, que terá
revogado as normas que atribuem ao IEP, sucessor da JAE, a competência para o licenciamento de
aposição de tabuletas ou objectos de publicidade, e a cobrança das respectivas taxas, na denominada
zona de protecção à estrada – nos termos designadamente dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 10.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
A presente oposição à execução fiscal é por dívida ao IEP-Instituto de Estradas de Portugal pelo
não pagamento de taxas correspondentes à instalação de painéis publicitários – cf. o ponto 1. do probatório.
A respectiva certidão de dívida, passada aos 24 de Abril de 2007, certifica que a oponente, ora
recorrente, «não procedeu ao pagamento da importância de 4.810,36 €, referente às taxas devidas pela
instalação de oito painéis publicitários que instalou, junto à N 125 aos kms 76,300 e 78,400»; e que «a
presente certidão» é passada «nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 8.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 105/98 de 24 de Abril, e 8.º, n.º 3, alínea d) do Decreto-Lei n.º 239/2004 de 21 de Dezembro»
– cf. fls. 21 dos autos.
Ora, a entidade exequente, IEP-Instituto de Estradas de Portugal, tem competência atribuída por
lei, nos sobreditos termos, para conceder autorização ou licença e cobrar através de execução fiscal as
taxas devidas «pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade».
Tanto basta para concluir – e ao contrário do que defende a ora recorrente – que é legal «a cobrança da taxa referida».
E, assim, estamos a dizer, em resposta à questão decidenda, que a taxa exequenda goza de legalidade (abstracta).
Pelo que deve ser confirmada a sentença recorrida que decidiu neste pendor.
E, então, havemos de convir, em súmula, que o IEP-Instituto de Estradas de Portugal goza de
habilitação legal ou competência para a cobrança por meio de execução fiscal de taxas de licença para
a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade na denominada zona de protecção à estrada.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 25 de Junho de 2006.
Assunto:
Direito de audição. Reclamação graciosa. Liquidação. Efeitos anulatórios.
Sumário:
A ocorrência de um vício de forma no procedimento de reclamação graciosa, como
é o caso da falta de audição prévia, não projecta efeitos anulatórios sobre o acto
tributário de liquidação que o antecede, antes conduzindo à anulação da respectiva
decisão de indeferimento da reclamação graciosa.
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Processo n.º 345/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Portis — Hotéis Portugueses, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Fazenda Pública não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por “Portis – Hotéis Portugueses, S A.”
melhor identificada nos autos, e, em consequência, anulou a liquidação do Imposto Municipal de SISA,
no montante global de € 38.075,84, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes
conclusões:
A. Julgou a douta sentença recorrida a impugnação procedente, por haver concluído pela existência
de preterição do direito de audição prévia no procedimento de reclamação graciosa.
B. A preterição do direito de audição prévia no procedimento de reclamação graciosa nunca determina a anulação da liquidação.
C. Com esta solução de direito, incorreu o Tribunal a quo em erro de julgamento.
D. Na realidade, a falta de audição prévia constitui apenas vício no procedimento tributário da
reclamação graciosa.
E. Não contende com a legalidade da liquidação em si, acto tributário anterior ao próprio procedimento de reclamação graciosa (art. 60º, al. b) da LGT).
F. Destarte, a consequência a retirar pelo Tribunal recorrido, perante a falta de audição prévia do
contribuinte, passaria exclusivamente pela anulação da respectiva decisão de indeferimento da reclamação graciosa, mas nunca pela anulação da liquidação.
G. A jurisprudência, inclusivamente, dispõe neste sentido — cf. Acórdão do STA, processo
n° 01877/03, de 16-06-2004, Acórdão do TCAN, processo n° 00046/04, de 20/01/2005 e Acórdão do
TCAS, processo n° 02861/99, de 14/10/2003.
H. A douta sentença recorrida violou os artigos 125° do CPPT e 668° do CPC.
2- Não foram apresentadas contra-alegações.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Fazenda Pública
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência de impugnação judicial deduzida contra
decisão de indeferimento de reclamação graciosa
FUNDAMENTAÇÃO
1. A impugnação judicial foi apresentada contra o acto de indeferimento da reclamação graciosa
e não o acto de liquidação da Sisa, objecto daquela (cf. petição arts.4°/6°); na petição o sujeito passivo
invocou vícios do acto tributário de liquidação e do procedimento de reclamação graciosa.
Embora a decisão de indeferimento constitua o objecto imediato da impugnação judicial e o acto
tributário de liquidação o seu objecto mediato, tal distinção é irrelevante, porque ambos integram o âmbito de conhecimento do tribunal (acórdãos STA SCT 6.01.96 processos n°s 20519 e 24803; 7.06.2000
processo n° 21556; 16.06.2004 processo n° 1877/03)
2. A preterição do direito audição prévia antes da decisão da reclamação graciosa constitui um
vício do respectivo procedimento (entendimento aceite pela Fazenda Pública recorrente) que apenas
consequencia a anulação da decisão de indeferimento; nunca a anulação do acto tributário de liquidação
anteriormente praticado e que não configura o objecto imediato da impugnação judicial (cf. acórdão
STA SCT 16.06.2004 processo n° 1877/03)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
- anulação da decisão de indeferimento da reclamação graciosa.
- devolução do processo ao tribunal de 1ª instância para conhecimento das ilegalidades imputadas
ao acto de liquidação da Sisa».
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Por ofício datado de 14 de Setembro de 1998, a Direcção Geral de Finanças do Porto, a impugnante foi notificada nos seguintes termos:
“Fica V.ª Ex.ª notificado para no prazo de 30 dias, a contar da data de recepção do aviso, efectuar
o pagamento do imposto de SISA no montante de 3.000.000$00 e juros compensatórios no montante
de 4.633.520$00, respeitantes à compra pelo preço de 30.000.000$00 de duas parcelas de terreno
denominadas B e C, no lugar de Chãs, inscrito na matriz sob o artigo 45 da freguesia de S. Pedro da
Afurada, com isenção de SISA nos termos do n° 8 do artigo 13° do CIMSISSD, dado que os terrenos se
destinam à construção do Hotel adquiridos por escritura de 15.10.93, tendo no entanto sido verificada
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a tradição em Julho de 1990, não sendo, portanto, respeitada as condições da referida disposição legal,
estando a transmissão sujeita a regras de incidência do n° 2 do artigo 2° do Código”
B) Tal liquidação foi efectuada com base na “Informação” da Direcção de Serviços de Prevenção
e Inspecção Tributária, cujo teor consta de fls. 14 e que aqui se dá por integralmente reproduzido.
C) Em 12/01/1999, a impugnante apresentou reclamação graciosa contra a liquidação referida
na alínea a).
D) Em 28/02/2002, o Chefe do serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia, indeferiu essa reclamação
nos termos da proposta de decisão cujo teor consta de fls. 10 e 11 e que aqui se dá por integralmente
reproduzido.
E) A impugnante não foi ouvida antes dessa decisão.
F) Em 14/02/2002 a impugnante foi notificada do indeferimento da reclamação graciosa.
G) A presente impugnação foi deduzida na Repartição de Finanças de Vila Nova de Gaia em
28/02/2002, cf. carimbo de fls. 2 dos autos.
5- A sentença sob recurso, julgando procedente o vício de forma decorrente da falta de audição
prévia da impugnante antes da decisão do procedimento de reclamação graciosa, anulou a liquidação
impugnada.
Contra essa decisão se insurge a recorrente Fazenda Nacional, defendendo na sua alegação de
recurso que, constituindo a falta de audição prévia um vício próprio do procedimento de reclamação
graciosa, a consequência a retirar da sua verificação passaria “exclusivamente pela anulação da respectiva decisão de indeferimento da reclamação graciosa, mas nunca pela anulação da liquidação.
Sendo certo que no recurso não se questiona a verificação do aludido vício procedimental, importa
desde já afirmar que a razão se encontra do lado da recorrente.
Com efeito, tendo a impugnante invocado na petição judicial sequente ao indeferimento da reclamação graciosa, impugnação deduzida nos termos do artigo 98.º n.º 1, alínea a) do CPPT, vícios
e ilegalidades tanto do acto tributário de liquidação (objecto mediato), como do procedimento de reclamação (objecto imediato), a verificação de um vício de forma neste procedimento, como é o caso
da falta de audição prévia, ou seja em momento posterior à efectivação da liquidação, nunca poderia
projectar efeitos invalidantes sobre um acto tributário que o antecede.
Como se deixou expresso no acórdão de 16/06/04, no recurso n.º 1887/03 “Tal vício poderá anular a decisão administrativa proferida na reclamação mas com tal efeito se quedará, podendo apenas
conduzir, naquele primeiro aspecto, ao proferimento de nova decisão judicial, sanado o cometido vício
procedimental mas nunca à anulação da liquidação igualmente impugnada.”-cfr. no mesmo sentido o
acórdão de 15/10/08, no recurso n.º 542/08.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se, em consequência, a
decisão recorrida e anula-se a decisão de indeferimento da reclamação, devendo os autos baixar à instância para conhecimento das ilegalidades imputadas à liquidação impugnada.
Sem custas.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Execução de sentença. Anulação de liquidação. Vício de forma. Erro imputável aos
serviços. Juros indemnizatórios.
Sumário:
I — A execução de sentença anulatória do acto de liquidação das taxas objecto de
impugnação judicial implica, nos termos do artigo 100.º da LGT, para a Administração a obrigação de eliminação do acto tributário anulado da ordem jurídica e a
restituição dos montantes das taxas pagas pelo sujeito passivo, como consequência
da eliminação do acto tributário que as determinou, com o pagamento de juros
indemnizatórios, se for caso disso.
II — A falta de restituição das quantias correspondentes às taxas anuladas consubstancia erro de execução da sentença exequenda que não se convalida pela prática de
eventual novo acto de liquidação das taxas respeitantes a idêntico período temporal,
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expurgado do vício de inconstitucionalidade formal das normas regulamentares
que lhe conferiam suporte jurídico que determinou a anulação do acto tributário
decretada pela sentença exequenda.
III — O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do art. 43.º da LGT, derivado
de anulação judicial de um acto de liquidação, depende de ter ficado demonstrado
no processo que esse acto está afectado por erro sobre os pressupostos de facto
ou de direito imputável à Administração Fiscal.
IV — A anulação de um acto de liquidação baseada apenas em vício de forma não
implica a existência de qualquer erro sobre os pressupostos de facto ou de direito
do acto de liquidação, pelo que não existe o direito de juros indemnizatórios a
favor do contribuinte, previsto naquele n.º 1 do art. 43.º da LGT.
Processo n.º 346/09-30.
Recorrente: Câmara Municipal do Porto.
Recorrido: Reclamos Luminosos Neolux, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Reclamos Luminosos Neolux, Lda., com os sinais dos autos, veio, por apenso aos autos de
impugnação judicial n.º 04/2000, instaurar execução de julgado contra a Câmara Municipal do Porto,
alegando, em resumo, que por sentença proferida em 29/12/2000 pelo ex - Tribunal Tributário de
1.ª Instância do Porto e confirmada pelo Tribunal Constitucional foi determinada a anulação do acto
de liquidação das taxas de licenciamento de uma tela publicitária.
Por sentença da Mma. Juíza do TAF do Porto foi a entidade executada condenada a, no prazo de
45 dias, proceder ao pagamento das quantias respeitantes às taxas anuladas em sede de impugnação
judicial, acrescidas dos respectivos juros indemnizatórios, contados desde a data do pagamento das
referidas taxas até ao termo do prazo para cumprimento espontâneo da decisão final proferida em sede
de impugnação judicial e dos juros de mora a partir daquele prazo e até efectivo e integral pagamento
da importância em dívida.
Não se conformando com tal decisão, dela vem agora a Câmara Municipal do Porto interpor
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. Vem o presente recurso interposto da sentença de fls. … que condenou a aqui recorrente para
no prazo de 45 dias proceder ao pagamento das quantias respeitantes às taxas anuladas em sede de
impugnação judicial, acrescidas dos respectivos juros indemnizatórios contados desde a data do pagamento das referidas taxas até ao termo do prazo para cumprimento espontâneo da decisão judicial
proferida em sede de impugnação judicial e dos juros de mora a partir daquele prazo e até efectivo e
integral pagamento.
2. A decisão judicial proferida em sede de impugnação judicial anulou a liquidação do tributo
com base na verificação de um vício de ordem formal – inconstitucionalidade por falta de citação de
lei habilitante.
3. A aqui recorrente deu integral execução da sentença ao praticar novo acto de liquidação expurgado do vício formal – falta de citação da lei habilitante no Regulamento.
4. A execução de sentença proferida por tribunal fiscal por via da renovação do acto anulado pressupõe a possibilidade de repetição do acto anulado expurgado do vício que determinou a anulação do
primeiro e deve ser praticado nas mesmas condições de facto e de direito desse mesmo primeiro acto.
5. Não há aplicação retroactiva dos Regulamentos em causa, porquanto o novo acto tem efeitos
limitados para o futuro.
6. A condenação no pagamento de juros indemnizatórios depende da prova de se ter verificado
“erro imputável aos serviços”, o que não resulta da matéria de facto dada como provada.
7. O designado erro imputável aos serviços restringe-se ao erro sobre os pressupostos de facto ou
erro sobre os pressupostos de direito, e não já no que respeita aos vícios de forma, como foi o caso dos
autos, os quais nunca conferem direito aos juros indemnizatórios.
8. A inconstitucionalidade formal de que padecia o Regulamento com base no qual foi praticado
o acto de liquidação anulado por decisão judicial integra os designados vícios de forma, pelo que, no
caso em apreço, nunca haveria lugar aos juros indemnizatórios, por não se ter verificado erro imputável
aos serviços.
Por seu turno, também a exequente vem interpor recurso subordinado para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1) Por sentença de 29/12/2000 do extinto Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto, confirmada
pelo Tribunal Constitucional, foi determinada a anulação dos actos de liquidação das taxas efectuadas
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pela Edilidade do Porto e, bem ainda, determinada a restituição à aqui Recorrente da quantia nela
estabelecida.
2) Taxas essas relativas aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio de 1999, cobradas pela
Edilidade do Porto pelo licenciamento de uma tela publicitária, autorizado por despacho de 09/11/1998
do citado Município.
3) A declaração de anulação fundou-se no facto de o Regulamento de Liquidação e Cobrança das
Taxas e Licenças Municipais do Porto não conter indicação expressa da lei habilitante, ou seja, da lei
que visava regulamentar.
4) Adicionalmente, o “Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças da Câmara Municipal do
Porto”, constante do Edital n.º 9/94, de 10/10/1994, e do Edital n.º 4/96, de 23/08/1996, no que respeita
à versão originária do seu capítulo XI (artigos 52.º a 63.º), que aqui interessa, foi declarado formalmente
inconstitucional.
5) Posteriormente, em 31/12/2008, foi proferida sentença de execução de julgado pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, aí se decidindo condenar o Município do Porto para, no prazo de
45 dias, proceder ao “pagamento das quantias respeitantes às taxas anuladas em sede de impugnação
judicial, acrescidas dos respectivos juros indemnizatórios, contados desde a data do pagamento das
referidas taxas até ao termo do prazo para cumprimento espontâneo da decisão final proferida naquela
sede, e dos juros de mora a partir daquele prazo e até efectivo e integral pagamento.”.
6) Porém, em sede de execução de sentença, foi indeferido o pedido da aqui Recorrente de restituição pelo Município do Porto das liquidações das taxas pagas nos meses subsequentes, designadamente
reportadas aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 1999.
7) O Tribunal “a quo” entendeu que a taxa de publicidade cobrada pelo Município do Porto era
ilegal, por ter tido por base a aplicação, em 1999, de um Regulamento Municipal ferido do vício de
inconstitucionalidade.
8) Ou seja, se o regulamento aplicado em 1999 era ilegal, essa ilegalidade manteve-se até 2002,
data de publicação do novo Regulamento, expurgado do vício de inconstitucionalidade, tudo se passando
assim na ordem jurídica como se não houvesse regulamento validamente em vigor até 2002, data da
alegada sanação do citado vício.
9) Assim, em 1999, e nos anos seguintes, apenas existiu um Regulamento ilegal, declarado inconstitucional, não sendo, portanto, lícito o Município do Porto aplicar um Regulamento que não existia no
momento em que foram praticados os actos de liquidação em apreço,
10) Portanto, relativamente ao período de tempo em que o citado Regulamento esteve ilegalmente
em vigor (até 2002), todos os actos de liquidação de taxas indevidamente efectuados ao seu abrigo
são, por essa razão, ilegais, conforme peticionado pela aqui Recorrente no seu requerimento executivo
(artigo 17.º).
11) Por estar em causa o mesmo facto tributário gerador de imposto, por força do Princípio da
Legalidade, a que a Administração se encontra vinculada, deixam de ser devidas as taxas subsequentes
às anuladas, até sanação do vício da inconstitucionalidade do Regulamento.
12) Ademais, conforme o Município do Porto já admitiu anteriormente, os pagamentos mensais das
taxas não constituem actos de liquidação, mas meras prestações, pelo que, nessa perspectiva, deixando
de subsistir o acto de liquidação, deixa de haver lugar às respectivas prestações mensais.
13) Por outro lado, resulta do disposto no art.º 133.º, n.º 2, alínea i) do CPA que são nulos os actos
consequentes de actos administrativos anteriormente anulados.
14) Ora, tendo sido anulados os actos de liquidação a que o Município do Porto procedeu no
período de tempo compreendido entre Fevereiro e Maio de 1999,
15) E encontrando-se as partes no âmbito da mesma relação material controvertida, relativa aos
mesmos factos e sujeita às mesmas normas jurídicas,
16) Salvo melhor entendimento, devem os actos de liquidação subsequentes, relativos ao período
de tempo compreendido entre Junho e Setembro de 1999, ser considerados nulos, atento o disposto na
supra citada disposição do CPA.
17) Por outro lado, conforme dispõe o art.º 103.º, n.º 3 da CRP, “Ninguém pode ser obrigado
a pagar impostos que não hajam sido criados nos termos da Constituição (…) ou cuja liquidação e
cobrança se não façam nos termos da lei.”.
18) Donde resulta que, tendo os actos de liquidação das taxas em apreço, todos eles, sido praticados pela Edilidade do Porto ao abrigo de um Regulamento declarado inconstitucional pelo Venerando
Tribunal Constitucional,
19) Não faz sentido manter válidos e eficazes na ordem jurídica quaisquer actos praticados ao
seu abrigo, designadamente os pagamentos das taxas efectuados nos meses de Junho, Julho, Agosto e
Setembro de 1999.
20) Até porque, nos termos do disposto no art.º 80.º, n.º 1, da Lei de Organização e Funcionamento
do Tribunal Constitucional (Lei 28/82, de 15 de Novembro), a decisão do recurso de constitucionalidade
faz caso julgado no processo quanto à questão da inconstitucionalidade ou ilegalidade suscitada.
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21) Por fim, o disposto no art.º 660.º, n.º 2 do CPC, permite ao Tribunal ocupar-se de questões
que, mesmo não suscitadas pelas partes, a lei permitir ou impuser o seu conhecimento oficioso.
22) E podem ser apreciadas, em sede de recurso, questões de conhecimento oficioso, se sobre elas
não houver decisão transitada em julgado, como é o caso.
23) Questões de inconstitucionalidade invocadas nas precedentes conclusões e noutros trechos
destas alegações que, expressa e formalmente, se suscitam para os devidos efeitos, designadamente os
previstos no artigo 70.º, n.º 1, alínea b) da Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal
Constitucional.
24) Assim, requer-se a V.Ex.ªs seja a, de resto douta, sentença revogada nessa parte e substituída
por decisão que ordene à Recorrida a restituição também das quantias pagas, a título de taxas de licenciamento, pela aqui Recorrente no período de tempo compreendido entre Junho e Setembro de 1999,
por as mesmas serem nulas, nos termos previstos no art.º 132.º, n.º 2, alínea i) do CPA, acrescidas de
juros compensatórios e moratórios, calculados à taxa legal desde os pagamentos até efectivo reembolso
e integral pagamento.
Contra-alegando, diz a Câmara Municipal do Porto:
1- A decisão de primeira instância considerou, e bem, que a execução de sentença abrange só as
liquidações que foram apreciadas em sede de impugnação judicial e transitada em julgado.
2- A execução de sentença foi proferida em 29/12/2000, da qual resultou a anulação de taxas
referentes aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio de 1999.
3- Não poderão ser considerados os actos de liquidação referentes aos meses de Junho, Julho,
Agosto e Setembro de 1999, pois em execução de julgados o juiz não pode ir além do julgado da sentença em execução.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que só o recurso
interposto pela Câmara Municipal do Porto merece provimento parcial, devendo o recurso interposto
pela exequente ser julgado improcedente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1- A ora exequente deduziu uma impugnação judicial contra a liquidação das quantias de
Esc. 452.000$00, 471.317$00, 487.453$00 e 471.317$00, respeitantes às taxas de licenciamento de
uma tela publicitária a que foi atribuído o n.º 4/2000 e que se encontra apensa.
2- A impugnação judicial identificada em 1- foi considerada procedente por sentença proferida
em 20/12/2000 e confirmada pelo Tribunal Constitucional – cfr. fls. 80/81 e 90/92 do apenso e que aqui
se dão por integralmente reproduzidas.
3- Na referida decisão foi determinada a anulação do acto de liquidação respeitante às taxas de
licenciamento.
4- A exequente procedeu ao pagamento das taxas referidas em 1- em 12.02.1999, 30.04.1999 e
31.05.1999, respectivamente.
5- A exequente requereu à ora executada a execução de julgado nos termos constantes de fls. 9 a
12 destes autos e que aqui se dão por reproduzidos.
6- Em conformidade com o parecer n.º 26/2002 emitido em 20.11.2002, foi praticado novo acto
de liquidação por aplicação da Tabela de Taxas e Licenças de 1996, com as alterações introduzidas
pelo Edital 16/2002, publicado na II Série do DR, Apêndice 85/2002, de 04.07 – cfr. fls. 16 a 23 destes
autos.
III – 1. Vem a Câmara Municipal do Porto recorrer da sentença da Mma. Juíza do TAF do Porto que
a condenou ao pagamento das quantias respeitantes às taxas anuladas em sede de impugnação judicial,
acrescidas dos respectivos juros indemnizatórios contados desde a data do pagamento das referidas
taxas até ao termo do prazo para cumprimento espontâneo da decisão judicial proferida em sede de
impugnação judicial e dos juros de mora a partir daquele prazo e até efectivo e integral pagamento.
Alega a recorrente CMP que, tendo a decisão judicial proferida em sede de impugnação judicial
anulado a liquidação do tributo com base na verificação de um vício de ordem formal – inconstitucionalidade por falta de citação de lei habilitante -, cumpriu integralmente a decisão ao rectificar o
regulamento, tendo posteriormente ao abrigo do mesmo regulamento, válido, praticado novo acto de
liquidação.
Por outro lado, nunca haveria lugar aos juros indemnizatórios, por não se ter verificado erro
imputável aos serviços.
Vejamos. A execução de sentença anulatória de acto de liquidação implica para a Administração,
nos termos do artigo 100.º da LGT, a obrigação de reconstituir a legalidade do acto ou a situação objecto de litígio e o pagamento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo
da execução da decisão.
No caso em apreço, a execução da sentença anulatória do acto de liquidação das taxas objecto de
impugnação judicial impõe a eliminação do acto tributário anulado da ordem jurídica e a restituição dos
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montantes das taxas pagas pelo sujeito passivo, como consequência da eliminação do acto tributário
que as determinou.
A falta de restituição das quantias correspondentes às taxas anuladas consubstancia erro de execução da sentença exequenda que não se convalida pela prática de eventual novo acto de liquidação das
taxas respeitantes a idêntico período temporal, expurgado do vício de inconstitucionalidade formal das
normas regulamentares que lhe conferiam suporte jurídico que determinou a anulação do acto tributário
decretada pela sentença exequenda.
A sentença recorrida que assim entendeu não ter a recorrente CMP cumprido o que foi determinado
na decisão exequenda quando se limitou a praticar um novo acto de liquidação, após a publicitação de
um novo edital respeitante à tabela das taxas de licenças e já com a indicação da lei habilitante, não
merece, por isso, censura neste segmento.
Já quanto aos juros indemnizatórios, a tese da recorrente que exprime o entendimento de que não
são devidos tais juros por inexistência de erro imputável aos serviços quando o acto de liquidação foi
anulado com exclusivo fundamento em vício de forma, como foi neste caso a inconstitucionalidade
formal do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças para 1996 da Câmara Municipal do Porto, aprovado em 12/12/96, por falta de menção da lei habilitante, mostra-se de acordo com a jurisprudência
desta Secção de Contencioso Tributário do STA, consolidada em inúmeros acórdãos, de que é exemplo
o acórdão de 29/10/2008, proferido no recurso 622/08, e do qual se transcreve:
«As situações em que há lugar a pagamento de juros indemnizatórios são indicadas no art. 43.
º da LGT. (…).
Relativamente a anulação de actos tributários em processo judicial, o regime dos juros indemnizatórios é indicado no n.º 1 deste artigo, nos termos do qual «são devidos juros indemnizatórios
quando se determine em (...) impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de que resulte
pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido».
Assim, à face deste n.º 1, o que é relevante para efeitos da atribuição de juros é que haja um erro
que seja imputável aos serviços da Administração Fiscal.
Aquela expressão erro, sem qualquer qualificativo, abrange tanto o erro de facto como o erro
de direito.
Mas, a utilização da expressão «erro», e não «vício» ou «ilegalidade» para aludir aos factos
que podem servir de base à atribuição de juros, revela que se tiveram em mente apenas os vícios do
acto anulado a que é adequada essa designação, que são o erro sobre os pressupostos de facto e o
erro sobre os pressupostos de direito (Sobre o uso desta terminologia, consagrada na doutrina e na
jurisprudência, pode ver-se MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito Administrativo, volume I, páginas 564-566.).
Na verdade, há vícios dos actos administrativos e tributários a que não é adequada tal designação, nomeadamente os vícios de forma e a incompetência, pelo que a utilização daquela expressão
«erro» têm um âmbito mais restrito do que a expressão «vício», que é utilizada legislativamente para
referenciar qualquer ilegalidade.
Por outro lado, constata-se que no CPPT se utiliza a expressão «vícios» quando se pretende
aludir, genericamente, a todas as ilegalidades susceptíveis de conduzirem à anulação dos actos, como
é o caso dos arts. 101.º (arguição subsidiária de vícios) e 124.º (ordem de conhecimento dos vícios
na sentença).
Por isso, é de concluir que o uso daquela expressão «erro», tem um alcance restritivo do tipo de
vícios que podem servir de base ao direito a juros indemnizatórios.
Esta é, aliás, uma restrição que se compreende.
Na verdade, a existência de vícios de forma ou incompetência significa que houve uma violação
de direitos procedimentais dos administrados e por isso, justifica-se a anulação do acto por estar
afectado de ilegalidade.
Mas, o reconhecimento judicial de um vício daqueles tipos não implica a existência de qualquer
vício na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo sobre o carácter indevido da prestação
pecuniária cobrada pela Administração Fiscal com base no acto anulado, limitando-se a exprimir a
desconformidade com a lei do procedimento adoptado para a declarar ou cobrar ou a falta de competência da autoridade que a exigiu.
Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, se
impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência desse vício implica a lesão
de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação de
uma prestação patrimonial contrária ao direito.
Por isso, justifica-se que, nestas situações, não estando em dúvida que a exigência patrimonial
feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, se
dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo-se a sua avaliação
antecipada, através da fixação de juros indemnizatórios a favor do contribuinte.
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Porém, nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula
a actividade da Administração, aquela nada revela sobre a ilicitude da relação jurídica fiscal e sobre
o carácter indevido da prestação, à face das normas fiscais substantivas.
Nestes casos, a anulação do acto não implica que tenha havido uma lesão da situação jurídica
substantiva e, consequentemente, com base no facto de ter ocorrido a anulação não se pode concluir
que houve um prejuízo que mereça reparação
Por isso se justifica que, nestas situações, não se comprovando a existência de um prejuízo, não se
presuma o seu valor, fixando juros indemnizatórios, mas apenas se deva restituir aquilo que foi recebido,
por deixar de existir o suporte jurídico da transferência da quantia paga para o erário público, o que
poderá constituir já um benefício para o contribuinte, perante a realidade da sua situação tributária.
(Esta solução de restituição do recebido sem qualquer outra compensação não é mesmo uma peculiaridade do direito fiscal, sendo a prevista na lei civil para os casos de anulação de actos ou negócios
jurídicos em que as partes estão de boa fé (arts. 289.º, n.ºs 1 e 3, e 1270.º do Código Civil), que nos
casos da existência de um acto tributário como suporte da deslocação patrimonial do contribuinte
para a Fazenda Nacional é de presumir (art. 1260.º, n.º 2, do Código Civil).
Trata-se, assim, de uma solução equilibrada no domínio processual.
Na verdade, perante o simples reconhecimento judicial de um vício de forma ou de incompetência fica-se na dúvida sobre se estavam reunidos os pressupostos de facto e de direito de que a lei faz
depender o pagamento de uma prestação tributária; se essa dúvida é um motivo suficiente para não
exigir uma deslocação patrimonial do contribuinte para a Fazenda Pública (justificando a restituição
da quantia paga) também, por identidade de razão, essa mesma dúvida será suporte bastante para
não impor uma deslocação patrimonial efectiva em sentido inverso (pagamento de uma indemnização); verdadeiramente, a regra aplicável, a mesma em ambos os casos, é a de não impor deslocações
patrimoniais sem uma prova positiva da existência de uma situação, ao nível da relação tributária,
em que elas devem ocorrer.
Assim, compreende-se que, nos casos em que há uma anulação de um acto de liquidação por não
se verificarem os pressupostos de facto ou de direito em que devia assentar, havendo a certeza de que
a prestação patrimonial foi indevidamente exigida, seja atribuída uma indemnização (no caso sob a
forma de juros), e não seja feita idêntica atribuição nos casos em que a decisão judicial não implica
a antijuricidade material da exigência daquela prestação.
Isto não significa, que, na sequência de uma anulação judicial originada em vício de forma ou
incompetência, o contribuinte que se sinta lesado nos seus direitos patrimoniais esteja legalmente impedido de exigir judicialmente a reparação a que se julgue com direito, o que lhe é assegurado não só
pela Constituição (art. 22.º da CRP), como pela lei ordinária (Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, e,
anteriormente, DL n.º 48051, de 21-11-67, diplomas estes em que se faz equivaler qualquer ilegalidade
a ilicitude, como se vê pelos seus arts. 9.º e 6.º, respectivamente).
Porém, para obter esta reparação, o contribuinte terá de fazer, em processo próprio, a demonstração da existência do direito a essa indemnização, à face das regras gerais da responsabilidade civil
extracontratual, como qualquer outra pessoa que seja lesada nos seus direitos por actos de outrem,
não havendo qualquer norma constitucional ou legal que imponha que, em todos os casos de anulação de actos administrativos, se presumam os prejuízos, como está ínsito nas normas que prevêem a
atribuição de juros indemnizatórios. (Esta questão foi já apreciada, neste sentido, por este Supremo
Tribunal Administrativo no acórdão de 5-5-1999, recurso n.º 5557-A, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 487, página 181, relativamente ao regime de juros indemnizatórios previsto no
art. 24.º do CPT, que é, no que releva para apreciação do recurso, essencialmente idêntico ao previsto
no art. 43.º da LGT.)».
Conclui-se, assim, que, tendo o acto de liquidação que foi objecto de impugnação sido anulado
apenas por vício de forma, não há suporte legal para a atribuição de juros indemnizatórios à ora recorrida.
Por isso, justifica-se a revogação da decisão recorrida, nessa parte.
Todavia, implicando a execução da sentença, neste caso, a restituição de taxas pagas, já se mostram,
porém, devidos juros de mora, a partir do termo do prazo da sua execução espontânea, que é de 30 dias
a contar do trânsito em julgado da sentença (artigos 102.º, n.º 2 da LGT e 5.º, n.º 1 do DL 256-A/77,
de 17/8.
Também, neste segmento, a sentença recorrida merece, pois, ser confirmada.
2. Vem ainda a recorrida interpor recurso subordinado, pedindo a restituição das quantias pagas,
a título de taxas de licenciamento, correspondentes aos meses de Junho a Setembro de 1999, com o
fundamento de os respectivos actos de liquidação serem também nulos porque suportados em regulamento declarado inconstitucional.
Todavia, tal pedido não pode ser satisfeito, porquanto a anulação daquelas taxas excede o objecto
da execução da sentença anulatória, que se circunscreveu apenas às taxas dos meses de Fevereiro a
Maio de 1999, não sendo as taxas dos meses de Maio a Setembro meros actos consequentes dos actos
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administrativos anulados, pois, sendo autónomos daqueles, a sua prática e sentido não foram determinados pelos actos anulados nem a sua manutenção na ordem jurídica é incompatível com a execução
da sentença anulatória ou, dito de outra forma, os actos anulados não constituem a causa, base ou pressuposto dos actos subsequentes cuja anulação agora se pretende (cfr., Freitas do Amaral, in A execução
das sentenças nos Tribunais Administrativos, pp. 112/116 e Mário Esteves de Oliveira/Pedro Costa
Gonçalves/J. Pacheco Amorim, in CPA comentado, pp. 650/651).
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder parcial provimento ao recurso interposto pela Câmara Municipal do Porto, revogando
a sentença recorrida na parte em que reconheceu o direito da exequente a juros indemnizatórios, que
não são devidos, e negar provimento ao recurso subordinado interposto pela exequente.
Custas apenas pela exequente, por a executada delas se encontrar isenta, fixando-se a procuradoria
em 50%.
Vale.

Lisboa, 25 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
IFADAP. Contrato de ajuda financeira. Incumprimento. Execução fiscal.
Sumário:
O processo de execução fiscal regulado no Código de Procedimento e de Processo
Tributário é o meio próprio para a cobrança de «reposição considerada indevidamente recebida», por incumprimento de “Contrato de Atribuição de Ajuda ao
Abrigo do Regulamento (CEE) 797/85” celebrado com o Instituto de Financiamento
e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP), «sobre ajudas aos
investimentos nas explorações agrícolas com vista à construção de estufas para
produção de flores».
Processo n.º: 416/09-30.
Recorrente: IFAP — Instituto Financeiro Agricultura e Pescas, IP.
Recorrido: Madressilva — Fluricultura do Nordeste, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 “IFAP-Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP” vem recorrer da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, que julgou extinta a execução fiscal, nestes autos de
oposição, em que é oponente “Madressilva-Floricultura do Nordeste, L.da”.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
I. Os contratos de atribuição de ajudas celebrados com o IFADAP têm a natureza de contratos
administrativos;
II. A convenção de foro estabelecida no contrato de atribuição de ajudas foi julgada inconstitucional, nos termos do Ac. 218/07, proferido no Processo n.° 859/03, da 2. Secção do Tribunal Constitucional;
III. Os actos que modificam os contratos de atribuição de ajudas e decidem exigir a restituição de
ajudas concedidas, têm a natureza de actos administrativos;
IV. Os referidos actos determinam a restituição de quantias certas à pessoa colectiva de direito
público ordenante;
V. Para as indicadas restituições rege, pois, o artigo 155º do CPA, que manda aplicar o processo
de execução fiscal regulado no CPPT;
Foram, assim, violados os artigos 148°, n° 2 do CPPT e n° 1 do 155° do CPA.
Termos em que sendo dado provimento ao presente recurso deve ser revogada a sentença recorrida.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento, e a decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
declaração do processo de execução fiscal como o adequado para a cobrança coerciva da quantia exequenda; e devolução do processo ao TF Mirandela para apreciação do mérito da oposição à execução
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fiscal (se não se verificar outra causa obstativa, distinta da ora apreciada) – apresentando a seguinte
fundamentação.
1. O contrato de atribuição de ajuda celebrado entre o IFADAP (antecessor do IFAP) e a oponente
tem a natureza de contrato administrativo: insere-se numa relação jurídica administrativa, visando a
prossecução de um interesse público ligado ao desenvolvimento da agricultura, vinculando o particular
ao cumprimento de obrigações previamente acordadas com a entidade pública para realização daquele
interesse público (art. 178° n° 1 CPA; acórdão Tribunal Constitucional 218/07 processo n° 859/03).
O citado acórdão julgou organicamente inconstitucional, por violação do artigo 168° n° 1 al. q)
CRP (texto decorrente da RC/89; actualmente artigo 168° n° 1 al. p) RC/97) a norma constante do
artigo 53° n° 2 DL n° 812/91, 19 Fevereiro, que determina a competência dos tribunais civis para as
execuções instauradas pelo IFADAP, em virtude do não cumprimento pelos particulares dos respectivos
contratos de atribuição de ajudas.
2. O acto que ordena a restituição das ajudas recebidas, em consequência da rescisão do contrato
por incumprimento das obrigações assumidas, tem a natureza de acto administrativo (art. 120° CPA;
acórdãos STA SCA 2.05.2000 processo n° 45774; 24.06.2004 processo n° 1229/03).
A cobrança coerciva da reposição das quantias atribuídas no âmbito do contrato objecto de rescisão
unilateral pela entidade pública deve ser efectuada em processo de execução fiscal (arts. 155° n° 1 CPA
e 148° n° 2 al. a) CPPT; acórdão STA SCT 31.01.2008 processo n° 727/07).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a única
questão que aqui se coloca é, nos próprios termos da sentença recorrida, «a de saber se a dívida do
IFADAP pode ser cobrada através do processo de execução fiscal».
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Entre o Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP) por um lado, e a aqui Oponente, por outro, foi celebrado um “Contrato de Atribuição de Ajuda
ao Abrigo do Regulamento (CEE) 797/85” que versou sobre ajudas aos investimentos nas explorações
agrícolas com vista à construção de estufas para produção de flores, que consta de fls. 19 a 21 e que o
dou aqui por reproduzido — Cfr., também, fl. 24;
2. Por carta datada não datada a Oponente foi notificado pelo IFADAP de que deveria proceder
à reposição considerada indevidamente recebida no montante total de 70.063,63 €, pelo facto de se ter
verificado a cessação de actividade agrícola a ausência de comprovação da totalidade de investimentos
aprovados, conforme fls. 24 e 25 que dou aqui por reproduzida;
3. O Chefe do SF de Bragança recebeu uma carta do IFADAP em 29/9/06, na qual aquele Instituto, “Nos termos e para os efeitos do disposto no art.° 28.º do Decreto Lei n.° 79/98, de 27 de Março,
aplicável in casu por força do disposto no art.° 5.° do Decreto Lei n.° 250/02, de 21 de Novembro, e
no art.° 148.°, n.° 2, alínea a) do Código de Procedimento e de Processo Tributário” remete uma certidão de dívida, da qual consta, para além do mais, que a Oponente é devedora ao Instituto da quantia
total de 73.667,94 €, e pela qual se requer que seja instaurado processo de execução fiscal — Fls. 16
que dou aqui por reproduzida;
4. A certidão de dívida aludida, consta de fls. 17 e dou-a aqui por reproduzida.
2.2 O Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP)
foi criado em 1977, tendo-lhe sido conferido um estatuto que, na prática, o converteu numa instituição
financeira gestora de linhas de crédito destinadas a apoiar o desenvolvimento dos sectores da agricultura,
silvicultura, pecuária e pesca. Em 1986, Portugal tornou-se membro de pleno direito da Comunidade
Europeia, facto que modificou, significativamente, a natureza e o âmbito de intervenção do IFADAP
enquanto instrumento de apoio ao desenvolvimento da agricultura e das pescas. Apesar das profundas
mudanças registadas na sua intervenção global e não obstante se terem regulamentado, através de diplomas avulsos, aspectos particulares da actividade do Instituto, não foi criada, no período em apreço, uma
base legal e institucional susceptível de enquadrar, clarificar e potenciar o novo quadro de intervenção
do Instituto. Tal desiderato é agora atingido com a publicação de um estatuto orgânico que confere ao
IFADAP a possibilidade de, com dinâmica e eficácia acrescidas, prosseguir a sua finalidade, que consiste
no apoio ao desenvolvimento da agricultura e das pescas – cf. o que vem de dizer-se no preâmbulo do
Decreto-Lei n.º 414/93, de 23 de Dezembro, que constitui o Estatuto Orgânico do IFADAP.
Este Decreto-Lei n.º 414/93, de 23 de Dezembro, sobre a sua “Natureza” do IFADAP, diz que
«O Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas, abreviadamente
designado por IFADAP, é um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património próprio» [artigo 1.º].
A respeito da “Tutela” do IFADAP, diz o mesmo Decreto-Lei que, «Sem prejuízo da competência
do Ministro do Mar nas matérias que respeitem ao sector das pescas, o IFADAP funciona sob tutela
do Ministro da Agricultura» [artigo 2.º].
No que toca ao seu “Regime”, reza o artigo 3.º do dito Decreto-Lei que «O IFADAP rege-se pelo
disposto no presente Estatuto e, subsidiariamente, pelas normas aplicáveis às empresas públicas»
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(n.º 1); e que «O IFADAP está sujeito às normas de direito privado nas suas relações contratuais com
terceiros, sempre que não deva actuar investido de prerrogativas de autoridade» (n.º 2).
Quanto às “Atribuições” do IFADAP, estabelece o artigo 5.º do mesmo Decreto-Lei que «São
atribuições do IFADAP a promoção do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do
sector agro-industrial, em especial através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às
referidas actividades» [n.º 1].
E, segundo o n.º 2 do mesmo artigo 5.º, são ainda “Atribuições” do IFADAP, designadamente,
«Assegurar o funcionamento dos sistemas de apoio e de ajudas comunitárias e nacionais aos sectores
da agricultura e das pescas, participando na concepção e execução dos programas e regulamentos
aprovados e servindo como único interlocutor nacional do Fundo Europeu de Garantia e Orientação
Agrícola (FEOGA)-Secção Orientação, e de outros instrumentos financeiros comunitários de orientação da agricultura e pescas, designadamente ao nível dos pedidos de adiantamentos, reembolsos,
regularizações e prestação de contas» [alínea b)]; e «Assegurar o acompanhamento, a fiscalização e
o controlo de programas e projectos apoiados por ajudas nacionais ou comunitárias» [alínea e)].
Sobre os contratos possivelmente realizados no âmbito das atribuições acabadas de dizer, o
acórdão do Tribunal Constitucional, de 23-3-2007, proferido no recurso n.º 859/03, para uma situação
semelhante, considera o seguinte.
«(…) seja qual for o critério que se adopte para a qualificação dos contratos como administrativos,
há que concluir, face ao regime legal aplicável e ao clausulado concretamente estabelecido, que reveste
essa natureza o contrato celebrado entre o recorrente e o IFADAP. Trata-se de um acordo de vontades
em que uma das partes é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia administrativa
e financeira e património próprio (artigo 1.º dos Estatutos do IFADAP, aprovados pelo Decreto-Lei
n.º 414/93, de 23 de Dezembro), a quem são conferidos poderes de direito administrativo, entre os
quais a competência para emitir actos administrativos e celebrar contratos administrativos como meio
de prosseguir as suas atribuições, que consistem na promoção do desenvolvimento da agricultura e
das pescas, bem como do sector agro-industrial, em especial através de esquemas de financiamento,
directo ou indirecto, às referidas actividades (artigo 5.º dos referidos Estatutos). Na situação específica
em causa, trata-se de contrato celebrado no âmbito de gestão de fundos públicos, inserida na actividade
mais ampla de fomento de determinados interesses públicos, designadamente através da atribuição
de ajudas pelo IFADAP aos particulares (no caso, ao ora recorrente), para que estes invistam nessas
mesmas estruturas.
Acresce que, no âmbito da regulamentação legal e convencional do contrato, são consagradas
cláusulas exorbitantes, inadmissíveis num contrato de direito privado (isto é, de cláusulas apenas concebíveis numa relação jurídica em que pelo menos uma das partes é a Administração intervindo nessa
qualidade), como a atribuição ao IFADAP de poderes de acompanhamento, fiscalização e controlo de
programas e projectos apoiados por ajudas nacionais ou comunitárias (artigo 5.º, n.º 2, alínea e), dos
Estatutos) ou do poder de unilateralmente rescindir ou modificar o contrato no caso de incumprimento
pelo beneficiário de qualquer das suas obrigações (…).
(…) deparamos nesta hipótese com a determinação autoritária do pagamento de determinada
quantia em consequência do exercício de um poder sancionatório. Na verdade, a atribuição de um
poder com tal conteúdo à Administração constitui um factor determinante para a conclusão pela administratividade dos contratos em causa: trata-se manifestamente de um poder outorgado à entidade
administrativa, exorbitante do direito privado e que releva da respectiva supremacia jurídico-pública. Na
relação constituída, o contraente público detém o poder de praticar actos administrativos no âmbito da
execução do contrato que celebrou com o particular, o que não sucederia se estivéssemos no horizonte
de um contrato de direito privado.
Por outro lado, «nos casos e termos expressamente previstos na lei», podem ser cobradas mediante
processo de execução fiscal, as dívidas ao Estado e «a outras pessoas colectivas de direito público que
devam ser pagas por força de acto administrativo», de acordo com o que se estabelece na alínea a) do
n.º 2 do artigo 148.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Isso significa que a admissibilidade da utilização do processo de execução fiscal depende necessariamente de lei expressa que tal preveja.
E o que é certo é que, relativamente a dívidas que devam ser pagas por força de acto administrativo,
como as do IFADAP, o n.º 1 do artigo 155.º do Código do Procedimento Administrativo estabelece que
“quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, ou por
ordem desta, prestações pecuniárias, seguir-se-á, na falta de pagamento voluntário no prazo fixado,
o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário”.
Ora, esta norma de carácter geral satisfaz a referida exigência de lei expressa, e, dessa forma,
legitima a cobrança dos créditos do IFADAP, de reposição considerada indevidamente recebida,
mediante o processo de execução fiscal – cf., por todos, neste sentido, os acórdãos desta Secção do
Supremo Tribunal Administrativo, de 13-5-2009, e de 20-5-2009, proferidos nos recursos n.º 187/09,
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e n.º 427/09, onde se cita Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário,
anotado e comentado, 5:ª edição, a fls. 23, anotação 5.ª ao artigo 148.º.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida considera que, nestas circunstâncias, o IFADAP
[ao qual sucedeu o IFAP, ora recorrente] «não poderá lançar mão da execução fiscal porque não estão
em causa finalidades de interesse público que exija uma maior celeridade na cobrança dos créditos,
em contraponto com a execução comum». Entende a sentença recorrida que «neste caso o IFADAP
não actuou investido de prerrogativas de autoridade, porque, relativamente à respectiva relação contratual com o aqui Oponente, não emitiu qualquer acto administrativo segundo a definição prevista no
artigo 120° do Código de Procedimento Administrativo». Diz ainda a sentença recorrida que «o que
motivou o IFADAP a rescindir unilateralmente o contrato assentou no facto de terem sido detectadas
irregularidades por parte da aqui Oponente na execução do mesmo, designadamente a cessação de
actividade e no facto da única estufa em funcionamento, das cinco construídas, ser explorada pelo pai
de uma das sócias». E a sentença recorrida «conclui que, contrariamente ao que Instituto invoca no
ofício remetido ao SF de Bragança onde requer a instauração do processo de execução, quando cita o
disposto no artigo 148.º, n.º 2, al. a) do CPPT, esta dívida não pode ser cobrada mediante o processo
de execução fiscal porque o seu pagamento não é exigido por força de uma decisão, ou estatuição
autoritária, emitida pelo Instituto ao abrigo de normas de direito público».
Mas, ao que julgamos, a sentença recorrida não tem razão.
Decisivo no sentido da administratividade da relação jurídica subjacente à dívida sob execução
fiscal, a que nestes autos se faz oposição, é atribuição da natureza de título executivo à certidão de dívida
emitida pelo IFADAP, de «cobrança coerciva, da competência dos tribunais tributários», nos termos
das disposições combinadas dos artigos 28.º do Decreto-Lei n.º 78/98, de 27 de Março, e 5.º do Decreto-Lei n.º 250/2002, de 21 de Novembro (consoante, de resto, se consigna no n.º 3 do probatório) – o que
constitui sinal seguro de que, nesta situação, estamos em presença de um acto administrativo praticado
na execução de um contrato, e que, assim, nos deparamos com a determinação autoritária do pagamento
de determinada quantia, em consequência do exercício pelo IFADAP de um poder sancionatório legal
de natureza público-administrativa.
Na realidade, no caso, o pagamento da quantia exequenda «é exigido por força de uma decisão,
ou estatuição autoritária, emitida pelo Instituto ao abrigo de normas de direito público», ao contrário
do que julga a sentença recorrida.
E, ao considerar que «o que motivou o IFADAP a rescindir unilateralmente o contrato assentou
no facto de terem sido detectadas irregularidades por parte da aqui Oponente na execução do mesmo»,
a sentença recorrida, e ao contrário do que diz, está do mesmo passo a conceder, paradoxal e objectivamente, que neste caso o IFADAP «actuou investido de prerrogativas de autoridade» – ou que o IFADAP,
como diz o Tribunal Constitucional, actuou ao abrigo «de poderes de acompanhamento, fiscalização
e controlo de programas e projectos apoiados por ajudas nacionais ou comunitárias [artigo 5.º, n.º 2,
alínea e), dos Estatutos] ou do poder de unilateralmente rescindir ou modificar o contrato no caso de
incumprimento pelo beneficiário de qualquer das suas obrigações».
Na verdade, foi no uso de poderes público-administrativos desse tipo que «a Oponente foi notificada
pelo IFADAP de que deveria proceder à reposição considerada indevidamente recebida no montante
total de 70.063,63 €, pelo facto de se ter verificado a cessação de actividade agrícola e a ausência de
comprovação da totalidade de investimentos aprovados», a respeito de um “Contrato de Atribuição
de Ajuda ao Abrigo do Regulamento (CEE) 797/85” celebrado «entre o Instituto de Financiamento e
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas (IFADAP) por um lado, e a aqui Oponente, por
outro», versando «sobre ajudas aos investimentos nas explorações agrícolas com vista à construção de
estufas para produção de flores» – consoante se assenta nos n.os 1 e 2 do probatório.
Todavia, já acompanhamos a sentença, quando considera, e bem, que «a cobrança de créditos de
natureza não tributária através do processo de execução fiscal, como é o caso, depende sempre da existência de lei que expressamente preveja tal cobrança», nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 148.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
E o que é certo é que essa lei expressa existe e é, como acima se viu, o n.º 1 do artigo 155.º do Código
do Procedimento Administrativo, a determinar que “quando por força de um acto administrativo devam
ser pagas a uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir-se-á, na
falta de pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de
Processo Tributário” [leia-se, actualmente, Código de Procedimento e de Processo Tributário].
Como assim – e em resposta à questão decidenda – estamos a dizer, sem necessidade de mais
alargados considerandos, que o processo de execução fiscal regulado no Código de Procedimento e de
Processo Tributário é o meio próprio para a cobrança de «reposição considerada indevidamente recebida»,
por incumprimento de “Contrato de Atribuição de Ajuda ao Abrigo do Regulamento (CEE) 797/85”
celebrado com o Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
(IFADAP), «sobre ajudas aos investimentos nas explorações agrícolas com vista à construção de estufas
para produção de flores».
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3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
julgando-se esta execução fiscal o meio próprio para a cobrança da dívida exequenda, e baixando os
autos para conhecimento dos outros fundamentos da oposição, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia. Princípio do contraditório. Junção de
documentos. Parecer do Ministério Público. Notificação.
Sumário:
I — Não ocorre nulidade de sentença por omissão de pronúncia se o conhecimento da
questão em causa ficou prejudicado pela solução dada a outra questão.
II — Por força do princípio do contraditório (art. 3.º, n.º 3, do Código de Processo
Civil) têm de ser notificados às partes documentos juntos ao processo com relevo
para a decisão da causa, bem como parecer emitido pelo Ministério Público com
base nesses documentos.
Processo n.º 485/08-30.
Recorrente: Maria Emília T. de Sousa S. Pereira e outros.
Recorrido: Fazenda Pública e Arnaldo Luís Pereira Anjos.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Maria Emília Taboada de Sousa Serôdio Pereira e Manuel Guilherme Taboada de Sousa
Serôdio recorrem para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Mirandela que julgou improcedentes os embargos de terceiro que, juntamente, com Maria
Adelaide Pereira Tocaio Meireles Taborda Serôdio deduziram contra o acto que designou data para
uma venda em execução fiscal.
Os Recorrentes apresentaram alegações com as seguintes conclusões:
I - O presente recurso, interposto da sentença que julgou improcedentes os embargos, versa exclusivamente matéria de direito.
II - A sentença em causa é nula por não se pronunciar sobre questões que devia apreciar tendo em
conta a nulidade invocada em sede da petição dos embargos, por omissão da notificação da penhora
efectuada - artº 668º 1. d) do C.P.C, e artº 2º e) do C.P.P.T.
III - Por outro lado, os recorrentes não foram notificados da junção aos autos da transacção judicial
nem do parecer do Mº Pº, em manifesta violação dos princípios do contraditório e da igualdade das
partes, previstos nos artºs 3º e 4º do C.P.C, e artº 2º e) do C.P.P.T.
IV - Tal nulidade tem manifesta relevância já que o tribunal não tomou conhecimento de matéria
fáctica essencial para a boa decisão da causa.
V - Termos em que deve ser revogada a douta sentença em causa e anulado todo o processado
após a junção aos autos da transacção judicial e do parecer do Mº Pº ordenando-se a notificação dos
ora recorrentes para se pronunciarem, assim se fazendo JUSTIÇA!
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Meritíssimo Juiz pronunciou-se no sentido de não ocorrer a nulidade arguida.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
1.Nulidade da sentença
Os recorrentes argúem a nulidade da sentença por omissão de pronúncia sobre a questão da falta
de notificação da penhora efectuada (art. 1250 n.º 1 CPPT).
Esta nulidade é correlativa do dever de cognição do tribunal, que o vincula a resolver todas as
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja solução esteja
prejudicada pela solução dada a outras (art. 660º n.º 2 CPC art. 2º alínea e) CPPT)
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Acompanhamos o despacho de sustentação, no entendimento de que a questão ficou prejudicada
pelo entendimento de que, não estando demonstrada a posse ou a propriedade dos embargantes sobre
o estabelecimento, a penhora do direito ao trespasse e arrendamento não constitui acto ofensivo daqueles (inexistentes) direitos que lhes deva ser notificado (art. 64º n.º 1 CPT diploma vigente na data
da penhora)
2. Nulidades processuais
a) Falta de notificação da junção ao processo da certidão da transacção judicial respeitando o
documento requisitado pelo tribunal a acto processual no qual os embargantes foram intervenientes, a
falta de notificação da sua junção ao processo:
- não violou o princípio do contraditório, porque nenhuma questão de direito ou de facto foi decidida sem quer tivessem oportunidade de sobre elas se pronunciarem (art. 3º n.º 3 CPC)
- não violou o princípio da igualdade das partes, porque não prejudicou o uso de qualquer meio
de defesa pelos embargantes (art. 3º-A CPC)
A preterição da formalidade legal não gerou nulidade: porque insusceptível de influir no exame
e decisão da causa (arts. 201º n.º 1 e 539º CPC)
b) Falta de notificação do parecer do Ministério Público
No parecer do Ministério Publico não foi suscitada questão nova nem arguidos vícios novos, sobre
os quais os embargantes não tivessem tido possibilidade de se pronunciarem; a omissão de notificação
não gerou nulidade porque insusceptível de influir no exame e decisão da causa (art. 201º n.º 1 CPC;
acórdãos Tribunal Constitucional nºs 185/2001, 2.05.2001 e 361/2001, 12 Julho 2001; acórdãos STA
SCT 8.02.2006 processo n.º 326/05;19.09.2007 processo n.º 233/07)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 12/3/1999 foi efectuada penhora do direito ao trespasse e arrendamento do estabelecimento
comercial instalado no r/c, 1º e 2º andares do prédio sito na Av. Carvalho Araújo, destinado a Hotel,
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de S. Dinis, sob o art.º 774, pertencente a herdeiros
de Manuel António Teixeira Sousa Serôdio, para pagamento da quantia de 73.874.712$00, além dos
respectivos juros de mora e custas provenientes da execução que a Fazenda Pública move a Arnaldo
Luís Pereira dos Anjos. - fls. 155;
2. Anteriormente, em 20/3/1997, a aqui embargante intentou acção de despejo com processo
comum ordinário também contra o executado, Arnaldo Luís Pereira dos Anjos alegando, em suma,
que o falecido Manuel António Teixeira de Sousa Serôdio deu de arrendamento para comércio ao réu
genro, Arnaldo dos Anjos, aqui executado o Hotel Tocaio - prédio identificado no n.º l destes factos;
que desde 1993 nunca o R. pagou qualquer renda e que, em face disso, ser o R. condenado a despejar
imediatamente o local arrendado, tudo conforme fls. 16 e ss, que doa aqui por reproduzidas;
3. Por sentença homologatória de transacção de 4/1/2005, já transitada em julgado em 20/1/2005,
verifica-se que os Réus entregaram em 21/12/2004 à cabeça de casal, aqui embargante, o “Hotel
Tocaio, identificado na Petição Inicial, assim cessando a sua posse” - fls. 619.
3 – A primeira questão colocada no presente recurso jurisdicional é a da nulidade da sentença por
omissão de pronúncia.
A nulidade de sentença por omissão de pronúncia, prevista no art. 125.º, n.º 1, do CPPT e no
art. 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, verifica-se quando o Tribunal deixe de se pronunciar sobre questões
sobre as quais deveria ter-se pronunciado.
Esta nulidade está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no art. 660.º,
n.º 2, do CPC [subsidiariamente aplicável, nos termos do art. 2.º, alínea e) do CPPT], em que se estabelece que o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões que as partes tenham submetido à sua
apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.
No caso em apreço, os Recorrentes entendem que ocorre nulidade por não ter havido apreciação
da questão da existência de uma nulidade processual que arguiram, derivada de omissão da notificação
da penhora efectuada.
Efectivamente, na petição de embargos de terceiro os ora Recorrentes invocaram uma nulidade
processual derivada da não notificação da penhora efectuada no processo de execução fiscal (artigos
4.º a 9.º da petição inicial).
Os ora Recorrentes referiram na petição que entendem que penhora do direito ao trespasse e arrendamento é uma penhora de um direito de crédito, pelo que deveria ter sido notificada ao presumido
devedor, para ele informar os autos da existência ou não do crédito (artigos 3.º, 4.º e 9.º da petição
inicial).
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Na sentença recorrida não foi apreciada essa arguição da existência de nulidade processual, mas, como
refere o Meritíssimo Juiz no despacho em que se pronunciou sobre as nulidades, entendeu-se na sentença que
os embargantes, à data da penhora, não tinham qualquer poder de facto sobre o estabelecimento penhorado.
Nestas condições, não se tendo considerado demonstrado que os embargantes fossem titulares
do direito que, no seu entendimento, impunha que fosse efectuada a notificação, deve considerar-se
prejudicado o conhecimento na sentença da nulidade processual invocada, pois a nulidade por falta de
notificação dos ora Recorrentes apenas poderia existir se fossem titulares do direito referido.
Assim, em sintonia com o disposto no n.º 2 do art. 660.º do CPC, é de entender que ficou prejudicado o conhecimento da questão da nulidade invocada.
Por isso, não há omissão de pronúncia sobre essa questão.
4 – A segunda questão colocada pelos Recorrentes é a da existência de nulidade processual por
não lhes ter sido efectuada notificação da junção aos autos da transacção judicial nem do parecer do
Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela.
Efectivamente, foi junta aos autos uma certidão de uma transacção num processo judicial; em seguida,
o processo foi com vista ao Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público e, sem qualquer notificação
às partes, foi proferida sentença, em que, além do mais, se tomou em consideração a referida transacção.
O art. 3.º, n.º 2, do CPC estabelece que «o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o
processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade,
decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham
tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem».
Designadamente, tendo sido decidida a suspensão da instância por estar pendente acção cuja decisão pode influenciar a decisão da causa (fls. 193-194), não pode deixar de proporcionar-se às partes
a possibilidade de se pronunciarem sobre os efeitos que esta decisão pode ter no processo suspenso,
para mais quando na decisão se toma em consideração o que foi decidido naquela acção. Isto é, não se
está perante uma mera susceptibilidade de aquela sentença influenciar a decisão do presente, mas sim
ante uma efectiva influência daquela na decisão desta.
Idênticas considerações se devem fazer em relação à falta de notificação aos ora Recorrentes do
parecer do Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, uma vez que também nele se argumenta com base em elementos juntos ao processo depois
da última intervenção processual que os Recorrentes tiveram antes da sentença.
A omissão de notificação aos Recorrentes da junção aos autos do documento com a transacção
judicial homologada na referida acção e do parecer do Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela são, assim, irregularidades processuais que
têm de considerar-se como susceptíveis de terem influência na decisão do presente processo, pelo que
constituem nulidades, nos termos do art. 201.º, n.º 1, do CPC.
Tendo-se concretizado essas irregularidades com a prolação da sentença, esta tem de ser anulada,
bem como os actos posteriores, com excepção dos referentes ao presente recurso jurisdicional (art.
98.º, n.º 3, do CPPT).
Termos em que acordam em conceder provimento ao recurso jurisdicional e em anular a sentença
recorrida e os actos posteriores, com excepção dos referentes ao presente recurso jurisdicional.
Sem custas.
lhau.

Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — António Ca-

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Reclamação. Compensação de dívidas tributárias.
Sumário:
O artigo 89.º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir a declaração
de compensação de dívida de tributos por iniciativa da administração tributária
enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos
princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos
13.º, 20.º e 268.º, n.º 4 da CRP).
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Processo n.º: 488/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Acerco – Sistemas de Construção em Aço, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que
concedeu provimento à reclamação deduzida por “Acerco, Sistemas de Construção em Aço, SA”, melhor identificada nos autos, do acto de compensação do crédito do IVA referente a Junho de 2008, com
o IVA devedor referente a Maio de 2007, praticado em 03/12/08 no âmbito do processo de execução
fiscal n.º 31822008601120026, tendo formulado as seguintes conclusões:
A. A douta sentença sob recurso concedeu provimento à reclamação apresentada, e anulou o acto
de compensação constante do documento n.º 2008 113174, datado de 3/10/2008, ordenando o reembolso
à reclamante, da quantia indevidamente compensada.
B. Baseou-se a referida decisão no alegado vício de violação de lei por não verificação dos
pressupostos que permitem a compensação por iniciativa da Administração Tributária, nos termos do
estipulado no artº 89º do CPPT.
C. Em causa está a compensação ocorrida, no âmbito do processo de execução fiscal pendente
sob o n.º 3182200601120026, instaurado por dívidas de IVA referentes ao período de Maio/Dezembro
de 2007, no montante de € 238 953,87, com um crédito de reembolso de IVA relativo ao período de
08/2006, no montante de € 25 518,82, cujo prazo para pagamento voluntário ocorreu em 31/10/2008.
D. Entende a Fazenda Pública, salvo o devido respeito, que ao decidir pela inadmissibilidade da
compensação da dívida, por iniciativa da administração tributária, enquanto não decorrerem os prazos
legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena
de violação dos princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artºs 13º, 20º e
268º da CRP), a douta decisão enferma de erro de julgamento em matéria de direito.
E. O artº 89º do Código de Procedimento e Processo Tributário, sob a epígrafe “Compensação de
dívidas de Tributos por iniciativa da Administração Tributária determina: “1- Os créditos do executado
resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de qualquer
acto tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração tributária salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição
à execução da dívida exequenda ou esta esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda
mostrar-se garantida nos termos deste Código [...]”
F. O processo de execução fiscal destina-se a obter a cobrança coerciva de dívidas ao Estado e a
outras entidades de direito público, (artº 48º do CPPT), tendo por base um título executivo, comprovativo
da obrigação cujo cumprimento é, em simultâneo, constitutivo da entidade exequente, podendo consistir
na certidão extraída do título de cobrança relativa ao imposto, emitida pelos serviços competentes da
AT, sempre que decorrido o prazo para o pagamento voluntário (cfr artºs 162º, 84º e 88º do CPPT).
G. O imperativo legal de cobrança coerciva nasce a partir do momento em que se iniciou o incumprimento (após o decurso do prazo de pagamento voluntário), considerando, pois, que a cobrança
é motivada pela natureza da dívida, pelo seu carácter público e pela celeridade dessa cobrança e pela
correlativa afectação à satisfação das necessidades colectivas.
H. Logo, findo o prazo de cobrança voluntário do imposto em falta, a dívida passará a ser exigível
pela Administração Tributária, face à existência de título executivo que determine os fins e limites da
“acção executiva”.
I. Sobre a ora reclamante impendia uma dívida fiscal, certa, líquida, exigível, reconhecida em
título executivo idóneo para a sua cobrança, encontrando-se, por esse facto, reunidos os requisitos para
que se efective a compensação, bastando, para tanto, uma mera declaração da Administração Tributária
- notificação - para os créditos do contribuinte se tornem compensáveis.
J. O respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à Administração a
proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos previstos
na lei (cfr artº 36º 73 da LGT e 85º do CPPT), revelando afloramentos do princípio da indisponibilidade dos créditos tributários, genericamente enunciado no artº 300 da LGT, proíbem à Administração
Tributária retardar a cobrança dos tributos.
L. A celeridade da cobrança não implica que sejam coarctados os direitos de defesa dos contribuintes, uma vez que a eventual anulação da dívida por ilegalidade constitui o contribuinte no direito
a ser ressarcido pelo valor indevidamente cobrado acrescido dos juros indemnizatórios que se venham
a mostrar devidos.
M. Em manifesta adesão à tese do douto Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 386/2005, que se
pronunciou sobre a constitucionalidade material do artº 89º do CPPT, proferido no processo n.º 947/04,
com data de 13.07.2005, reitera a Fazenda Pública tudo quanto em sede de contestação foi transcrito
do referido Acórdão.
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N. Subscreve a Fazenda Pública a orientação jurisprudencial seguida pelo Supremo Tribunal
Administrativo, [na sequência de decisão sumária do TC n.º 360/08, reforçando o entendimento já
expresso no Acórdão n.º 386/2005], o teor do douto Acórdão proferido sob o n.º 0133/08, com data de
30/07/2008, de que é relator o Venerando Juiz Conselheiro António Calhau, da qual se permite, com a
devida vénia, transcrever o Sumário:
“a norma do artº 89º do CPPT não afronta os princípios fundamentais da igualdade, do acesso ao
direito e da tutela jurisdicional efectiva quando interpretada no sentido de que a compensação de créditos
fiscais, realizada por iniciativa da Administração Tributária, pode ser efectuada desde o momento em
que as dívida se torne exigível, apesar de ainda não se encontrar esgotado o prazo para o exercício do
direito de impugnação e de esta ainda não ter sido deduzida”3
O.Do exposto resulta que a decisão ora sob recurso, ao pronunciar-se em sentido oposto, ocorre
em erro de julgamento por errada aplicação do direito.
2-Contra-alegou a recorrida “Acerco”, concluindo do seguinte modo:
A. A Meritíssima Juiz a quo decidiu pela inadmissibilidade da compensação de dívidas por parte
da AT antes de esgotado o prazo para
impugnação judicial ou reclamação graciosa das liquidações de imposto que tenham originado
as dívidas objecto de compensação.
B. A ERFP veio alegar que a douta sentença recorrida padece de erro de julgamento em matéria
de Direito, porquanto considera admissível a compensação de dívidas por parte da AT antes de esgotado o prazo para recurso à impugnação judicial e à reclamação graciosa, considerando ainda que essa
compensação não dá lugar à violação dos princípios constitucionais do acesso ao direito e à tutela
jurisdicional efectiva, previstos no artigo 20.º e no n.º 4 do artigo 268.º, ambos da CRP.
C. Não obstante, entende a Recorrida que não colhe a argumentação deduzida pela ERFP, porquanto
tal argumentação: i) não tem cabimento legal; ii) contraria a ratio legis do preceito contido no artigo 89.º
do CPPT; iii) conduz a situações fácticas absurdas; iv) viola o princípio constitucional da igualdade; e
v) viola os princípios constitucionais do acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva.
D. O argumento aduzido pela ERFP não tem, desde logo, cabimento legal, porquanto a letra do
próprio artigo 89.º do CPPT prevê que não possa operar-se qualquer acto de compensação na pendência de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida
exequenda.
E. Termos em que não faz sentido considerar que a compensação possa operar- se durante o
decurso dos prazos previstos para cada um desses meios de defesa, sob pena de violação do direito ao
prazo legalmente consagrado para dedução da competente reclamação ou da impugnação judicial e ao
direito de ver suspensa a execução mediante prestação de garantia.
F. De facto, o que o n.º 1 do art.º 89º do CPPT estabelece é a impossibilidade de compensação nos
casos em que a dívida ou a sua execução tenham sido objecto de contestação através de um dos meios
elencados e a dívida exequenda se mostre garantida.
G. Ora, para que a dívida se mostre garantida é necessário, desde logo, que o contribuinte haja
sido citado no processo executivo e, tendo deduzido um dos meios graciosos ou contenciosos previstos
no n.º 1 do art.º 169º do CPPT, haja requerido a suspensão do processo mediante prestação de garantia
ou seja notificado para tal pela AT, como dispõe o n.º 2 do mesmo artigo.
II. Mais, a compensação prevista no artigo 89.º do CPPT configura-se, no nosso ordenamento
jurídico, como um mecanismo verdadeiramente excepcional, o que se justifica pelo facto de conflituar
com um interesse legítimo do contribuinte: o direito a um crédito sobre o Estado.
Em face dessa natureza excepcional a compensação não poderá ser efectuada se i) a alegada dívida
estiver a ser contestada e ii) tiver sido prestada garantia idónea.
J. Logo, não pode a referida compensação operar-se durante o decurso do prazo para contestação
da dívida subjacente.
K. Motivo pelo qual deve ser considerada ilegal a posição pugnada pela ERFP nas presentes
alegações de recurso, por violação expressa dos artigos 89.º e 169.º, ambos do CPPT.
L. Acresce que o entendimento propugnado pela ERFP consubstanciaria ainda uma violação
clara do princípio da igualdade, consagrado no artigo 13.º da CRP, porquanto determina um tratamento
diferenciado para contribuintes que sejam devedores à AT em função do facto de deterem, ou não, um
crédito sobre o Estado.
M. Por fim, considera a Recorrida que a compensação de dívidas de tributos por iniciativa da AT
antes de esgotado o prazo para apresentação de impugnação judicial ou reclamação graciosa viola, de
forma clara e expressa, os princípios do acesso à justiça e da tutela jurisdicional, porquanto conduz a
um cerceamento dos meios de defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos contribuintes,
viola o direito ao prazo legalmente consagrado para deduzir a competente reclamação ou impugnação
judicial e é passível de impedir o acesso à justiça, na medida em que poderá impedir o executado de
se opor à execução mesmo com fundamento na prescrição ou em qualquer outro elemento passível de
fundamentar a inexigibilidade da dívida.
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N. Face aos argumentos expostos pela Recorrida e à unanimidade da jurisprudência do STA relativamente a esta matéria, é indiscutível a inadmissibilidade da compensação de dívidas por parte da
AT antes de decorrido o prazo para apresentação de reclamação graciosa ou impugnação judicial da
liquidação que lhe deu origem.
O. Motivo pelo qual não merece qualquer censura a sentença recorrida, devendo o recurso interposto pela ERFP ser julgado improcedente.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
A questão objecto do presente recurso prende-se com a interpretação do disposto no art.º 89º, n.º 1
do Código de Procedimento e Processo Tributário referente à compensação de dívidas de tributos por
iniciativa da administração tributária.
Alega a recorrente que o artigo 89.º, n.º 1 do CPPT não afronta os princípios fundamentais da
igualdade, do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva, quando interpretado no sentido de
que a compensação de créditos fiscais, realizada por iniciativa da Administração Tributária, pode ser
efectuada desde o momento em que a dívida se torne exigível, apesar de ainda não se encontrar esgotado
o prazo para o exercício do direito de impugnação e de esta ainda não ter sido deduzida.
Afigura-se-nos que carece de razão.
A decisão recorrida entendeu, e bem, que do art. 89º do Código de Procedimento e Processo
Tributário resulta a impossibilidade da Administração Fiscal proceder a compensação de créditos, sem
que tenha esgotado o prazo para se deduzir impugnação judicial ou esgotado os prazos de outro meio
de defesa.
E isto porque, dentro desse prazo, o contribuinte pode vir discutir a legalidade da dívida e prestar
caução que garanta o pagamento da mesma.
Parece-nos ser, aliás, essa a única interpretação possível do preceito, e a única compatível com
os princípios constitucionais da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos 13º,
20º e 268º, n.º 3 da Constituição da República).
Como refere Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT anotado, 5 edição, pag. 635 e 636, «a proibição
de efectuar a compensação se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial
ou oposição à execução da dívida exequenda exprime uma intenção legislativa de a compensação só
se dever efectuar relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia. Por isso, está ínsito
naquele n. 1 que a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais
de impugnação contenciosa e administrativa do acto de liquidação da dívida em causa.”.
Ademais a interpretação que a sentença recorrida faz do preceito vem de encontro à jurisprudência
recente e dominante deste Supremo Tribunal Administrativo no sentido de que o artigo 89º do CPPT
deve ser interpretado de forma a não se admitir a declaração de compensação de dívida de tributos
por iniciativa da Administração Tributária enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação
contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos
princípios constitucionais da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva - cf. Acórdãos
do Supremo Tribunal Administrativo de 22.04.2009, recurso 277/09, de 15.04.2009, recurso 262/08,
de 17.12.2008, recurso 997/08, de 07.01.2009, recurso 694/08, de 23.04.2008, recurso 356/08 e de
25.06.2008, recurso 464/08, todos in www.dgsi.pt.
É certo que a recorrente invoca o Acórdão 386/2005 do Tribunal Constitucional de 13.07.2005,
que concluiu que o n.º 1 do artigo 89º do Código de Procedimento e de Processo Tributário não consubstancia uma
limitação inaceitável do direito de defesa, e poderá não ser materialmente inconstitucional.
Porém, como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15.04.2009, recurso
262/08, independentemente de tal declaração de não inconstitucionalidade, a melhor interpretação do
preceito não apoia a Administração na declaração de compensação de dívida tributária sem que sobre
o acto de liquidação dessa dívida tenham decorrido os prazos de impugnação administrativa e contenciosa, sendo que a respectiva a ratio legis aponta no sentido de «a compensação só se dever efectuar
relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia»1.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo
confirmar-se o julgado recorrido.
Sem vistos dos Ex.mos Adjuntos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
A). Em 25/11/2008 foi instaurada execução fiscal n.º 31822008011290026 contra Acerco Sistemas
de Construção em Aço, S.A., para pagamento de dívida IVA, referente ao período de 05/2007, entre
outros, no montante de 233.259,378€, cf. fls. 4 e 5 dos autos.
B). O pagamento voluntário da dívida em causa terminou em 31/10/2008, cf. fls. 42 dos autos.
C). Em 03/12/2008 foi efectuada uma compensação de dívida com o n.º 2008 0000000113174, no
valor de 25.518,82€, resultante de um credito de imposto de IVA, e que foi aplicada à divida de IVA,
referente ao período de 05/07, que integra o processo executivo referido em A), cf. fls. 41 e informação
de fls. 45 dos autos.
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D). A reclamante não foi ainda citada no processo executivo supra referido, cf. P.E. junto aos
autos.
E). A presente reclamação deu entrada em 29/12/2008, no Serviço de Finanças do Porto 2,
cf. fls. 29 dos autos.
5- A questão que vem suscitada no presente recurso relativa à compensação de dívidas de tributos
por iniciativa da administração tributária, prevista no artigo 89.º do CPPT, tem obtido uma resposta
praticamente unânime por parte da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
Essa resposta vai no sentido desse normativo dever ser interpretado no sentido de não ser admitida
a declaração de compensação enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou
administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos princípios da igualdade
e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º e 268.º, n.4 da CRP)- cfr. acórdãos de
23/04/08, 25/05/08, 25/06/08, 17/12/08, 7/01/09, 15/04/09, 22/04/09, 6/05/09 e 13/05/09, nos processos n.ºs 133/08, 356/08, 464/08, 997/08, 694/08, 262/09, 277/09, 356/08 (Pleno da secção) e 355/05,
respectivamente.
Neste contexto, tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º
n.º 3 do CC), seguiremos de perto o essencial da argumentação jurídica aduzida nessa jurisprudência
a que se adere.
Vejamos.
Prescreve o n.º 1 do artigo 89.º do CPPT:
“Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou
impugnação judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente aplicado na compensação das
suas dívidas à mesma administração tributária, salvo se pender reclamação graciosa, impugnação
judicial, recurso judicial ou oposição execução da dívida exequenda ou esteja ser paga em prestações,
devendo a dívida exequenda mostrar-se garantida nos termos deste Código”.
No caso dos autos, resulta do probatório que o prazo para pagamento da dívida decorrente da
liquidação adicional de IRC terminava 31/10/08, a execução fiscal foi instaurada a 25/11/08 e a compensação da dívida operada a 3/012/08.
Significa isto que, na realidade, tal compensação ocorreu em momento anterior ao termo do
prazo para impugnar a liquidação (29/01/09), e numa altura em que ainda se mostrava inviabilizada a
prestação de uma garantia idónea tendo em atenção que a executada tão pouco fora objecto de citação
(D) do probatório).
Decorre do supra exposto que os prazos que a ora recorrida tinha para impugnar a liquidação adicional em questão e prestar a garantia sofreram uma diminuição muito significativa, tendo em atenção
que só através da respectiva verificação cumulativa a recorrente poderia impedir a compensação.
Em face da amplitude dessa diminuição será que é legítima a interpretação do n.º 1 do artigo 89.º
do CPPT que dê guarida a um objectivo cerceamento dos direitos e garantias processuais da recorrente,
com inevitáveis reflexos lesivos nas suas possibilidades de defesa perante uma actuação agressiva da
administração tributária, como acontece no caso da compensação?
A este propósito, após citar o acórdão n.º 386/2005, do Tribunal Constitucional que se pronunciou
pela constitucionalidade material do n.º 1 do artigo 89.º do CPPT, Jorge Lopes de Sousa, na anotação 9 a
esse normativo, no seu CPPT, anotado e comentado, defende: “Parece, porém, que a interpretação que
se deve efectuar do n.º 1 deste artigo 89.º, não é essa, pois, a proibição de efectuar a compensação se
pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida
exequenda exprime uma intenção legislativa de a compensação só se dever efectuar relativamente a
dívidas sobre as quais não haja controvérsia. Por isso, está ínsito naquele n.º 1, que a compensação
não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou
administrativa do acto de liquidação da dívida em causa”.
Como também assinala o mesmo autor na anotação 7 ao mesmo artigo”-Por outro lado, não se
pode admitir que ocorra uma privação coerciva de um direito de crédito, como sucede nos casos de
compensação forçada previstos no artigo 89.º, sem que sejam concedidas ao afectado por ela todas
as garantias de defesa que são concedidas à generalidade dos executados fiscais”.
Como assim, o entendimento propugnado pela recorrente Fazenda Pública redundaria numa
diminuição irrazoável e desproporcionada dos meios de defesa e impugnatórios da recorrente, com
potencialidade para lesar de fora irreversível os seus direitos, já que não precludindo embora a possibilidade de vir a contestar a dívida executada e não importando numa perda definitiva do valor do
seu crédito, a verdade é que a privação no momento certo do correspondente montante pode ocasionar
graves problemas de liquidez de empresas como a recorrente e, em última análise, comprometer a sua
sobrevivência económica.
Daí que se tenha de concluir pela inadmissibilidade de compensação de dívidas de tributos por
iniciativa da administração tributária antes de esgotado o prazo de impugnação judicial, sob pena de
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violação dos princípios constitucionais da igualdade e do acesso ao direito a uma tutela jurisdicional
efectiva (artigos 13.º. 20.º e 268.º, n.º 4 da CRP).
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, a sentença
recorrida.
Custas a cargo da Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
bosa.

Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Jorge Lino — Lúcio Bar-

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Nulidade de citação. Fundamentos de oposição. art. 23º, 4, da LGT. Convolação.
Sumário:
I — Tendo o recorrente suscitado na petição inicial a nulidade da citação, mas tendo
baseado o seu pedido exclusivamente em fundamentos de oposição à execução,
deve proceder-se à respectiva convolação, se tempestiva.
II — A alegada ilegalidade da reversão, efectuada ao abrigo do art. 23º, 4, da LGT, é
fundamento de oposição à execução.
Processo n.º 522/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrida: Abel Augusto Dias Sampaio.
Relator: Exmº Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ABEL AUGUSTO DIAS SAMPAIO, identificado nos autos, citado como executado, por reversão, num processo executivo, para deduzir, querendo, oposição à execução, veio deduzir a nulidade
da citação, junto do TAF de Braga.
O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou provado e procedente o incidente de execução, anulando a
citação e os actos subsequentes.
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso para o TCA – Norte, tendo o Senhor
Procurador da República formulado as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
I. A sentença em crise anulou o despacho de reversão atento o infundado do mesmo.
II. Tal corresponde, no entanto, a um julgamento que, na substância, se deve situar em sede de
oposição e não de um incidente inominado da execução fiscal, como é o caso presente.
III. Assim, violou o disposto nos artigos 97, n. 2, da LGT, 151, n. 1, e 204, n. 1, ambos do
CPPT.
IV. Deve, pois, ser revogada e substituída por outra que decrete a improcedência do incidente ou
o convole em oposição se tal for viável.
Não houve contra-alegações.
O TCA considerou-se hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.
Subiram então os autos a este STA.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Foi deduzida execução fiscal n. 3476200001041312 contra a devedora original Barroso &
Leite, Lda., por dívida proveniente de IVA, do ano de 2001 e de coimas fiscais, do ano de 2000, no
valor global de 55 353.12 €;
2. Em 05.08.2003 foi proferido o Projecto do Despacho de Reversão, no qual constava que (…)
Face aos elementos existentes, verifica-se não serem conhecidos bens penhoráveis neste concelho
nem em qualquer outra parte, pertencentes à executada (…) fls.. 24 e 25 dos PEF que aqui se dá por
integralmente reproduzido;
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3. Em 20/06/2006, a Administração Fiscal no âmbito da execução fiscal, através do ofício 3431,
procedeu à citação nos termos do art. 191º do CPPT, documento constante de fls.. 26/28 do PEF apenso,
que aqui se dá por integralmente reproduzido;
4. O despacho de reversão, datado de 16.06.2006, e nada diz quanto aos fundamentos da reversão;
5. O presente incidente foi apresentado nos Serviços de Finanças em 25.07.2006;
3. O recorrente suscitou, perante o tribunal, a nulidade da citação.
Escreveu o seguinte na sua petição:
1. O oponente é formalmente responsabilizado pelas dívidas em questão, mediante um fenómeno
de “substituição fiscal” (cfr. art. 159º do Código de Procedimento e de Processo Tributário), que a faz
“ex-post” ser também destinatária passiva da execução.
2. Simplesmente, se assim foi, verdade é que o acto da citação é completamente omisso quanto
à alegação de falta ou insuficiência de bens penhoráveis que sempre seria exigível, nos termos dos
artºs 22º n. 4 e 23º n. 2 da LGT.
3. Com efeito, o oponente deparou-se com um quadro vazio quanto aos fundamentos da reversão.
4. Acresce que a certidão de dívida que acompanha o título executivo não faz referência aos períodos a que se refere a dívida nem sequer o modo para chegar a tal importância.
5. O circunstancialismo descrito nos artigos anteriores determina a inexistência de força executiva
do título nos termos do disposto no art. 163º n. 1 alínea e) do CPPT e a nulidade por falta de citação
e falta de requisitos essenciais do título executivo, prevista no art. 165º n. 1, alínea a) e b) do CPPT
(cfr. Os artºs 195º do CPC, 249º, n. 1, alínea d) e 251º, n. 1, alínea a) e b) do CPT), devendo como tal
ser decretada.
Pois bem.
A petição alicerça-se em fundamentos da oposição.
Como decorre expressamente da referência ao art. 23º, n. 4, da LGT.
Demais que os restantes fundamentos apontados na dita petição são inequivocamente fundamentos
de oposição à execução fiscal.
Certo que o recorrente faz referência a normativos que têm a ver com a citação e respectiva
nulidade.
Porém, e como dissemos, os fundamentos apontados são fundamentos de oposição à execução,
pelo que a referência aos preceitos legais referidos não têm a virtualidade de alterar os dados do problema.
E se para a nulidade de citação havemos de convir que a mesma haveria de ser conhecida no
processo de execução, pela competente autoridade fiscal, com recurso para o Tribunal, certo é que a
oposição, ela sim, é conhecida pelo tribunal.
É verdade que o recorrente defende que se está perante um incidente de nulidade de citação.
Mas, como acima dissemos, os fundamentos indicados são de oposição.
Assim sendo, há que proceder à respectiva convolação, como é consentido pelo art. 98º, n. 4, do
CPPT.
E, estando nós perante a tempestividade do meio processual próprio (oposição à execução fiscal)
será esse o modo como o processo se deverá desenvolver.
Essa tempestividade afere-se em função da data da entrada em tribunal da referida petição inicial,
conjugada com a data em que o recorrente foi notificado para exercer o direito de audição.
Dos elementos constantes do processo administrativo parece poder concluir-se que o despacho de
reversão se confunde com a própria citação por reversão (vide fls. 26 e 27 do processo administrativo
apenso), a qual nunca ocorreu antes de 20/6/2006, como decorre do carimbo dos correios aposto no
documento respectivo (vide fls. 28 do dito processo administrativo).
Por sua vez, a petição de execução deu entrada na competente repartição de finanças em 25 de
Julho de 2006.
Ora, como decorre do n. 1, alínea a) do art. 204º do CPPT, a oposição deve ser deduzida no prazo
de 30 dias a contar da citação pessoal.
Ora, assim sendo, como parece que é, e porque o prazo de 30 dias é um prazo de natureza judicial
e não de natureza administrativa, a petição é tempestiva.
Questão que não vem aflorada é aquela de saber se não deveria antes entender-se a petição como
um pedido dirigido indevidamente ao juiz, quando deveria ser antes matéria para decisão administrativa,
pelo que a petição deveria ser remetida à execução para eventual decisão do órgão competente da autoridade fiscal, sendo então a reclamação (artºs. 276º e ss. do CPPT) o meio indicado para o interessado
reclamar contra a dita falta de audição da reversão do executado (com a respectiva fundamentação
– ou falta dela).
Mas havemos de convir, como vem entendendo uniformemente este STA, que assim não é.
Ou seja: é na oposição à execução fiscal que se deve conhecer dessa falta de audição.
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Por um lado, o próprio teor literal do n.º 1 do art. 277º, ao referir que o prazo para reclamação
se conta da notificação do acto, inculca que não se previu a aplicabilidade daquela reclamação na
sequência do acto de citação e é através da citação, e não de notificação, que tem de ser comunicado
ao revertido o acto que decide a reversão, como se determina expressamente na parte final do n.º 4 do
art. 23º da L.G.T..
Por outro lado, mesmo os vícios de ordem formal que possam afectar o despacho que ordena a
reversão (como a incompetência, a falta de fundamentação ou de prévia audição do revertido (exigidas
pelo art. 23º, n.º 4, da L.G.T.) ou a ilegitimidade do exequente parecem poder constituir fundamentos
de oposição à execução fiscal enquadráveis na alínea i) do n.º 1 do art. 204º deste Código.
A isto acresce que no art. 208º, n.º 2, deste Código prevê-se a possibilidade de o órgão da execução
fiscal poder revogar o acto que tenha dado fundamento à oposição, que, nos casos de reversão, parece
ser o acto que a determina. A ser assim, estar-se-á perante um reconhecimento de que é no processo de
oposição que se deverá conhecer da legalidade do despacho que ordena a reversão.
Ainda no mesmo sentido aponta a função processual da oposição à execução fiscal que,
embora com tramitação autónoma em relação ao processo executivo, funciona na dependência
deste, como uma contestação à pretensão do exequente, como vem entendendo o Supremo Tribunal Administrativo. Por isso, a oposição à execução fiscal estará naturalmente vocacionada,
como contestação que é, para a invocação de quaisquer fundamentos que possam servir para
contrariar a pretensão executiva, independentemente do seu carácter substantivo ou adjectivo
(art. 487º do CPC), à semelhança do que sucede com o processo civil, em que a oposição do
executado é o meio processual adequado para a invocação de qualquer falta de pressupostos
processuais (art. 813º, alínea c), do C.P.C.).
Finalmente, e será o argumento mais relevante, a própria tramitação da reclamação, prevista
nos artºs 276º a 278º, designadamente a subida a final, após a venda (art. 278º, n.º 1), parece não ser
minimamente adequada à satisfação dos interesses dos revertidos, não se justificando que, estando-se
perante casos de possível ilegalidade da reversão, à semelhança do que sucede nos casos arrolados no
n.º 1 do art. 204º, não lhes seja dada protecção idêntica à que é concedida na sequência da oposição,
nomeadamente a suspensão do processo de execução fiscal após a penhora ou prestação de garantia
(artºs. 212º e 169º, nºs 1, 2, 3 e 5, deste Código).
Esta inadequação da reclamação para assegurar uma tutela efectiva dos interesses dos revertidos,
imporá uma opção pela oposição, por ser o meio mais adequado, a que se deve dar preferência por
força do preceituado no n.º 2 do art. 97º da L.G.T.”
Sendo assim, é correcto concluir que a reclamação não é o meio processual adequado para reagir
contra a legalidade do despacho que ordena a reversão, mas sim a oposição à execução fiscal (1).
É certo que será de equacionar a eventual litispendência, como refere o recorrente, quando escreve
expressamente o seguinte nas respectivas alegações:
“Acresce que na dita oposição, ainda pendente, veio o recorrido questionar, precisamente, parte
das dívidas aqui em exame (IVA de Outubro, Novembro e Dezembro de 2000 e de Fevereiro de 2001)
com idêntica argumentação, ou seja, esgrimindo (como neste incidente) que o despacho de reversão era
nulo na medida em que omitira a necessária justificação e não indicava os lapsos temporais concretos
donde haviam emergido as dívidas em apreço.
“Ora, nos presentes autos, a decisão sob censura acolheu, de igual forma, o primeiro dos indicados argumentos anulando a citação porque o despacho de reversão não estava dotado de motivação
bastante.
“Por isso mesmo, e uma vez recebido o incidente, era outrossim mister ponderar a eventual
litispendência, atenta a virtualidade de repetição da causa à luz do preceituado no art. 498 do C. de
Processo Civil”.
Mas havemos de convir que este Supremo Tribunal não possui elementos bastantes para conhecer dessa eventual litispendência, que apenas poderá ser conhecida pelo Mm. Juiz, após efectuada a
respectiva convolação.
3. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
anular todo o processado a partir da petição inicial, ordenando-se a convolação dos autos em processo
de oposição à execução fiscal, prosseguindo os mesmos nesta forma processual.
Sem custas.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Lúcio Barbosa — (relator) — Jorge Lino — Brandão de Pinho.
(1) Vide acórdão deste STA de 27/5/2009 (rec. n. 448/09) e outra jurisprudência aí citada
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Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Recurso em 3.º grau de jurisdição. Incompetência em razão da hierarquia.
Sumário:
Mau grado o disposto no artigo 678.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, não é admissível recurso da decisão do Tribunal Central Administrativo, ainda que com
fundamento em violação das regras de competência em razão da hierarquia, se este
tribunal decidiu em segundo e último grau de jurisdição.
Processo n.º: 539/09-30.
Recorrente: Dinoembal — Embalagens Produtos Agrícolas, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I — DINOEMBAL — Embalagens de Produtos Agrícolas, L.da, com os sinais dos autos, não se
conformando com o acórdão do TCAS que negou provimento ao recurso por si interposto da decisão
proferida pelo Mmo. Juiz do TAF de Leiria que julgou improcedente a reclamação deduzida contra despacho do Serviço de Finanças de Leiria que lhe indeferiu a pretensão de reconhecimento da prescrição
da dívida exequenda, referente a IRC de 1996, dele vem interpor recurso para este STA, formulando
as seguintes conclusões:
i) O Recorrente não concorda com o douto acórdão recorrido o qual decidiu desatender em absoluto
a arguição de nulidade decorrente da incompetência absoluta do TCA (Sul) Para conhecer do objecto
do recurso tempestivamente apresentado.
ii) Sendo a incompetência absoluta de conhecimento oficioso, tal como dispõe o artigo 102.º do
CPC e o artigo 16.º do CPPT e não tendo o Tribunal a quo detectado o erro antes da prolação do douto
acórdão, deveria tê-lo feito, salvo o devido respeito por entendimento diverso, quando foi alertado
para o mesmo pelo ora Recorrente, por não se encontrar impedida de o fazer, ademais porque o douto
acórdão ainda não havia transitado em julgado.
iii) Ainda que não suscitasse oficiosamente a incompetência em causa deveria, em alternativa,
apesar da douta decisão admitir recurso ao abrigo do artigo 687.º, n.º 2 do CPC, convolar o peticionado
para recurso para o STA nos termos do artigo 687.º, n.º 3 in fine do CPC, ademais porque quando foi
suscitado o vício pela Recorrente o douto acórdão ainda não havia transitado em julgado.
iv) Violou, assim, o TCA (Sul) As regras da competência em razão da hierarquia ao não conhecer a sua incompetência absoluta para conhecer da questão de direito — prescrição — invocada nas
alegações de recurso apresentadas pela Recorrente em 17 de Novembro de 2008 e convenientemente
dirigidas ao STA (artigo 102.º do CPPT e artigo 16.º do CPPT).
v) Violação de lei que nos termos do artigo 678.º, n,.º 2, alínea a) Possibilita a interposição de
recurso para o STA.
vi) Devendo o respeitado Tribunal (STA) Declarar a incompetência absoluta do TCA (Sul) Ordenando a substituição do douto acórdão recorrido por outro que determine a incompetência deste
Tribunal — TCA (Sul) — para apreciação da questão de direito suscitada no recurso dirigido pela
recorrente ao STA em 17 de Novembro de 2008, ordenando-se, em consequência, a subida deste a este
respeitado Tribunal.
vii) O douto acórdão recorrido violou, assim, os artigos 120.º e 687.º, n.º 3, ambos do CPC, bem
como o artigo 16.º do CPPT.
Contra-alegando, veio a Representante da Fazenda Pública defender que o presente recurso, porque
em terceiro grau de jurisdição, não deve ser admitido ou, se assim se não entender, deve o mesmo ser
considerado improcedente face ao bem decidido desatendimento da arguida nulidade.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste STA emite parecer no sentido de que o recurso deve ser
rejeitado.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II — Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) Os Serviços Fiscais de Leiria 2 instauraram, em nome da sociedade aqui reclamante o processo de execução fiscal n.º 3603200201031465, por dívida de IRC, do ano de 1996, no valor de
€ 35.994,73 — cf. docs. juntos a fls. 14, 15 e 22 e segts.
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B) A reclamante interpôs Impugnação Judicial, em 06-02-2002, como resulta do carimbo de fls. 2,
na p.i., e documentos do respectivo processo, ora junto e vem afirmado e comprovado, pela própria
reclamante — cf. docs. de fls. 18.
C) A impugnação referida em B) Foi objecto de recurso de decisão desta instância, para o TCA-S,
e findou mediante o Acórdão de 19-06-2007, desse mesmo tribunal superior, porquanto tendo a impugnante interposto, sobre o mesmo, o recurso de oposição de julgados, foi o mesmo julgado deserto
pelo mesmo TCA-S, por despacho de 26-11-2007 — cf. fls. 84/ss e 127, dos autos de impugnação e
doc. de fls. 76 dos presentes autos.
D) A reclamante prestou garantia idónea, no processo de execução, para efeitos de suspensão do
processo, com a penhora do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Carvide, sob o
artigo 1219 — cf. docs. de fls. 16, 25 a 28 e certidão da Conservatória do R. Predial de fls. 31 a 34.
E) A penhora do imóvel referido em D) Como garantia foi efectuada no dia 07-05-2003 e foi
devidamente registada e notificada — cf. auto de penhora e doc. juntos a fls. 35 e 36 e ainda 37 e verso
a 48.
F) Está junto aos presentes autos o processo de impugnação acima referido, conforme foi judicialmente determinado.
G) O processo de impugnação judicial, a que se faz alusão nas precedentes alíneas e, particularmente, na imediatamente antecedente, foi remetido pelo TT de 1.ª Instância de Leiria ao TAF da mesma
cidade, em 2003DEZ31, tendo, no último, sido recebido e aberta conclusão em 2004JAN26 — cf. fls. 50
e 50 (em duplicado) Dos autos de impugnação juntos.
H) Após a referida data de 2004JAN26, o processo de impugnação apenas voltou a ser tramitado
em 2007JAN08 — cf. as referidas fls. 50 duplicadas.
I) Desde a data da sua introdução em juízo — 2002FEV06 — até à data de 2003DEZ31, o processo
de impugnação referido nunca esteve sem tramitação por período equivalente a um ano — cf. fls. 2 a
49 do processo de impugnação junto.
J) O processo de execução, mencionado em A) Que antecede, foi instaurado em SET2002 — cf.
fls. 14 dos autos.
III — Vem o presente recurso interposto do acórdão do TCAS que decidiu desatender a arguição
de nulidade decorrente da sua incompetência absoluta para conhecer do objecto do recurso tempestivamente apresentado pela ora recorrente da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Leiria que lhe julgou
improcedente a reclamação que houvera deduzido contra despacho do Adjunto do Serviço de Finanças
de Leiria, datado de 2008/8/07, que, por seu turno, lhe indeferiu a pretensão do reconhecimento da
prescrição da dívida exequenda, referente a IRC de 1996.
Alega a recorrente que, sendo a incompetência absoluta de conhecimento oficioso, tal como dispõe o artigo 102.º do CPC e o artigo 16.º do CPPT e não tendo o Tribunal a quo detectado o erro antes
da prolação do douto acórdão, deveria tê-lo feito, salvo o devido respeito por entendimento diverso,
quando foi alertado para o mesmo pelo ora recorrente, por não se encontrar impedida de o fazer, ademais
porque o douto acórdão ainda não havia transitado em julgado.
Caso assim não o entendesse, deveria, então, o Tribunal a quo, em alternativa, apesar da douta
decisão admitir recurso ao abrigo do artigo 687.º, n.º 2 do CPC, convolar o peticionado para recurso
para o STA nos termos do artigo 687.º, n.º 3 in fine do CPC, ademais porque quando foi suscitado o
vício pela recorrente o douto acórdão ainda não havia transitado em julgado.
Contra-alega a representante da Fazenda Pública, invocando, desde logo, a inadmissibilidade do
recurso.
Vejamos. Há que conhecer, em primeiro lugar, da admissibilidade do recurso.
Como demonstram os autos, o acórdão recorrido conheceu de recurso de decisão de um TAF, ou
seja, foi proferido em 2.º grau de jurisdição, tendo a petição de reclamação sido apresentada muito após
15/9/2007, já que o acto reclamado — despacho do Adjunto de Finanças do SF de Leiria ser datada
de 7/8/2008.
Ora, o Decreto-Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, extinguiu, no contencioso tributário, o terceiro
grau de jurisdição, sendo que tal extinção produz efeitos relativamente aos processos instaurados após
a sua entrada em vigor — artigo 120.º do ETAF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/84, de 27 de Abril,
na redacção dada por aquele primeiro diploma legal, o qual entrou em vigor em 15 de Setembro de
1997, nos termos do seu artigo 5.º e da Portaria 398/97, de 18 de Junho.
Assim, o presente recurso, porque em terceiro grau de jurisdição, não é admissível.
Certo que ele vem interposto nos termos do artigo 678.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, ex
vi do artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, “com fundamento em
violação das regras de competência em razão da hierarquia”.
E que aquele n.º 2 dispõe que o recurso é sempre admissível, seja qual for o valor da causa, se
tiver por fundamento a violação das regras de competência, nomeadamente em razão da hierarquia,
como é o caso.
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Todavia, como se afirma no acórdão deste STA de 24/11/2007, no recurso 83/06, «tal tem de
entender-se subordinantemente à respectiva jurisdição, ou, de outro modo, dentro dos respectivos
graus de jurisdição.
Como é sabido, são as leis orgânicas e estatutárias específicas que estabelecem a medida de
jurisdição por cada categoria e espécie de tribunais, determinando a categoria dos pleitos que a cada
um deles é destinada.
Neste sentido, a respectiva competência, em geral, resulta da medida de jurisdição atribuída aos
diversos tribunais, repartindo o poder judicial que, em bloco, pertence ao seu conjunto.
Cfr. Manuel Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, pp. 88-89.
As regras de competência judiciária, em razão da hierarquia, são pois as atinentes à distribuição
das matérias pelas diversas espécies de tribunais dispostos verticalmente.
Pelo que, onde não há jurisdição, não pode haver competência.
Aquela possibilidade de recurso só pode, pois, equacionar-se com relação, ou até, ao tribunal
que constitua o último grau de jurisdição.
E tanto assim é que o dito artigo 678.º, n.º 2, admite sempre o recurso, “seja qual for o valor das
causas”, reportando-se, pois, como logo resulta do seu n.º 1, às alçadas.
Aí, porém, há jurisdição, ou seja, só o valor da causa — o mesmo é que dizer, o regime das
alçadas — impediria o recurso que, de outro modo, seria admissível.
Não é assim no caso dos autos, abolido que foi, nos preditos termos, o terceiro grau de jurisdição.
Objecta a recorrente que tal entendimento consequência que a questão da competência em razão
da hierarquia não será objecto de qualquer apreciação jurisdicional, em recurso entenda-se, já que o
Tribunal Central Administrativo — Sul se considerou competente.
Todavia, tal sempre sucede quando a questão seja apreciada em último grau de jurisdição.
Se a questão da incompetência fosse decidida primariamente pelo Supremo Tribunal Administrativo, obviamente que a respectiva apreciação jurisdicional por aí se quedaria.
E o mesmo se tem de passar, no caso, face à decisão do Tribunal Central Administrativo, uma
vez que julgou em último grau de jurisdição.
Pelo que se não concretiza qualquer violação do direito de acesso aos tribunais e tutela jurisdicional efectiva consagrado nos artigos 20.º, n.º 1, e 268.º, n.º 4, da Constituição da República
Portuguesa.
O Tribunal Central Administrativo, ao julgar a causa, fê-lo no entendimento da sua competência
que, assim, ao menos implicitamente julgou.
Por outro lado, aqueles direitos — como repetidamente vem afirmando o Tribunal Constitucional -, não implicam a obrigatoriedade, para todas as decisões, de um duplo grau de jurisdição — cf.
elencagem em Constituição da República Portuguesa — anotada, J.J. Almeida Lopes.
“Prevendo a Constituição tribunais de recurso, o legislador está impedido de eliminar pura e
simplesmente a faculdade de recorrer em todo e qualquer caso ou de a inviabilizar na prática, mas já
não está impedido de regular, com larga margem de liberdade, a existência dos recursos e a recorribilidade das decisões” — cf. o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 31/87, publicado no Boletim do
Ministério da Justiça 363-191 — nem, muito menos, que esteja constitucionalmente garantido o triplo
grau de jurisdição — cf. acórdão n.º 51/88, ibidem, 375-109.
Por fim, a garantia do recurso contencioso consagrada no artigo 284.º, n.º 4, da Constituição,
tendo por conteúdo a possibilidade de acesso aos tribunais para defesa dos direitos, não está prejudicada uma vez que, no caso, está até garantido o duplo grau de jurisdição.».
Termos em que, face ao exposto, e uma vez que o despacho de admissão do recurso não vincula
este Tribunal (n.º 4 do artigo 687.º do CPC), acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em, dada a inadmissibilidade do recurso, dele não tomar conhecimento.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Recurso em 3.º grau de jurisdição. Admissibilidade do recurso. Omissão de pronúncia.
Alteração da matéria de facto. Taxa por emissão de alvará de loteamento e por realização de infra-estruturas urbanísticas. Compensação. Área bruta de construção.
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Sumário:
I — Tendo a impugnação sido apresentada em 4 de Setembro de 1997, é admissível
o recurso em 3.º grau de jurisdição pois a extinção deste no contencioso tributário apenas produz efeitos relativamente aos processos instaurados a partir de
15/9/1997.
II — Não se verifica omissão de pronúncia se o tribunal se pronunciou sobre todas as
questões invocadas pela recorrente, ainda que não aluda a todos os argumentos
aduzidos por esta.
III— A decisão do tribunal de 1.ª instância sobre a matéria de facto pode ser alterada
pelo tribunal de 2.ª instância se do processo constarem todos os elementos de prova
que serviram de base à decisão sobre os pontos da matéria de facto em causa.
IV — A taxa por realização de infra-estruturas urbanísticas é uma verdadeira taxa e
não um imposto.
V — De acordo com os n.ºs 3 e 4 do Regulamento de Taxas em causa nos autos, considera-se área bruta de construção o somatório das áreas de todos os pisos, incluindo
zonas de sótão, cuja utilização seja possível nos termos do artigo 79.º do RGEU,
excluindo-se daquele cálculo, porém, os terraços descobertos, as zonas de sótão
cuja utilização não seja possível nos termos referidos, os serviços técnicos e os
espaços livres de uso público cobertos.
VI — As áreas das caves, como pisos que são, ainda que destinadas a estacionamento,
devem ser computadas para efeitos de área bruta de construção, se tal estacionamento não for de uso público livre.
VII — Nos termos conjugados do disposto nos artigos 16.º do DL 441/98, de 29/11, e
11.º e segts. da Tabela Anexa ao Regulamento de Taxas, para a válida aprovação
de uma operação de loteamento, o loteador deve ceder gratuitamente ao Município parcelas de terreno para a realização de obras de infra-estruturas e para a
instalação de equipamentos públicos.
VIII — Caso existam já todas as obras de infra-estruturas necessárias ou não se justifique
a localização de qualquer equipamento público, não há lugar a cedências para
esses fins, ficando, no entanto, o loteador obrigado a pagar à Câmara Municipal
uma compensação, em numerário ou espécie, nos termos definidos no Regulamento
de Taxas.
Processo n.º: 991/07-30.
Recorrente: Sociedade Imobiliária de Buarcos, Lda.
Recorrido: Câmara Municipal da Figueira da Foz.
Relator: Exmº Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A Sociedade Imobiliária de Buarcos, Lda., com os sinais dos autos, inconformada com o acórdão do TCAS de 29/5/2007 que, concedendo provimento ao recurso interposto pela Câmara Municipal
da Figueira da Foz da sentença proferida pelo Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de 1.ª Instância de
Coimbra, julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida e, em consequência, manteve as
liquidações das taxas efectuadas por aquela, referentes a emissão de alvará de loteamento, realização
de infra-estruturas urbanísticas e compensações, ao abrigo do Regulamento de Taxas sobre Obras Particulares, Loteamentos e de Compensações Urbanísticas, dele vem interpor recurso para este Tribunal,
formulando as seguintes conclusões:
1) O TCA-Sul aditou o seguinte facto:
“N) A área de estacionamento referida na alínea C) supra (…), destinando-se a utilização privada, conforme informação de fls. 181 a 186, que remete para a indicação do próprio loteador nas
plantas de apresentação do loteamento, documentos onde vêm discriminadas as várias áreas e as suas
finalidades.”.
2) Tal “facto” – que traduz uma qualificação jurídica – reproduz a interpretação da Recorrida na
sua “informação de fls. 181 a 182”, à qual a Recorrente, desde sempre, se opôs e que constitui uma das
questões nucleares dos presentes autos.
3) Concretamente, a de saber se os estacionamentos em cave, localizados num espaço urbanizável
para fins urbano-turísticos UZ-2, são qualificados como “espaços livres de uso público”, integrando,
assim, a exclusão prevista no n.º 4 do art.º 2.º da Tabela Anexa.
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4) Pelo que deve, nesta parte, ser mantida a matéria de facto assente pelo Tribunal Tributário
de 1.ª Instância de Coimbra, por flagrante violação do disposto no art.º 712.º, n.º 1, alínea a) do Cód.
Proc. Civil.
5) A deliberação da Recorrida, de 21 de Maio de 1997, é ilegal, por vício de forma resultante da
preterição da formalidade essencial da audiência de interessados, que constitui nulidade (art.º 133.º,
n.º 2, alínea d) do CPA), competindo ao TCA-Sul apreciar tal vício. Ao não o ter feito, o acórdão ficou
ferido de nulidade, por omissão de pronúncia, nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do Cód. Proc.
Civil.
6) A Recorrida liquidou à Recorrente, a título de Taxa pela emissão do alvará de loteamento (“Taxa
Individual”), o montante de Esc. 119.892.000$00, porque considerou que as áreas de estacionamento
estavam incluídas na área bruta de construção, conceito que define a sua base de incidência.
7) Contudo, da área bruta de construção são excluídos “os espaços livres de uso público cobertos
pela edificação” (n.º 4 do artigo 2.º da Tabela Anexa).
8) Os espaços cobertos pela edificação – como os estacionamentos dos autos – determinam, desde
logo, que o acesso a essas áreas esteja dependente das condições de acesso à edificação. O conceito de
“espaços livres de uso público” não assenta, portanto, na ausência absoluta de condicionalismos, ou
na sua utilização por toda e qualquer pessoa, em quaisquer termos.
9) Trata-se, com efeito, de espaços que não têm uma utilização ou utilidade individualizadas.
Como é o caso dos estacionamentos dos autos.
10) Por outro lado, o Regulamento de Edificações – aprovado pela Assembleia Municipal da Figueira da Foz em simultâneo com o Regulamento de Taxas e a Tabela Anexa – considera expressamente
o estacionamento como um tipo, entre outros, de espaço público (art.º 64.º, n.º 3).
11) A coerência do ordenamento jurídico municipal implica que, se os estacionamentos são qualificados como espaços públicos num regulamento, o sejam também num outro regulamento conexo,
aprovado em simultâneo, pela mesma entidade.
12) Tal conclusão assume particular relevância nos presentes autos visto que, aqui, se trata de um
Espaço urbanizável para fins urbano-turísticos – UZ2 (art.º 46.º do Regulamento do Plano de Urbanização da Figueira da Foz) e, neste, os estacionamentos são espaços públicos.
13) Aqui “o estacionamento é oferecido a uma gama flutuante de utentes desprovidos (…) de
qualquer relação fixa com o local.” (Prof. Sérvulo Correia). Por isso, “A densidade de estacionamento
é simplesmente função da superfície de pavimento.
14) Ela constitui um ónus incidindo sobre o urbanizador em prol da utilidade pública em vez de
um complemento de unidades habitacionais, susceptível de contribuir para o seu valor de mercado
graças à utilidade individualizada que representa.” (Idem).
15) Acresce que, se a área de estacionamento é expressamente excluída da “Superfície de pavimento” (conceito no qual assenta a definição do Índice de utilização bruto, cujo propósito é absolutamente idêntico ao da Área bruta de construção), referida no art.º 8.º do Regulamento do Plano
de Urbanização da Figueira da Foz, ela deve também ser excluída do cômputo desta Área bruta de
construção, referida na Tabela Anexa.
16) A Recorrida liquidou também à Recorrente, a título de Taxa pela realização de infra-estruturas
urbanísticas (TRIU), o montante de Esc. 299.730.000$00, invocando, para o efeito, o artigo 9.º da
Tabela Anexa.
17) Contudo, in casu a realização das infra-estruturas coube à ora Recorrente. Por isso, foi esta
intimada a prestar caução no valor de Esc. 781.434.025$00, respeitante à realização daquelas obras
(Alíneas F e G dos Factos provados).
18) Ora, as taxas não são impostos. “As taxas são prestações coactivamente estabelecidas por
lei ou regulamento como contrapartida por serviço público pela utilização de bens públicos ou semi-públicos ou pela remoção de um obstáculo jurídico.” (Ac. do STA de 19/1/94, ADSTA 396, 1412) e
nenhuma destas situações se verifica no caso concreto.
19) Aqui “A Câmara não faz, não tem de fazer, nem vai fazer, quaisquer obras de infra-estruturas
urbanísticas. Por isso é óbvio que não tem que receber nenhuma taxa. (Prof. Freitas do Amaral), pelo
que a decisão recorrida violou, entre outros, o art.º 11.º, alínea a) da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, o art.
º 32.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, com a redacção da Lei n.º 26/96, de 1 de
Agosto, e o art.º 9.º da Tabela Anexa.
20) De todo o modo, mesmo que houvesse incidência da TRIU, o que só por mera hipótese de
raciocínio se considera, o seu cálculo estaria incorrecto por incluir o espaço de estacionamento na área
bruta de construção.
21) A Recorrida liquidou, por último, a quantia de 212.949.096$00, relativa à compensação
prevista no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, conjugado com o artigo 13.º
da Tabela Anexa.
22) O Tribunal ad quem não se pronunciou sobre a questão subjacente à liquidação das compensações, que se traduzia na análise dos pressupostos da exigibilidade das compensações. O Tribunal
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ignorou esta questão. Em consequência, o acórdão padece de nulidade, por omissão de pronúncia
(artigos 668.º, n.º 1, alínea d) e 660.º, n.º 2, ambos do CPC).
23) De qualquer forma, “No caso vertente, no entanto, há cedências que correspondem às obras
de urbanização definidas na alínea b) do art.º 32.º do Regime Jurídico, traduzidas em redes de abastecimento de água, gás, telefone, arruamentos, arranjos exteriores e saneamento; espaços verdes de utilização colectiva, equipamentos de utilização colectiva, arruamentos interiores e arruamentos exteriores,
e ainda parcelas destinadas ao domínio privado do Município.” (Alínea I) dos Factos provados).
24) Ora, a Lei é absolutamente clara ao determinar que, “Se o prédio a lotear já estiver servido
pelas infra-estruturas referidas na alínea b) do art.º 3.º ou não se justificar a localização de qualquer
equipamento público no dito prédio, não há lugar a cedências para esses fins, ficando, no entanto,
o proprietário obrigado a pagar à câmara municipal uma compensação, em numerário ou espécie
(…).” (Art.º 16.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, e art.º 1.º do Regulamento de
Taxas).
25) Assim, e como muito bem notou a sentença do Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Coimbra, “A compensação em causa só pode perfilar-se quando não haja lugar a cedências, por já haver
infra-estruturas, ou por não haver equipamentos públicos a localizar no prédio.”.
26) Ainda que, em teoria, se pudesse considerar que as cedências não tinham sido suficientes
– o que a Recorrente não invocou para fundamentar o acto de liquidação – “o caminho a seguir pela
Câmara nunca poderia ser o da cobrança de compensações, mas sim o da exigência de novas cedências. De facto, as compensações pagam-se quando as cedências não são necessárias, por já existirem
os bens que elas proporcionariam, e não quando há falta de terrenos a suprir por novas cedências.”
(Prof. Freitas do Amaral).
27) A decisão recorrida violou o art.º 16.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro,
o art.º 1.º do Regulamento de Taxas e o art.º 13.º da Tabela Anexa.
Contra-alegando, veio a Câmara Municipal da Figueira da Foz dizer que:
a) Um processo só pode considerar-se instaurado em juízo, independentemente do local onde
tenha sido entregue a petição inicial, quando em juízo possa ser conhecido e apreciado o que, naturalmente, e como decorre da Lei Processual e da jurisprudência superior, não ocorre (salvo processos
urgentes) durante o período de férias judiciais (“férias são férias …”), mas no primeiro dia útil após
aquele período;
b) Nos presentes Autos, os efeitos decorrentes da apresentação da p.i. no Serviço de Finanças da
Figueira da Foz reportam-se, à excepção da questão da tempestividade pois esta é regulada em norma
específica, ao primeiro dia útil após as férias judiciais do ano de 1997, ou seja a 15 de Setembro desse
ano;
c) Decorre das conclusões anteriores, que vigorava a extinção do 3.º grau de jurisdição – cfr.
artigo 103.º da LPTA, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro – quando o
processo de impugnação judicial a que se reporta o presente recurso deu entrada em Tribunal, pelo que
este recurso deve ser tido por inadmissível;
d) O Tribunal a quo bem julgou quando decidiu que se impunha uma diversa decisão da matéria
de facto fixada pelo Tribunal Tributário de Coimbra, em plena conformidade com a Lei Processual e
no âmbito dos seus poderes do Tribunal para conhecer e modificar questões de facto;
e) De acordo com a conclusão imediatamente anterior, não se assaca ao acórdão recorrido qualquer
violação do artigo 712.º do CPC, tanto mais que não se vislumbra como podia ser outro o sentido da
decisão do venerando Tribunal Central, pois uma vez distinguidas as áreas de estacionamento situadas
à superfície daquelas situadas em cave é imperativo que se conclua também que as áreas subterrâneas
não são de natureza pública, o que implica a consideração dessas áreas para efeitos da liquidação da
taxa individual;
f) Como é jurisprudência sine discrepante dos Tribunais Superiores, e bem decidiu o Tribunal
a quo, os recursos não se destinam a conhecer questões novas – i.é., levantadas em sede de recurso
– colocadas pelas partes;
g) Novamente de acordo com a unânime jurisprudência superior, consistindo uma eventual omissão
de pronúncia no não conhecimento de um vício extemporaneamente arguido – como sucede in casu
com a alegação pela ora Recorrente da violação do seu direito de audição prévia – a suposta nulidade
seria em todo o caso inoperante por não fazer sentido anular o acórdão recorrido para que o Tribunal
a quo proferisse nova decisão em que, para suprir a eventual omissão cometida, iria repetir que não
conhecia de tal vício porque não tinha de conhecer, dada a sua extemporânea alegação;
h) As áreas de estacionamento a construir em cave no interior das edificações previstas no loteamento constituem áreas dos pisos dessas mesmas edificações e estão, por isso, abrangidas na “área bruta
de construção” sobre a qual incide a referida taxa, nos termos do disposto nos n.ºs 1.3 e 2 do artigo 8.
º e no n.º 3 do artigo 2.º da Tabela Anexa do Regulamento de Taxas;
i) As áreas de estacionamento em cave não só se revelam passíveis de uma utilização particular,
como ainda aumentam consideravelmente a rendibilidade da construção licenciada;
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j) Ao contrário do que decorre da construção teórica proposta pela Recorrente, “espaços livres de
uso público cobertos pela edificação” não se confundem “partes comuns” do edifício;
k) Por “espaço livre” entende-se o espaço de acesso incondicionado, e não o de fácil acesso;
l) Por “uso público” entende-se aquele espaço que é posto à disposição de quem quiser, e não
apenas da generalidade de utilizadores do prédio em causa;
m) É totalmente irrealista, e puramente escolástico, pretender-se que o uso de um estacionamento
em cave por parte de quem habita ou pernoita num imóvel não consubstancia um benefício directo e
individualizado … quanto mais não seja porque a existência de garagem é, para efeitos fiscais (eg, de
IMI), um parâmetro para o coeficiente de qualidade e conforto de prédios para habitação;
n) A deliberação que aplicou a taxa individual pela emissão do alvará de loteamento não padece
da ilegalidade que lhe foi assacada uma vez que a ora Recorrida apenas liquidou aquele tributo sobre
as áreas de estacionamento a construir em cave no interior das edificações previstas no loteamento;
o) O acórdão recorrido fez uma correcta interpretação da matéria de facto, na medida em que,
distinguindo entre áreas de estacionamento previstas à superfície e áreas de estacionamento previstas
em cave, considerou a especial natureza e o destino funcional e económico destas últimas, as únicas
– repita-se – que foram objecto de liquidação de taxa;
p) Em consequência das conclusões anteriores, o Tribunal a quo fez uma correcta aplicação do
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 2.º, aplicáveis por remissão dos n.ºs 1.3 e 2 do artigo 8.º, da Tabela
Anexa do Regulamento de Taxas;
q) A Taxa pela Realização de Infra-Estruturas Urbanísticas (TRIU) é uma receita pública municipal
que se traduz na contraprestação, exigida aos promotores de cuja iniciativa particular resulte a ampliação
ou a transformação da malha urbana do município, pelas despesas de realização ou reforço das infra-estruturas gerais a cargo da Câmara Municipal, nada tendo a ver com as “obras de urbanização” a que
se refere o artigo 3.º, alínea b) do Decreto-Lei n.º 448/91, pelo que não existe qualquer duplicação de
tributação mas apenas uma correcta aplicação da Lei;
r) Não vigorava à data da liquidação da TRIU (1997) qualquer obrigação de fundamentar especificadamente o cálculo da taxa, nem em termos económico-financeiros;
s) O argumento de que o dever de fundamentação resultaria in casu da natureza da TRIU enquanto
taxa não colhe pois tal dever de fundamentar, como decorre da lei e a jurisprudência unanimemente
confirma, consubstancia-se e consome-se no momento da notificação da liquidação de um tributo, não
tendo a Recorrente alguma vez alegado qualquer insuficiência na notificação da liquidação da taxa
em causa;
t) Caberia sempre à Recorrente – e esta não o logrou fazer – a demonstração nos presentes Autos
da inexistência da realização de quaisquer obras de infra-estruturas pelos serviços municipais da ora
Recorrida;
u) De acordo com as conclusões anteriores, a liquidação da TRIU, nos termos regulamentares
devidamente aprovados, não padece de qualquer ilegalidade, como bem decidiu o acórdão recorrido;
v) Dá-se inteiramente por reproduzido, no que respeita à base de incidência adoptada para liquidação da TRIU, tudo quanto se concluiu a propósito da legalidade da liquidação da taxa por emissão
de licença, ou “taxa individual”;
w) Mostra-se contrária à CRP – por se encontrar em manifesta violação do princípio da igualdade
na repartição dos encargos públicos, princípio de valor constitucional como refracção que é do princípio geral da igualdade perante a lei previsto no artigo 13.º, n.º 1, da CRP – a interpretação da norma
constante no artigo 9.º da Tabela Anexa ao Regulamento de Taxas, segundo a qual a TRIU só pode
ser liquidada quando, por causa de um concreto loteamento, o Município tenha que realizar obras de
reforço ou melhoria das infra-estruturas já existentes, inconstitucionalidade esta que desde já se argúi
para todos os efeitos legais;
x) Nos termos conjugados do disposto nos artigos 16.º do Decreto-Lei n.º 441/98, de 29 de Novembro, e 11.º e ss. da Tabela Anexa ao Regulamento de Taxas, para a válida aprovação de uma operação
de loteamento, o loteador deve ceder gratuitamente ao Município parcelas de terreno, a dois distintos
títulos: por um lado, i) para a realização de obras de infra-estruturas, e por outro, ii) para a instalação
de equipamentos públicos;
y) Caso existam já todas as obras de infra-estruturas necessárias, ou não se justifique a localização de qualquer equipamento público no prédio, não há lugar a cedências para esses fins, ficando,
no entanto, o proprietário obrigado a pagar à Câmara Municipal uma compensação, em numerário ou
espécie, nos termos definidos no Regulamento de Taxas;
z) No caso sub judice, não obstante tenham sido cedidas as áreas legalmente previstas para a
construção das infra-estruturas necessárias, não se justificava a localização de qualquer equipamento
público no prédio loteado, não constando do projecto qualquer equipamento desse tipo;
aa) Assim sendo, a Recorrente constituiu-se na obrigação de pagar uma compensação à Câmara
Municipal;
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bb) Revelando-se insuficiente a compensação em espécie paga pela Recorrente, a Recorrida
deliberou converter em numerário o remanescente da compensação devida, que por aplicação da fórmula prevista no artigo 13.º da Tabela Anexa ao Regulamento de Taxas resultou na quantia liquidada:
212.949.096$00;
cc) Se não tivesse procedido deste modo – i.é, liquidado o remanescente de acordo com o estipulado
na Lei e no regulamento – a ora Recorrida teria, de forma grosseiramente inadmissível, contribuído
para o perdão de uma receita a seu favor, beneficiando patrimonialmente a ora Recorrente, em prejuízo
dos demais loteadores na mesma situação;
dd) O acórdão recorrido fez uma correcta interpretação e aplicação do disposto na alínea a) do
artigo 11.º da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, no n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de
Novembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, e bem assim na alínea b)
do artigo 7.º e no artigo 9.º da Tabela Anexa do Regulamento de Taxas;
ee) Não há qualquer omissão de pronúncia a respeito da apreciação da liquidação da taxa por
compensação, pois as questões a que a Recorrente alude como não tendo sido analisadas ficaram i)
prejudicadas pela apreciação do Tribunal a quo a outras questões (cfr. artigo 660.º, n.º 2, do CPC), ou ii)
foram colocadas e desenvolvidas só em sede de recurso para o STA e, por isso mesmo, nunca poderiam
ter sido (cronológica e logicamente) apreciadas pelo colectivo a quo;
ff) No que respeita à base de incidência adoptada para liquidação da compensação em numerário,
dá-se aqui integralmente por reproduzido tudo quanto se concluiu a propósito da legalidade da liquidação
da taxa por emissão de licença, também denominada por “taxa individual”.
Em resposta à questão da inadmissibilidade do recurso, suscitada pela Recorrida nas suas contra-alegações, veio a Recorrente dizer que:
1. A petição de impugnação foi apresentada no dia 4 de Setembro de 1997, considerando-se a acção
instaurada desde aquela data (Art.º 267.º do Cód. Proc. Civil, aplicável ex vi art.º 2.º do CPPT).
2. Pelo que é admissível o recurso em 3.º grau de jurisdição, cuja extinção produz efeitos apenas
nos processos instaurados após o dia 15 de Setembro de 1997 (Art.º 120.º do Decreto-Lei n.º 129/84,
de 27.4, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 229/96, de 29.11, da Portaria n.º 398/97, de 18.6, e do
art.º 5.º da Lei n.º 15/2002, de 22.2).
Em acórdão proferido em 27/1/09, o TCAS sustenta a decisão recorrida.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso foi
bem admitido mas deve ser negado provimento ao mesmo.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1.ª instância os seguintes
factos:
A) Em 21 de Maio de 1997, a Câmara Municipal da Figueira da Foz aprovou «os condicionalismos
a constar da emissão do alvará de loteamento, bem como os projectos de infra-estruturas» relativos ao
loteamento a efectuar pela impugnante nos antigos terrenos da Cimpor, em Buarcos;
B) A Câmara Municipal da Figueira da Foz cobrou à impugnante, a título de “taxa individual por
zona e por metro quadrado ou fracção de área bruta de construção», nos termos do art.º 89.º, n.º 1.3.,
da Tabela Anexa ao Regulamento de Taxas Sobre Obras Particulares, Loteamentos e de Compensação
Urbanísticas do Município da Figueira da Foz, publicado na II Série do Diário da República de 20.2.1996,
o montante de Esc., 119.892.000$00, com a liquidação a ser obtida, da seguinte forma: 149.865 m2 x
800$00 = 119.892.000$00;
C) Sendo que a liquidação camarária computou a área bruta de construção em 149.865 m2, nela
tendo incluído as áreas de estacionamento (49,305 m2);
D) A parcela dos Autos corresponde a um espaço urbanizável para fins urbano-rústicos, designados
pela sigla UZ 2, regulado pelo art.º 46.º do Regulamento do Plano de Urbanização da Figueira da Foz
(publicado em Anexo à Portaria n.º 519/95, de 31 de Maio).
E) A Câmara Municipal da Figueira da Foz liquidou também à impugnante, a título de taxa pela
realização de infra-estruturas urbanísticas, o montante de Esc. 299.730.000$00, correspondente à taxa
de Esc. 2.000$00, por m2;
F) A realização das infra-estruturas cabe aqui à impugnante;
G) Por isso foi a impugnante intimada a prestar caução no valor de Esc. 781.434.025$00 respeitante à realização daquelas obras;
H) A Câmara Municipal da Figueira da Foz liquidou, também, a quantia de Esc. 212.949.096$00,
a título de compensação;
I) No caso vertente, no entanto, há cedências que correspondem às obras de urbanização definido
na alínea b) do art.º 32 do Regime Jurídico, traduzidas em redes de abastecimento de água, gás, telefone,
arruamentos, arranjos exteriores e saneamento; espaços verdes de utilização colectiva, equipamentos
de utilização colectiva, arruamentos interiores e arruamentos exteriores, e ainda parcelas destinadas
ao domínio privado do Município;
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Foz;

J) Estas obras são executadas pela impugnante, e não pela Câmara Municipal da Figueira da

L) A impugnante afectou as parcelas necessárias a estas obras que, desta forma, transitaram para
o domínio público municipal;
Ao abrigo do disposto no artº 712º, n.º 1, alínea a) do CPC, o TCAS aditou ao probatório os
seguintes factos:
M) A impugnação judicial foi entregue pela Recorrida em 04-09-1997 na 2.ª Repartição de Finanças
do Concelho da Figueira da Foz que, por sua vez, a remeteu ao Presidente do Município da Figueira
da Foz, conforme documentos de fls. 274 a 279;
N) A área de estacionamento referida na alínea C) supra está situada na cave, destinando-se a
utilização privada, conforme informação de fls. 181 a 186, que remete para a indicação do próprio
loteador nas plantas de apresentação do loteamento, documentos onde vêm discriminadas as várias
áreas e suas finalidades;
O) Os estacionamentos à superfície, públicos, para utilização generalizada, não foram taxados
pela Recorrente, conforme mesma informação.
III – 1. Vem a recorrida suscitar nas suas contra-alegações a questão da inadmissibilidade do
presente recurso.
Por se tratar de questão que pode obstar ao conhecimento do objecto do recurso, impõe-se o seu
conhecimento prioritário.
Alega a recorrida, para o efeito, que quando o processo de impugnação judicial a que se reporta
o presente recurso deu entrada em Tribunal já vigorava a extinção do 3.º grau de jurisdição pelo que
este recurso deve ser tido por inadmissível.
É facto assente que a impugnação judicial foi apresentada pela ora recorrente em 4 de Setembro
de 1997 (alínea M) do probatório).
Ora, nos termos do artigo 12.º da Lei 15/2001, de 5/6, nos processos pendentes aquando da sua
entrada em vigor continua a ser admissível recurso em 3.º grau de jurisdição desde que observado o
estabelecido pelo artigo 120.º do ETAF, na redacção que lhe deu o DL 229/96, de 29/11, ou seja, a
extinção do 3.º grau de jurisdição no contencioso tributário apenas produz efeitos relativamente aos
processos instaurados após a sua entrada em vigor, a qual ocorreu na data do início de funcionamento
do TCA – 15 de Setembro de 1997.
Não colhe o argumento utilizado pela recorrida de que, no caso em apreço, a impugnação só
pode considerar-se instaurada em juízo em 15 de Setembro de 1997 por ter sido apresentada em férias
judiciais (4/9/97), porquanto, de acordo com o que dispõe o artigo 267.º do CPC, a instância inicia-se
pela proposição da acção e esta considera-se proposta, intentada ou pendente logo que seja recebida
na secretaria a respectiva petição inicial.
E, assim sendo, tendo os presentes autos dado entrada em 4/9/97, beneficiam ainda da possibilidade de recurso jurisdicional em 3.º grau de jurisdição (v., neste sentido, o Ac. do STA de 2/10/2002,
proferido no recurso 92/02).
2. Passando, agora, a conhecer do objecto do recurso, vejamos.
O presente recurso tem por objecto o acórdão do TCAS de 29/5/2007 que, concedendo provimento
ao recurso interposto pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, ora recorrida, da sentença do Mmo.
Juiz do TT de 1.ª Instância de Coimbra, manteve as liquidações das taxas impugnadas.
Nas conclusões 5.ª e 22.ª das suas alegações, imputa a recorrente ao acórdão recorrido a nulidade
deste por omissão de pronúncia com fundamento em que não foram apreciadas as seguintes questões: a
ilegalidade da deliberação da recorrida, por vício de forma resultante da preterição da formalidade essencial da audiência de interessados, e a análise dos pressupostos da exigibilidade das compensações.
Não tem, porém, razão a recorrente.
Com efeito, como se salienta no acórdão do TCAS de 27/1/2009, que julgou inverificada a arguida
nulidade e manteve o acórdão recorrido nos seus precisos termos, a questão da violação do dever de
audiência prévia apenas foi alegada pela recorrente quando apresentou as suas contra-alegações em
sede de recurso da sentença do TT de 1.ª Instância de Coimbra para o TCA, como se alcança de fls. 439
e segts., pelo que, tratando-se de questão nova que o tribunal recorrido não apreciara e não sendo
de conhecimento oficioso, não podia dela conhecer-se no recurso, pois sendo estes meios de obter a
reforma das decisões dos tribunais inferiores o seu objecto restringe-se às questões que a estes foram
colocadas e sobre as quais os mesmos tiveram oportunidade de se pronunciar (cfr. artigos 676.º, n.º 1,
680.º, n.º 1, 684.º, n.º 2, e 690.º do CPC).
Já no que se refere à questão da exigibilidade das compensações, não há dúvida que também aqui
não ocorre a alegada nulidade por omissão de pronúncia uma vez que o acórdão recorrido apreciou
tal questão, fundamentando os termos em que o DL 448/91 permitia cobrar as questionadas compensações.
E o que importa é que o tribunal decida e resolva todas as questões que as partes submetam à sua
apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.
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Não lhe incumbe já, porém, apreciar todos os fundamentos ou razões em que elas se apoiam para
sustentar a sua pretensão (v. Alberto dos Reis, CPC anotado, vol. V, págs. 58 e 143).
Ora, da análise do acórdão recorrido resulta que o tribunal se pronunciou sobre todas as questões
invocadas pela recorrente, ainda que não aluda a todos os argumentos aduzidos por esta.
Por outro lado, vem agora a recorrente suscitar um conjunto de argumentos em redor da figura da
compensação que, em seu entender, o acórdão recorrido deveria ter apreciado para lhe ser dada razão,
quando as questões a que alude ou ficaram prejudicadas pela solução dada a outras pelo tribunal a quo
ou só agora em sede de recurso são colocadas e desenvolvidas e, por isso mesmo, nunca poderiam ter
sido equacionadas pelo tribunal recorrido.
Daí que, pelo exposto, se julga não verificada, pois, a arguida nulidade do acórdão recorrido.
3. Insurge-se ainda a recorrente ao aditamento da matéria de facto efectuado pelo TCAS, por
flagrante violação do disposto no artigo 712.º, n.º 1, alínea a) do CPC.
Alega, para tanto, que o facto aditado na alínea N) do probatório traduz uma qualificação jurídica,
à qual a recorrente sempre se opôs, que consiste em saber se os estacionamentos em cave, localizados
num espaço urbanizável para fins urbano-turísticos são qualificados como espaços livres de uso público,
integrando, assim, a exclusão prevista no n.º 4 do artigo 2.º da Tabela Anexa ao Regulamento de Taxas
do Município da Figueira da Foz.
Mas, contrariamente ao alegado, o que se consignou em tal alínea do probatório, mais não foi do
que um mero facto, resultante de elementos de prova constantes dos autos.
Na verdade, ao consignar-se que a área de estacionamento situada na cave se destina a utilização
privada não se está a fazer nenhuma qualificação jurídica mas apenas a dar como assente uma determinada realidade factual, com base na análise de documentos constantes do processo, e, nessa medida,
em perfeita conformidade com o que dispõe a lei processual aqui aplicável, que atribui ao tribunal de
2.ª instância poderes para alterar a matéria de facto fixada pelo tribunal de 1.ª instância.
Razão por que, neste segmento, nenhuma censura nos mereça a decisão recorrida.
4. Contesta a recorrente a legalidade das taxas liquidadas pela Câmara Municipal da Figueira da
Foz referentes a taxa individual por emissão de alvará de loteamento, taxa por realização de infraestruturas urbanísticas e taxa por compensações.
A recorrida liquidou à ora recorrente, a título de taxa pela emissão do alvará de loteamento o montante de 119.892.000$00 porque considerou que as áreas de estacionamento situadas na cave estavam
incluídas na área bruta de construção, conceito que define a sua base de incidência.
Com efeito, de acordo com o n.º 3 do Regulamento de Taxas em causa nos autos, considera-se área
bruta de construção o somatório das áreas de todos os pisos, incluindo zonas de sótão, cuja utilização
seja possível nos termos do artigo 79.º do RGEU.
Excluem-se daquele cálculo, porém, os terraços descobertos, as zonas de sótão cuja utilização
não seja possível nos termos referidos, os serviços técnicos e os espaços livres de uso público cobertos
(n.º 4 do referido Regulamento).
Daqui resulta, então, como se salienta no acórdão recorrido, que as áreas das caves, como pisos
que são, e ainda que destinadas a estacionamento, devem ser computadas para efeitos de área bruta de
construção.
Contrariamente ao que sustenta a recorrente, no caso dos autos, e conforme facto levado ao
probatório, os estacionamentos situados na cave não são de uso público livre, destinando-se antes a
utilização privada.
E se, de acordo com a decisão recorrida, não logrou a ora recorrente fazer prova dessa livre
utilização, o que resulta é que os estacionamentos em causa não sendo espaços livres de uso público
(contrariamente ao que sucede, por exemplo, nos centros comerciais) não podem ser enquadrados na
excepção prevista no n.º 4 do Regulamento citado, pois destinam-se a uma utilização privada.
A liquidação da taxa individual por emissão de alvará de loteamento que teve em conta a área de
estacionamento prevista em cave não padece, por isso, de ilegalidade.
Relativamente, à taxa liquidada pela realização de infra-estruturas urbanísticas, alega a recorrente
que, sendo as taxas prestações coactivamente estabelecidas por lei ou regulamento como contrapartida
por serviço público, pela utilização de bens públicos ou semipúblicos ou pela remoção de um obstáculo
jurídico, nenhuma destas situações se verifica no caso concreto, designadamente, neste caso concreto,
a recorrida não fez, não teve de fazer nem vai fazer quaisquer obras de infra-estruturas urbanísticas,
pelo que não tem que receber nenhuma taxa.
A taxa pela realização de infra-estruturas urbanísticas é uma receita pública municipal que se
traduz na contraprestação, exigida aos promotores de cuja iniciativa particular resulte a ampliação
ou a transformação da malha urbana do município, pelas despesas de realização ou reforço das infra-estruturas gerais a cargo da câmara municipal.
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Que se trata de uma verdadeira taxa e não de um imposto é questão que já foi tratada de modo
uniforme pela jurisprudência (v., entre outros, os acórdãos deste STA citados na decisão recorrida).
É certo que no caso concreto não vem provado que a recorrida tenha executado ou suportado
financeiramente a instalação ou reforço de quaisquer infra-estruturas urbanísticas que se tivesse tornado
necessária em consequência do licenciamento e construção da obra da ora recorrente.
Mas como se disse já no Acórdão deste STA de 18/6/2008, proferido no recurso n.º 296/08, «…
uma construção, para mais do volume da considerada nos autos, provoca eventual e previsivelmente a
necessidade do reforço de determinadas infra-estruturas (actuais ou futuras), mas exige sempre a sua
manutenção (actual e futura), pelo que se é levado à conclusão necessária que o não suporte actual
de financiamento, por parte da Câmara Municipal, com a instalação e reforço de infra-estruturas, não
significa que quer o reforço das infra-estruturas, quer a sua manutenção, não tenham necessariamente
lugar no futuro.
E a sobrecarga das infra-estruturas não deixa de ser uma consequência directa da realização de
obra de tal envergadura.
Traz-se, a propósito, à colação o acórdão do Tribunal Constitucional de 15/06/99 (Acórdão n.
357/99/T. Const. - Proc. nº. 1005/98, in DR. II Série, n. 52, de 2/3/2000).
Aí se escreveu:
“Na verdade, afastada a exigência de uma absoluta correspondência económica entre as prestações do ente público e do utente, o critério adoptado fundamentalmente pela ponderação da área de
construção - índice quer da utilidade retirada pelo obrigado quer do grau de exigência na realização,
reforço, manutenção ou funcionamento de obras de infra-estruturas urbanísticas - não deixa de ser
ditado por uma preocupação de proximidade entre o custo e a utilidade da prestação do serviço e o
montante da taxa.
“E também não contradiz a bilateralidade da taxa a eventualidade de a prestação do serviço
não implicar vantagens ou benefícios para quem é obrigado ao pagamento, muito embora seja considerável, no caso, a probabilidade dessas vantagens ou benefícios em qualquer das modalidades de
obras de infra-estruturas urbanísticas (realização, reparação, manutenção e funcionamento) em geral
exigíveis, ou convenientes, quando se efectuam as construções ou operações de loteamento referidas
nos artºs 2º e 3º do Regulamento, o que do mesmo modo retira o carácter presuntivo, em abstracto, das
maiores despesas ou encargos por parte da pessoa pública que é próprio das contribuições especiais
por maiores despesas.
“Por outro lado, a circunstância de aquelas obras poderem gerar utilidade para a generalidade
da população não contende com o facto de elas serem efectuadas no interesse do onerado, que delas
retira, ou pode retirar, uma utilidade própria (o serviço prestado é, nesta dimensão, específico e divisível)”.».
Assim sendo, devemos concluir que a denominada taxa municipal de realização de infra-estruturas
urbanísticas é uma verdadeira taxa.
Aliás, também mais recentemente, o TC chamado a pronunciar-se sobre a natureza do tributo em
causa concluiu pela sua natureza de taxa (vide acórdão n. 258/2008, de 30/4/2008 – Proc. nº. 258/2008
– vide DR; II Série, nº. 108, de 5/6/2008).
Daí que a taxa liquidada, neste caso, não padeça, por isso, de ilegalidade nem o seu cálculo esteja
incorrecto por incluir o espaço de estacionamento na área bruta de construção.
Por último, quanto à liquidação da taxa de compensação, alega a recorrente que a mesma só poderia ser exigida caso não houvesse cedências.
Mas também aqui carece a recorrente de razão.
Nos termos conjugados do disposto nos artigos 16.º do DL 441/98, de 29/11, e 11.º e segts. da
Tabela Anexa ao Regulamento de Taxas, para a válida aprovação de uma operação de loteamento, o
loteador deve ceder gratuitamente ao Município parcelas de terreno, a dois títulos distintos: i) para a
realização de obras de infra-estruturas; e ii) para a instalação de equipamentos públicos.
Caso existam já todas as obras de infra-estruturas necessárias ou não se justifique a localização
de qualquer equipamento público, não há lugar a cedências para esses fins, ficando, no entanto, o loteador obrigado a pagar à Câmara Municipal uma compensação, em numerário ou espécie, nos termos
definidos no Regulamento de Taxas.
Ora, como se acentua na decisão recorrida, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º da Tabela Anexa ao
Regulamento de Taxas, a compensação em espécie é traduzida por uma área de terreno com a capacidade construtiva igual a 10% da área bruta de construção do loteamento.
Atenta a área bruta de construção apurada, o valor da compensação a ter em conta deveria ser de
37.466,25 m2, pelo que sendo o valor dos terrenos cedidos pela recorrente equivalente apenas a 18.326
m2, impunha-se a liquidação da compensação em falta, a qual, de acordo com a aplicação da fórmula
prevista no artigo 13.º citado, resulta na quantia exigida à recorrente.
Não se mostra, por isso, violação de qualquer das disposições legais citadas.
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Improcedem, desta forma, todas as conclusões das alegações apresentadas pela recorrente.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam, em conferência, os Juízes da Secção de
Contencioso Tributário do STA em negar provimento ao recurso, confirmando, assim, o acórdão
recorrido.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do
Vale.

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Venda na execução fiscal. Falta do depósito do preço. Nulidade.
Sumário:
I — Nos termos do disposto no artº 256º do CPPT a venda só se concretiza com o
depósito imediato da totalidade do preço ou, pelo menos, de uma parte deste, não
inferior a um terço.
II — Assim, se o proponente apresenta uma proposta, que é aceite, mas não deposita
no acto a totalidade do preço ou, pelo menos, uma parte do preço, não inferior a
um terço, o não cumprimento desta obrigação só pode ter como consequência a
não produção de efeitos da venda, a aceitação de proposta de valor imediatamente
inferior ou a determinação que os bens voltem a ser vendidos mediante novas
propostas em carta fechada ou por negociação particular (cfr. artº 898º, n.º 3 do
CPC).
III — Por isso e na falta de pagamento do preço da venda, tendo a administração
notificado o proponente para depositar a totalidade do preço em prazo para o
efeito fixado, praticou um acto que a lei não admite, que afecta actos relativos à
venda.
IV — O que constitui nulidade nos termos do disposto nos artºs 201º, n.º 1 e 909º, n.º 1,
alínea c) do CPC.
Processo n.º: 1107/08-30.
Recorrente: Marco António Rita do Carmo e outros.
Recorrido: Fazenda Pública e outro.
Relator: Exmº Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Marco António Rita do Carmo e José do Carmo e mulher Élia Susana das Dores Rita do
Carmo, melhor identificados nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Loulé que julgou improcedente, por falta de fundamentos, a anulação de venda, bem como
o exercício do direito de remição, efectuada no processo de execução fiscal apenso a estes autos, dela
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) A douta sentença recorrida deve ser revogada devido a explanar errada aplicação do direito.
B) No dia 14 de Fevereiro de 2008, pelas 11 horas, no Serviço de Finanças de Loulé 1, procedeu-se à abertura das propostas em carta fechada, para venda judicial, do bem penhorado ao executado, o
ora Recorrente Marco António.
C) Porém, o proponente aceite, não estava presente no acto da venda, e como tal, foi decretada a
sua notificação para em 15 dias depositar a totalidade do preço nos termos da alínea e) do artigo 256º
do CPPT.
D) Do artigo 256º do CPPT decorre que no acto da venda, deve ser passada guia para o adquirente
pagar a totalidade do preço, ou pelo menos um terço desse valor.
E) O proponente aceite, não depositou qualquer quantia monetária.
F) O dever do adquirente depositar pelo menos um terço do preço, não é uma mera sugestão com
carácter indicativo e a apreciar discricionariamente em cada caso pelos Serviços de Finanças.
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G) Pelo contrário, a letra e o espírito da lei impõem a interpretação de que tal depósito é condição
sine qua non, para que a proposta possa ser declarada vencedora e o proponente adquirente do bem.
H) No mesmo sentido a lei civil (artigo 897º CPC) que impõe que a própria proposta seja acompanhada de cheque ou garantia bancária no valor de 20% do preço base, sem o que o conteúdo das
propostas não poderá ser considerado.
I) Embora o proponente aceite tenha pago a totalidade do preço a posteriori, não poderia de nenhum modo ser dispensado do pagamento de um terço do preço no acto da venda.
J) E que a irregularidade processual influi na decisão do processo (artigo 201º CPC), é indiscutível,
pois, desde logo, ou a abertura de propostas seria adiada, ou o adquirente do bem seria outro.
K) O acto da venda deveria ter sido anulado nos termos do artigo 201º do CPC, por preterição
de formalidades essenciais.
L) O Tribunal a quo considerou que “... a falta de depósito imediato de 1/3 do preço não é geradora
de nulidade não tendo havido uma omissão de uma formalidade a que a lei atribua esse efeito...“
M) Resulta do texto da decisão recorrida, falta de fundamento, contradições e errónea aplicação
de direito.
N) O Tribunal refere que competia ao proponente cuja proposta foi aceite, efectuar o depósito
imediato de um terço do preço.
O) Porém, considera que a ausência do mesmo no dia da abertura e aceitação das propostas justifica o facto de não ter feito tal depósito, e justifica ainda a sua notificação nos termos da alínea e) do
artigo 256º do CPPT.
P) No caso em análise, para além do pagamento da totalidade do preço não ter sido de qualquer
modo garantido, ainda se violou o princípio da igualdade, beneficiando um proponente ausente, que
precisamente por estar ausente não despendeu qualquer quantia no acto de abertura das propostas.
Q) O Tribunal a quo violou as normas jurídicas supra referidas, e fez uma errónea interpretação das
mesmas, nomeadamente, dos artigos 256º alínea e) do CPPT, do artigo 897º e do artigo 898º do CPC.
Desses artigos resulta que o depósito de um 1/3 do preço, ou de 20% do valor base ou a correspondente
garantia bancária, são imperativos para a aceitação da proposta.
R) In casu, o depósito inicial não foi efectuado, logo a proposta não deveria ter sido aceite, e venda
não poderá deixar de ficar sem efeito.
S) Desse modo, e pelos motivos supra aduzidos, o direito remissão ainda poderia ser exercido.
Não houve contra alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A - Em 2004-05-05 foi instaurada contra Marco António Rita do Carmo a execução fiscal
n.º 1082200401011430, por dívidas de IVA, Imposto Municipal sobre Imóveis e Coimas Fiscais (processo apenso).
B - Para pagamento da quantia exequenda foi penhorado, em 10-05-2007, a fracção autónoma pela
letra “V”, do prédio sito no Vale de Carro, Olhos de Água, Albufeira, com matriz predial de Albufeira,
sob o artº 20966 e descrita na Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o n.º 07229/910801
(cópia do auto de penhora de fls. 12 e 13 dos autos).
C - Em 04-01-2008, por despacho, proferido pelo Chefe de Finanças de Faro, no processo de
execução fiscal referido foi designado o dia 14 de Fevereiro de 2008, pelas 11,00 horas, no serviço de
Finanças de Loulé, para venda por meio de carta fechada, dos bens penhorados, pelo valor de 77.620,00
€, valor para efeitos de IMI, tendo-os postos à venda pelo valor de 54.334,00 €, correspondendo a 70%
do valor fixado (fls. 77 dos autos).
D - O executado foi notificado desse despacho por carta registada expedida em 07-01-2008
(fls. 79 dos autos).
E - O executado foi notificado daquele despacho enquanto fiel depositário por carta registada
expedida em 07-01-2008.
F - Nos dias 9 e 10 de Janeiro de 2008 foram publicados os anúncios que constam de fls. 115 e
aqui se dão por reproduzidos (fls. 115 dos autos).
G - No dia 14 de Fevereiro, no Serviço de Finanças de Loulé, procedeu-se à abertura das propostas apresentadas sem que estivesse presente o proponente com a proposta de maior valor, Cristiano
Franklin Confraria (fls. 137 dos autos).
H - Cristiano Franklin Confraria foi notificado para fazer o depósito da totalidade do processo
no prazo de 15 dias, por carta registada com aviso de recepção, expedida a 14-02-2008 e assinado em
19-02-2008 (fls. 138 a 140, dos autos).
I - Em 21 de Fevereiro de 2008, Cristiano Franklin Confraria, depositou a totalidade do preço
bem como o IMT (fls. 145 dos autos).
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J - Em 21 de Fevereiro de 2008, o imóvel descrito supra foi adjudicado a Cristiano Franklin
Confraria (auto de adjudicação de fls. 148, dos autos).
3 – Dos elementos recolhidos no probatório, que este Supremo Tribunal tem que acatar e no que
agora interessa, resulta que foi instaurada contra Marco António Rita do Carmo execução fiscal para
cobrança de dívidas de IVA, IMI e coimas fiscais.
Para pagamento da quantia exequenda foi penhorado um bem imóvel.
Entretanto, foi designado, pelo Chefe dos Serviços de Finanças de Faro, o dia 14/2/08 para a
venda, por meio de carta fechada, do imóvel penhorado, para o que foram publicados os respectivos
anúncios.
Naquela data, procedeu-se à abertura das propostas apresentadas, sendo certo que o proponente
com a proposta de maior valor, Cristiano Franklin Confraria, não estava presente.
Por isso, foi o mesmo notificado para, no prazo de 15 dias, proceder ao depósito da totalidade
do preço, o que efectivamente veio a fazer, tendo-lhe sido, em consequência, adjudicado o prédio
penhorado.
O Mmº Juiz considerou que o facto de o referido Cristiano Confraria não ter depositado imediatamente 1/3 do preço como lhe competia estava “plenamente justificado com a sua ausência no dia da
abertura e aceitação das propostas ficando também justificada a notificação nos termos do artº 256º,
al e), do CPPT, só assim teria aquele conhecimento de que a sua proposta foi aceite e as consequências
da falta de depósito da totalidade do preço.
Tais consequências são as previstas na lei processual civil para onde remete o artº 256º al e), ou
seja, a aplicação do disposto nos artº 898º, do CPC (para o qual também remete o n.º 2, do artº 897º,
do CPC)…”.
Para concluir que “verifica-se assim, e decorre destas disposições legais, que a falta do depósito
imediato de 1/3 do preço não é geradora de nulidade não tendo havido uma omissão de uma formalidade
a que a lei atribua esse efeito, não assistindo razão ao executado”.
Por outro lado, “na modalidade da venda prevista no artº 256º, do CPPT, a transferência dos bens
opera-se mediante despacho de adjudicação dos bens.
Assim e, tendo o proponente pago a totalidade do preço e o IMT e sido o auto de adjudicação emitido…, o direito de remissão não pode ser exercido, por força do artº 913º, n.º 1, al a), do CPC…”.
É contra o assim decidido que reagem agora os recorrentes, nos termos que constam das conclusões
da sua motivação do recurso supra transcritas.
Vejamos se lhes assiste razão.
4 – A norma que aqui está em causa é a do artº 256º, alínea e) do CPPT que dispõe que “o funcionário competente passará guia para o adquirente depositar a totalidade do preço, ou parte deste, não
inferior a um terço, em operações de tesouraria, à ordem do órgão de execução fiscal, e, não sendo feito
todo o depósito, a parte restante será depositada no prazo de 15 dias, sob pena das sanções previstas
no processo civil”.
Em anotação a este artigo, escreve Jorge Sousa, in CPPT, 5ª ed., vol. II, pág. 573, que, “como
resulta do preceituado nas alíneas e) e f) deste artigo, no processo de execução fiscal o adquirente tem de
depositar pelo menos um terço do preço no acto de abertura das propostas, em operações de tesouraria,
à ordem do órgão de execução fiscal, e, não sendo feito todo o depósito, a parte restante será depositada
no prazo de 15 dias, que pode ser prorrogado pelo órgão de execução fiscal até seis meses…, sob pena
das sanções previstas na lei processual civil”.
Daqui resulta que, no acto de abertura das propostas, o adquirente terá que depositar, pelo menos,
uma quantia não inferior a um terço da totalidade do preço.
Já vimos, que tal não aconteceu, uma vez que aquele esteve ausente nesse momento.
Quais as consequências?
Na execução comum, o problema está resolvido, uma vez que o proponente/adquirente deve
necessariamente juntar à proposta, como caução, cheque visado ou garantia bancária, correspondente
a 20% desse valor, sem o que a sua proposta não será admitida - artº 897º, n.º 1 do CPC.
Isto não é assim, já o vimos, no processo de execução fiscal, já que o adquirente é obrigado a
depositar pelo menos um terço do preço no acto de abertura das propostas.
Estabelece o artº 898º, n.º 3 do CPC, que “ouvidos os interessados na venda, o agente da execução
pode, porém, determinar, no caso previsto no n.º 1, que a venda fique sem efeito, aceitando a proposta
de valor imediatamente inferior ou determinando que os bens voltem a ser vendidos mediante novas
propostas em carta fechada ou por negociação particular, não sendo o proponente ou preferente remisso admitido a adquiri-los novamente e perdendo o valor da caução constituída nos termos do n.º 1
do artigo 897.º”.
Da conjugação de todos estes preceitos legais, somos levados a concluir que deve entender-se
que, na venda em processo de execução fiscal, se é certo que o proponente tem que depositar um terço
do valor do preço, o não cumprimento desta obrigação só pode ter como consequência a não produção
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de efeitos da venda, a aceitação de proposta de valor imediatamente inferior ou a determinação que os
bens voltem a ser vendidos mediante novas propostas em carta fechada ou por negociação particular.
Contudo, não foi isto que aconteceu no caso em apreço.
Já vimos que o proponente, que apresentou a sua proposta, não depositou no acto qualquer importância. Não obstante, a administração tributária notificou aquele para fazer o depósito da totalidade do
preço, no prazo de 15 dias, o que veio realmente a acontecer e em consequência do que lhe adjudicou
o imóvel penhorado.
Por isso e na sequência da falta de pagamento do preço da venda, a omissão dos actos referidos no
predito artº 898º, n.º 3, podendo ter influência na decisão do processo, não pode deixar de considerar-se
nulidade processual (cfr. artº 201º, n.º 1 do CPC), que afecta os actos que deles dependem, designadamente os relativos á venda.
A existência de uma nulidade processual susceptível de afectar o acto da venda, constitui uma
causa de nulidade desta, nos termos do referido n.º 1 do artº 201º e da alínea c) do n.º 1 do artº 909º do
CPC, aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do artº 257º do CPPT.
Assim, têm de ser anulados todos os actos posteriores ao despacho que ordenou a venda por
propostas em carta fechada, relativos ao acto da venda.
A não se entender assim, o comprador/proponente ficava, no processo de execução fiscal, em
situação claramente privilegiada, não se compaginando tal interpretação com os legítimos interesses
da Fazenda Pública.
Assim, diferentemente da posição assumida pelo Mmº Juiz “a quo”, entendemos que a venda em
causa deve ser anulada, pois estão preenchidos os fundamentos para o efeito.
Deste modo, fica prejudicada a apreciação da segunda questão suscitada no presente recurso e que
se prende com o momento em que se opera a transferência da propriedade dos bens para o comprador
e o exercício do direito de remição.
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso, revogar a sentença recorrida, deferir o requerimento de anulação de venda e anular todos os
actos processuais subsequentes ao despacho que ordenou a venda por propostas em carta fechada,
relativos ao acto da venda.
Sem custas.
Lino.

Lisboa, 25 de Junho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão de 25 de Junho de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade.
Contagem do prazo. Sucessão de leis no tempo.
Sumário:
I — O prazo de 4 anos, de caducidade do direito de liquidação, estabelecido no n.º 1
do artigo 45.º da LGT, é de aplicação aos factos tributários ocorridos a partir de
1-1-1998 — por força do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 389/98, de 17-12,
que aprovou a LGT (entrada em vigor no dia 1-1-1999, nos termos do artigo 6.º
deste Decreto-Lei n.º 389/98).
II — Depois da redacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT pelo artigo 43.º da Lei n.º 32B/2002, de 30-12, o prazo, de 4 anos, em relação ao IVA, conta-se, não «a partir
da data em que o facto tributário ocorreu», mas «a partir do início do ano civil
seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto».
III — A alteração do início de contagem do prazo traduz a fixação de um “prazo mais
longo”, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 297.º do CC, pelo que se
aplica ao prazo em curso o prazo mais longo, a contar pelo modo novo desde o
seu momento inicial.
IV — Assim, não se verifica a caducidade do direito de liquidar IVA relativo ao 3.º trimestre de 2000 se a notificação da respectiva liquidação teve lugar em 19/11/2004,
nos termos do disposto nos n.os 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT.
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V — Provada a notificação da liquidação no prazo de caducidade, não se verifica, assim, o fundamento de oposição invocado — falta de notificação da liquidação do
tributo no prazo de caducidade — e previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º
do CPPT.
Processo n.º: 1109/08-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria Leonor de Caldas Correia L. Portela Morais.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I — A Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença da Mma. Juíza do
Tribunal Tributário de Lisboa que julgou procedente a oposição deduzida por Maria Leonor de Caldas
Correia Lage Portela Morais, identificada nos autos, à execução contra si instaurada pelo Serviço de
Finanças de Lisboa 4 para cobrança de dívida relativa a liquidação oficiosa de IVA de 2000, dela vem
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I — Pelo elenco de fundamentos acima descritos, infere-se que a douta sentença, ora recorrida,
julgou procedente a oposição e decidiu pela ineficácia dos actos de liquidação, tendo em conta a falta de
notificação no decurso do prazo de caducidade, e, consequentemente, pela inexigibilidade da dívida.
II — Destarte, salvo o devido respeito, somos da opinião que o douto Tribunal a quo esteou a
análise da questão decidenda nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT em sede de
oposição à execução, quando os fundamentos aduzidos pela Oponente são subsumíveis e objecto de
apreciação em sede de impugnação judicial, enquanto meio processual adequado para fazer valer a
pretensão aduzida.
III — Com efeito, o thema decidendum assenta em determinar se a notificação da liquidação sem
consideração do devido prazo de caducidade constitui, ou não, fundamento de oposição à execução
fiscal a que alude a mencionada alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, ou se, pelo decurso do
prazo a falta de notificação se integra na própria caducidade, concretizando-se numa ilegalidade da
liquidação, cujo fundamento, o meio processual adequado é a impugnação judicial.
IV — Efectivamente, constitui doutrina e jurisprudência assente que a oposição deduzida com
base no fundamento consignado na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, ou seja, para as situações de falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade, assenta na instauração
do processo de execução fiscal dentro do prazo de caducidade, e concomitantemente na falta de
notificação da liquidação do tributo exequendo, implicando a ineficácia desta e consequenciando
a inexigibilidade da dívida.
V — Neste pendor, o fundamento constante na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT significa que a falta de notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade, ou seja, dentro dos 4 anos
e não fora dele, valendo, portanto, unicamente para os casos em que a liquidação é feita dentro do
prazo, mas não foi notificada até ao seu término, tendo, entretanto, sido instaurada a execução fiscal
para cobrança coerciva do tributo (vd. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Rec. n.º 26722,
de 27.02.2002).
VI — Na mesma esteira veja-se a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Administrativo
(vd. Ac. do STA, Rec. n.º 26722, de 27.02.2002, Ac. do STA, Proc. n.º 084/02, de 24.04.2002, e mais
recentemente o Ac. do STA, Proc. n.º 0965/06, de 28.03.2007, disponível in www.dgsi.pt), onde se retira
que a falta de notificação da liquidação antes de decorrido o prazo de caducidade, implicando a
ineficácia daquela e consequenciando a inexigibilidade da dívida exequenda, constitui o fundamento
de oposição à execução fiscal tipificado na antedita alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, por
outro lado, decorrido aquele prazo, tal falta de notificação integra-se na própria caducidade concretizando a ilegalidade da liquidação, fundamento típico de impugnação judicial e não de oposição
à execução fiscal.
VII — Em suma, e tendo em conta o entendimento firmado pelo STA no mais recente Acórdão
referente ao Proc. n.º 0965/06, de 28.03.2007, no qual prescreve que “A notificação da liquidação sem
consideração do devido prazo de caducidade não constitui nunca fundamento de oposição à execução
fiscal, mas antes de impugnação judicial”.
VIII — Neste pendor, decorrido o prazo de caducidade, a falta de notificação, por integrante
daquela, é fundamento de impugnação judicial e a mesma falta, antes do decurso daquele prazo, é
fundamento de oposição à execução fiscal, já que a primeira contende com a própria liquidação e a
segunda à inexigibilidade da dívida exequenda, pelo que instaurada a execução fiscal para cobrança
coerciva do tributo antes de decorrido o prazo de caducidade, a falta de notificação da liquidação
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é fundamento de oposição à execução fiscal, se decorrido aquele prazo, tal falta é fundamento de
impugnação judicial.
IX — Com efeito, a legalidade da liquidação é afectada pela falta ou irregularidade da notificação
que é, em consequência, legalmente considerada como um requisito de validade da própria liquidação
entendida em sentido lato, e não estrito, ou seja, como complexo de actos tendentes à determinação do
montante do imposto e imposição da obrigação de pagamento ao seu contribuinte.
X — Neste âmbito, e in casu, a Oponente foi notificada da liquidação oficiosa em 16.11.2004,
nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 39.º do CPPT havia já decorrido o prazo
de caducidade, uma vez que reportando-se a liquidação a IVA referente ao ano de 2000, nos termos
do disposto no n.º 4 do artigo 45.º anterior à redacção introduzida pela Lei n.º 32/2002, de 30.12 (Orçamento de Estado para 2003), o direito a liquidar o imposto caducaria em 01.01.2004, pelo que a
falta de notificação quando já havia decorrido o prazo de caducidade não é fundamento de oposição
à execução fiscal, mas antes de impugnação judicial.
XI — Acresce ainda que, como regra, não poderá discutir-se na oposição à execução fiscal a
legalidade dessa liquidação, não podendo funcionar o meio processual da oposição à execução fiscal
como uma segunda oportunidade para fazer valer os direitos dos contribuintes que deixaram passar os
prazos de impugnação administrativa ou contenciosa sem os defenderem (vd. Jorge Lopes de Sousa, in
Código de Procedimento e Processo Tributário, 4.ª Edição, 2003, em anotação 3 ao artigo 204.º).
XII — In casu, afere-se que no âmbito da notificação da liquidação à Oponente se encontravam
plasmados quais os meios graciosos e contenciosos previstos na lei (designadamente reclamação graciosa e impugnação judicial), não tendo sido exercidos dentro dos prazos legais, pelo que, não poderá
em sede de oposição à execução fiscal valer como uma segunda oportunidade para apreciar a legalidade
do acto de liquidação.
XIII — Pelo exposto, consubstanciando a falta de notificação pelo decurso do prazo de caducidade
fundamento de impugnação judicial, consideramos que a douta sentença violou a norma constante na
alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece
provimento, devendo ser revogado o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II — Mostram-se provados os seguintes factos:
A. A Administração Fiscal efectuou uma liquidação oficiosa de IVA e de juros compensatórios,
relativamente ao exercício da Oponente no 3.º trimestre de 2000 — fls. 31;
B. Em 29 de Outubro de 2004, a Administração Fiscal enviou à ora Oponente uma carta registada
com aviso de recepção, com vista a notificá-la da liquidação referida em A — fls. 13;
C. A carta referida em B foi devolvida em 15 de Novembro de 2004 com a informação, pelo serviço
postal, de que em 04-11-2004, às 14h e 10 m, não atendeu e de que foi deixado aviso para levantamento
na Estação de Correios de Gomes Freire — fls. 16;
D. Em 16 de Novembro de 2004, a Administração Fiscal enviou à ora Oponente uma carta registada
com aviso de recepção, com vista a notificá-la da liquidação referida em A — fls. 15;
E. A carta referida em D foi devolvida em 28 de Novembro de 2004 com a informação, pelo serviço
postal, de que em 17-11-2004, às 12h e 15 m, não atendeu e de que foi deixado aviso para levantamento
na Estação de Correios de Gomes Freire — fls. 18;
F. Em 24 de Maio de 2005 foi instaurado processo de execução para cobrança coerciva das dívidas
resultantes da liquidação referida em A — fls. 29.
III — Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TT de Lisboa
que julgou procedente a oposição, com fundamento no artigo 204.º, n.º 1, alínea e) do CPPT, por entender
que, estando em causa a execução fiscal referente a liquidação adicional de IVA e juros compensatórios
do 3.º trimestre de 2000, a caducidade da liquidação já teria ocorrido no momento do envio da primeira
carta de notificação da liquidação em 29/10/2004.
Sendo o fundamento da oposição a falta de notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade, importa, antes de mais, apurar se essa notificação ocorreu ou não, de facto, dentro desse prazo
ou, se, pelo contrário, terá ocorrido posteriormente.
Na verdade, só apurado esse facto importará, então, decidir se a falta de notificação nessas circunstâncias constituirá, ou não, fundamento de oposição à execução fiscal.
Vejamos. A liquidação aqui em causa respeita a IVA referente ao 3.º trimestre de 2000.
Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 45.º da LGT, o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar
outro.
Este prazo de caducidade do direito de liquidação dos tributos aplica-se aos factos tributários
ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998, por força do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 389/98,
de 17 de Dezembro, que aprovou a LGT.
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Por outro lado, segundo o n.º 4 do citado artigo 45.º da LGT, o prazo de caducidade conta-se, nos
impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de
obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
Conforme é jurisprudência desta Secção do STA (cf., a este respeito, entre outros, o acórdão do
Pleno desta Secção do STA, de 7-5-2003, proferido no recurso n.º 65/02, e também os acórdãos desta
Secção, de 17-1-2007, e de 7-3-2007, proferidos nos recursos n.º 963/06, e n.º 1018/06), o IVA, para o
efeito de caducidade do direito de liquidação, deve ser qualificado como imposto de obrigação única,
e não como imposto periódico, pois que incide sobre factos tributários de carácter instantâneo, reportando-se a cada um dos actos concretos praticados, não relevando, para tal qualificação, que o sujeito
passivo exerça continuada ou só ocasionalmente a respectiva actividade.
O certo é que, porém, após a redacção dada ao n.º 4 do artigo 45.º da LGT pelo artigo 43.º da
Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2003), aquele prazo de caducidade
de quatro anos se passou a contar a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a
exigibilidade do imposto.
Ou seja, o termo inicial do prazo (de 4 anos) Extintivo do direito da AT à liquidação do IVA — que,
à luz do n.º 4 do artigo 45.º da LGT, na sua redacção originária, se fixava «a partir da data em que o
facto tributário ocorreu» —, passou a ser fixado «a partir do início do ano civil seguinte àquele em
que se verificou a exigibilidade do imposto», após a redacção dada ao n.º 4 do artigo 45.º da lei geral
tributária pelo artigo 43.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro.
Ora, como ainda recentemente se disse no acórdão de 20/5/2009, proferido no recurso 293/09,
«esta alteração do termo inicial de contagem do prazo de caducidade do direito de liquidação de
imposto traduz-se objectivamente em uma alteração desse prazo para “mais longo”.
E, assim sendo, de acordo com o que dispõe o n.º 2 do artigo 297.º do CC, a lei que fixar um prazo
mais longo é igualmente aplicável aos prazos que já estejam em curso, mas computar-se-á neles todo
o tempo decorrido desde o seu momento inicial.
O artigo 297.º do Código Civil resolve, assim, um problema de sucessão de leis no tempo. Quando
a lei nova altera o momento, o dies a quo um prazo se começa a contar, se esse momento é dilatado
ou ampliado, deve aplicar-se a regra do n.º 2 do artigo 297.º do Código Civil: a lei nova aplica-se
imediatamente aos prazos em curso, computando-se no novo prazo todo o tempo decorrido desde o
termo inicial segundo a lei nova.
Com efeito, como refere Baptista Machado, in Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
Almedina, 1983, págs. 242/243, “tendo o decurso global do prazo o valor de um facto constitutivo (ou
extintivo) De um direito ou situação jurídica, se tal prazo ainda se encontrava em curso no momento
de início de vigência da lei nova, é porque tal situação jurídica ainda não se encontrava constituída
(ou extinta) Neste momento. Logo, cabe à lei nova a competência para determinar os requisitos da
constituição da mesma situação jurídica. Achando-se uma situação jurídica em curso de constituição,
passa o respectivo processo constitutivo a ficar imediatamente subordinado à lei nova”.
Não se trata, assim, de aplicação retroactiva da lei, mas de simples aplicação do princípio geral
em matéria da aplicação da lei no tempo, de que a lei vale para o futuro.».
No caso em apreço, como vimos, o IVA em causa nos autos reporta-se ao 3.º trimestre de 2000.
À data de entrada em vigor da redacção dada ao n.º 4 do artigo 45.º da LGT pelo artigo 43.º da Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para o ano de 2003) — em que o prazo de
caducidade de quatro anos se conta «a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou
a exigibilidade do imposto» — ainda estava em curso, pois que não se tinha completado, o prazo de
quatro anos sobre Janeiro de 1999, contado à luz do n.º 4 do artigo 45.º da lei Geral Tributária, na sua
redacção originária, «a partir da data em que o facto tributário ocorreu».
E porque a nova redacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT contempla, assim, como vimos, um
prazo mais longo que o anterior ainda em curso na situação em causa, a “lei nova” é aplicável ao
caso, computando-se «todo o tempo decorrido desde o seu momento inicial», nos termos do n.º 2 do
artigo 297.º do CC.
Razão por que, se a oponente foi, efectivamente, notificada da liquidação do imposto e dos respectivos juros compensatórios antes do final de 2004, não havia ainda decorrido o prazo de caducidade
do direito de liquidar aquele IVA de quatro anos previstos na lei e contados desde 1 de Janeiro de 2001
(início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto).
Ora, a esse respeito, o que resulta do probatório fixado na sentença recorrida é que a AF enviou
à oponente uma carta registada com aviso de recepção, em 29/10/2004, com vista a notificá-la da
liquidação aqui em causa, carta essa que foi devolvida em 15/11/2004 com a informação pelo serviço
postal de que foi deixado aviso para levantamento na estação de correios, o que não sucedeu, pelo que,
em 16/11/2004, a AF enviou à oponente uma nova carta registada com aviso de recepção, com vista a
notificá-la da liquidação referida, a qual voltou a não ser levantada pela destinatária (v. pontos B, C,
D e E do probatório).
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E, assim sendo, de acordo com o que dispõem os n.os 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT, a notificação
presume-se feita no 3.º dia posterior ao do registo, ou seja, em 19/11/2004.
De tal factualidade resulta, pois, ter a oponente sido notificada da liquidação da dívida exequenda
efectivamente antes de terminado o respectivo prazo de caducidade do direito de liquidar tal dívida, o
qual só ocorreria em 1/1/2005.
Do exposto, temos, assim, que, no caso presente, não se verifica, pois, o invocado fundamento de
oposição — falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade — previsto na alínea
e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, pelo que a decisão recorrida não pode, por isso, manter-se.
IV — Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida, e julgar improcedente
a oposição deduzida.
Custas pela oponente apenas na 1.ª instância, já que não contra-alegou neste STA, fixando-se a
procuradoria em 1/6.
Lisboa, 25 de Junho de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda de
Pacheco.
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