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Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação. Coima. Responsabilidade civil extracontratual do devedor subsidiário. Reversão.
Sumário:
I — Sendo a responsabilidade dos devedores subsidiários pelas dívidas por coimas
da sociedade originária devedora uma responsabilidade de natureza civil extracontratual e não uma responsabilidade pelo pagamento de coimas, a cobrança
destas dívidas de responsabilidade civil não figuram entre as dívidas que podem
ser cobradas através do processo de execução fiscal, uma vez que tal cobrança
não está prevista no predito artigo 148.º
II — Deste modo, não pode haver reversão.
Processo n.º 31/08-30.
Recorrente: José Ferreira de Carvalho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – José Ferreira de Carvalho, melhor identificado nos autos, não se conformando com a sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que negou provimento ao recurso judicial que interpôs
do despacho do Chefe dos Serviços de Finanças, que condenou a sociedade “Lumibor, Componentes
Têxteis, Lda”, no pagamento de uma coima, por falta de entrega da declaração periódica de IVA, relativo ao ano de 2001 e que contra si havia revertido, na qualidade de responsável subsidiário, dela veio
interpor recurso para esta Secção do STA, formulando as seguintes conclusões:
A. A decisão que o aqui recorrente questionou no TAF de Braga foi proferida num processo de
contra-ordenação e não no âmbito da liquidação do imposto ou numa oposição à execução.
B. Toda a tese da sentença sai viciada por não atender a essa distinção, facto que se nota pelas
citações de jurisprudência que não tem aqui aplicação.
C. Na verdade, estamos perante o recurso judicial (art. 80º RGIT) de uma decisão que condenou
a firma Lumibor - Componentes Têxteis, Lda., no pagamento de uma coima, e que está agora a ser
executada contra o recorrente.
D. Ora, se existe uma decisão que aplica uma coima, tem necessariamente de ser admitido a
possibilidade de dela recorrer para o tribunal e por todos os que nisso tem interesse (art. 401º do Código de Processo Penal, aplicável por força do art. 3º, alínea b) do RJIT, que remete para o art. 41º do
DL. 433/82, de 27/10 e este para o citado artigo 401º do CPP, bem como também o art. 680º, nº2 do
Código de Processo Civil e o art. 22º da LGT)).
E. E assim como se pode recorrer dessa decisão, tem de se poder questionar tudo o que a ela diz
respeito, incluindo nulidades e outras questões acessórias, certamente não menos importantes.
F. Tanto mais que o art. 80º do RGIT não faz uma restrição igual à do artigo 204º do CPPT.
G. Daí que, qualquer decisão ou qualquer norma que diga o contrário é claramente inconstitucional,
desde logo por violar o art. 20º da CRP, que consagra o «Acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva»,
bem como o n.º 10, do art. 32º da mesma Constituição, e também o seu art. 268º, particularmente o seu
n.º 4, que garante a todos os administrados a tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses
legalmente protegidos, incluindo, nomeadamente... a impugnação de quaisquer actos administrativos
que os lesem, independentemente da sua forma...».
H. Deste modo, podia o recorrente invocar a nulidade da falta de citação.
I. Também na parte que desatendeu a invocada prescrição, a decisão de que se recorre labora
num equívoco.
J. Na verdade, não pode invocar-se contra o recorrente uma notificação efectuada noutra pessoa,
designadamente na execução movida contra a sociedade, para com isso considerar interrompidos os
prazos de prescrição.
K. Nem contra si podem ser invocados prazos contados a partir da citação efectuada ao devedor
principal, mas sim a partir da sua própria citação.
L. E tanto é essencial a sua citação, que até foi ordenada, apesar de ter falhado pelos motivos
alegados.
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M. Aliás, como se alegou no requerimento de interposição de recurso, o art. 48º, n.º 3 da LGT
estabelece até que a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos
quanto ao responsável subsidiário.
N. Por outro lado, resulta dos autos que estamos perante uma decisão proferida num processo
de contra-ordenação, contra uma sociedade comercial, mas cuja coima se pretende cobrar ao aqui
recorrente.
O. Ora, está documentalmente demonstrado nos autos que a firma infractora foi dissolvido por
sentença proferida no processo 2148/04.3 TJVNF do 2º Juízo Cível de V.N. de Famalicão, transitada
em julgado em 28/04/2005, instaurado pelo Ministério Público em representação do Estado.
P. Consequentemente, tem de considerar-se extinto o processo por contra-ordenação ou, pelo menos,
a coima nele aplicada, em conformidade com os artigos 61º e 62º do RGIF - o que não sucedeu.
Q. O TAF de Braga andou perto desta questão, mas não a tratou especificamente, pelo que cometeu
uma nulidade ao não apreciar uma questão de conhecimento oficioso.
R. De qualquer modo, a decisão de que se recorre tratou de uma questão muito próxima, que é
a de a sociedade devedora não ter actividade, apesar de laborar de novo no equívoco de considerar a
“legalidade da liquidação”, como se estivéssemos a discutir um imposto propriamente dito e o presente
processo fosse de oposição a uma execução.
S. Mas se a coima aplicada resulta de se considerar ter faltado a apresentação de declarações de
impostos, pode e deve ver-se se havia razões para exigir essa apresentação.
T. Ora, se o Estado pediu a dissolução da sociedade e alegou e demonstrou que a empresa não
tinha actividade desde o ano de 1993, como pode invocar infracções posteriores.
U. Na verdade, se o Estado alega que a empresa não tinha actividade, não podia haver impostos
a liquidar.
V. É, pois, manifesto que a dissolução da sociedade acarretou a “morte” do processo e, ainda que
assim não fosse, o facto de ter sido provado que a sociedade não tinha actividade na data em que vem
acusada de não ter entregue as declarações de impostos dessa actividade, compromete irremediavelmente o processo de contra-ordenação.
W. Ao entender de forma diversa, a decisão recorrida violou os citados preceitos legais;
A Fazenda Pública não contra-alegou.
Por Acórdão datado de 28/5/08, de fls. 99 e segs. e com fundamento na inconstitucionalidade do
artº 8º do RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/01 de 5/6, este Supremo Tribunal julgou procedente o referido
recurso e, consequentemente, ordenou a revogação da sentença recorrida, julgando, assim, procedente
o recurso judicial interposto.
Em consequência, o Exmº Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, interpôs
recurso para o Tribunal Constitucional, nos termos do disposto nos artºs 280º, n.º 1, alínea a) da CRP,
70º, n.º 1, alínea a), 71º, n.º 1 e 72º, nºs 1, alínea a) e 3 da Lei n.º 28/82 de 15/11 (vide fls. 109).
Este Tribunal, por acórdão datado de 12/3/09, decidiu não julgar inconstitucional as als. a) e b) do
n.º 1 do predito artº 8º, pelas razões ali expostas, ordenando, em consequência, “a reforma do acórdão
recorrido em conformidade com o juízo de constitucionalidade formulado”.
Concedida vista ao Exmº Procurador-Geral Adjunto este não emitiu parecer, por “o recurso vir
alegado da 1ª instância e não ter abordado as questões que determinaram a apreciação do Tribunal
Constitucional”, mantendo, porém, “a posição já assumida pelo M.P. a fls. 97v”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. O Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão – 2, instaurou execução fiscal contra a sociedade «Lumibor, Componentes Têxteis, Lda.» para cobrança de coima fiscal aplicada àquela sociedade
por falta de entrega da declaração periódica do IVA relativamente a todos os meses do ano de 2001;
2. Em 31/05/2004 e em 01/06/2004 foi a sociedade «Lumibor, Componentes Têxteis, Lda.» notificada na pessoa do sócio Lucinda Ribeiro da Costa Barroso, mediante cartas registadas com aviso
de recepção endereçadas e recebidas na Rua Padre Benjamim Salgado, n.º 74, 2º Esq., Vila Nova de
Famalicão, para defesa no processo de contra-ordenação referente à não entrega das declarações de
IVA de todos os meses do ano de 2001;
3. A decisão de aplicação da coima foi proferida a 23/02/2006, no respectivo processo de contra-ordenação, fixando-se o valor de € 2.054,92, tendo a mesma transitado a 04/04/2006;
4. A execução fiscal foi revertida contra José Ferreira de Carvalho, tendo o mesmo sido citado a
02/08/2006, na pessoa do seu filho, José Ricardo Barroso de Carvalho.
3 – Conforme resulta dos autos, está em causa uma dívida proveniente de coima fiscal, relativa
ao ano de 2001, aplicada à originária devedora, a sociedade “Lumibor, Componentes Têxteis, Lda” e
para cujo pagamento foi citado, por reversão, o ora recorrente, na sua qualidade de responsável subsidiário.
A questão que, previamente, se coloca consiste em saber se essa dívida pode ou não reverter
contra o recorrente.
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No acórdão reformando decidiu-se que no domínio do ilícito contra-ordenacional, se deve aplicar
os princípios da intransmissibilidade das coimas e da presunção de inocência, pelo que estas não podem
ser exigidas ao revertido, ainda que em termos de responsabilidade subsidiária, nos termos do artº 8º
do RGIT, sendo este preceito legal inconstitucional por violação do disposto nos artºs 18º, n.º 2, 30º,
n.º 3 e 32º, nºs 2 e 10 da CRP.
Chamado a apreciar esta questão, o Tribunal Constitucional decidiu o seguinte:
“Não julgar inconstitucional as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 artigo 8º do Regime Geral das
Infracções Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se refere à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas
em processo de contra-ordenação”.
Isto, depois de considerar expressamente o seguinte:
“O que está em causa não é, por conseguinte, a mera transmissão de uma responsabilidade contra-ordenacional que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva; mas antes a imposição
de um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador
ou gerente, e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não
obtenção da receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas.
A simples circunstância de o montante indemnizatório corresponder ao valor da multa ou coima
não paga apenas significa que é essa, de acordo com os critérios da responsabilidade civil, a expressão pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente coincidente com a receita
que deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional; e de nenhum modo permite concluir
que tenha havido a própria transmissão para o administrador ou gerente da responsabilidade contra-ordenacional.
Por outro lado, o facto de a execução fiscal poder prosseguir contra o administrador ou gerente é
uma mera consequência processual da existência de uma responsabilidade subsidiária, e não constitui,
em si, qualquer indício de que ocorre, no caso, a transmissão para terceiros da sanção aplicada no processo de contra-ordenação (cfr. artigo 160º do Código de Procedimento e de Processo Tributário).
Acresce que a responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes assenta, não no próprio facto típico que é caracterizado como infracção contra-ordenacional, mas um facto autónomo,
inteiramente diverso desse, que se traduz num comportamento pessoal determinante da produção de
um dano para a Administração Fiscal.
É esse facto, de carácter ilícito, imputável ao agente a título de culpa, que fundamenta o dever de
indemnizar, e que, como tal, origina a responsabilidade civil”.
Balizados estes princípios pelo Tribunal Constitucional, importa, agora, conhecer da questão
supra referida.
4 – Dispõe o artº 153º, n.º 1 do CPPT, que define a legitimidade dos executados, que “podem ser
executados no processo de execução fiscal os devedores originários e seus sucessores dos tributos e
demais dívidas referidas no artigo 148.º, bem como os garantes que se tenham obrigado como principais
pagadores, até ao limite da garantia prestada”.
Por sua vez, estabelece o artº 148º, n.º 1 daquele diploma legal que “a) o processo de execução
fiscal abrange a cobrança coerciva das seguintes dívida: tributos, incluindo impostos aduaneiros,
especiais e extrafiscais, taxas, demais contribuições financeiras a favor do Estado, adicionais cumulativamente cobrados, juros e outros encargos legais; b) coimas e outras sanções pecuniárias fixadas
em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a contra-ordenações tributárias, salvo quando aplicadas
pelos tribunais comuns”.
E acrescenta no seu n.º 2 que “poderão ser igualmente cobradas mediante processo de execução
fiscal, nos casos e termos expressamente previstos na lei: a) outras dívidas ao Estado e a outras pessoas
colectivas de direito público que devam ser pagas por força de acto administrativo; b) reembolsos ou
reposições”.
Neste preceito legal incluem-se, assim, normas genéricas determinando a aplicação do processo
de execução fiscal para cobrança de todos os créditos tributários e dos derivados da prática de contra-ordenações tributárias, quando as coimas ou sanções pecuniárias são aplicadas pela administração
tributária ou pelos tribunais tributários.
O processo de execução fiscal é, assim, o processo que em regra é utilizado para cobrança de
tais dívidas.
Ora, no acórdão do Tribunal Constitucional supra referido e como vimos, definiu-se que “…a
responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes assenta, não no próprio facto típico que
é caracterizado como infracção contra-ordenacional, mas um facto autónomo, inteiramente diverso
desse, que se traduz num comportamento pessoal determinante da produção de um dano para a Administração Fiscal.
É esse facto, de carácter ilícito, imputável ao agente a título de culpa, que fundamenta o dever de
indemnizar, e que, como tal, origina a responsabilidade civil”.
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Ou seja, “o que está em causa não é, por conseguinte, a mera transmissão de uma responsabilidade
contra-ordenacional que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva; mas antes a
imposição de um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal,
da não obtenção da receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas”.
Sendo assim, se a responsabilidade dos devedores subsidiários pelas dívidas por coimas da
sociedade originária devedora é uma responsabilidade de natureza civil extracontratual e não uma
responsabilidade pelo pagamento de coimas, a cobrança destas dívidas de responsabilidade civil não
figuram entre as dívidas que podem ser cobradas através do processo de execução fiscal, uma vez que
tal cobrança não está prevista no predito artº 148º.
E a ser assim, como é, é patente que não pode haver reversão.
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder provimento ao recurso jurisdicional e revogar a sentença recorrida, julgando-se, assim, procedente o recurso judicial interposto
pela recorrente e, consequentemente, o acto de reversão impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Jorge de Sousa.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Sisa. Revenda. Não consolidação da isenção. Incidência do imposto.
Sumário:
I — Sendo a sisa um imposto que se destina a tributar o património, a sua, matéria
colectável é constituída pelo património transmitido e, assim sendo, incidirá sobre
o valor por que os bens foram transmitidos (cfr. artigo 19º do Código da Sisa).
III — Deste modo, no caso de não consolidação da revenda, condição de isenção, o valor
do imóvel a atender para efeito de liquidação daquele imposto é o do momento
da data da sua transmissão e não o da data da sua liquidação.
Processo n.º 49/09-30.
Recorrente: Liberato Miranda Araújo, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Liberato Miranda Araújo, Lda, melhor identificado 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 Sisa e juros compensatórios, no valor global de € 9.164,10,
dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
I. Nos casos em que se verifique a caducidade da isenção prevista no n.º 3 do artigo 11º do Código
de Imposto Municipal de Sisa, o momento a considerar para efeitos de liquidação de Imposto deverá
ser o momento do acto translativo da propriedade.
II. Ao interpretar a factualidade assente no sentido de que o momento da liquidação é o momento
actual e não o momento do acto translativo, incorre a Douta Sentença recorrida na violação do disposto
no artigo 31º n.º 5 do Dec. Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro.
III. Com efeito, tendo-se provado que, em 5 de Novembro de 2002, a recorrente adquiriu uma
fracção autónoma, com o valor patrimonial, à data, de 49.605,45 Euros, pelo preço de 49.900,00 Euros,
invocando a isenção prevista no n.º 3 do artigo 11º do então C.I.M.S.I.S.D. e que, decorridos mais de três
anos, sem que a recorrente tivesse procedido à venda do imóvel, dessa forma caducando a isenção,
IV. Deverá ser entendido que a liquidação ficou suspensa no momento do acto translativo da
propriedade, condicionada à consolidação da isenção, o que implica necessariamente concluir que o
momento da liquidação é aquele - o da outorga da escritura pública - e mais nenhum outro.
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V. Consequentemente, a liquidação, porquanto reportada ao momento da transmissão, deverá
incidir sobre o valor por que a fracção foi adquirida e que foi de 49.900,00 Euros, (Cfr. artigo 19º
C.I.M.S.I.S.D.).
VI. Tal entendimento propugnado pela aqui recorrente mereceu já acolhimento no Douto Acórdão
do STA de 22/11/2000, visível no sítio electrónico com o endereço www.dgsi.pt (pesquisa por processo
025394).
VII. E que se pretende seja adoptado agora, em sede de recurso, revogando-se a Douta Decisão
recorrida, vindo em consequência a ser dada procedência total à impugnação e anulando-se a indicada
liquidação, com as demais consequências legais, assim se fazendo a tão costumada.
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 considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Pelo ofício 2110, datado de 23.02.2007, foi liquidada a Sisa, sobre a fracção designada pela
letra “D” com o artigo matricial n.º 1155, no valor de 8.725,21 €, acrescida de juros compensatórios
no valor de 436,26 € com data limite de pagamento voluntário em 10.03.2007;
2. Pelo ofício n.º 853, datado de 24.01.2007, foi a Impugnante notificada para se pronunciar em
sede de audição prévia sobre a liquidada a Sisa;
3. À impugnante comprou em 05.11.2002, uma fracção autónoma designada pela letra “G”,
correspondente a rés-do-chão, destinada a comércio, industria e profissões liberais, descrita na Conservatória do Registo Predial de Barcelos, com o n.º 281 e com o art. 1155 “D”, pelo preço de 49 900
€ (fls. 5 a 11 dos autos);
4. A referida fracção tinha o valor patrimonial de 49 605,45 € na data da escritura pública e de
87 252,17 €, na data da liquidação da Sisa;
3 – A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em saber se, ocorrendo a não
consolidação das condições da isenção de sisa, o momento a considerar para efeitos de liquidação do
imposto deve reportar-se à data da transmissão ou o momento actual em que essa liquidação é feita.
A sentença recorrida, em suma, decidiu que, “sendo o valor patrimonial de 87 252,17 € da fracção à data das liquidação da sisa era sobre esse valor que deveria ter incidido e não sobre o valor da
transmissão”.
O recorrente entende, pelo contrário, que o momento a considerar deve ser o momento do acto
translativo.
Vejamos se lhe assiste razão.
Dispõe o artº 11º, n.º 3 do CIMSISSD que “ficam isentos 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 no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(IRS) ou na alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas (IRC), consoante o caso, relativa ao exercício da actividade de comprador de prédios para
revenda”.
Por sua vez, estabelece o citado artº 13º-A do mesmo diploma legal que “a isenção prevista no
n.º 3.º do artigo 11.º não prejudica a liquidação e o pagamento da sisa, nos termos gerais, salvo se se
reconhecer que o adquirente exerce normal e habitualmente a actividade de comprador de prédios para
revenda”.
No seu parágrafo 1º dispõe que “para efeitos do disposto na parte final do corpo deste artigo,
considera-se que o contribuinte exerce normal e habitualmente a actividade quando comprove o seu
exercício do ano anterior mediante certidão passada pela repartição de finanças competente, devendo
constar sempre daquela certidão se, no ano anterior, foi adquirido para revenda ou revendido algum
prédio antes adquirido para esse fim”.
E no seu parágrafo 2º que “quando o prédio tenha sido revendido sem ser novamente para revenda,
no prazo de três anos, e haja sido paga a sisa, esta será anulada pela repartição de finanças, a requerimento do interessado, acompanhado de documento comprovativo da transacção”.
Estatui, ainda, o artº 16º, n.º 1 do CIMSISSD que “as transmissões de que tratam os n.ºs 3.º…do
artigo 11.º…deixarão de beneficiar da isenção logo que se verifique, respectivamente:
1º 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”.
E o artº 91º do mesmo diploma legal prescreve que, no caso de ficar sem efeito a isenção ou redução de sisa nos termos do artº 16º, deverão as pessoas ou entidades sujeitas ao seu pagamento solicitar,
no prazo de trinta dias, a respectiva liquidação.
Por outro lado, dispõe o artº 45º do Código da Sisa que este imposto será liquidado pela taxa em
vigor ao tempo da transmissão.
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Acrescentava o artº 47º do mesmo Código que a liquidação da sisa precederá o acto ou facto
translativo dos bens.
As isenções tributárias, na medida em que constituem excepção à regra da igualdade ou generalidade tributária, têm de constar expressamente da lei, sob o risco de os impostos serem devidos sempre
que se verifiquem os respectivos pressupostos legais (cfr. Pessoa Jorge, in Curso de Direito Fiscal,
1964, págs. 63 e 64).
Levada em linha de conta esta natureza excepcional, os preceitos que estabelecem estas isenções
haverão de interpretar-se restritivamente.
Convocando as já atrás citadas disposições legais, diremos que a isenção da sisa está dependente
da verificação cumulativa dos seguintes requisitos:
a) da apresentação, pelo contribuinte, da declaração a que alude o artigo 11º, n. 3, antes da aquisição do prédio, para revenda;
b) da manifestação, explicita ou implícita, da vontade de revender o prédio adquirido - artigos 11.º,
n. 3, 13º-A e 16º, n. 1;
c) da revenda do prédio no estado em que foi adquirido - artigos 13º-A e 16º, n. 1;
d) da realização da revenda no prazo de três anos - artigos 13º-A, parágrafo 2º, e 16.º,
n. 1;
e) de que a revenda, efectuada naquele prazo legal, não tenha como finalidade nova revenda
- artigos 13º-A e 16º, n. 1.
Dito isto é altura de tomarmos posição sobre a querela que é submetida à nossa consideração.
4 – Ora, no caso dos autos, os factos que constam do probatório permitem-nos concluir que o recorrente adquiriu, em 5/11/02 e para revenda, o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial
de Barcelos, com o n.º 281 e com o artº 1.155 “D”, pelo preço de € 49.900 (nº 3 do probatório).
Na aquisição, a impugnante beneficiou da isenção do pagamento de sisa.
Em 23/2/07, foi elaborada a liquidação definitiva do imposto municipal de sisa (nº 1 do probatório).
Sendo assim e perante esta factualidade, não podia a sentença recorrida decidir como decidiu.
Na verdade, o imposto municipal de sisa é um, imposto que incide sobre as transmissões, a título
oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis qualquer
que seja o título por que se operem (cfr. artºs 1º e 2º do Código da Sisa).
Porque se trata de um imposto que se destina a tributar o património a sua matéria colectável é
constituída pelo património transmitido e, assim sendo, incidirá “sobre o valor por que os bens foram
transmitidos” (cfr. artº 19º do Código da Sisa)
Por isso, no caso dos autos, tudo se passa como a liquidação tivesse ficado suspensa no momento
da transmissão devendo tomar em consideração o valor existente nesse momento, já que a esta data se
deve reportar a não consolidação da referida isenção.
Neste sentido, vide, entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 27/1/99, in rec. n.º 22.537;
de 6/10/99, in rec. n.º 23.381; de 22/11/00, in rec. n.º 25.394; de 17/1/07, in rec. n.º 725/06 e de 28/1/09,
in rec. n.º 642/08.
Deste modo, não podemos deixar de concluir que, ao contrário daquilo que fez a sentença recorrida, na liquidação de imposto resultante da caducidade da isenção se deve atender ao valor do imóvel
à data da transmissão e não ao seu valor à data da liquidação.
5 – E, sendo assim, não é de acolher o argumento que na sentença recorrida se pretendeu retirar
com a entrada em vigor do CIMI (1/12/03) e do CIMIT (1/1/04), com a publicação do Decreto-Lei
n.º 287/03 de 12/11.
O que, aliás, está de acordo com o princípio básico fixado no artº 12º do CC, de que a lei só dispõe
para o futuro, presumindo-se ressalvados, quando retroactiva, os efeitos já produzidos pelos factos que
ela se destina a regular (nº 1).
E se confirma na primeira parte do seu n.º 2. Aí se estabelece que, “quando a lei dispõe sobre as
condições de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende-se,
em caso de dúvida que só visa os factos novos”.
Deste modo e como regra geral, resulta que as relações jurídicas nascidas anteriormente à entrada em vigor de uma lei se regularão pelas normas que vigorarem na data da sua ocorrência, salvo
se o legislador tiver expressamente determinado que o campo da aplicação da lei nova atinge relações
jurídicas que lhe são anteriores.
Como escrevem F. Pinto Fernandes e N. Pinto Fernandes, in CIMSISD, anotado, 4ª ed., pág. 181,
“Sendo a incidência um dos elementos essenciais que integram a obrigação tributária à qual a Constituição da República Portuguesa reserva à lei formal juntamente com as taxas, os benefícios fiscais e as
garantias dos contribuintes (artigo 106.º n.º 2), não deve, em princípio, ser afectada pela sucessão de
leis no tempo, devendo, antes, ser regulada segundo a lei vigente no momento em que se produziram
os factos que originaram a transmissão”.
No mesmo sentido, pode ver-se o Acórdão desta Secção do STA de 24/10/01, in rec. n.º 25.881.
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Aliás e quanto à aplicação retroactiva do predito Decreto-Lei n.º 287/03, não encontrámos em
nenhum ponto do seu articulado que o legislador se tivesse expressado em termos que possam, sequer,
sugerir que foi sua intenção a aplicação deste diploma legal às relações jurídicas nascidas antes da sua
entrada em vigor.
Pelo contrário, no seu artº 31º, nºs 5 e 6 se estabelece que “os Códigos revogados continuam a
aplicar-se aos factos tributários ocorridos até à data da entrada em vigor dos Códigos e alterações referidos no artigo 32.º do presente diploma, incluindo os factos que tenham beneficiado de isenção…”,
mantendo-se em vigor “…os benefícios fiscais…respeitantes ao imposto municipal de sisa estabelecidos
em legislação extravagante ao Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41 969, de 24 de Novembro de
1958…”.
6 – Contudo, só assim não será se a lei nova tiver um carácter interpretativo, visto neste caso se
integrar na lei interpretada (cfr. artº 13º do CC), formando ambas um conjunto incindível.
Considera-se que tem carácter interpretativo “a lei que sobre um ponto em que a regra de direito
é incerta ou controvertida vem consagrar uma solução a que a jurisprudência, por si só, poderia ter
adoptado” (Baptista Machado, in Aplicação das Leis no Tempo no Novo Código Civil, pág. 286 e segs.).
O que significa que, para se poder afirmar que uma lei tem aquela natureza é necessário que,
de substancial, ela nada tenha trazido em relação à lei interpretada e se tenha limitado a resolver uma
incerteza ou controvérsia jurídicas, dando-lhe um entendimento que a jurisprudência, se o tivesse
querido, já poderia ter adoptado.
A norma interpretativa visa, pois, pôr fim à controvérsia que se instalou sobre o sentido que se
devia dar a determinada lei, fixando ela própria o sentido que esta deve ter desde a sua publicação, a
qual será vinculante.
Trata-se de uma interpretação autêntica que se destina a conferir uma maior certeza e igualdade
na aplicação da lei.
Ora, no caso em apreço e como vimos, não foi isso que aconteceu, já que o diploma em causa não
vem interpretar o diploma anterior, mas criar dois novos tipos de impostos.
Ao assim prescrever, o Decreto-Lei n.º 287/03 de 11/12 não teve, pois, por finalidade resolver
qualquer incerteza ou controvérsia na interpretação dos preditos artigos do Código da Sisa.
E, sendo assim, é inquestionável que o mesmo tem um carácter inovador e não interpretativo.
Daí que a alteração introduzida pelo referido Decreto-Lei n.º 287/03 só se possa aplicar aos factos
ocorridos após a sua entrada em vigor.
7 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença
recorrida, julgar procedente a impugnação judicial e, em consequência, anular a liquidação em causa
em relação ao montante excedente ao que resultar do valor de € 49.900,00, montante esse impugnado.
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1ª instância, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Recurso Jurisdicional. Terceiro grau de jurisdição. Supressão. Tribunal Central Administrativo.
Sumário:
I — Com a entrada em vigor da Decreto-Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, foi extinto,
no contencioso tributário, o terceiro grau de jurisdição, que de acordo com o disposto no artigo 120.º do ETAF apenas afectou os processos instaurados a partir
da sua entrada em vigor, o que ocorreu no dia 15 de Setembro de 1997, ex vi da
Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho, data em que o Tribunal Central Administrativo
iniciou o seu funcionamento e foi instalado.
II — Tendo o acórdão do TCA sob recurso conhecido de decisão proferida no TAF
que teve por objecto uma oposição à execução fiscal deduzida a 12 de Agosto
de 2006, — ou seja, proferido em segundo grau de jurisdição, é inadmissível o
recurso para o STA em terceiro grau de jurisdição.
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Processo n.º 148/09-30.
Recorrente: João Pinheiro Pinto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – João Pinheiro Pinto, melhor identificado nos autos, não se conformando com o acórdão do
TCA Sul, que negou provimento ao recurso que havia interposto da decisão do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Sintra, que por sua vez, julgou improcedente a oposição à execução fiscal para cobrança
coerciva de dividas de contribuição autárquica, relativa aos anos de 1995 a 2000, dela vem interpor o
presente recurso formulando as seguintes conclusões:
a) As dívidas executivas reportam-se aos anos de 1995 a 2000 e dizem respeito aos artigos urbanos
2927, 2928 e 1085;
b) Quanto aos dois primeiros artigos, e reportando-se aos anos de 1995 a 1998, as dívidas em
causa já se mostram prescritas, quer pelo art.º 34.º do C.P.T. ou art.º 48.º da L.G.T.
c) Reportando-nos ao art.º 1085 que respeita a uma casa de habitação, o ora oponente não é detentor da sua posse desde 1999;
d) Pelo que, também não lhe pode ser exigido, coercivamente, o pagamento da dívida executiva
vencida a partir dessa data.
e) E o que se infere do disposto no art.º 204.º, n.º 1 alínea b) do C.P.P.T.;
f)Ainda que a referida norma conceda ao oponente e ora recorrente o direito de se opor, foi-lhe
coarctado o direito de fazer prova do alegado nesse sentido;
g) Ao contrário do expresso no acórdão recorrido, o ora recorrente nunca pretendeu fazer prova da
propriedade de imóveis, mas, antes, dos pressupostos em que assentou a fundamentação da oposição,
ou seja, não ter sido o possuidor dos bens que originaram as dívidas;
h) Não pode, o ora recorrente, ser responsável pelo facto de, na matriz, não constar o nome do
proprietário e possuidor do imóvel inscrito na matriz sob o art.º 1085, pois só este o pode requerer;
i) Quando o ora recorrente procedeu à venda dos citados dois lotes de terrenos, já neles se encontrava implantada a casa (art.º 1085);
j) Tendo-se processado, tal venda, em 27.12.99, desde então que o ora recorrente deixou de ter a
posse do mesmo não podendo, por isso, ser responsável pelas dívidas criadas a partir dessa data;
1) Do exposto se infere que o acórdão recorrido fez uma aplicação inadequada do disposto nos art.
º 34.º do C.P.T., 48.º da L.G.T., l75.º do C.P.P.T., anterior 259.º do C.P.T., 515º do CP.C. e, por ultimo,
do art.º 204.º/l -b) do C.P.P.T.
m) Entretanto as dívidas executivas referentes aos anos de 1995 a 1998, inclusive, já se mostram
prescritas.
n) Cabia ao douto Tribunal conhecer, dela, oficiosamente;
2 – Em contra alegações oportunamente apresentadas em juízo, a Representante da Fazenda Publica, suscitou a questão da inadmissibilidade do recurso para este STA, em terceiro grau de jurisdição,
segundo o artº 24º, nº1, alínea g) do ETAF aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer nos seguintes termos:
“A nosso ver a decisão sindicada não é passível de recurso, pelo que o presente recurso deve ser
rejeitado.
É que, no caso, estamos perante um recurso de decisão tomada pelo Tribunal Central Administrativo Sul em segundo grau de jurisdição.
Sucede que o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, na redacção do Dl. n.º 229/96, de
29 de Novembro extinguiu, no contencioso tributário, o terceiro grau de jurisdição, pese embora tivesse
salvaguardado, o art. 120º daquele diploma legal, que tal extinção apenas produz efeitos relativamente
aos processos instaurados após a sua entrada em vigor”.
Assim, relativamente aos processos iniciados anteriormente ao início de vigência do Decreto-lei
n.º 229/96, manteve-se a possibilidade de recurso para a secção de contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo de decisões do Tribunal Central Administrativo proferidas em segundo grau
de jurisdição — vide neste sentido Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, 4ª edição, pag. 1077 e Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 08.10.2003, processo
0458/03, in www.dgsi,pt: «Das decisões do TCA proferidas em segundo grau de jurisdição em processos
pendentes aquando da entrada em vigor do Decreto-lei n.º 229/96 de 29/11, que deu nova redacção ao
art. 120º do ETAF, continua a ser admissível o terceiro grau de jurisdição».
Não é, porém, o caso dos autos já que o processo de oposição deu entrada em 2006.
Nestes termos, considerando que o despacho de admissão do recurso não vincula este Tribunal — n.º 4 do artigo 687º do Código de Processo Civil, somos de parecer que o presente recurso deve
ser rejeitado”
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4- Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre a questão da rejeição do recurso,
suscitada pelo Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, veio apenas a recorrente sustentar, em suma, “seguindo
a linha de pensamento do Ex.mo Procurador, estaríamos a violar o princípio constitucional consagrado
nos art.s 20.º, n.º 1 e 202.º, n.º 2 da C.R. Portuguesa segundo os quais, a todos é assegurado acesso ao
direito, incumbindo aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses, legalmente protegidos
dos cidadãos”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
“1 - Foram instaurados contra o oponente, vários processos de execução fiscal, os quais foram
apensos ao processo n.º 3140199701008650, que correm termos no Serviço de Finanças de Amadora
2, por dívidas de C.A. dos anos de 1995 a 1998, em relação a dois lotes de terreno para construção,
inscritos na matriz predial urbana sob os arts. 2927 e 2928, e diversas prestações do ano de 1995, e de
1997 a 2000, relativo ao imóvel para habitação inscrito na matriz sob o n.º 1085 - cfr. Informação de
fls. 10 e l1 e Certidão de Dívida, de fls. 13, de fls. 23 a 38 dos autos. 2 - Os lotes de terreno e o imóvel
mencionado em 1, foram inscritos na matriz em nome do oponente, pela apresentação de «Modelo
de Inscrição n.º 129», de 25.08.94, e de 25.06.84, respectivamente - cfr. Informação de fls. 10 e 11,
caderneta predial de fls. 14, 15 e 17 e documento de fls. 16, dos autos. 3 - O imóvel referido em 1, edificado sob os referidos lotes, não foi licenciado pelo respectivo Município, não constando da respectiva
Conservatória do Registo Predial, não sendo susceptível de transacção por negócio jurídico válido - cfr.
Informação de fls. 10 e 11 dos autos. 4 - O oponente alienou, em 27.12.99, os dois lotes de terreno
mencionado em 1, tendo sido liquidada a Sisa devida por essa transacção, em 17.12.99 - cfr. escritura
de compra e venda de fls. 19 a 22, e «Termo de Declaração» de fls. 18 dos autos.”
6- Importa começar por enfrentar a questão da admissibilidade do presente recurso jurisdicional,
a qual foi suscitada pela recorrida Fazenda Pública na sua contra-alegação e corroborada pelo Ex.mo
Procurador-Geral Adjunto no seu douto parecer, sendo certo que, nos termos do artigo 687.º n.º 4 do
CPC, a decisão que admitiu o recurso não vincula o tribunal superior.
Vejamos.
Com a entrada em vigor do Decreto-lei n.º229/96, de 29/11, foi extinto, no contencioso tributário, o 3.º grau de jurisdição, o que de acordo com o disposto no artigo 120.º Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais apenas afectou os processo instaurados a partir da sua entrada em vigor, o
que ocorreu no dia 15 de Setembro de 1997, ex vi da Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho, data em que
o Tribunal Central Administrativo iniciou o seu funcionamento e foi declarado instalado.
Ora, acontece que a oposição à execução fiscal em causa no presente recurso foi deduzida a 12
de Agosto de 2006.
Isto significa que o presente recurso interposto de acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo em segundo grau de jurisdição, não é admissível.
Com efeito, nos termos do artigo 32.º n.º 1 alínea a) do referido Estatuto, a esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo apenas compete conhecer “dos recursos dos
acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo em 1.º grau de
jurisdição ao abrigo da competência estabelecida no artigo 41.º do mesmo diploma.
Saliente-se, por outra parte, que para a definição do grau de jurisdição em que o acórdão do TCA
foi proferido irreleva o facto de uma dada questão aí ter sido afrontada pela primeira vez.
Por outras palavras, o grau de jurisdição é definido através “da posição em que o tribunal é chamado a decidir: directamente, por dever de conhecer do pedido inicialmente formulado- por exemplo,
em acção, recurso contencioso ou (…) meio processual acessório-ou, em segunda ou terceira via, por
via de recurso [jurisdicional] ou meio análogo”- cfr. acórdão de 19/09/08, no recurso n.º 400/08 e
jurisprudência aí citada.
Por último, ao invés do que defende o recorrente, a extinção do 3.º grau de jurisdição, inserindo-se na margem de liberdade de conformação que assiste ao legislador e não configurando uma limitação excessiva ou desproporcionada do direito ao recurso jurisdicional, não reveste uma dimensão
violentadora do direito constitucionalmente consagrado do acesso ao direito e a uma tutela judicial
efectiva.
Como assim, cumpre concluir que o TCA julgou em último grau de jurisdição, por ali se ficando
a apreciação jurisdicional dos autos.
Termos em que se acorda não tomar conhecimento do recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 5 unidades de conta.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — António
Calhau.
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Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Nulidade de Sentença. Omissão de Pronúncia.
Sumário:
I — A nulidade de sentença por omissão de pronúncia verifica-se quando o Tribunal deixe de se pronunciar sobre questões sobre as quais deveria pronunciar-se — arts. 125.º do CPPT.
II — O Tribunal tem o dever de se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes cujo conhecimento não fique prejudicado pela solução dada a outras
questões [artigo 660.º, n.º 2, do CPC, subsidiariamente aplicável, por força do
disposto no artigo 2.º, alínea e), do CPPT].
Processo n.º 173/09-30.
Recorrente: LISBOAGÁS – GDL Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – LISBOAGAS GDL – SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE LISBOA,
S.A., impugnou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra uma liquidação de taxas de ocupação
da via pública,
Aquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a Impugnante interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1. A Sentença recorrida incorre em omissão de pronúncia pelo que deve ser considerada nula;
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. Ainda que se conclua, o que se 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;
5. Não estamos perante 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;
6. Trata-se de bens públicos utilizados 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;
7. Não existindo uma contrapartida individualizada para a Recorrente do pagamento daquelas
“taxas”, as quantias que a CMA 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;
8. Ainda que se viesse a entender que o tributo em causa constitui uma taxa, o que se admite sem
conceder por mera cautela de patrocínio, sempre se diria que a mesma seria nula;
9. Conforme foi alegado na Petição Inicial de Impugnação, 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;
10. As Bases da Concessão aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 33/91, consagram na nossa ordem
jurídica a assunção pelo Estado da responsabilidade pela instalação e funcionamento do serviço público de distribuição de Gás Natural;
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11. 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;
12. 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,? 374/89, de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 8/2000,
de 8 de Fevereiro;
13. 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”;
14. 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;
15. Em virtude do contrato de concessão e da aprovação do traçado e do projecto da rede de gás
natural, a CMA 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
da concessão, uma vez que aquela ficou afecta a um uso público que se enquadra nas atribuições do
Estado;
16. 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;
17. Pelo exposto, não pode a CMA, 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 de gás natural de Lisboa;
18. Caso se entenda insuficiente o quanto fica dito a propósito da nulidade do acto de liquidação
das taxas impugnadas, sempre se dirá ainda que não podem ter a natureza de taxas os tributos exigidos
pela CMA, porquanto não cabendo a esta o poder de dispor sobre a porção do seu domínio na medida
do necessário à instalação da concessionária (em virtude da celebração do contrato de concessão e
da aprovação do traçado e do projecto da rede), falta aqui para além do supra mencionado requisito
da individualização da contrapartida a própria natureza de contrapartida que seria essencial para
que se pudesse falar de uma verdadeira e própria taxa;
19. Quando muito a CMA teria direito, atendendo à desafectação do uso dominial – ainda que
limitada a um uso específico – a alguma compensação, na medida em que por força do Decreto-Lei
n.º 33/91, complementado pelos despachos que aprovam o traçado da rede, possa ter sido lesada na sua
capacidade de afectar os bens em causa a outros usos e de assim os poder empregar para satisfazer as
atribuições a seu cargo, mas nunca poderia pretender cobrar regularmente uma taxa, razão por que
estamos, assim, perante um tributo que não é exigível, nem devido por ser nulo.
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.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Questão preliminar: alega a recorrente que a decisão recorrida padece de nulidade por omissão
de pronúncia um vez que não se pronunciou sobre as seguintes questões suscitadas pela recorrente
na petição inicial:
- Improcedência do tributo em causa por ausência de divisibilidade do benefício gozado;
- A violação do p. da igualdade e da proporcionalidade;
- A natureza da concessão levando à transferência das prerrogativas de autoridade para o concessionário;
- A natureza de serviço público subjacente à actividade prestada afectando bens públicos à sua
função própria;
- A (prevista) extensão de competências presente na Lei do Orçamento de Estado de 2004
(LOE)
-A violação das atribuições do Estado Concedente.
Afigura-se-nos que o recurso merece provimento nesta parte, pelo menos quanto à alegada omissão
de pronúncia relativa à violação dos princípios da proporcionalidade e da igualdade.
Com efeito, resulta do artigo 125.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário que
constituem causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia
sobre questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.
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Dispõe, por sua vez, o art. 660º n.º 2 do Código de Processo Civil 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.
Como este Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo, haverá omissão de pronúncia sempre
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 - cf. neste sentido
Acórdãos de 09.04.2008, recurso 756/07, e de 23.04.2008, recurso 964/06, i www.dgsi.pt.
Ora a recorrente havia suscitado na petição inicial a referida questão, relacionada com a
questão da natureza sinalagmática da taxa, argumentando que os actos de liquidação impugnados
se encontravam feridos de nulidade, por violação dos princípios constitucionais da igualdade e da
proporcionalidade.
Como se constata de fls. 270 e segs. a sentença recorrida não se pronuncia sobre esta questão,
de que deveria conhecer.
Assim sendo e atento o disposto nos citados artº 660º, n.º 2 e 668º, n.º 1, alínea d) do CPC e 125a
do CPPT há que concluir pela nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, pelo que somos de
parecer que o recurso merece provimento.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
A) A “LISBOAGÁS GDL - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE LISBOA,
S.A.”, é concessionária do serviço público da rede de distribuição regional de gás natural da amadora, nos termos do Decreto-Lei n.º 33/91, de 16 de Janeiro, tendo sucedido em todos os direitos e
obrigações à “GDP- GÁS DE PORTUGAL.S.A.” (cfr. art. 1º e 2º da petição inicial e documento n.º 1
junto com a petição inicial);
B) A impugnante foi notificada pela Câmara Municipal da Amadora para proceder ao pagamento
do montante global de € 4.830,30, relativa a taxas devidas pela ocupação/utilização do subsolo municipal, prevista no ponto 32. do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município da Amadora
(cfr. fls. 85 e 86).
C) Em 16/03/2007, por despacho proferido pelo presidente da Câmara Municipal da Amadora
foi indeferida a reclamação deduzida pela impugnante contra a liquidação referida na alínea B) do
probatório, (doc. n.º 3 junto à p.i.)
D) A presente impugnação foi deduzida em 17/05/2007 (conforme carimbo aposto a fls. 3 dos
autos).
3 – Importa apreciar, em primeiro lugar a questão da nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, já que o seu conhecimento precede, logicamente, o das restantes questões.
A nulidade de sentença por omissão de pronúncia verifica-se quando o Tribunal deixe de se pronunciar sobre questões sobre as quais deveria ter-se pronunciado [art. 125.º do CPPT].
Esta nulidade está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, previstos no artigo 660.º,
n.º 2, do CPC, subsidiariamente aplicável por força do disposto no 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, a Recorrente defende a existência de nulidade por omissão de pronúncia
relativamente as seguintes questões:
– A improcedência do tributo em causa por ausência de divisibilidade do benefício gozado;
– A violação do princípio da igualdade e da proporcionalidade;
– A natureza da concessão levando à transferência das prerrogativas de autoridade para o concessionário;
– A natureza de serviço público subjacente à actividade prestada afectando bens públicos à sua
função própria;
– A (prevista) extensão de competências presente na Lei do Orçamento de Estado de 2004
(LOE);
– A violação das atribuições do Estado Concedente.
No que concerne à questão da ausência de divisibilidade do benefício gozado trata-se de argumentação visando caracterizar o tributo cobrado como um imposto, não integrando uma questão
autónoma, distinta da apreciação da natureza do tributo, não constituindo um fundamento autónomo
de impugnação. De qualquer forma, na sentença aprecia-se a questão de saber se se está perante uma
utilização individualizada do domínio público em benefício dos interesses da Impugnante, como empresa comercial privada, que têm ínsita uma tomada de posição sobre aquela.
Por outro lado, como se vem entendendo uniformemente, com apoio no texto do referido art. 660.º
do CPC, a violação do dever de pronúncia apenas ocorre quando o Tribunal deixe de apreciar questões
colocadas e não argumentos invocados pelas partes.
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Quanto à questão da natureza do domínio público e sua função, trata-se também de argumentação atinente à questão de saber se podia ser cobrado o tributo em causa pela utilização do domínio
público. A sentença recorrida pronunciou-se sobre esta questão, entendendo, em suma, que havendo
uma utilização individualizada no interesse da própria impugnante, uma empresa privada cujo fim é
a obtenção de lucro, o facto de desenvolver uma actividade destinada a satisfazer o interesse público
não afastava a possibilidade de cobrança do tributo destinado a «pagar a vantagem patrimonial que
esta obtém derivada da utilização desse bem do domínio público».
Quanto à violação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade, trata-se de imputação de
vícios que não se confunde com a questão da natureza do tributo, pelo que, efectivamente, deveria ter
sido apreciada essa alegada violação, uma vez que a Impugnante colocou a questão nos arts. 30.º e
58.º da petição inicial.
O mesmo se passa com a questão da falta de atribuições do Município da Amadora, colocada nos
arts. 66.º a 72.º da petição.
Estas questões não foram apreciadas na sentença recorrida pelo que, tendo sido suscitadas, ocorre
a invocada nulidade por omissão de pronúncia.
Assim, não se tratando de um caso em que deva o Supremo suprir a nulidade (arts 762.º, n.º 3,
e 731.º, n.º 1, do CPC, aplicáveis por força do disposto no art. 281.º do CPPT), impõe-se a anulação
da decisão recorrida, ficando prejudicado o conhecimento das restantes questões que são objecto do
presente recurso jurisdicional.
Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– anular a sentença recorrida.
Sem custas, por não terem sido apresentadas contra-alegações [art. 2.º, n.º 1, alínea g), do CCJ).
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação. Concurso de infracções. Cúmulo jurídico. Aplicação da lei mais
favorável.
Sumário:
Tendo o contribuinte praticado várias contra-ordenações fiscais, deve ser punido com
uma coima única, nos termos do artigo 25º do Regime Geral das Infracções Tributárias [segundo a redacção do artigo 113.º da Lei n.º 64-A/2008 de 31 de Dezembro
(Orçamento do Estado para 2009)].
Processo n.º 174/09-30.
Recorrente: MUNDIPORTA – Comércio e Montagem de Portas e Divisórias, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Mundiporta - Comércio e Montagem de Portas e Divisórias, melhor identificada nos autos,
não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida do despacho do Director de Finanças de Lisboa que lhe aplicou uma coima
no valor de € 28.859,24, por ter entregue a declaração de IVA, referente ao mês de Junho de 2004,
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.
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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.
Contra-alegou o Ministério Público nos termos que constam de fls. 88, para concluir do seguinte
modo:
1ª Está imputada à arguida recorrente a prática da contra-ordenação p.p. nos artigos 40º/1/a) e
26º/1 do CIVA e 114º/2 e 26º/4 do RGIT.
2ª Porquanto estando registada em IVA no regime normal de periodicidade mensal, fez a entrega,
em 6/8/2004, da declaração periódica do IVA relativa ao período de Junho de 2004, sem a prestação
tributária necessária para satisfazer o imposto exigível, no montante de € 127.695,74.
3ª 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.
4ª Como justificação desse comportamento a arguida vem alegar dificuldades económicas resultantes de uma acentuada diminuição das vendas.
5ª Para 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;
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.
6ª Ora, 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.
8ª Assim 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.
9ª Portanto, as alegadas dificuldades económicas, nem sequer levemente, diminuem a culpa da
arguida.
10ª Não ocorre, pois, uma situação de contra-ordenação na forma continuada.
11ª A douta sentença recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação da lei, não tendo violado quaisquer normativos, nomeadamente, os constantes dos artigos 19º do RGCO e 30º/2 e 79º do
Código Penal.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto, junto deste Supremo Tribunal, emitiu douto parecer no sentido
de ser negado provimento ao presente recurso e confirmada a sentença impugnada e, subsidiariamente,
“a sentença deve ser anulada e ordenada a devolução do processo ao tribunal recorrido para novo
julgamento”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Em 28/08/2004 foi levantado à recorrente o auto de notícia pela prática da infracção prevista
no artº 26º n.º 1 e artº 40º n.º 1 alínea a) do CIVA, punível nos termos do artº 114º n.º 2 e artº 26º n.º 4
do RGIT, considerando os seguintes elementos:
i. Montante de imposto exigível e valor da prestação em falta - € 127.695,74;
ii. Não foi entregue o valor da prestação tributária;
iii. Data do cumprimento da obrigação 06/08/2004;
iv. Período a que respeita a infracção 2004/06;
v. Termo de prazo para cumprimento da obrigação 10/08/2004.
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B) Por despacho de 01/03/2006 do Director de Finanças Adjunto foi aplicada à recorrente, a
coima no montante de € 28.859,24 e custas no montante de € 44,50, cominada nos do artº 114º n.º 2 e
artº 26º n.º 4 do RGIT, tendo em conta os factos mencionados no auto de notícias, que se deram como
provados, que se trata de uma pessoa colectiva; e consideraram-se ainda os elementos do artº 27º do
RGIT, conforme descrição de fls. 7 dos autos.
C) A infracção praticada pela recorrente nos presentes autos, repetiu-se ao longo de intervalos
de tempo compreendidos entre o início de 2003 e 2005, tendo sido levantados outros autos de contra-ordenação para cada uma das infracções praticadas, e aplicadas as respectivas coimas para cada uma
das infracções.
3 – A questão jurídica que constitui objecto do presente recurso foi em data bem recente apreciada
e decidida no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 21/1/09, in rec. n.º 928/08, em que
é a mesma a recorrente, bem como são idênticas as conclusões produzidas na respectiva alegação de
recurso.
Sendo assim e por que não vemos motivo para alterar o entendimento ali perfilhado, seguiremos
de perto a fundamentação jurídica aí aduzida tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes
do direito (cfr. artigo 8º, n.º 3 do CC).
Escreveu-se, então, no citado aresto que “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 contra-ordenações fiscais, por força da
remissão do artigo 32.º do Regime Geral das Contra-Ordenações [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-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.”
No mesmo sentido, pode ver-se o Acórdão desta Secção do STA de 15/4/09, in rec.
n.º 1.113/08.
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3 – Posto isto e no caso em apreço, 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 e como vimos, tal argumentação jurídica perdeu toda a actualidade em face da nova redacção
do citado dispositivo legal,
Nesta conformidade, sendo inquestionável 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 o mesmo ser punido com uma coima única, nos termos do artigo 25.º do Regime Geral das
Infracções Tributárias (redacção do artº 113º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro (Orçamento
do Estado para 2009)).
4 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e
ordenar a baixa do processo à 1ª instância, a fim de, ali, o caso em apreço ser observado ao abrigo do
disposto no artº 25º do Regime Geral das Infracções Tributárias (nova redacção).
Sem custas.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Recurso para o STA. Terceiro grau de jurisdição. ETAF. Decreto-Lei n.º 229/96 de
29 de Novembro.
Sumário:
Não pode tomar-se conhecimento do recurso que, embora formalmente interposto de
decisão que julgou improcedente arguição de nulidade invocada contra o Acórdão
do tribunal recorrido, visa impugnar a decisão tomada pelo Tribunal em segundo
grau de jurisdição, da qual não cabe recurso desde que foi extinta no contencioso
tributário o terceiro grau de Jurisdição (Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais), na redacção do D.L. n.º 229/96, de 29 de Novembro).
Processo n.º 213/09-30.
Recorrente: Sociedade de Investimentos Imobiliários Praia da Rocha.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Sociedade de Investimentos Imobiliários Praia da Rocha, S.A., com os sinais dos autos, recorre
para este Supremo Tribunal do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 28 de Outubro de
2008, que julgou improcedente a arguição de nulidade por si deduzida contra o Acórdão do mesmo
Tribunal de 2 de Outubro de 2007, apresentando as seguintes conclusões:
a) O presente recurso jurisdicional vem interposto do douto Acórdão proferido nos autos referidos
em epígrafe, aos 28 de Outubro de 2008, que negou provimento à arguição de nulidade do processo
por violação do disposto no art. 3.º do Código de Processo Civil (CPC).
b) A questão objecto dos autos de Impugnação Judicial, e que mereceu o Acórdão proferido aos
2 de Outubro de 2007 relativamente ao qual foi arguida a mencionada nulidade do processo, consiste
em saber se a recorrente tinha ou não direito a deduzir (ou obter reembolso) o IVA suportado nas obras
realizadas no Hotel Algarve e nos espaços adjacentes onde foi instalado um casino.
c) Os espaços destinados ao casino foram objecto de um contrato de arrendamento, tendo também
sido cedida a exploração comercial do hotel.
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d) Ambas as partes em litígio – a Administração fiscal e a recorrente – entendem que a SIIPR
passou a ser sujeito passivo misto de IVA, desde a celebração dos contratos de arrendamento e de
cessão de exploração.
e) Tanto a Administração fiscal como a recorrente entendem que a SIIPR desenvolve simultaneamente duas actividades: a de cessão de exploração comercial de um hotel (que gera rendimentos
sujeitos e não isentos a IVA) e a de arrendamento do Casino (que gera rendimentos isentos, atendendo
à isenção aplicável à actividade de arrendamento).
f) Veio, todavia, o ilustre TCA Sul, através do douto Acórdão proferido aos 2 de Outubro de 2007,
“corrigir” os pressupostos de direito em que se fundaram quer a Administração fiscal quer a recorrente
na análise à questão em juízo.
g) O douto Acórdão afirma peremptoriamente que “tanto a Administração Tributária como a
recorrente incorrem numa imprecisão quando referem que a recorrente, a partir de 10.04.1997 – data
da celebração do contrato promessa de cessão de exploração do hotel e do contrato promessa de
arrendamento do Casino – ficou num regime misto relativamente ao IVA, isto é, regime de sujeição
quanto à cessão de exploração e de isenção quanto ao arrendamento do Casino”.
h) Portanto, o ilustre Tribunal vem reenquadrar a recorrente em sede de IVA para, com base nesse
“novo” enquadramento, ou melhor, fundamento, indeferir a pretensão da recorrente.
i) Ora, salvo o devido respeito, tal argumento é ilegal e irrelevante, uma vez que é inadmissível
a fundamentação sucessiva ou a posteriori.
j) Para além de que, nos termos do artigo 3.º do CPC, aplicável ex vi art. 2.º do CPPT, “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 necessidade, decidir questões de direito e de facto, mesmo que de
conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem”.
k) Ora, no douto Acórdão proferido aos 2 de Outubro de 2007, o Tribunal veio introduzir uma
nova questão de direito – a do enquadramento em sede de IVA da recorrente, ancorada numa específica
“classificação” da cessão de exploração de estabelecimento comercial.
l) Considerando que as partes não foram instadas a pronunciar-se sobre este novo fundamento,
não podia o Tribunal decidir sobre a causa precisamente com tal fundamento, sob pena de nulidade
processual com a consequente contaminação com o mesmo vício dos termos subsequentes, designadamente do Acórdão, tal como prescreve o art. 201.º do CPC (n.ºs 1 e 2), aplicável ex vi art.º 2.º do
CPPT.
m) É inequívoco o vício incorrido pelo douto Acórdão, não restando à recorrente, nos termos do
artigo 205.º do CPC, aplicável ex vi art.º 2.º do CPPT, apresentar a presente arguição atendendo a
que de tal vício só tomou conhecimento com a notificação do Acórdão.
n) Acresce, todavia, que era inadmissível a fundamentação deduzida no douto Acórdão.
o) O objecto do processo de impugnação está limitado e circunscrito pela Fundamentação.
Os argumentos da Fundamentação podem ser desenvolvidos ou aperfeiçoados. Não se podem, porém,
introduzir novos argumentos a posteriori (não constantes da Fundamentação), quer sejam inseridos
pela Administração fiscal ou pelo Juiz.
p) A fundamentação sucessiva ou à posteriori não é admissível. É este o pacífico entendimento
da Jurisprudência do STA (cfr. Ac. Pleno do STA de 11/2/93, Apêndices do DR de 16/10/95,p. 103 e
Ac. STA de 4/11/93 e de 3/2/94, Apêndices do DR de 15/10/96,p. 6007 e de 20/12/96, p. 791, respectivamente, Ac. STA de 1/2/79,proc. n.º 011415, Ac. STA de 3/3/88, proc. n.º 018236, Ac. STA de 20/1/83,
proc. n.º 017462, Ac. STA de 3/2/94, proc. n.º 032325, ac. STA de 28/5/96, proc. n.º 029015, publicados
em www.dgsi.pt).
q) Se os argumentos forem introduzidos ex novo pelo Juiz estaremos diante de uma violação do
princípio constitucional da Separação de Poderes e reserva da Administração (na determinação e
definição primárias do conteúdo do acto), ou seja, perante uma usurpação de competência Administrativa pelo poder Judicial (cfr. art.ºs 2.º e 111.º, 202.º e 266.º todos da CRP) – inconstitucionalidade
que se suscita nesta sede.
r) Não se pode sustentar a legalidade de uma liquidação, apenas com base em argumentos não
constantes da Fundamentação, tanto mais quando, do mesmo passo, se sanciona a irrelevância da
retórica da Fundamentação.
s) Ora, é isto mesmo que sucede in casu. O Acórdão proferido aos 2 de Outubro de 2007 consagra a irrelevância do único argumento aduzido na Fundamentação. De facto, ficou provado que as
obras da Recorrente foram realizadas no Hotel Algarve e nos espaços adjacentes onde foi instalado
um casino.
t) O Acórdão introduziu um novo argumento – o da recorrente não ser um sujeito passivo misto
para efeitos de IVA – com base no qual, exclusivamente, funda o seu juízo de improcedência do Recurso.
u) Ora tal fundamentação sucessiva ou a posteriori traduz-se em argumentos novos – de facto e
de direito – não abordados, nem aflorados ou sequer sugeridos na Fundamentação.
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v) Não estamos aqui a curar de pormenores ou bagatelas. A Fundamentação (seus requisitos e
conteúdo) condensam, bem ao invés, a tutela de elementares e básicas garantias do contribuinte com
dignidade e assento constitucional (n.º 3 do artigo 268.º da CRP). O contribuinte tem direito a conhecer
a Fundamentação e esta tem de conter todos os motivos que justificam o acto.
w) A segurança do contribuinte e o valor da Fundamentação seriam reduzidos a zero se os argumentos aí inseridos pudessem ser livremente modificados, criados ou alterados na pendência do
processo,
x) o que seria ainda mais grave – como sucede in casu – no caso de não ser dado cumprimento
ao princípio basilar do contraditório.
y) O acórdão proferido aos 2 de Outubro de 2007 é precedido de uma manifesta nulidade processual que contaminou os subsequentes termos, designadamente o próprio Acórdão que é por isso
ilegal (art.º 3.º do CPC, aplicável ex vi art.º 2.º do CPPT), a que acrescem as ilegalidades associadas
à fundamentação à posteriori (por violação do art.º 36.º do CPPT e art.º 77.º da LGT) e inconstitucionalidades (por violação do Princípio da Separação de Poderes e da reserva do poder administrativo e
Direito à Fundamentação (art.º 2.º e 111.º, 202.º e 266.º e n.º 3 do art.º 268.º da CRP).
z) Vindo agora o ilustre TCA Sul, através de Acórdão proferido aos 28 de Outubro de 2008,
sustentar que “basta ler a decisão em causa” para afastar a razão que assiste à ora recorrente na
arguição da nulidade do processo, obriga a recorrente a arguir, novamente, e nos memos termos, a
mencionada nulidade processual.
aa) Pois se a conclusão a que a recorrente chegou resultou, justamente, da leitura da decisão,
o indeferimento da pretensão de que seja reconhecido tal vício e que se escuda na remissão para o
Acórdão nos termos já referenciados, não pode gerar outra reacção por parte da ora recorrente.
bb) Uma vez que tal nulidade processual presiste (sic) ao negar-se o seu reconhecimento, com
os demais efeitos legais expressamente invocados na arguição indeferida.
cc) A alegada nulidade do processo dimana da circunstância do Acórdão do TCA Sul, proferido
a 2 de Outubro de 2007, ter vindo “corrigir” os pressupostos de direito em que se fundaram quer a
administração fiscal quer a recorrente na análise à questão em juízo nos autos de impugnação judicial.
DEVE ASSIM O PRESENTE RECURSO PROCEDER NOS TERMOS EXPOSTOS; COM TODAS
AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
A nosso ver o acórdão recorrido não é passível de recurso, pelo que deve ser rejeitado.
É que, no caso, os fundamentos do recurso acabam por integrar impugnação da decisão tomada
pelo Tribunal Central administrativo Sul em segundo grau de jurisdição.
Sucede que o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, na redacção do D.L. n.º 229/96,
de 29 de Novembro extinguiu, no contencioso tributário, o terceiro grau de jurisdição, pese embora
tivesse salvaguardado, o art. 120.º daquele diploma legal, que tal extinção “apenas produz efeitos
relativamente aos processos instaurados após a sua entrada em vigor”.
Assim, relativamente aos processos iniciados anteriormente ao início da vigência (que ocorreu
em 15.09.1997 – art.114.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e portaria n.º 398/97
de 18 de Junho) do Decreto-Lei n.º229/96, manteve-se a possibilidade de recurso para a secção de
contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de decisões do Tribunal Central Administrativo proferidas em segundo grau de jurisdição – vide neste sentido Jorge Lopes de Sousa, Código
de Procedimento e de Processo Tributário, 4.ª edição, pag. 1077 e Acórdão deste Supremo Tribunal
Administrativo de 08.10.2003,processo 0458/03, in www.dgsi.pt: «Das decisões do TCA proferidas
em segundo grau de jurisdição em processos pendentes aquando da entrada em vigor do Decreto-Lei
n.º 229/96 de 29/11, que deu nova redacção ao art. 120.º do ETAF, continua a ser admissível o terceiro
grau de jurisdição».
Não é, porém, o caso já que o processo de impugnação deu entrada em 10.04.2000.
Nestes termos, considerando que o despacho de admissão do recurso não vincula este Tribunal – n.º 4 do artigo 687.º do Código de Processo Civil, somos de parecer que o presente recurso deve
ser rejeitado.
4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre o Parecer do Ministério Público,
nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questão prévia: Da admissibilidade do recurso
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos
e supra transcrito, pugna pela rejeição do recurso.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, estas nada disseram.
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Importa, pois, decidir da questão prévia da admissibilidade do recurso, pois que apenas haverá
que decidir das que no recurso se suscitam se este for de conhecer.
Vejamos.
É sabido que a admissibilidade do recurso pelo Tribunal recorrido não vincula este Tribunal
(artigo 685.º-C n.º 5 do Código de Processo Civil), que dele não tomará conhecimento caso entenda
não ser este admissível.
É o que se passa no caso dos autos, pois que, como bem diz o Excelentíssimo Procurador-Geral
Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer, embora formalmente interposto da decisão do Tribunal
Central Administrativo Sul que julgou improcedente a arguição de nulidade invocada contra o Acórdão
do Tribunal Central Administrativo Sul de 2 de Outubro de 2007, proferido nos presentes autos, os
fundamentos do recurso acabam por integrar impugnação da decisão tomada pelo Tribunal Central
Administrativo Sul em segundo grau de jurisdição, da qual não cabe recurso desde que foi extinta no
contencioso tributário o terceiro grau de Jurisdição (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(ETAF/84), na redacção do D.L. n.º 229/96, de 29 de Novembro), sendo certo que a impugnação que
está na origem dos presentes autos – instaurada em 10 de Abril de 2000 (cfr. carimbo aposto na petição
inicial, a fls. 2 dos autos) -, porque posterior à entrada em vigor deste Decreto-Lei n.º 229/96 de 29 de
Novembro, não se pode considerar abrangida pela ressalva estabelecida para os processos pendentes
pelo artigo 120.º do ETAF/84, na redacção do Decreto-Lei n.º 229/96.
Não deve, pois, este Tribunal conhecer do recurso.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso do Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em não tomar conhecimento do presente recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça devida em 6 UCs.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 1 de Julho 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).
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 232/09-30.
Recorrente: SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, SA
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, SA, melhor identificada nos autos, não se formando
com a sentença do Tribunal Tributário de Almada que julgou parcialmente improcedente a impugnação
judicial que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRC e juros compensatórios, respeitantes
ao exercício de 1997, no valor global de € 392.991,63, dela vem interpor o presente recurso, formulando
as seguintes conclusões:
A) A recorrente realizou a reavaliação do seu activo, seguindo escrupulosamente a legislação aplicável (Código do IRC, Decreto-Lei n.º 22/92 e Decreto Regulamentar n.º 2/90), o que aliás nunca foi
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contestado pela administração fiscal, adoptando em 1997 quotas de amortização em total consonância
com esse regime legal. Nunca, e em circunstância alguma, repercutiu no exercício de 1997 qualquer
aumento das amortizações referentes ao exercício de 1994, duplicando a quota de amortização a que
tinha direito.
B) Como é inequivocamente provado pelos registos contabilísticos constantes no processo, nunca
contestado pela administração fiscal e dado como provado em sede de matéria de facto, no exercício
de 1997 não foram praticadas pela recorrente amortizações em excesso às permitidas pela lei, nem
praticadas taxas inferiores às mínimas ou superiores às máximas fixadas na lei, nem foram estendidos,
abusivamente, os períodos de vida útil dos activos reavaliados.
C) Atentas as circunstâncias supra descritas, a correcção ao lucro tributável e consequente liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 1997 não só carece de base legal, como foi efectuada em
clara violação de lei, o que constitui causa de anulação da mesma. A sentença recorrida, ao confirmar
o acto da administração fiscal viola, em consequência, o Decreto-Lei n.º 22/92, o artigo 18º e 33º do
Código do IRC o Decreto Regulamentar n.º 2/90 bem como o n.º 2 do artigo 103º da CRP.
D) No entender da recorrente, o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi mal
interpretado, quer pela administração fiscal, quer pelo Tribunal a quo. Do seu n.º 4 não se extrai qualquer regra que invalide a metodologia de reintegrações adoptada pela recorrente no exercício de 1997.
E) Ao contrário do entendimento dos Serviços de Inspecção Tributária, e do Tribunal na sentença
em recurso, o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais permite que a Recorrente efectue
em 1995, e nos anos subsequentes, a amortização correlativa da quota ficticiamente correspondente
a 1994. O que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pretendeu foi impedir a recorrente de, em
1995, proceder à amortização referente a 1994 (em acumulação com a de 1995).
F) Assim, a referida correcção ao lucro tributável que originou a liquidação adicional de IRC no
exercício de 1997 não tem qualquer fundamentação legal ou administrativa.
G) São de tal forma correctos os procedimentos contabilísticos utilizados pela recorrente que nunca
os serviços da Administração Fiscal utilizaram como fundamento qualquer norma jurídica constante
na legislação geral aplicável.
Utilizaram unicamente o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, extraindo dele
uma interpretação inequivocamente errada.
H) Pelo exposto, a correcção ao lucro tributável e correspondente liquidação adicional dos serviços da administração fiscal, impugnada pela ora recorrente, e mantida pela douta sentença em recurso,
viola inequivocamente o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, transcrito pelo Ofício
n.º 13095, de 12 de Março de 1996, bem como toda a legislação aplicável a este propósito: Decreto-Lei
n.º 22/92, de 14 de Fevereiro, artigo 33º do Código do IRC e Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de
Janeiro e o n.º 2 do artigo 103º da CRP.
I) O princípio da especialização de exercícios, e consequentemente, o n.º 1 do artigo 18º do Código
do IRC constitui um fundamento que, a acolher-se, fundamenta e legitima o procedimento adoptado
pela recorrente, não o limitando ou impedindo, conforme entendeu o digníssimo Tribunal a quo.
J) A correcção ao lucro tributável realizada relativamente ao exercício de 1997 da recorrente viola
o princípio da tributação do rendimento das sociedades pelo lucro real, justaposto no n.º 2 do artigo 104º
da CRP. É totalmente de afastar, perante o disposto na Constituição, a emissão de decisões administrativas que desconsiderem em termos fiscais custos intrinsecamente relacionados com a actividade
produtiva e com a manutenção da fonte geradora de rendimentos.
L) Por conseguinte, a douta sentença, ao não considerar procedente a impugnação apresentada
pela recorrente, e ao manter a correcção ao lucro tributável da recorrente relativa ao exercício de 1997,
está, igualmente, a violar, além do princípio da legalidade fiscal, o principal princípio — com vigência
constitucional — regulador da tributação do rendimento das pessoas colectivas.
M) As correcções efectuadas carecem da fundamentação legalmente exigida para a correcção
efectuada, designadamente das normas do Código do IRC ou legislação acessória, cuja observação a
recorrente alegadamente desrespeitou, ausência de fundamentação essa, que constitui fundamento de
impugnação judicial, nos termos do artigo 99º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
e que deveria ser atendida pela sentença recorrida. Nesses termos, também nesse aspecto, a sentença
viola a lei.
N) A sentença recorrida, ao considerar o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
como um acto definitivo, e a liquidação adicional de IRC, ora impugnada, na parte em que esta resulta
das correcções referidas no ponto 1 deste recurso, como um mero acto de execução daquele, desconsidera a natureza jurídica do referido despacho, enfermando de um claro erro de julgamento.
O) Finalmente, a sentença recorrida, ao desconsiderar o disposto no n.º 7 do artigo 35º da LGT e
ao não entender que, com a entrada em vigor da LGT, se alterou a forma de determinação da taxa de
juros compensatórios - por via da indexação da taxa aplicável à taxa dos juros legais fixada no n.º 1
do artigo 559º do Código Civil, e, como tal, da consideração das taxas legais sucessivamente em vigor
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nos diferentes períodos de contagem dos juros - enferma de um claro vício de ilegalidade, violando,
assim, o disposto no artigo 35º da LGT e o artigo 12º do Código Civil.
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 na conclusão 2ª) da sua
motivação do recurso “a recorrente enuncia 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”.
Desta questão prévia foram notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC), tendo respondido, apenas,
a recorrente, nos termos que constam de fls. 300 e segs., que aqui se dão por integralmente reproduzidos
para todos os efeitos legais.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1- Em 1995 a Secil procedeu à reavaliação de activos no âmbito do Decreto-Lei n.º 22/92 face ao
processo de privatização que ocorreu em Dezembro de 1993 (cfr. depoimento da testemunha).
2- Em Dezembro de 1994 foi solicitada informação à administração fiscal sobre a reavaliação
dos activos tendo sido proferido despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 01/03/1996
(cfr. depoimento da testemunha).
3- Em 12/03/1996 foi emitido pela Direcção de Serviços do IRC o ofício n.º 13095 dirigido à
ora impugnante sobre a reavaliação nos termos do DL n.º 22/92 de 14 de Fevereiro e informando que
“por despacho de 96.03.01 de Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi
sancionado (...) poderá efectuar, no exercício de 1995, a reavaliação ao abrigo do DL n.º 22/92 de 14/02
com o correspondente apuramento da reserva de reavaliação de 28.183.105 contos, mas reportada à
situação contabilística dos bens do imobilizado corpóreo em 31.12.93. Aceitou-se o prolongamento de
vida útil, para efeitos fiscais, até 14 anos para o equipamento básico, máquinas, instalações, equipamento
administrativo (com excepção de equipamento informático e software), e equipamento de transporte
(com excepção de viaturas ligeiras) e até 20 anos para os edifícios e outras construções, desde que
sejam cumpridos os condicionalismos constantes do n.º 4 do art. 1º do D.R. n.º 2/90 de 12/01. Aceitou-se, a partir do exercício de 1995, que a amortização dos terrenos referentes às pedreiras do Outão seja
efectuada sobre o valor resultante da reavaliação, conforme alínea b) da n.º 1 do art. 2º do D.R. 2/90
de 12/01, de acordo com o período de utilidade esperada e segundo o método das quotas constantes.
As amortizações do activo reavaliada referentes ao exercício de 1994 não produzirão efeitos fiscais
ainda que registadas contabilisticamente, no exercício de 1995 na conta de Amortizações Acumuladas
e relevadas nos mapas demonstrativos, conforme o artigo 7º do D.L. 22/92, tendo por contrapartida a
conta de “Resultados Transitados”. Consequentemente não poderão ser considerados na declaração de
rendimentos mod. 22 respeitante ao exercício de 1995 as correcções ao lucro tributável e ao imposto
liquidado e pago ao Estado com referência ao exercício de 1994, resultantes das alterações das amortizações e reintegrações já referenciadas com obediência aos critérios fixados no artigo 6º do D.L. 22/92
de 14/02” (cfr. teor de fls. 120/121 do processo administrativo em apenso).
4- Em 16/10/1997 foi dirigido à Secil Britas, SA., pela Garcês & Simão Comércio de Sucatas,
Lda., uma proposta de compra de peças antiquadas depositadas no armazém da Secil Britas em Cabeças
Santas com o peso de 25.000KG pelo preço de 437.500$00 (cfr. fls. 149 do processo administrativo).
5- No período de 01/01/1997 a 31/12/1997 a conta 2111 da Secil Britas SA referente a Garcez &
Simão, Lda., apresentava um saldo credor de 6.941,86 (cfr. fls. 115).
6- O valor da proposta de compra referido em 4) não se encontra contabilizado na conta 2111
referida no ponto anterior (cfr. fls. 115).
7- Em 14/05/2002 foi emitido o ofício n.º 01636 dirigido à ora impugnante para efeitos de notificação das correcções meramente aritméticas resultantes de análise interna ao exercício de 1997 (cfr.
fls. 85 do processo administrativo em apenso).
8- Das conclusões do relatório resultou a correcção de reintegrações e amortizações não aceites
como custos no montante de € 1.141.535,09 e de provisões não dedutíveis no montante de € 84.088,57
(cfr. fls. 87 do p.a.).
9- As reintegrações e amortizações não foram aceites como custos dado que: “O grupo considerou
como custo fiscal o montante de 228.857.237$00 (€ 1.141.535,09) respeitante a amortizações do exercício de 1994 de imobilizado reavaliado ao abrigo do DL n.º 22/92 de 14/02, pertencente à sociedade
dominante Secil, SA. Através de despacho de 01.03.96 de Sua Excelência o Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais foi sancionado o entendimento de que poderia a empresa utilizar o referido diploma,
não podendo contudo considerar para efeitos fiscais as amortizações referentes ao exercício de 1994,
procedimento que a empresa não seguiu, reflectindo como custo no exercício de 1997 o excesso de
amortização não contabilizado em 1994, por força da reavaliação efectuada ao abrigo do diplomo anteriormente citado. Como tal, procede-se à correcção do montante de € 1.141.535,09 ao lucro tributável
declarado pelo grupo, a favor do Estado” (cfr. fls. 88 do apenso).
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10- E não foram aceites as deduções de provisões porque “O grupo considerou nas contas consolidadas o custo contabilizado pela sociedade dependente Secil Britas, resultante da constituição de
uma provisão para depreciação de existências no montante de 16.858.244$00 (€ 84.088,57) que cobre
a quase totalidade (97,4%) do valor de aquisição de peças e sobresselentes para máquinas e camiões e
que resultou da diferença entre o preço de aquisição, no montante de 17.295.744$00 (valor que consta
do inventário e do balanço) e o preço atribuído pelo empresa de 437.500$00. O referido montante de
16.858.244$00 deverá ser acrescido ao resultado líquido para efeitos de determinação do lucro tributável,
uma vez que não existem elementos oficiais ou qualquer documento idóneo sobre o valor havido por
preço de venda de conformidade com os artigos 35º e 25º do Código do IRC. No caso de, por motivos
de obsolescência ou outros, as peças não terem qualquer utilidade para a empresa ou para terceiros,
situação que significaria a perda total do respectivo valor, poderia a empresa ter procedido à destruição
das mesmas depois de observados os procedimentos exigidos legalmente. Não havendo elementos a
sustentar a perda de valor que foi atribuído às existências, conforme previsto nos artigos 25º e 35º do
Código do IRC, a provisão em questão não é fiscalmente dedutível por não se enquadrar no disposto
pelo art. 33º do mesmo código” (cfr. fls. 88 do apenso).
11- Em 17/05/2002 foi efectuada a liquidação n.º 8310008676 referente ao IRC do exercício de
1997 de que resultou imposto a pagar no montante de € 392.991,63 cuja data limite de pagamento
ocorreu em 03/07/2002 (cfr. fls. 84 do processo administrativo em apenso).
12- No montante a pagar referido no ponto anterior encontra-se incluído o valor de € 110.736,72
referente a juros compensatórios liquidados nos termos do art. 80º do CIRC (cfr. fls. 84 do apenso).
13- Em 03/07/2002 foi efectuado o pagamento do IRC do exercício de 1997 no montante de
€ 392.991,63 (cfr. fls. 97).
14- Em 02/10/2002 foi apresentada reclamação graciosa contra a liquidação adicional de IRC do
exercício de 1997 (cfr. fls. 2 do processo de reclamação graciosa em apenso).
15- A reclamação graciosa referida no ponto anterior não foi objecto de decisão pela administração
tributária, como resulta do teor do processo de reclamação em apenso.
16- Em 01/07/2003 foi apresentada a petição de impugnação (cfr. fls. 2).
A convicção do tribunal formou-se com base no teor dos documentos juntos ao processo acima
expressamente referidos em cada um dos pontos do probatório.
O depoimento da testemunha melhor identificada na acta de inquirição de fls. 178/179 foi essencialmente opinativo e conclusivo extraindo-se do seu depoimento apenas os factos acima enunciados.
Não existem factos relevantes para a decisão que importe registar como não provados.
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 se em causa estiver, apenas, matéria de direito.
Versando o recurso, também, matéria de facto, competente é, não já o STA, mas sim o TCA.
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:
“B) Como é inequivocamente provado pelos registos contabilísticos constantes no processo, nunca
contestado pela administração fiscal e dado como provado em sede de matéria de facto, no exercício
de 1997 não foram praticadas pela recorrente amortizações em excesso às permitidas pela lei, nem
praticadas taxas inferiores às mínimas ou superiores às máximas fixadas na lei, nem foram estendidos,
abusivamente, os períodos de vida útil dos activos reavaliados…”.
Ora, este circunstancionalismo fáctico não foi fixado na sentença recorrida, e manifesta divergência
com o decidido em sede de matéria de facto, pretendendo, assim, a recorrente daí retirar apoio para a
sua fundamentação de direito, como bem a anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer.
Na verdade, como se refere no Acórdão desta Secção do STA de 29/5/02, in rec. n.º 469/02, ali
também citado, “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”.
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
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(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, 1 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
IMI. Avaliação. Fundamentação. Coeficiente de localização.
Sumário:
I — Um acto encontra-se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair
qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao
interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a
sua prática.
II — O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do
qual se têm em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos
e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.
III — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de
localização apenas se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos
prédios no concelho e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de
localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável.
Processo n.º 239/09-30.
Recorrente: Empreendimentos Mira Pombal – Urbanizações e Construções, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Empreendimentos Mira Pombal – Urbanizações e Construções, Lda., com sede em Pombal,
não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do TAF de Leiria que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra a fixação do valor patrimonial atribuído na segunda avaliação efectuada aos lotes de terreno, destinados à construção urbana, inscritos na respectiva matriz da
freguesia de Pombal sob os artigos n.ºs 10994 e 11007, dela vem interpor recurso para este Tribunal,
formulando as seguintes conclusões:
a) A falta de fundamentação, clara e objectiva, da segunda avaliação deixou a ora recorrente sem
possibilidades de conhecer da razão que levou os avaliadores da Fazenda Pública a manter o coeficiente
de localização de 1.30 e, inclusive, da razão de o não ter suprimido,
Visto que,
b) O coeficiente de localização, no entender da recorrente, é tão só e apenas aplicável aos prédios
edificados – art.º 42.º, n.ºs 2 e 3 – e não aos terrenos para construção,
Na medida em que,
c) O factor localização do terreno já está contemplado na percentagem prevista no artigo 45.º do
CIMI.
Por estas razões e ainda porque os peritos intervenientes numa segunda avaliação terão todo o
poder discricionário que lhes permite alterar, para mais ou para menos, os coeficientes que tenham
intervindo numa primeira avaliação, estejam eles ou não fixados por Portaria.
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A recorrente discorda da douta sentença em recurso, por entender que nela se fez errada interpretação das disposições legais aplicáveis aos factos impugnados e, nos melhores termos de direito e
sempre com o muito douto suprimento de Vossas Excelências, deve ser dado provimento ao presente
recurso e, em consequência, ser revogada a decisão da primeira instância e ordenada a repetição da
segunda avaliação, com fundamentação precisa, clara e objectiva, não só em relação a cada um dos
coeficientes que constem da fórmula de cálculo do valor patrimonial, como em relação à percentagem
do artigo 45.º do CIMI, na medida em que variando entre o mínimo de 15% e o máximo de 45%, a que
for aplicada deve ser, também ela, fundamentada.
Contra-alegando, vem a representante da Fazenda Pública dizer que:
A) A reforma da tributação do património operada pelo DL n.º 287/2003, de 12 de Novembro,
acolheu em seu benefício todo um acervo de informações, análises e estudos que a DGCI desde há
muito vinha preparando sobre tal matéria.
B) Foram assim acolhidas, nomeadamente, “as recomendações do relatório da Comissão de
Desenvolvimento da Reforma Fiscal, bem como os critérios do anteprojecto do Código de Avaliações
elaborado em 1991, actualizados mais tarde no âmbito da Comissão da Reforma da Tributação
do Património, considerando-se nomeadamente, a relevância do custo médio de construção, da
área bruta de construção e da área não edificada adjacente, preço por metro quadrado, incluindo
o valor do terreno, localização, qualidade e conforto da construção, vetustez e características
envolventes.”.
C) Deste modo, ocorreu uma profunda reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana, passando o sistema fiscal a ser dotado de um quadro legal de avaliações
inteiramente fundado em factores objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço
para a subjectividade e discricionariedade do avaliador.
D) Tanto assim que o coeficiente de localização é um valor aprovado por Portaria do Ministro das
Finanças sob proposta da CNAPU.
E) E o zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes
coeficientes de localização do município, os quais, aquando da sua fixação pelos próprios municípios,
atendem a diversas características da zona em que o prédio se situa, nomeadamente, as acessibilidades,
a proximidade de equipamentos sociais, os serviços de transportes públicos e, mesmo, o elevado valor
de mercado imobiliário (cf. artigos 42.º e 45.º/2 e 3 do CIMI).
F) Tais valores são públicos e de consulta facilitada através do site da DGCI ou junto de qualquer
Serviço de Finanças.
G) Movendo-se os peritos intervenientes no procedimento de avaliação no domínio de zonas e
coeficientes predefinidos, estes caracterizam-se pela sua indisponibilidade para qualquer ponderação
ou alteração, mesmo que por si pretendida.
H) Neste contexto tão específico, a fundamentação exigível para a aplicação do CI em causa apenas
se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pombal,
ao estabelecimento do CI aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável.
I) Tal como resulta evidenciado nos autos, esta foi a fundamentação adoptada, a qual não merece
censura.
J) Donde que não podendo ser apontada qualquer ilegalidade ao procedimento de segunda avaliação,
a impugnação deduzida teria de improceder por falta de fundamento que a sustentasse e, consequentemente, mantidos os valores patrimoniais fixados em sede de segunda avaliação para os artigos urbanos
n.ºs 10994 e 11007, da matriz predial da freguesia e concelho de Pombal, nos valores de € 567.760,00
e 570.080,00, respectivamente.
K) Tal como o Mmo. Juiz a quo decidiu, fazendo correctíssima aplicação do artigo 134.º do CPPT
e dos artigos 38.º, 42.º e 45.º, nºs 2 e 3 do CIMI.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve
ser julgado improcedente, confirmando-se a decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1- Foi efectuada uma primeira e uma segunda avaliação, pela AF, relativamente ao lote de terreno
inscrito na respectiva matriz da freguesia de Pombal sob o artigo n.º 10994, ao qual foi atribuído o
VPT de € 567.760,00 e o CI 1,30 – cfr. docs. juntos aos autos e Apenso de fls. 1 a 24, cujo teor se dá
por reproduzido.
2- Foi efectuada uma primeira e uma segunda avaliação, pela AF, relativamente ao lote de terreno
inscrito na respectiva matriz da freguesia de Pombal sob o artigo n.º 11007, ao qual foi atribuído o
VPT de € 570.080,00 e o CI 1,30 – cfr. docs. juntos aos autos e Apenso de fls. 1 a 20, cujo teor se dá
por reproduzido.
3- Dá-se por reproduzido o Apenso relativo ao prédio 10994, relativo ao procedimento de avaliação,
de onde se destaca o termo de avaliação de fls. 22, onde votou vencido o perito da impugnante, e igual-
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mente se dá por reproduzido o Apenso relativo ao prédio 11007, relativo ao procedimento de avaliação,
de onde se destaca o termo de avaliação de fls. 18, onde votou vencido o perito da impugnante.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Leiria que julgou
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra os actos de fixação dos valores
patrimoniais atribuídos em segunda avaliação aos seus lotes de terreno para construção, identificados
nos autos, por falta de fundamentação.
Alega a recorrente, em síntese, que a falta de fundamentação, clara e objectiva, da segunda avaliação a deixou sem possibilidades de conhecer da razão que levou os avaliadores da FP a manter o
coeficiente de localização de 1.30, e a não o ter suprimido, visto que tal coeficiente é apenas aplicável
aos prédios edificados e não aos terrenos para construção, na medida em que o factor localização do
terreno já está contemplado na percentagem prevista no artigo 45.º do CIMI.
Vejamos. É entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais superiores que um acto se
encontra suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo
e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, as razões de facto e de
direito que determinaram a sua prática.
E que o grau de fundamentação há-de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias
em que o mesmo foi praticado (v. Ac. deste STA de 11.12.2007, no recurso n.º 615/04).
Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de Novembro,
com a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou-se “uma profunda
reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. (…) o sistema
fiscal passa a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores objectivos,
de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricionariedade
do avaliador.”.
O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38.º e seguintes do CIMI, caracteriza-se,
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valoração por parte dos peritos intervenientes, pretendendo-se que a avaliação assente no máximo de dados
objectivos.
Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm
em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de
equipamentos sociais, serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de
mercado imobiliário.
Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI.
Trata-se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios
objectivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos
prédios e a referência do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o
referido coeficiente.
Ou seja, encontramo-nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indisponíveis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento
de avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não
é o facto de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito
dos coeficientes predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.
Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas
se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pombal,
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era
aplicável.
Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45.º do CIMI).
Daí que se não possa, por isso, apontar qualquer ilegalidade ao procedimento de segunda avaliação
aqui impugnado.
Nem a fundamentação nele adoptada merece, assim, qualquer censura.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. – António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.
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Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Reclamação de custas em processo tributário. Impugnação de acto de fixação de valor
patrimonial. Valor contestado “nulo”. artigo 5.º, n.º 1, alínea c) do Regulamento
das Custas dos Processos Tributários.
Sumário:
Sendo aplicável aos autos, quanto às custas, o Regulamento das Custas dos Processos
Tributários, o valor atendível para efeitos de custas de um processo de impugnação
de valores patrimoniais em que o valor contestado é nulo (zero) é determinado em
termos semelhantes ao disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º daquele diploma,
por ser esta a solução mais razoável e por isso a que o intérprete deve presumir ter
o legislador querido consagrar.
Processo n.º 272/09-30.
Recorrente: Ministério Público e Jaime Dominguez Gonzalez e Jesus Dominguez e outro
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório
1 – O Ministério Público e Jaime Dominguez Gonzalez e outro, estes com os sinais dos autos,
recorrem para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Tributário de Lisboa de 10 de Novembro
de 2008, que indeferiu incidente de reclamação da conta de custas deduzido pelos segundos, na qualidade de impugnantes, apresentando para tal as seguintes conclusões:
1.1 Conclusões do Ministério Público:
1.ª Os impugnantes deduziram em 6 de Agosto de 2001 impugnação judicial do acto de fixação
do valor patrimonial, efectuado em 2.ª avaliação, pela respectiva Comissão de Avaliação, efectuado
nos termos do estatuído 96.ª/§ 3.ª do CIMSISSD, de quota no capital social da sociedade comercial
“Telgran — Sociedade Hoteleira do Campo Grande, Lda.”
2.ª A referida Comissão atribuiu à quota em causa o valor nulo (0)
3.ª Os impugnantes atribuíram à causa o valor de ESC 32.540.376$00 (€ 162.310,71), um(a) vez
que entendiam que a referida quota deveria ser atribuído o valor negativo de - € 162.310,71.
4.ª Esse valor não foi contestado nem oficiosamente corrigido.
5.ª A conta de custas foi elaborada com base no valor indicado na PI pelos impugnantes, uma
vez que a sentença que julgou a causa não fixou valor à causa para efeitos de custas.
6.ª À data da instauração da acção estava em vigor o RCPT, aprovado pelo DL 29/98, de 11 de
Fevereiro, que no artigo 2.º (do dito Regulamento) mandava aplicar, supletivamente, nos casos omissos,
e com as devidas adaptações o CCJ.
7.ª Como deflui do estatuído nos artigos 5.º e 6.º do CCJ, 5.º do RCPT e 305.º do CPC existe
autonomia de regras para efeitos de fixação do valor para efeitos de custas e para outros efeitos.
8.ª A toda a causa deve ser atribuído um valor certo, expresso em moeda legal, o qual representa
a utilidade económica do pedido e ao qual se atende para determinação da competência do tribunal,
a forma do processo comum e a relação da causa com alçada do tribunal.
9.ª Para efeitos de custas e demais encargos legais, o valor da causa é fixado segundo as regras
estabelecidas na legislação respectiva.
10.ª Ora, nas impugnações judiciais existe norma específica sobre a determinação do valor para
efeitos de custas (artigo 5.º do RCPT).
11.ª Nos termos do estatuído no artigo 5.º/1/b do RCPT quando se impugnarem actos de fixação
de valores patrimoniais o valor a ter em conta é o valor contestado, que no caso, como já se referiu,
é nulo (0).
12.ª Salvo melhor juízo, o normativo citado só pode ter aplicação quando estão em causa valores
positivos, o que não é o caso em análise em que, como já se referiu, o valor contestado é nulo (0) e o
valor pretendido era, também negativo, no montante de - € 162.310,71.
13.ª De facto, na presença de valores negativos, estamos perante actos cujo valor não é determinável, e como tal, nos termos do estatuído no artigo 5.º/1/c) do RCPT, o valor para efeitos de custas
deve ser fixado entre 1 UC e 5(0) UC, tendo em conta a complexidade do processo e a situação económica do impugnante.
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14.ª A decisão recorrida ao indeferir o incidente de reclamação da conta e ao considerar que o
valor a ter em conta para efeitos de custas é o valor indicado na PI - € 162.310,71, com base no argumento de que o artigo 5.º/1/b) do RCPT deve ser interpretado em termos hábeis: quando o impugnante
pretende que seja fixado um valor superior, é esse o valor para efeitos custas, viola o citado normativo
e, ainda o normativo constante da alínea c).
15.ª De facto, tal interpretação da alínea c) não tem o mínimo de correspondência verbal, ainda
que imperfeitamente expressa e, como tal, é ilegal, nos termos do estatuído no artigo 9.º/2 do CC) e
não é certo que os impugnantes pretendessem que fosse fixado um valor superior, pelo contrário, pois
pretendiam a fixação de valor negativo de -€ 162.310,71.
16.ª Por outro lado, como já se referiu, a situação deve ser analisada e resolvida à luz do disposto
na alínea c).
Nestes termos e nos mais de direito que VExas, doutamente, suprirão, deve ser julgado procedente o presente recurso jurisdicional, com consequente revogação da decisão recorrida, fixando-se
o valor da causa para efeitos de custas entre 1 UC e 50 UC, nos termos do estatuído no artigo 5.º/1/c)
do RCPT, tendo em vista a elaboração de nova conta de custas.
1.2 Conclusões dos recorrentes particulares:
1.ª - A decisão ora recorrida não só erra na leitura e interpretação da reclamação da conta de
custas apresentada pelos recorrentes, como da própria petição inicial nos termos da qual estes impugnaram o acto de fixação do valor patrimonial da quota dos autos;
2.ª - E, da mesma decisão, se constata uma manifesta confusão entre o conceito de “valor da
causa” e o conceito de “valor tributário da causa”;
3.ª - Na reclamação que apresentaram os ora recorrentes jamais alegaram que “como perdeu,
o valor da causa é zero, que foi o valor fixado na sentença” como, de forma singela, a douta decisão
recorrida diz que alegaram;
4.ª - Também, na petição inicial de impugnação os recorrentes, ali impugnantes, jamais pretenderam que fosse “fixado um valor superior” ao “valor contestado”;
5.ª - A pretensão dos ora recorrentes era, precisamente, a de que, pela procedência da impugnação, fosse fixado um valor inferior ao “valor contestado”;
Por outro lado,
6.ª O “valor da causa” é o valor que releva para efeitos exclusivamente processuais (competência, forma de processo, relação da causa com a alçada do tribunal, julgando em tribunal singular ou
colectivo”) (arts. 305.º, n.ºs 1 e 2 do CPC e 31.º, n.ºs 1 e 2 do CPTA);
7.ª - E o “valor tributário da causa” é o valor que, sendo fixado segundo as regras estabelecidas
na legislação respectiva, releva para efeitos de custas e demais encargos legais (arts. 305.º, n.º 3 do
CPC e 31.º, n.º 3 do CPTA);
8.ª - Para efeitos de custas quando, como é o caso, no processo de impugnação tributário se
impugnam “os actos de fixação dos valores patrimoniais”, o “valor tributário da causa” é o “valor
contestado” (cfr. artigo 5.º n.º 1, alínea b), do RCPT);
9.ª - E quando se impugnar acto cujo valor não seja determinável, o fixado entre 1 e 50 UC,
tendo em conta a complexidade do processo e a situação económica do impugnante (cfr. artigo 5.º
n.º 1 alínea c) do RCPT);
10.ª - Admitindo-se, como os ora recorrentes admitiram na reclamação da conta, que o valor “nulo”
ou “zero” contestado é equivalente a valor não determinável, deveria o Tribunal a quo ter fixado, mas
não fixou, o valor para efeitos de custas do presente processo de impugnação, nos termos, dentro dos
limites e com respeito dos elementos indicados na referida alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do RCPT;
11.ª - E a Senhora Oficial de Justiça que elaborou a conta a fls. 83, carecia em absoluto de competência para, substituindo-se ao Tribunal, não só alterar o valor “nulo” contestado para qualquer
outro ou, sequer, para fixar o valor tributário da causa para efeitos de custas;
12.ª - A conta de fls. 83 é, assim, nula e de nenhum efeito;
13.ª - Ao indeferir a reclamação da conta apresentada pelos ora recorrentes, o Mmo. Juiz a quo
violou, por erro de interpretação e aplicação, o disposto nos artigos 305.º, n.º 3 do Cód. Proc. Civil,
31.º, n.º 3 do CPTA e 5.º, n.º 1, alíneas b) e c) do RCPT
Nestes termos e nos demais de direito que doutamente forem supridos, não sendo, como sinceramente se espera, reparado o recurso pelo Mmo. Juiz a quo, deve ser dado provimento ao presente recurso
e, em consequência, ser revogado o despacho recorrido e anulada a conta de fls. 83, ordenando-se a
reforma da conta de acordo com as disposições legais aplicáveis.
Assim se fazendo a habitual JUSTIÇA.
2 – É do seguinte teor a decisão recorrida:
Veio a impugnante reclamar da conta, alegando que como perdeu, o valor da causa é zero, que
foi o valor fixado na sentença.
Apreciando.
O valor da causa, nos termos do art. 31.1 do CPTA 2 ex vi” artº 2. c) do CPPT, é o da utilidade
económica do pedido.
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Indicado o valor na p.i., não contestado na contestação, esse valor ficou tacitamente fixado para
todos os efeitos processuais “ art.º 315.1 CPC, ex vi artº 2.e) do CPPT.
Nos termos do artº 5.1.b) do Regulamento das Custas dos Processos Tributários, o valor atendível para efeitos de custas quando se impugnam actos de fixação de valores patrimoniais, é o valor
contestado. Ora, o valor contestado não pode ser zero, porque senão o processo não teria utilidade
económica, para efeitos de custas. Este preceito tem de ser entendido em termos hábeis: quando o
impugnante pretende que seja fixado um valor superior, é esse o valor para efeitos de custas.
Assim sendo, a conta mostra-se correctamente elaborada.
Pelo exposto, indefiro a reclamação apresentada.
Custas do incidente pela reclamante.
Notifique.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação3 – Questão a decidir
É a de saber se o valor atendível para efeitos de custas é o indicado como valor da causa no
processo de impugnação, como decidiu o Meritíssimo juiz “a quo”, ou, como sustentam o Ministério
Público e os recorrentes particulares, um valor entre 1 e 50 UC, por aplicação da alínea c) do n.º 1 do
artigo 5.º do Regime das Custas no Processo Tributário, pois que, como o valor impugnado é nulo (0),
se há-de considerar o acto como de valor não determinável.
4 – Matéria de facto
Dão-se como assentes, porque documentados nos autos, os seguintes factos com relevo para a
decisão do recurso:
1) Em 6 de Agosto de 2001, os ora recorrentes particulares deduziram impugnação judicial do
acto de fixação do valor patrimonial, efectuado em segunda avaliação pela respectiva Comissão de
Avaliação (artigo 96.º § 3.º do CIMSISD), de uma quota no capital social da sociedade “Telgran – Sociedade Hoteleira do Campo Grande, Lda” (fls. 3 a 5 dos autos);
2) A referida Comissão de Avaliação atribuiu à quota “valor nulo (0)” (fls. 9 dos autos);
3) Os impugnantes atribuíram à causa o valor de 32.540.376$ (fls. 5 dos autos), pretendendo que
fosse fixado o valor da quota em 32.540.376$00 (negativos) (fls. 4 dos autos);
4) Os valores indicados não foram contestados nem oficiosamente corrigidos;
5) Em 30 de Março de 2007 foi proferida sentença no processo de impugnação, julgando-a improcedente e fixando “custas pelos impugnantes” (fls. 63 dos autos);
6) Em 24 de Abril de 2007 interpuseram recurso da sentença para o Tribunal Central Administrativo (fls. 69 dos autos), que foi julgado deserto por falta de junção de alegações em 28 de Junho de
2007 (fls. 75 dos autos);
7) Em 22 de Setembro de 2008 foi elaborada conta de custas, no valor final de 1,577.21 €, calculadas com base no valor de 162 310,71 € (fls. 83 dos autos);
8) Em 4 de Novembro de 2008 os ora recorrentes particulares deduziram reclamação da conta de
custas (fls. 93 a 95 dos autos);
9) Em 12 de Novembro de 2008 foi prestada por funcionário informação no processo sustentando
a correcção da conta de custas (fls. 97 dos autos);
10) Em 13 de Novembro de 2008 o Ministério Público sustentou no seu parecer a procedência da
reclamação de custas (fls. 99 dos autos);
11) A decisão recorrida, datada de 9 de Novembro de 2008, indeferiu a reclamação de custas.
5 – Apreciando
5.1. Do valor atendível para efeitos de custas
A impugnação que está na origem dos presentes autos de recurso de indeferimento de reclamação
da conta de custas deu entrada no Serviço de Finanças territorialmente competente em 6 de Agosto de
2001 (carimbo aposto na respectiva petição inicial, a fls. 2 dos autos).
Importa fixar esta data, pois que é ela que determina a aplicabilidade ao caso dos autos do “Regulamento das Custas dos Processos Tributários”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 de Fevereiro,
pois que o disposto no Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, que revogou aquele diploma no
que aos processos judiciais se refere (cfr. o n.º 6 do seu artigo 4.º), só se aplica aos processos instaurados
após a sua entrada em vigor (cfr. o seu artigo 14.º, n.º 1).
Dispunha o artigo 5.º do “Regulamento das Custas dos Processos Tributários” (RCPT), integrado
na secção relativa ao “valor para efeitos de custas” (Secção III):
Artigo 5.º
Valor atendível nos processos de impugnação
1 — Os valores atendíveis para efeitos de custas no processo de impugnação são os seguintes:
a) Quando se impugnar a liquidação, o da importância cuja anulação se pretende;
b) Quando se impugnarem os actos de fixação dos valores patrimoniais, o valor contestado;
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c) Quando se impugnar acto cujo valor não seja determinável, o fixado entre 1 UC e 50 UC, tendo
em conta a complexidade do processo e a situação económica do impugnante.
2 — Quando tenha havido apensação de impugnações, o valor é o da soma dos pedidos.
Quer na informação prestada pelo funcionário quanto à elaboração da conta (fls. 97 dos autos) quer
na decisão recorrida (fls. 101 dos autos), considerou-se ser aplicável a alínea b) do n.º 1 do transcrito
artigo 5.º à determinação do valor atendível para efeitos de custas, desconsiderando-se na primeira que
o valor contestado era nulo (zero), dizendo-se na segunda que “o valor contestado não pode ser zero,
porque senão o processo não teria tido utilidade económica, para efeitos de custas”, pelo que a alínea b)
do n.º 1 do citado artigo 5.º “tem de ser entendido em termos hábeis: quando o impugnante pretende
que seja fixado um valor superior, é esse o valor para efeitos de custas”.
Não merece contestação o facto de na origem dos autos estar uma impugnação de valores patrimoniais bem como que, nesta, o valor que os então impugnantes pretenderam por em causa foi o valor
nulo (zero) fixado como valor da quota pela Comissão de Avaliação, por entenderem que à quota devia
antes ser atribuído um valor negativo.
Assim, o que os impugnantes pretendiam era que fosse fixado, não um valor superior a zero
(como parece assumir o Meritíssimo juiz na decisão recorrida), mas um valor inferior, determinante
de pagamento de menos imposto sucessório, não resultando daqui que o pedido não tivesse utilidade
económica, tanto mais que, ao tempo, as regras atendíveis para efeitos de fixação do valor para efeitos
de custas e as atendíveis para outros efeitos – competência, forma do processo e alçada - tinham entre si
autonomia (artigos 305.º do Código de Processo Civil, artigo 31.º do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, artigos 5.º e 6.º do Código das Custas Judiciais e artigo 5.º do RCPT).
Cabe, então, perguntar, se pode aplicar-se a norma prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do
RCPT, cuja previsão abrange especificamente a impugnação de valores patrimoniais, nos casos em que
o valor contestado é nulo (zero) ou deve no caso aplicar-se o disposto na alínea c) do mesmo preceito,
como propugnam os recorrentes?
A aplicação do disposto na alínea b) do n.º 1 do citado artigo 5.º do RCPT a um valor igual a zero
não é tecnicamente impossível, embora se admita que pode conduzir a um resultado irrazoável, pois que
se o valor reclamado for nulo (zero) e este for o valor atendível para efeitos de custas, a taxa de justiça
devida nos tribunais tributários de 1.ª instância, calculada nos termos do “Regulamento das Custas dos
Processos Tributários” (artigo 9.º e Tabela a que se refere o n.º 1 do artigo 9.º), seria sempre metade
de 1 UC (porque o valor atendível para efeitos de custas seria inferior 30x1.000$ e a taxa de justiça
correspondente a este valor segundo a referida Tabela de 6X1.000$, ou seja inferior a metade de 1 UC,
caso em que este valor deve prevalecer, nos termos no n.º 2 do artigo 9.º do RCPT).
Mais razoável, embora menos favorável para os impugnantes particulares do que a anterior, é
a solução propugnada pelos recorrentes, de aplicação no caso do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do RCPT, pois que na graduação das custas entre 1 e 50 UC permite atender à complexidade
do processo e à situação económica do impugnante. Não que em causa esteja “acto cujo valor não seja
determinável”, pois que o caso dos autos nada tem de semelhante aos como tais qualificados pelo n.º 1
do artigo 34.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, mas porque regra semelhante à
prevista na alínea c) é mandada aplicar a casos em que as demais conduzem a soluções tidas como
inadequadas (cfr. o artigo 6.º do RCPT, aplicável às acções para reconhecimento de um direito ou
interesse legítimo).
E é esta solução mais razoável a que julgamos aplicável nos autos, pois que, como dispõe o
n.º 3 do artigo 9.º do Código Civil, “na fixação do sentido e alcance da lei, o interprete presumirá
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados”.
Assim, pelo exposto, haverá que revogar a decisão recorrida, anular a conta de custas reclamada
e baixarem os autos à primeira instância para, atendendo a que o valor impugnado era nulo, determinar as custas devidas por aplicação do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do RCPT, ou seja,
fixando-se as custas entre 1 e 50 UC, atendendo à complexidade do processo e à situação económica
dos impugnantes.
O recurso merece provimento.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em revogar a decisão recorrida, anulando a conta de custas reclamada,
devendo os autos baixarem à primeira instância para reforma da conta de custas.
Sem custas.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. –—Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.
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Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Inutilidade superveniente da lide. Prescrição da obrigação
tributária. Interrupção da prescrição. Suspensão da prescrição.
Sumário:
I — Estando, à data da entrada em vigor da Lei Geral Tributária, todo o período
de prescrição da obrigação tributária inutilizado por impugnação judicial que
ainda não havia estado parada por mais de um ano (efeito interruptivo seguido
de suspensão), é aplicável o prazo de prescrição previsto no art. 48.º, n.º 1, desta
Lei, por então faltar menos tempo para a prescrição se completar à face dele do
que do prazo previsto no art. 34.º do Código de Processo Tributário (art. 297.º,
n.º 1, do Código Civil, aplicável por força do disposto no art. 5.º, n.º 1, do DL
n.º 398/98, de 17 de Dezembro).
II — O prazo de prescrição, que começou a contar-se após a paragem do processo por
mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, suspende-se se o processo
de execução fiscal foi suspenso em virtude de estar pendente a impugnação judicial
(art. 49.º, n.º 3, da LGT, na redacção inicial).
Processo n.º: 307/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: DILACA – Distribuidora de Tintas de Coimbra, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – DILACA – DISTRIBUIDORA DE TINTAS DE COIMBRA, LDA, impugnou no Tribunal
Tributário de 1.ª Instância de Coimbra uma liquidação de IRC e juros compensatórios.
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, que sucedeu na competência daquele Tribunal
veio a julgar extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, por entender estar prescrita a
dívida.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1. Apesar da iniciativa da apreciação oficiosa da prescrição não se conter nos fundamentos da
impugnação, a sua natureza de excepção peremptória e de conhecimento oficioso por poder configurar questão prejudicial para as outras questões seguintes (artigo 660º n.º 2, do CPCivil), impôs a sua
apreciação prioritária pela Mert.ma Juíza a quo.
2. Tal apreciação correspondeu ao preceituado no artigo 34º do CPT e aos factos interruptivos
ocorridos, designadamente a apresentação por parte do contribuinte da impugnação judicial antes
mesmo da instauração do processo de execução fiscal, o que determinou a interrupção do prazo de
prescrição.
3. Igualmente foi tido na devida conta a paragem do processo de impugnação por período superior a 1 ano por facto não imputável ao contribuinte e a aplicação do n.º 2 do artigo 34º do CPT que
implicou o recomeço da contagem a partir do ano seguinte ao da paragem do processo (22.1.1999) e
a soma a prazo decorrido desde 1.11.1996 até à interrupção: 20 de Janeiro de 1998.
4. Assim como foi considerado o efeito suspensivo provocado pela prestação de garantia em 2 de
Abril de 2005, mas não se teve em correcta apreciação que esse facto suspensivo se deu na vigência da
LGT e que, para além da suspensão do processo de execução fiscal, determina a suspensão do prazo de
prescrição, nos termos do n.º 3 (agora n.º 4) da LGT, tendo em consideração que trata de um instituto
de natureza substantiva e que, por isso, se aplica aos factos suspensivos ocorridos na sua vigência,
por força do artigo 12º do Código Civil (artigo 12º n.º 1, da LGT).
5. O que determina que o prazo de prescrição ainda não decorreu e havia que apreciar de mérito
a impugnação.
6. A douta sentença fez desse modo apreciação do facto, aplicação e selecção incorrecta da
lei aplicável (LGT e não CPT) pelo que deve ser nula com todas as consequências legais, como é de
JUSTIÇA, Cfr. artigo 125º do CPPT/ artigo 668º do C.P.Civil.
Não foram apresentadas contra-alegações.
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O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: apreciação do juízo de inutilidade superveniente da lide por prescrição da
dívida exequenda.
Nas conclusões das suas alegações de recurso a recorrente Fazenda Pública que, tendo sido
prestada garantia em 2 de Abril de 2005 a decisão recorrida não teve em conta que tal facto determina
a suspensão do prazo de prescrição nos termos do art. 49º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, disposição
essa aplicável na medida em que estão em causa factos suspensivos ocorridos na sua vigência (art.
12º do Código Civil).
Fundamentação:
A nosso ver o recurso merece provimento.
Resulta do probatório que a impugnação foi instaurada em 20 de Janeiro de 1998 e esteve para
por causa não imputável à impugnante de 22/1/98 até 12/5/00.
A liquidação adicional diz respeito a IRC do exercício de 1995, tendo a execução sido instaurada
em 12 de Fevereiro de 1998
E em 2 de Abril de 2005 foi declarada suspensa a execução a requerimento da impugnante.
Ao invés do que sustenta da decisão recorrida não há que aplicar em bloco as causas de interrupção e suspensão da prescrição.
Dispunha o art.49º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, na redacção da Lei n.º 100/99 de 26 de Julho
que o prazo de prescrição legal se suspende por motivo de paragem do processo de execução fiscal
em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas ou de reclamação, impugnação ou
recurso.
Ora, como vem decidindo este Supremo Tribunal Administrativo as causas de interrupção da
prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei
53-A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua
ocorrência: eliminação do período de tempo anterior à sua ocorrência e suspensão do decurso do
prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais
de um ano por facto não imputável ao contribuinte.
Daí que, nos termos do disposto nos artigos 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º do CPPT, aceite garantia
bancária, e tendo o processo de execução fiscal ficado, por isso, suspenso, o prazo de prescrição
também ficou suspenso (cf. neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 04.03.2009,
recurso 160/09, in www.dgsi.pt)
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente revogando-se
a decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra que conheça do mérito da impugnação.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
– a impugnação foi instaurada em 20 de Janeiro de 1998 e esteve parada por causa não imputável
à impugnante entre 22/1/98 até 12/5/00;
– a liquidação adicional diz respeito a IRC do exercício de 1995;
– em 12 de Fevereiro de 1998 foi instaurada execução;
– em 2 de Abril de 2005 foi declarada suspensa a execução a requerimento da impugnante;
– a dívida não foi paga.
3 – Na sentença recorrida entendeu-se que decorreu o prazo de prescrição da dívida e julgou-se
extinta a instância, do processo de impugnação judicial, por inutilidade superveniente da lide.
A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se a prescrição ocorreu.
O art. 34.º do Código de Processo Tributário estabelece o seguinte:
Artigo 34.º
Prescrição das obrigações tributárias
1 – A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado
na lei.
2 – O prazo de prescrição conta-se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido
o facto tributário, salvo regime especial.
3 – A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem
a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao
contribuinte durante mais de um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período
ao que tiver decorrido até à data da autuação.
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Os arts. 48.º e 49.º da Lei Geral Tributária, nas redacções iniciais, estabelecem o seguinte:
Artigo 48.º
Prescrição
1. As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos
impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
2. As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor
principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários.
3. A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao
responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5.º
ano posterior ao da liquidação.
Artigo 49.º
Interrupção e suspensão da prescrição
1. A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação
do tributo interrompem a prescrição.
2. A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
3. O prazo de prescrição legal suspende-se por motivo de paragem do processo de execução
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação
ou recurso.
4 – Está em causa uma liquidação de IRC relativa ao ano de 1995.
O prazo de prescrição aplicável ao tempo era o de 10 anos, contado do início do ano seguinte àquele
em que ocorreu o facto tributário, nos termos do art. 34.º, n.º 1, do Código de Processo Tributário.
A impugnação foi instaurada em 20-1-1998 tendo como efeito a interrupção da prescrição e a
execução fiscal foi instaurada em 12-2-1998.
A impugnação esteve parada por causa não imputável entre 22-1-98 até 12-5-2000, e, por isso, no
momento da entrada em vigor da LGT, em 1-1-1999 (art. 6.º do DL n.º 398/98, de 17 de Dezembro),
ainda não estava parada há mais de um ano (esse ano de paragem só se completou em 22-1-1999).
Por isso, no momento da entrada em vigor da LGT, todo o período de prescrição estava inutilizado
pelo que, à face do CPT faltavam 10 anos para a prescrição se completar e, consequentemente, faltava
menos tempo para a prescrição se completar à face da LGT pois é
de oito anos o prazo de prescrição (art. 48.º, n.º 1).
Assim, a prescrição tem de ser apreciada à face da LGT contando-se o prazo de oito anos desde
a sua entrada em vigor em 1-1-1999 (art. 297.º, n.º 1, do Código Civil, aplicável por força do disposto
no art. 5.º, n.º 1, do DL n.º 398/98, de 17 de Dezembro).
Neste momento, porém, ainda estava em curso o efeito suspensivo associado ao processo de
impugnação judicial, até que se completou 1 ano de paragem do processo em 22-1-1999.
O efeito interruptivo e suspensivo que é reconhecido à impugnação judicial enquanto o processo não
parar por mais de um ano é comum ao CPT e a LGT, pelo que não se coloca aqui um problema de aplicação das leis no tempo, devendo entender-se que esse efeito suspensivo se manteve até 22-1-1999.
Por isso, é a partir de 23-1-1999 que se deve contar o prazo de prescrição de oito anos.
Não há qualquer causa de interrupção da prescrição posterior a esta data, mas, como resulta do
probatório, em 2-4-2005 foi declarada suspensa a execução a requerimento da Impugnante.
Ora, como resulta do transcrito n.º 3 do art. 49.º da LGT (na redacção inicial), o prazo de prescrição
legal suspende-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de estar pendente
a presente impugnação (documentos de fls. 18 e 19 do processo de execução fiscal apenso).
Assim, a partir de 2-4-2005 deixou de correr o prazo de prescrição, pelo que tendo-se iniciado
o prazo em 22-1-1999, tem de se concluir que não se completaram os oito anos necessários para a
prescrição da obrigação tributária se consumar.
5 – Assim, não tendo ocorrido prescrição da dívida cuja liquidação é impugnada, não se verifica
o fundamento de inutilidade superveniente da lide invocado na sentença recorrida,
Termos em que acordam neste Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao
recurso jurisdicional, revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, a fim de aí prosseguir os seus termos, se a tal não obstar fundamento
diferente do invocado na sentença recorrida.
Sem custas, por a Impugnante não ter contra-alegado.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Oposição. Artigo 204.º, n.º 1, alínea h) do CPPT. Não inconstitucionalidade.
Sumário:
I — A oposição só pode ter por fundamento a ilegalidade da liquidação da dívida
exequenda, quando a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação, e não também quando esta foi já deduzida mas ainda
não julgada;
II — A referida interpretação da alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT não viola
os princípios da proporcionalidade e da justiça e os artigos 2.º, 9.º alínea b) e
103.º da Constituição da República.
Processo n.º: 326/09-30.
Recorrente: José Maria Monteiro de Barros e Outro.
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 – José Maria Monteiro de Barros e Francisco Alves da Silva, ambos com os sinais dos autos,
recorrem para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de
27 de Outubro de 2008, que absolveu a Fazenda Pública da instância de oposição à execução fiscal
n.º 1830-2007/01002708, instaurada no Serviço de Finanças de Paços de Ferreira, apresentando para
tal as seguintes conclusões:
1. A expressão “assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação”
terá de significar assegurar efectiva e eficazmente.
2. Tendo os recorrentes impugnado a legalidade da dívida exequenda, tal dívida não é ainda certa,
líquida nem exigível, e a ser correcto o entendimento do Mº. Juiz “a quo”, seriam os recorrentes executados nos presentes autos, sem possibilidades de se defenderem (já que só o poderiam fazer através
da impugnação judicial, num processo à parte) podendo ver os seus bens penhorados e só mais tarde
(com o epílogo da impugnação que deduziram) poderia vir a ser-lhes reconhecida razão;
3. Seria de uma violência atroz, e contrária a todas as regras do direito, que tendo os recorrentes
impugnado a dívida em causa, na forma própria, no mesmo tribunal, o processo para cobrança da
suposta dívida prossiga a sua tramitação normal até final, e o processo que poderá declarar não existir
dívida alguma não acompanhe tal andamento, criando-se uma falta de sintonia entre os meios que os
administrados têm ao seu dispor para fazer valer os seus direitos, que na prática não funcionam…
4. Deste modo, sempre deverá a decisão proferida ser revogada e substituída por outra que permita o andamento da oposição para discutir a legalidade da dívida exequenda.
5. É que não estamos aqui num caso (como o que poderia subsumir-se à norma) de os executados
não terem também, de modo próprio, impugnado as liquidações em causa, tornando-se assim as mesmas certas, líquidas e exigíveis, já que os recorrentes impugnaram tal liquidação, só que o meio que
utilizaram (e que seria o previsto na Lei) ainda não funcionou, dando-lhes ou retirando-lhes razão…
6. Uma interpretação do artigo 204.º n.º 1 alínea h) do C.P.P.T. no sentido de que a legalidade
da liquidação da dívida exequenda não pode ser discutida na oposição à execução, permitindo o andamento da execução até final, com a venda dos bens penhorados, sem que os recorrentes possam ver
declarado, antes do prosseguimento da execução, se tal dívida existe ou não (por a impugnação das
liquidações que deduziram não acompanhar o andamento da execução) seria sempre inconstitucional,
por violação dos princípios da proporcionalidade e da justiça, e dos artigos 2.º, 9.º alínea b), 20.º e
103.º da C.R.P.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmo. Senhor Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: Decisão absolutória da Fazenda Pública da instância na oposição deduzida
no processo de execução fiscal n.º 1830-2007/01002708 (SF Paços de Ferreira)
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FUNDAMENTAÇÃO
1. Sem prejuízo da indevida pretensão de discussão da legalidade da dívida exequenda (por
alegada inexistência do facto tributário) na oposição à execução o recorrente invocou também, de
forma explícita, um fundamento característico deste meio processual: “falta de responsabilidade pelo
pagamento da dívida exequenda”, radicada na inexistência de culpa própria na insuficiência do património societário para a sua satisfação (arts. 24º n.º 1 alínea a) LGT e 204º n.º 1 alínea b) último
segmento CPPT; petição de oposição arts. 89.º/95.º)
Este fundamento é distinto e autónomo do fundamento invocado da “inexistência de facto tributário”, questão em apreciação na reclamação graciosa e na impugnação judicial oportunamente
deduzida (arts. 68º e 99º CPPT; probatório alínea D)
2. No caso “sub judicio” o conhecimento pelo tribunal de recurso do mérito da causa, em substituição do tribunal de 1.ª instância, está prejudicado pela insuficiência da fundamentação de facto
para a solução jurídica da questão enunciada na petição, emergente do fundamento legal invocado:
inexistência de responsabilidade do oponente pelo pagamento da dívida exequenda (art. 753 n.º 1
CPC/art. 281º CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução do
processo ao TAF Penafiel para conhecimento do mérito da oposição (após eventual ampliação da
matéria de facto).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se pode ser deduzida oposição com fundamento na alínea h) do n.º 1 do artigo 204.
º do Código do Procedimento e do Processo Tributário (CPPT), estando pendente impugnação tendo
por objecto as liquidações em causa, como forma de obviar ao andamento da execução até final, com
a venda dos bens penhorados, sem que os recorrentes possam ver declarado, antes do prosseguimento
da execução, se tal dívida existe ou não.
5 – Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) Os oponentes foram citados para a execução em 08/05/2008 – fls. 131 a 134.
B) Os oponentes deduziram a presente oposição em 08/06/2007 – fls. 4.
C) Os oponentes fundamentaram a oposição na ilegalidade das liquidações – fls. 4 a 14.
D) Os oponentes reclamaram graciosamente e impugnaram judicialmente a liquidação adicional
realizada à devedora originária, que deu origem à execução, através dos processos 392/07.0 BEPNF
e 393/07.9 BEPNF – fls. 4 verso, 67 a 76 e 111.
Nota: A data da citação constante da alínea A) do probatório supra transcrito contém um lapso
quanto ao ano, como se constata a fls. 131 a 134 dos autos, sendo o ano em causa o de 2007 e não o
de 2008, conforme aí se indica.
6– Apreciando
6.1 Da inadmissibilidade de oposição com fundamento na ilegalidade das liquidações
Dispõe a alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, a propósito dos fundamentos (taxativos) de
oposição que, a oposição pode 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.
Trata-se de um fundamento de oposição “quase virtual”, ou pelo menos cujo âmbito de aplicação
é muito residual (apontando dois casos em que o fundamento desta alínea pode verificar-se – o das contribuições para a segurança social e o dos juros de mora – cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de
Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, II Volume, 5.ª ed., Lisboa, pp. 367/368,
nota 42 ao art. 204.º do CPPT), pois que a garantia constitucional da impugnabilidade de todos os actos
lesivos (artigo 268.º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa) impõe que estes sejam impugnáveis
ou recorríveis. A manutenção deste preceito, vindo de trás, tem, aliás, o efeito perverso de poder criar nos
contribuintes menos informados a convicção, que se revela depois errada, de que na oposição poderão invocar
como fundamento a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda quando não o tenham feito antes.
Ora, no caso dos autos, a ilegalidade da liquidação foi invocada através de impugnação (cfr. a
alínea d) do probatório e as conclusões números 2, 5 e 6 das alegações de recurso, supra transcritos),
que é o meio processual adequado para a questionar judicialmente (cfr. o artigo 97.º, n.º 1, alínea a) do
CPPT). Não foi ainda julgada, é certo, daí que os recorrentes pretendam ver conhecida na oposição a
ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, pois que, como alegam, seria de uma violência atroz,
e contrária a todas as regras do direito, que tendo os recorrentes impugnado a dívida em causa, na
forma própria, no mesmo tribunal, o processo para cobrança da suposta dívida prossiga a sua tramitação normal até final, e o processo que poderá declarar não existir dívida alguma não acompanhe tal
andamento, criando-se uma falta de sintonia entre os meios que os administrados têm ao seu dispor
para fazer valer os seus direitos, que na prática não funcionam…
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Não é, contudo, por esta via que o legislador obsta à mencionada “violência atroz e contrária a
todas as regras do direito”. Fá-lo permitindo a suspensão da execução fiscal, designadamente na pendência de oposição, mediante a prestação de garantia idónea ou sua dispensa (cfr. os artigos 169.º, 170.
º e 199.º do CPPT e 52.º e 53.º da LGT), sendo este o remédio legalmente previsto que poderá impedir
que na pendência da impugnação ou de oposição os bens venham a ser penhorados.
Questiona a final o recorrente a conformidade com os princípios da proporcionalidade e da justiça,
e dos artigos 2.º, 9.º alínea b), 20.º e 103.º da C.R.P. da interpretação da alínea h) do n.º 1 do artigo 204.
º do CPPT feita pelo tribunal “a quo” (cfr. o n.º 6 das suas conclusões de recurso, supra transcrito), mas
não parece, no actual quadro legislativo, que se lhe possa reconhecer razão.
O tribunal “a quo” decidiu de acordo com o que a letra da lei lhe permite, e mesmo que esta fosse menos
restritiva não poderia conhecer da oposição com fundamento na ilegalidade da liquidação da dívida exequenda estando pendente impugnação com o mesmo objecto (por existência de excepção de litispendência).
Também não parece que, por não se poder conhecer em oposição da ilegalidade das liquidações
questionadas resultem violados os invocados princípios e normativos constitucionais, pois que a sua
impugnabilidade directa foi assegurada e utilizada e o sistema permite que se possa obstar ao prosseguimento da execução mediante a prestação de garantia.
Pelo exposto, o recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Execução de sentença. Taxa de justiça.
Sumário:
A execução de um julgado anulatório de acto tributário não abrange a restituição das
taxas de justiça que tenham sido pagas no processo de execução fiscal instaurado
para pagamento coercivo do tributo em causa, antes a restituição do respectivo
montante deve obedecer aos parâmetros normativos previstos no Código das Custas
Judiciais e através do exercício dos respectivos instrumentos legais no âmbito do
processo de execução fiscal.
Processo n.º 374/09-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: ENGINAVAL — Reparação Naval e Industrial, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — O Director-Geral dos Impostos vem, nos presentes autos de execução de julgados, em que é
requerente “Enginaval – Reparação Naval e Industrial, Ldª” interpor recurso da sentença do Tribunal
Tributário de Lisboa na parte em que condenou a administração tributária à restituição do montante de €
661,05, que havia sido pago a título da taxa de justiça no âmbito da execução fiscal n.º 3158-99/101723,3,
pendente no Serviço de Finanças-3 acrescido dos respectivos juros de mora, bem como à condenação
do Sr. Director-Geral dos Impostos no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, no montante
correspondente a 10% do salário mínimo nacional mais elevado, por cada dia de atraso que, para além
do prazo de três meses se venha a verificar no cumprimento desta sentença, formulando as seguintes
conclusões:
I. A douta sentença ao condenar a administração tributária nos termos descritos da alínea b) da
Decisão e da alínea e) na parte que se refere à condenação em sanção pecuniária compulsória relati-
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vamente ao atraso no cumprimento do determinado na alínea b), incorre em erro de julgamento por
violação dos artigos artº 100º e 102º da LGT e artigos 33º e 33º- A do Código das Custas Judiciais.
II. Ora, em primeiro lugar impõe-se salientar que a taxa de justiça em causa tem a natureza de
custas, pelo que, o artigo 100º da LGT não tem aplicação nesta situação.
III. Além do mais, a taxa de justiça cujo reembolso, foi requerido, diz respeito àquela paga em
sede de processo de execução fiscal, (artº 103º da LGT).
IV. De facto, a restituição da taxa de justiça deve ser requerida no âmbito do processo de execução fiscal, e nos termos do CCJ, pelo que a douta sentença recorrida enferma de vício de violação de
lei, ao condenar a entidade recorrente nos termos do supra referido art. 100º da LGT ao reembolso do
montante de € 661,05.
V. Conforme dispõe o artigo 1º n.º 2 do Código das Custas Judiciais e nos termos do artigo 31º
desse código “… as taxas de justiça pagas por cada parte integram as custas de parte, nos termos do
artigo 33º.”
VI. Nos termos do n.º 2 do artigo 33º, conjugado com artigo 33º-A do Código das Custas Judiciais,
as quantias referentes a custas de parte, e que a parte tenha direito a ser compensada, são objecto de
nota discriminativa e justificativa, para que a parte responsável proceda ao seu pagamento.
VII. E, em caso de falta de pagamento, da nota discriminativa e justificativa, pode requerer ao
Ministério Público que instaure execução por custas, nos termos do n.º 3 do artigo 116º do CCJ.
VIII. A Exequente, pediu o reembolso de taxa de justiça paga em sede de processo de execução,
mas não alega sequer, que o tenha requerido antecipadamente como deveria, nos termos supra descritos,
apenas dizendo que a AT “omitiu o referido reembolso”.
IX. Da análise do artigo 100º da LGT verificamos que não tem aplicação nesta situação, dado que,
o “objecto do litígio” respeita à situação tributária em si, no caso, a restituição da legalidade do acto
anulado, pelo que, não engloba os montantes pagos a título de despesas/encargos processuais.
X. Deste modo, a sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação do artigo 100º da LGT,
o qual não pode ser fundamento para a condenação determinada na alínea B) da decisão, motivo pelo
qual deve ser anulada nesta parte.
XI. Também no que se refere à condenação ao pagamento de juros moratórios sobre o montante
da taxa de justiça, a douta sentença, enferma de erro de julgamento, como se verá:
XII. Fundamenta a Mmª. Juiz “a quo” a condenação do pagamento de juros moratórios sobre o
montante da taxa de justiça, nos termos do disposto no art. 102º, n.º 2 da LGT.
XIII. Ora, não pode ser exigido o pagamento de juros moratórios sobre um montante referente a
custas processuais, as quais não têm natureza de imposto.
XIV. O n.º 2 do artigo 102º da LGT, disposição legal na qual a Mmª Juiz “a quo” fundamenta a
condenação do pagamento de juros moratórios sobre o montante da taxa de justiça, apenas obriga ao
pagamento de juros moratórios, no caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago.
XV. Todavia, na presente situação, não está em causa nenhum imposto erradamente liquidado,
mas sim o reembolso de uma taxa de justiça, que como se vem afirmando tem natureza de custas
processuais.
XVI. Pelo exposto, a condenação da Entidade ora recorrente no pagamento de juros moratórios
sobre o montante de custas processuais enferma de violação de lei por erro de interpretação e aplicação
do n.º 2 do artigo 102º da LGT.
XVII. Decorre do que ficou expresso, que também a condenação do Sr. Director Geral dos Impostos “no pagamento de sanção pecuniária compulsória, no montante correspondente a 10% do salário
mínimo nacional mais elevado, por cada dia de atraso que, para além do prazo fixado em d), se venha
a verificar no cumprimento desta sentença” na parte que respeita aos pagamentos ordenados em c)
também enferma de erro de julgamento, devendo a sentença recorrida ser revogada nesta parte.
XVIII. Por tudo o supra exposto, entende a entidade ora recorrente que a sentença recorrida padece
de erro de julgamento na interpretação das disposições legais aplicáveis e na aplicação que fez da lei
aos factos, pelo que não pode ser mantida na parte em que se recorre.
2- O recorrido não contra-alegou.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Director-Geral dos Impostos
Objecto do recurso:
a) decisão de condenação da administração tributária na restituição da quantia de € 661,05, paga
a título de taxa de justiça, acrescida de juros de mora
b) decisão de condenação do Director-Geral dos Impostos no pagamento de uma sanção pecuniária
compulsória por cada dia de atraso no cumprimento da sentença exequenda
FUNDAMENTAÇÃO
1. Taxa de justiça
A anulação judicial do acto tributário implica a anulação de todos os seus efeitos ex tunc, pelo
que tudo se deve passar como se ele não houvera sido praticado.
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Sendo assim, a anulação acarreta também a anulação de todos os actos consequentes que hajam
sido praticados tendo por base ou pressuposto jurídico-prático o acto tributário anulado (Diogo Leite
de Campos/Benjamim Silva Rodrigues/Jorge Lopes de Sousa LGT comentada e anotada 2 edição 2000
pp. 440/44l).
Actos consequentes são aqueles cujo conteúdo radica na suposição da validade de actos anteriores
que lhes servem de causa, base ou pressuposto; noutra formulação, serão actos cuja prática e sentido
foram determinados pelo acto anulado ou revogado e cuja manutenção é incompatível com a execução
da decisão anulatória ou revogatória (Mário Esteves de Oliveira/Pedro Costa Gonçalves/João Pacheco
Amorim CPA comentado e anotado 1995 Volume II pp. 160)
Neste contexto
a) o pagamento da taxa de justiça em processo de execução fiscal não é acto consequente do acto
tributário anulado em processo de impugnação judicial
b) a restituição da taxa de justiça, paga em processo de execução fiscal distinto do processo de
impugnação judicial no qual foi decretada a anulação do acto tributário, não está compreendida na
reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, visada pela execução da sentença
anulatória do acto tributário (art. 100º LGT);
c) carece de objecto a atribuição ao exequente de juros de mora a acrescer ao montante da taxa de
justiça, cuja restituição não se deve efectuar no âmbito da execução da sentença anulatória
d) o exequente deve requerer no processo de execução fiscal a restituição da taxa de justiça, sendo
eventual decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário (art. 276º CPPT)
Sem prescindir, carece de fundamento legal a atribuição de juros moratórios a incidir sobre o
montante da taxa de justiça a restituir, apenas estando prevista a devolução do montante em singelo
(arts. 31º e 33º-A CCJ/ art. 73º- A n.º 3 CCJ)
2. Sanção pecuniária compulsória
A aplicação da sanção por atraso no cumprimento da sentença, no segmento decisório que condenou o Director-Geral dos Impostos na restituição da taxa de justiça acrescida de juros de mora, deve
ser revogada como consequência da revogação do segmento decisório que condenou a administração
tributária aquela restituição.
A condenação da administração tributária no pagamento de juros de mora, incidentes sobre o
montante do acto tributário anulado, a partir do termo do prazo para execução espontânea e até à data
do reembolso do tributo, tem fundamento legal (art. 102º n.º 2 LGT).
A aplicação da sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso no cumprimento deste segmento decisório da sentença tem igualmente fundamento normativo (arts. 169º nºs 1 e 2 e 176 n.º 4
CPTA)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento parcial.
A decisão identificada em b) no dispositivo da sentença recorrida deve ser revogada.
A aplicação da sanção pecuniária compulsiva deve ser confirmada no segmento que tem por
objecto o cumprimento da obrigação de pagamento de juros de mora incidentes sobre o montante do
acto tributário anulado, e revogada no segmento que tem por objecto a restituição do montante da taxa
de justiça, acrescido de juros de mora.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) - Em 10/11/2000, a exequente deduziu impugnação judicial, relativamente à liquidação adicional de IRC n.º 8310013883, no valor de 13.252.877$00, a qual, com o n.º 24/01, correu termos na
2ª secção do 4º Juízo do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa.
B) - No âmbito do processo de execução fiscal n.º 3158-99/101723.3, do serviço de finanças de
Loures 3 - Moscavide, a aqui exequente, em 23/12/2002, pagou a quantia de € 66.766,12, correspondente ao valor da liquidação de IRC n.º 8310013883, referida em A), acrescido de € 661,05 de taxa
de justiça.
C) - Em 11/02/2003, foi proferida sentença, no processo referido em A), que, julgando a impugnação procedente, anulou a liquidação impugnada.
D) - A sentença, referida em C), transitou em julgado em 27/02/2003.
E) - O processo de impugnação, referido em A), foi recebido no serviço de finanças de Loures 3
- Moscavide, em 18/03/2003.
F) - A administração tributária pagou à exequente, em 23/02/2006, o reembolso referente à liquidação, referida em A), no valor de € 66.105,09.
G) - O requerimento inicial da presente execução deu entrada, neste Tribunal, em 02/07/2004.
5- A questão jurídica fulcral que vem controvertida no presente recurso prende-se em saber da
admissibilidade, em sede de execução da sentença que anulou uma liquidação adicional de IRC, da condenação da Administração Tributária a proceder à restituição do montante da taxa de justiça, acrescida
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de juros de mora, que a impugnante havia pago na execução fiscal instaurada para cobrança coerciva
desse tributo, conforme foi decidido na sentença sob recurso.
Vejamos.
A respeito dos efeitos da decisão favorável ao sujeito passivo preceitua o artigo 100.º da LGT o
seguinte:
“A administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de reclamação,
impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios,
se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão”.
Significa isto que na execução do julgado anulatório a administração deve reintegrar totalmente
a ordem jurídica violada por forma a reconstituir a situação actual hipotética que “existiria se o acto
anulado não tivesse sido praticado” (cfr. artigos 103.º do CPPT e 173.º, n.º 1 do CPTA).
Como é sabido, o preceito citado constitui um mero postulado do princípio de que as decisões dos
tribunais transitadas em julgado são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem
sobre as de quaisquer outras autoridades (artigo 671.º, n.º 1 do CPC e 205.º, n.º 2 da CRP).
Neste sentido, uma vez judicialmente anulado um acto tributário impõe-se a erradicação da ordem jurídica
de todos os seus efeitos, o que “acarreta também a anulação de todos os actos consequentes que hajam sido
praticados tendo por base ou pressuposto jurídico-prático o acto tributário anulado”-cfr. LGT, comentada e
anotada, 2.ª edição, de Diogo Leite de Campos/ Benjamim Silva Rodrigues/ Jorge Lopes de Sousa, a fls. 441.
Ora, por acto consequente deve entender-se acto cuja prática e conteúdo depende da existência de
um acto anterior (acto pressuposto) que lhe serve de causa ou base e que, assim, é dele raiz e fundamento
(vide acórdão de 13/05/09, no recurso n.º 483/08, da secção administrativa deste Supremo Tribunal).
Como assim, é patente que o acto de pagamento de taxa de justiça por parte do executado em
processo de execução fiscal não pode definir-se como acto consequente do acto tributário objecto de
anulação num processo de impugnação judicial, desde logo porque reveste natureza distinta, assumindo
o primeiro uma natureza de custas judiciais e, como tal, em todo estranha à essência de acto tributário,
para mais praticado num distinto e autónomo procedimento jurisdicionalizado (artigo 103.º, n.º 1 da
LGT), dessa forma exorbitando do “objecto do litígio” (artigo 100.º atrás citado)
Em tal contexto, a execução de um julgado anulatório de acto tributário não abrange a restituição
de taxas de justiça que tenham sido pagas no processo de execução fiscal instaurado para pagamento
coercivo do tributo em causa, antes a restituição do respectivo montante deve obedecer aos parâmetros
normativos previstos no Código das Custas Judiciais.
Com efeito, a taxa de justiça integra as custas processuais da parte, atento o disposto nos artigos 1.º,
n.º 2 e 31.º do CCJ, as quais são objecto de nota discriminativa e justificativa por forma a possibilitar a
restituição do respectivo montante à parte nos termos dos artigo 33.º e 33-A do mesmo diploma, devendo
os mecanismos aí previstos ser exercitados no âmbito do respectivo processo de execução fiscal.
Concluindo, não é de manter a sentença sob recurso no seu segmento dispositivo sob a alínea b), de
acordo com o qual a AT foi condenada à restituição à exequente do montante de € 661,05, acrescido de
juros de mora, o mesmo ao acontecendo no que respeita à condenação do Director Geral dos Impostos ao
pagamento de uma sanção pecuniária compulsório na parte que contende com a restituição da taxa de justiça
(pagamento este ordenado sob alínea b) e não c), como por manifesto lapso se escreveu na conclusão XVII).
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e em consequência revogar a sentença
na parte impugnada quanto:
1) Ao segmento decisório sob alínea b), quanto ao respectivo pedido, absolvendo o Director-Geral
dos Impostos da instância.
2) E sob a alínea d) no que respeita à condenação no pagamento de sanção compulsória -que não
é devida- relativa à restituição da taxa de justiça, mantendo-se, todavia, no quantitativo fixado dado os
elevados montantes em jogo.
Custas pelo exequente na instância, com procuradoria de 1/6, não sendo devidas neste STA.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Isabel
Marques da Silva.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Artº 150º do CPTA.
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Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artº 150º do CPTA, pelo seu carácter excepcional, estrutura e requisitos, não pode entender-se como de índole generalizada mas,
antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do sistema.
II — Não cabe no mesmo dispositivo legal a pretensão jurídica alicerçada em erros de
julgamento. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários, bem como o
pedido de reforma da sentença.
Processo n.º 400/09-30.
Recorrente: Goodyear Dunlop Tires Portugal Unipessoal, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Goodyear Dunlop Tires Portugal Unipessoal, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando com o acórdão do TCA Sul que negou provimento ao recurso que havia interposto da sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa II que, por sua vez, julgou improcedente a impugnação
judicial deduzida contra o acto de liquidação adicional de IRC, relativo ao exercício de 1998, no valor de
€ 193.064,25, dele vem interpor o presente recurso de revista, formulando as seguintes conclusões:
A) O artº 150º do CPTA permite o recurso de revista excepcional sempre que a decisão do Tribunal
a quo tenha violado a lei substantiva ou processual;
B) Constitui jurisprudência pacífica do STA “que é possível, na jurisdição tributária, o recurso de
revista com previsão no art. 150º do CPTA”
C) O Acórdão cuja revista se requer viola de forma ostensiva o disposto no artigo 90º-A, n.º 6 do
CIRC, bem como o artigo 234º do Tratado das Comunidade Europeias e, por consequência, o artigo 8º
da Constituição da República Portuguesa, assim se pugnando pela sua inconstitucionalidade;
D) A referida norma vem abranger os casos de apresentação tardia de certificado de residência
fiscal para os efeitos consignados na Directiva 90/435/CEE, obrigação, essa, que estava prevista, à data
dos factos tributários, no n.º 8 do artigo 75º do CIRC e cuja interpretação e validação à luz do direito
comunitário foi submetida perante o TCA Sul;
E) A nova redacção do artº 90º-A do CIRC afasta a responsabilidade do substituto fiscal sempre
que o certificado de residência fiscal do beneficiário dos dividendos seja emitido com data posterior à
obrigação de proceder à retenção e entrega do imposto nos cofres do Estado;
F) De acordo com o artº 48º, n.º 4, da Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, o n.º 6 do artigo 90º-A
aplica-se retroactivamente a todos os processos judiciais pendentes a 1 de Janeiro de 2008, sendo inequívoca a sua aplicabilidade ao recurso em apreço;
G) Da análise do Acórdão cuja revista ora se requer, parece claro que o Venerando TCA omitiu
na fundamentação da decisão a apreciação desta matéria de direito, sendo evidente que a mesma é de
conhecimento oficioso por tratar-se de legislação em vigor e de aplicação imediata à situação controvertida nos presentes autos, assim se evidenciando de forma inequívoca a violação de lei substantiva
para os efeitos consignados no artigo 150º do CPTA;
H) Estamos perante uma questão jurídica de especial relevância, pois a mesma contende com a
aplicação de normas e benefícios consignados em normas de direito comunitário, as quais, recorde-se,
prevalecem sobre a ordem jurídica interna por força do artigo 8º da CRP;
I) De acordo com o artº 234º, parágrafo 3º, do Tratado da Comunidade Europeia, os tribunais
dos Estados-membros encontram-se obrigados a proceder ao reenvio prejudicial de questões que lhes
sejam acometidas, sempre que essas questões se prendam com a interpretação de normas comunitárias
e quando da decisão a preferir não caiba recurso ordinário;
J) A ora Recorrente entende que o Acórdão recorrido viola de forma ostensiva o artigo 234º do
Tratado das Comunidades Europeias, pois atento o objecto do recurso — tal como formulado nas
conclusões — e a inexistência de acto claro, o mesmo deveria ter sido obrigatoriamente objecto de
reenvio prejudicial para o TJCE;
K) Atento o princípio do duplo grau de jurisdição em vigor no âmbito do processo judicial tributário, parece claro que a decisão proferida pelo TCA Sul foi proferida em última instância, estando
esgotado o poder jurisdicional ordinário, para efeitos de aplicação do art.º 234.º do Tratado da Comunidade Europeia;
L) A jurisprudência do TJCE — Acórdão CILFIT – estabeleceu três excepções à regra de reenvio
obrigatório: (i) falta de pertinência da questão submetida a juízo para efeitos de aplicação e interpretação
do direito comunitário, (ii) existência de interpretação anterior do TJCE sobre a mesma questão e (iii)
total clareza da norma em causa (Teoria do Acto Claro);
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M) O objecto do recurso deduzido perante o TCA Sul centrava-se na apreciação da compatibilidade
da norma prevista no artigo 75º do CIRC e a Directiva 90/435/CEE, e os princípios da liberdade de
circulação de capitais e da proporcionalidade, sendo, assim, evidente que estava em causa a apreciação
e interpretação de normas e princípios de direito comunitário;
N) A bondade da interpretação da Recorrente foi reconhecida por via legislativa com a introdução
no ordenamento jurídico do n.º 6 do artigo 90º-A do CIRC;
O) O Tribunal recorrido não invocou a existência de decisão jurisprudencial a decidir ou a fornecer
interpretação válida para a questão material controvertida;
P) O Tribunal recorrido reconheceu expressamente que a questão controvertida não se mostrava
abrangida pela teoria do Acto Claro;
Q) É evidente que a questão material controvertida é pertinente do ponto de vista de aplicação
das normas comunitárias, não foi ainda objecto de interpretação jurisprudencial e não é clara, pelo que
carecia obrigatoriamente de ser submetida à interpretação do TJCE;
R) Estamos, pois, perante uma aparente violação do direito comunitário e em particular do
artigo 234º do Tratado quando este impõe, em última instância, o reenvio prejudicial do processo ao
TJCE sempre que esteja em causa a interpretação e aplicação de norma comunitária;
S) Trata-se de uma questão de especial relevo jurídico, a requerer uma interpretação clarificadora
por parte do STA, nomeadamente, determinar se o Tribunal de última instância se pode coibir de proceder
ao reenvio prejudicial de processo ao TJCE sempre que esteja em causa (i) um processo que requeira
a interpretação de norma comunitária (ii) a questão não esteja resolvida na ordem jurídica interna ou
comunitária (iii) a norma não esteja abrangida pela Teoria do Acto Claro;
T) Tudo ponderado, não pode deixar de se concluir que, ao não proceder ao reenvio prejudicial da
questão para o TJCE, o Douto Tribunal a quo violou o artº 234º do Tratado da Comunidade Europeia,
directamente aplicável no ordenamento jurídico português por via do artº 8º, n.º 4, da Constituição da
República Portuguesa, assim se preenchendo o requisito previsto no n.º 1 do artigo 150º do CPTA, o
que se invoca para os devidos efeitos legais.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto, para além de suscitar a questão da inadmissibilidade do presente
recurso, não emitiu parecer sobre a questão controvertida, uma vez que a mesma “não revela qualquer
ameaça a direitos fundamentais dos cidadãos, lesão de interesses públicos especialmente relevantes ou
de alguns valores ou bens referidos no art. 9º n.º 2 CPTA (art. 146º n.º 1 CPTA 2º segmento)”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1 - No ano de 1998 a impugnante, “Goodyear Portuguesa - Sociedade Unipessoal, Lda.”, com
o n.i.p.c. 500129320, era sujeito passivo de I.R.C. no regime geral de tributação, devido ao exercício
da actividade de comércio por grosso de pneus e câmaras de ar, CAE 50300, estando colectado no 4º
Serviço de Finanças de Loures (cfr. documentos juntos a fls. 88 a 96 dos presentes autos e a fls. 41 do
apenso de reclamação);
2 - Desde 19/12/1997 e durante todo o ano de 1998, o capital social da sociedade impugnante era
detido na totalidade pela empresa “Goodyear S.A.”, a qual tinha residência fiscal no Luxemburgo (cfr.
documentos juntos a fls. 13 a 20 e 30 do apenso de reclamação);
3 - Através de deliberação datada de 21/9/1998, a sociedade impugnante aprovou o pagamento de
lucros no montante de € 929.172,65 à empresa “Goodyear S.A.”, única detentora do seu capital social
(cfr. documento junto a fls. 20 dos autos);
4 - Em 19/10/1998, cumprindo a deliberação identificada no nº. 3, a impugnante procedeu ao
pagamento de dividendos à empresa “Goodyear S.A.”, no montante de € 929.172,65, tendo retido na
fonte I.R.C. na quantia de € 92.917,27, calculado à taxa de 10%, do qual fez entrega nos cofres do
Estado em 20/10/1998, através da guia de pagamento modelo 42 (cfr. documentos juntos a fls. 19 dos
presentes autos e 33 do apenso de reclamação);
5 - Em 28/10/1998, a impugnante procedeu à entrega da declaração modelo 130 junto da A. Fiscal,
na qual identifica a operação de pagamento de dividendos mencionada no n.º 4, tal como a retenção na
fonte de imposto calculado à taxa de 10% (cfr. documento junto a fls. 18 dos autos);
6 - Juntamente com o modelo 130 a que alude o n.º 5 a impugnante não enviou à A. Fiscal o
certificado de residência fiscal da entidade beneficiária dos rendimentos (cfr. termo de declarações de
representante da impugnante junto a fls. 23 do apenso de reclamação);
7 - Em 28/5/1999, a impugnante entregou junto dos serviços da A. Fiscal a sua declaração m/22,
respeitante a I.R.C. do exercício de 1998, tendo apurado imposto a pagar no montante de € 183.204,79
(cfr. documentos juntos a fls. 88 a 96 dos presentes autos);
8 - Em 26/11/2002, com base em análise interna à declaração modelo 130 identificada no n.º 5, a
A. Fiscal efectuou a liquidação de I.R.C. nº. 6420003535, a qual deriva da aplicação indevida da taxa
de 10% prevista no artº 69, n.º 2, alínea c), do C.I.R.C, sem que fosse apresentado o certificado de
residência da entidade beneficiária dos rendimentos previsto no artº 75, nºs 7 e 8, do mesmo diploma,
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assim sendo de aplicar a taxa de 25% a tal operação de pagamento de dividendos, pelo que são devidos
€ 139.375,89 de imposto, acrescidos de € 53.688,36 de juros compensatórios, a pagar pela sociedade
impugnante até 8/1/2003 (cfr. documentos juntos a fls. 22 e 25 do apenso de reclamação; informação
exarada a fls. 35 a 40 do apenso de reclamação);
9 - Em 4/12/2002, a sociedade impugnante foi notificada da liquidação de I.R.C. identificada no
n.º 8 (cfr. documento junto a fls. 24 do apenso de reclamação; informação exarada a fls. 31 do apenso
de reclamação);
10 - Em 27/12/2002, ao abrigo do regime previsto no Dec. Lei 248-A/2002, de 14/11, a impugnante
efectuou o pagamento em singelo da liquidação identificada no n.º 8 (cfr. documentos juntos a fls. 26
a 28 do apenso reclamação; informação exarada a fls. 31 do apenso de reclamação);
11 - Em 1/4/2003, o impugnante apresentou reclamação graciosa, dirigida ao Director Distrital
de Finanças de Lisboa, na qual pede a anulação da liquidação identificada no n.º 8 (cfr. data aposta a
fls. 2 do apenso de reclamação graciosa);
12 - Em 10/2/2004, a reclamação referida no n.º 11 foi, indeferida totalmente através de despacho,
no qual se concorda a informação e pareceres prévios (cfr. documentos juntos a fls. 44 a 51 do apenso
de reclamação graciosa);
13 - Em 17/2/2004, a impugnante foi notificada do despacho de indeferimento identificado no
n.º 12 (cfr. documentos juntos a fls. 52 e 53 do apenso de reclamação graciosa);
14 - Em 2/3/2004, deu entrada neste Tribunal a impugnação apresentada por “Goodyear Portuguesa – Sociedade Unipessoal Lda.”, tendo por objecto a liquidação identificada no n.º 8 (cfr. carimbo
de entrada aposto a fls. 2 dos autos);
15- O certificado de residência da entidade beneficiária dos rendimentos que se refere o n.º 6
a relativo à sociedade “Goodyear S. A.”, foi emitido pelas autoridades fiscais luxemburguesas em
12/12/2002 (cfr. documento junto a fls. 30 do apenso de reclamação);
16 - Dá-se aqui por integralmente reproduzido o conteúdo do documento junto a fls. 29 do apenso
de reclamação.
3 – Antes de mais, importa referir que vem sendo jurisprudência pacífica desta Secção do STA que
o recurso de revista excepcional, previsto no artº 150º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso
tributário, isto face, até, ao princípio pro actione.
Posto isto, estabelece o artº 150º, n.º 1 do CPTA que “das decisões proferidas em 2.ª instância
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais
pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.
Por outro lado, tem vindo este Supremo Tribunal Administrativo a acentuar repetidamente que
“quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e
principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser 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”
(vide Acórdão desta Secção do STA de 24/5/05, in rec. n.º 579/05).
“Na mesma orientação, refere Mário Aroso, que “não se pretende generalizar o recurso de revista,
com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios”,
cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma 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” (Acórdão
desta Secção do STA de 20/5/09, in rec. n.º 295/09).
Do que fica exposto, não vemos que, no caso em apreço, se verifiquem os requisitos apontados.
Na verdade, as questões que vêem apontadas nas conclusões do presente recurso - concretamente
a não aplicação do artº 48º, n.º 4 da Lei n.º 67-A/07 de 31/12/07 e a falta de reenvio prejudicial do processo ao TJCE pelo tribunal recorrido - são questões que constituem verdadeiros erros de julgamento,
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“não se vendo, pois, que esteja 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, in rec. n.º 0357/07:
“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que 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, o erro, ainda que clamoroso, de direito corrige-se pelo pedido de reforma da sentença.
Assim sendo e face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos.
4 – Nestes termos e uma vez que não se verificam os requisitos expressos no n.º 1 do artº 150º do
CPTA, acorda-se em não admitir o recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
bosa.

Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — Lúcio Bar-

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Nulidade da sentença. Omissão de pronúncia.
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 (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
oportunamente suscitadas pelo impugnante, 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 447/09-30.
Recorrente: José António Garcia Pereira de Lima.
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 – José António Garcia Pereira de Lima, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 25 de Novembro de 2008,
que julgou parcialmente improcedente a impugnação por si deduzida à liquidação de IRS de 2001
n.º 20045000013196, apresentando as seguintes conclusões:
1.ª - Ao contrário do defendido pela decisão recorrida, existe autonomia entre as liquidações em
causa, sendo manifesto que as liquidações posteriores são revogatórias das anteriores, pelas características que lhe são imanentes, o que se encontra consagrado na doutrina;
2.ª - A decisão recorrida é nula na parte em que não emitiu pronúncia – art.º 668.º, n.º 1, alínea d),
primeira parte, sobre duas pertinentes questões jurídicas, a saber, a não tributação das quantias pagas
em 1997, por um lado, e, sobre a natureza indemnizatória dos rendimentos da categoria H ou, pelo
menos, de uma parte dos mesmos;
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3.ª - A decisão recorrida refere que a caducidade e a prescrição apenas poderão suscitar-se a
partir da ocorrência do facto tributário. Todavia as normas revogadas (art.º 24.º, do CIRS) têm de
continuar a aplicar-se às situações anteriores à data da revogação, sob pena de violação do art.º 13.
º da CRP, por estar dependente da álea da administração a maior ou menor celeridade na conclusão
dos procedimentos administrativos.
4.ª - Da aplicação do art.º 24.º, do CIRS, como é justo e equilibrado, resulta a caducidade e
prescrição em relação a alguns pagamentos relativos a anos anteriores;
5.ª - As quantia efectivamente recebidas pelo recorrente, relativas a anos anteriores a 2001, não
estão ligadas ao reassumir de funções, antes resultam do reconhecimento da qualidade de DFA;
6.ª - Aliás, tais quantias nem sequer correspondem a trabalho prestado, não podendo qualificar-se
como vencimentos, antes se enquadrando na teoria da indemnização, conforme entendimento unânime
por parte da doutrina e da jurisprudência;
7.ª - Foram, assim, violados os princípios da legalidade tributária e o princípio constitucional
da igualdade, plasmado nos artºs 13.º e 103.º, n.º 3, da CRP.
8.ª - A decisão recorrida laborou, manifestamente, em erro de julgamento.
Termos em que deverá ser considerado procedente o presente recurso e ser revogada a sentença
recorrida na parte em que foi desfavorável ao recorrente, assim se fazendo Justiça.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Nas conclusões das suas alegações o recorrente imputa à decisão recorrida nulidade por omissão
de pronúncia nos termos do art. 668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil, por não ter emitido
pronúncia sobre duas questões jurídicas, a saber, a não tributação das quantias pagas em 1997, por
um lado, e, sobre a natureza indemnizatória dos rendimentos da categoria H.
Vamos em primeiro lugar pronunciar-nos sobre a arguida nulidade da sentença recorrida, questão
que logicamente precede o conhecimento do mérito da decisão e que, a procede, obsta ao conhecimento
das demais questões suscitadas.
Afigura-se-nos que, nesta parte, o recurso merecerá parcial provimento, e pelo menos quanto à
questão da não tributação das quantias pagas em 1997.
Não assim quanto à questão da natureza indemnizatória dos rendimentos da categoria H. já que,
como mostram os autos a fls. 168 a 169 a sentença toma posição sobre tal assunto.
Resulta do artigo 125.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo tributário que constituem
causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de
facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.
Dispõe, por sua vez, o art.660.º n.º 2 do Código de Processo Civil 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.
Como refere o Cons.º Jorge Lopes de Sousa, o seu Código de Procedimento e Processo Tributário, 4.ª ed., pag. 565, esta omissão de pronúncia ocorrerá «nos casos em que o tribunal, pura e
simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão de que devesse conhecer, inclusivamente não
decidindo explicitamente que não pode dela tomar conhecimento».
Ora sobre a questão da não tributação das quantias pagas em 1997 alega o recorrente que havia
referido na petição inicial – arts. 109.º e 110.º - que o Estado Maior do exército apenas lhe pagou a
diferença entre os rendimentos da categoria H, recebidos entre 1992 e 2001, e os vencimentos que teria
recebido se tivesse estado no activo naquele período.
Acrescentando também que nem toda essa diferença lhe foi paga em 2001, uma vez que uma parte
havia já sido paga em 1997, correspondendo ao período de 23 de Junho, de 1992, a 6 de Janeiro, de
1995.
E efectivamente assim é.
Como se constata a fls. 163 e segs. a sentença recorrida não se debruça sobre esta questão.
Sendo certo que, como, bem refere a recorrente, não era despiciendo que o fizesse, pois, se tivesse
sido paga em 1997 parte da diferença entre os rendimentos da categoria H recebidos e os vencimentos que teria recebido se tivesse estado no activo referente àqueles períodos, não seria possível a sua
tributação em 2001.
Ou seja a sentença recorrida acabou por não se pronunciar sobre uma questão que deveria conhecer, incorrendo da nulidade que lhe é imputada – omissão de pronúncia, arts. 668.º,n.º1, alínea d)
do Código de Processo Civil e 125.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Termos em que somos de parecer que a sentença recorrida padece da arguida nulidade, pelo que
deve proceder o recurso, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

1093
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São quatro as questões colocadas pelo recorrente a este Tribunal, a serem apreciadas nos termos
estabelecidos pelo artigo 660.º do Código de Processo Civil (CPC) e no artigo 124.º do Código do
Procedimento e do Processo Tributário (CPPT).
Importa, em primeiro lugar, averiguar da alegada nulidade da sentença recorrida por omissão
de pronúncia, pois que, procedendo a arguida nulidade, fica prejudicado o conhecimento das demais
questões suscitadas pelo recorrente.
Improcedendo a primeira questão, importará, então decidir da alegada revogação da liquidação
impugnada, suscitada pelo recorrente como questão prévia e, improcedendo esta, as questões da caducidade e prescrição e finalmente a da incidência de IRS sobre as prestações pecuniárias pagas ao
recorrente.
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- O impugnante José António Garcia Pereira Lima, capitão do exército, passou à situação de
reforma em Janeiro de 1992 o que lhe conferiu o direito à percepção de uma pensão de reforma, paga
pela Caixa Geral de Aposentações a partir de 1992-12-01.
2 – Posteriormente, foi autorizado o seu reingresso no Quadro Permanente do Exército em virtude
de lhe ter sido reconhecida a qualidade de Deficiente das Forças Armadas.
3- Em consequência, foi cancelada a pensão a que tinha direito e ordenada a reposição das
percebidas no período decorrido de 1992-12-01 a 2001-04-30, no montante de 23.308.381$00 (€
116.261,72), reposição essa concretizada em 2001-10-23.
4- Idêntico procedimento se verificou relativamente às prestações familiares auferidas no mesmo
período, no total de 942.600$00 (€ 4.701,67).
5 – Tudo no total de € 120.963,39.
6 – A Chefia de Abonos e Tesouraria (Comando de Logística) do Ministério da Defesa Nacional
– Exército – efectuou o processamento dos vencimentos a que o impugnante tinha direito, referente ao
período em que a sua situação fora a de aposentado.
7 – O pagamento desses rendimentos teve lugar em 2001.
8 – Após ter sido apurado o rendimento líquido a abonar ao exponente foi retirado o valor correspondente às reposições que estaria obrigado a efectuar à Caixa Geral de aposentações, situação
pela qual as importâncias a repor nunca lhe foram directamente pagas.
9 – Na liquidação, objecto dos presentes autos, foi considerado como rendimento do trabalho
dependente o valor de €191.534,82, tendo sido considerado que o valor de € 189.223,79 dizia respeito
a anos anteriores, pelo que, nos termos do artigo 74.º do CIRS e como acima referido, foi mencionado
o valor de 4 no campo respectivo.
10- Foram ainda considerados os seguintes valores relativamente aos rendimentos de trabalho
dependente:
a. € 23.109,95 de retenções na fonte;
b. € 20.335,15 de contribuições para a segurança social; e
c. € 1.915,36 para fundos de pensões.
11 – O rendimento de pensões considerado foi de € 31.236,24 e o valor de retenções na fonte de
€ 374,85.
12 – Da confrontação dos valores acima descritos com os valores constantes do documento emitido pelo Ministério da Defesa Nacional (Ofício n.º 08709, de 2002/10/31) constatou a Administração
Tributária que foi cometido um lapso na inscrição dos valores pagos para regimes obrigatórios de
segurança social (o valor correcto era de € 20.585,03 e não o de € 20.335,15) e um lapso na inscrição
do valor relativo a retenções na fonte de rendimentos de pensões (o valor correcto era o de €2.583,62
e não o de €374,85), lapsos estes que foram corrigidos pela Administração Tributária.
6 – Apreciando.
6.1 Da alegada nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
Alega o recorrente que a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, ao não se ter pronunciado sobre duas questões por ele expressamente suscitadas na sua petição inicial de impugnação,
a saber (1) a da não tributação dos montantes pagos ao recorrente em 1997, correspondente ao período
de 23 de Junho de 1992 a 6 de Janeiro de 1995; (2) a da natureza indemnizatória, por se tratar de pensão paga em consequência de um acidente, dos rendimentos da categoria H percebidos em 2001 (cfr.
alegações de recurso, a fls. 184 dos autos).
Vejamos.
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

1094
do art. 660.º do CPC (ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT, que não contém norma sobre a matéria),
“todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão
esteja prejudicada pela solução dada a outras”. Não obstante, “o conhecimento de todas as questões
não significa que o tribunal tenha de conhecer de todos os argumentos ou razões invocadas pelas
partes” (JORGE LOPES DE SOUSA – Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e
Comentado, 5.ª ed., Volume I, Lisboa, Áreas Editora, 2006, p. 912 e jurisprudência aí citada), como é
jurisprudência pacífica deste Tribunal.
No que respeita à questão da natureza indemnizatória, em virtude de se tratar de uma pensão
paga em consequência de um acidente, dos rendimentos pagos ao impugnante em 2001 – questão
suscitada pelo impugnante na sua petição inicial de impugnação, sob o número 95.º (cfr. petição de
impugnação a fls. 12 dos autos), encontra-se na sentença recorrida, a fls. 169 dos autos, resposta à
questão suscitada, pois que aí se lê que”(…) nessa parte, o montante auferido não tenha natureza
indemnizatória, derivando do retomar da actividade pelo impugnante, e não de qualquer reparação
de dano que haja sofrido”.
Improcede, pois, quanto a esta questão, a alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida.
Mas o mesmo não se diga já da questão da não tributação dos rendimentos pagos em 1997, suscitada
pelo então impugnante na sua petição inicial de impugnação sob os números 109.º e 110.º (a fls. 14 dos
autos), para cuja demonstração juntou os documentos 13 e 14, dos quais resulta que recebeu em Maio
de 1997 a quantia de 3.677.073$00, “correspondente à diferença entre o valor da pensão extraordinária
e o vencimento do activo no período compreendido entre 25JUN92 e 6JAN95, nos termos do art. 7.º
do DL 43/76 de 20JAN em consequência da sua qualificação como DFA, por ter optado pelo serviço
activo” (cfr. doc. 13 a fls. 34 dos autos).
Ora, em parte alguma a sentença recorrida (fls. 163 a 169 dos autos) se pronuncia sobre a
questão, antes parece assumir que todos os rendimentos pagos pelo Ministério da Defesa ao recorrente o foram em 2001, como se comprova pelas afirmações constantes da sentença recorrida,
a fls. 166 dos autos: “Efectivamente, é certo que o impugnante auferiu rendimentos e auferiu-os
no ano de 2001” e “Com efeito, o facto tributário (percepção de rendimentos), que como se viu,
existe, deu-se no ano de 2001”. Cumpre, aliás, acrescentar, que os factos levados ao probatório
(cfr. os números 6 e 7 do probatório supra transcrito), desconsideraram, aliás, o que resultava dos
documentos 13 e 14 juntos pelo então impugnante e donde decorria o pagamento de parte dos
rendimentos em Maio de 1997.
Ora, como bem diz o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal, a sentença
recorrida não se debruça sobre esta questão (…) sendo certo que, como, bem refere a recorrente, não
era despiciendo que o fizesse, pois, se tivesse sido paga em 1997 parte da diferença entre os rendimentos da categoria H recebidos e os vencimentos que teria recebido se tivesse estado no activo referente
àqueles períodos, não seria possível a sua tributação em 2001.
Verifica-se, pois, quanto a esta questão, a alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida,
determinante da sua nulidade (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.
O recurso merece provimento.
- 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, 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.
bosa.

Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino — Lúcio Bar-

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Recurso judicial. Contagem de prazo.
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Sumário:
O prazo de interposição de recurso judicial de decisão administrativa de aplicação
de coima é de 20 (vinte) dias a contar da respectiva notificação, suspendendo-se
tal contagem aos sábados, domingos e feriados [artigos 80.º, n.º 1, e 3.º, alínea b),
do RGIT e 60.º do RGCO].
Processo n.º 479/09-30.
Recorrente: Hispalus Imobiliária, 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 – Hispalus Imobiliária, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão da
Mma. Juíza do TAF de Beja que lhe não admitiu o recurso, por intempestivo, interposto da decisão de
aplicação de coima, dela vem recorrer para este STA, formulando as seguintes conclusões:
a) A decisão recorrida violou o disposto no n.º 1 do art.º 61.º do DL n.º 433/82, de 27 de Outubro,
ao não haver suspendido o prazo para interposição de recurso aos sábados, domingos e feriados;
b) Deverá o recurso ser julgado tempestivo, pois o mesmo foi interposto no último dia do prazo,
nos termos do disposto na referida norma, e a decisão recorrida ser revogada por outra que mande
conhecer o mérito do recurso, assim se fazendo Justiça.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de que o recurso deve
ser julgado procedente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor a decisão recorrida:
“Nos termos e para os efeitos do artigo 80.º, n.º 1 do Regime Geral das Infracções Tributárias
(RGIT), os recursos de aplicação das coimas devem ser interpostos no prazo de vinte dias a contar da
data da notificação da decisão que aplicou a coima.
Resulta dos autos que a notificação foi efectuada ao arguido em 11 de Janeiro de 2005 (cfr. doc.
de fls. 33 frente e verso).
Prazo para interposição do presente recurso terminou a 31 de Janeiro de 2005 (vide art.º 80.º,
n.º 1 do RGIT).
O articulado de interposição do presente recurso foi apresentado em 10/02/2005 (cfr. fls. 4 dos
presentes autos).
Mesmo que se considerasse aplicável o preceituado no art.º 145.º, n.ºs 4 e 5 do Código de Processo Civil (CPC), não pode o presente recurso ser aproveitado por, mesmo assim, o prazo se mostrara
excedido.
Deste modo, encontra-se caducado o direito de recurso, não se conhecendo, por isso, do seu
mérito.
Nos termos expostos, não admito o presente recurso por o mesmo ser intempestivo.
Custas pelo Requerente.
Registe e notifique.
Lisboa, 08 de Fevereiro de 2006
A Juiz de Direito”.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Beja que não admitiu,
por intempestivo, o recurso judicial interposto pela recorrente da decisão administrativa que, no caso,
lhe aplicou uma coima.
Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que, tendo a arguida, ora recorrente, sido notificada
da referida decisão em 11/1/2005, e dispondo do prazo de 20 dias para dela recorrer para o tribunal
competente, nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do RGIT, tal prazo terminou em 31/1/2005, pelo que o
recurso apresentado em 10/2/2005 seria, assim, intempestivo.
A questão que aqui se coloca, pois, é a de se saber se é, ou não, tempestivo o recurso judicial
interposto da decisão administrativa que aplicou a coima à recorrente.
Não há dúvida que, no caso em apreço, esta foi notificada da decisão que lhe aplicou a coima em
11 de Janeiro de 2005 (cfr. doc. de fls. 33).
E que, de acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 80.º do RGIT, o recurso judicial das decisões
administrativas que aplicam coimas deve ser interposto no prazo de 20 dias após a sua notificação, a
apresentar no serviço tributário onde tiver sido instaurado o processo de contra-ordenação.
Ao considerar que o prazo em questão terminou em 31/1/2005, a Mma. Juíza “a quo” contou
este de forma contínua, enquanto que para a recorrente tal prazo se suspende aos sábados, domingos
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e feriados pelo que o recurso seria, assim, tempestivo porque apresentado no último dia do prazo de
que dispunha para o fazer, isto é, em 9 de Fevereiro de 2005, data de entrada do mesmo, via fax, nos
serviços da Administração Tributária (cfr. fls. 4 e segts. dos autos).
Ora, por força do disposto na alínea b) do artigo 3.º do RGIT, às contra-ordenações e seu processamento são subsidiariamente aplicáveis as normas do regime geral do ilícito de mera ordenação
social.
E o artigo 60.º do DL 433/82, de 27/10, na redacção que lhe foi dada pelo DL 244/95, de 14/9,
dispõe que este prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados, e que, declinando o seu termo em
dia durante o qual não for possível, durante o período normal, a apresentação do recurso, se transfere
o mesmo para o primeiro dia útil seguinte.
Neste sentido, podem, aliás, ver-se os acórdãos deste STA de 20/12/2006 e de 17/1/2007, proferidos nos recursos n.ºs 992/06 e 991/06, respectivamente.
Assim sendo, então, no caso em apreço, contando 20 dias após a notificação da ora recorrente,
ocorrida, como vimos, em 11 de Janeiro de 2005, temos que o prazo para interposição de recurso judicial
da decisão que lhe aplicou a coima terminou, assim, não em 31 de Janeiro de 2005, como se considerou
na decisão recorrida mas sim em 9 de Fevereiro de 2005.
Por outro lado, há que ter em conta, também, que o recurso em causa foi efectivamente apresentado, via fax, nos serviços da Administração Fiscal em 9/2/2005 (cfr. fls. 4 e segts. dos autos) e não em
10/2/2005, como se refere na decisão recorrida.
Daí que, em face dos factos que os autos revelam e à luz do direito aplicável, o presente recurso
se mostra tempestivo.
Razão por que a decisão recorrida que assim não entendeu se não possa, pois, manter.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida, que deve ser substituída por outra
que não seja de rejeição do recurso judicial por intempestividade.
Sem custas.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação. Omissão de pronúncia. Dispensa de prestação de garantia.
Sumário:
I — Não ocorre nulidade da sentença por omissão de pronúncia [artigos 125.º n.º 1 do
CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC] se o conhecimento da questão da suficiência
do privilégio creditório para garantia do crédito exequendo ficou prejudicado pela
solução dada à questão do preenchimento dos pressupostos previstos no n.º 4 do
artigo 52.º para a isenção de prestação de garantia [artigo 660.º, n.º 2, primeira
parte, do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT].
II — Na interpretação do n.º 2 do artigo 169.º do CPPT, deve entender-se, atendendo
ao elemento sistemático e à remissão que na sua parte final se contém para o
correspondente n.º 1, que o termo «garantia constituída» se refere à que o tenha
sido «nos termos do artigo 195.º», assim como «garantia prestada» será a que
for «nos termos do artigo 199.º», não bastando para que a prestação de garantia
seja dispensada a existência de garantia real dos créditos por «sisas liquidadas»
resultante do privilégio creditório imobiliário previsto que o n.º 2 do artigo 744.º
do Código Civil, mesmo que, em concreto, os imóveis sobre os quais recaia sejam
de valor superior ao das dívidas exequendas e acrescido.
Processo n.º 569/09-30.
Recorrente: José Manuel Macedo de La Feria.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – José Manuel Macedo de La Feria, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal
da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 3 de Abril de 2009, que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa-10, datado de
11/12/2007, que lhe indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia, apresentando as seguintes
conclusões:
1.ª - As Sisas liquidadas gozam de garantia real consistente nos privilégios creditórios imobiliários consignados no Código Civil, pelo que a cobrança de eventuais dívidas fiscais, impugnadas
pelo reclamante, está sobejamente assegurada; de facto,
2.ª - O valor das fracções autónomas onerada com privilégios imobiliários, mesmo tendo em
atenção apenas o seu valor fiscal, é múltiplo da dívida exigida; por isso,
3.ª – Os eventuais créditos fiscais exigidos ao ora recorrente gozam de garantia real manifestamente suficiente; logo,
4.ª – Não pode a administração fiscal exigir ao executado, ora recorrente, que preste nova
garantia para salvaguarda dos mesmos;
5.ª – O Tribunal a quo na douta Sentença recorrida deveria ter apreciado a alegação e conclusão
deduzida neste sentido pelo reclamante, ora recorrente, o que não fez;
6.ª – Verificando-se que os eventuais créditos fiscais gozam dos privilégios imobiliários sobre
as fracções autónomas, a douta Sentença devia ter decidido que a administração fiscal não pode
exigir ao executado reclamante, ora recorrente, a prestação de nova garantia para assegurar os
mesmos, como decorre do n.º 2 do art. 169.º e do n.º 1 do n.º 1 do art. 199.º, ambos do CPPT, que
assim resultam violados;
7.ª – A douta Sentença cometeu a nulidade de falta de pronúncia prevista no art. 668.º, n.º 1
alínea d) do CPC;
8.ª – A douta Sentença, pelas razões expostas, interpretou e aplicou indevidamente as normas,
que cita, do art. 170.º do CPPT e do art.º 52º da LGT;
9.º - Pelas razões expostas, a douta Sentença deve ser revogada e substituída por decisão que
declare inexigível ao recorrente a prestação de nova garantia e considere suspensa a execução
fiscal nos termos do art.º 169.º do CPPT, com a inerente anulação das penhoras efectuadas e dos
pagamentos e compensações realizadas pela administração fiscal.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se nos seguintes
termos:
São as seguintes as questões objecto do presente recurso:
a) Nulidade da decisão recorrida (artigo 668.º n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil) por
omissão de pronúncia relativamente à questão abaixo enunciada (al. b);
b) Saber se a garantia legalmente prevista resultante dos privilégios creditórios consagrados
no art.º 744.º n.º 2 do Código Civil deve ser considerada suficiente para os efeitos do art.º 169.º, n.º 1
do CPPT;
I. Nulidade da decisão recorrida
Alega o recorrente que as Sisas liquidadas gozam da garantia real consistente nos privilégios
creditórios imobiliários consignados no Código Civil, pelo que a cobrança das eventuais dívidas
fiscais, impugnadas pelo reclamante, está sobejamente assegurada.
E que o Tribunal a quo na douta sentença recorrida deveria ter apreciado a alegação e conclusão deduzida neste sentido pelo reclamante, ora recorrente, o que não fez.
Afigura-se-nos que carece de razão.
Com efeito nos termos dos arts. 660.º n.º 2 e 668.º n.º 1 alínea d) do Código de Processo Civil, só
ocorre omissão de pronúncia susceptível de demandar a nulidade de sentença ou acórdão, quando
o tribunal deixe de se pronunciar sobre questão submetida pelas partes à sua apreciação e decisão
e que se não mostre prejudicada pelo conhecimento e decisão porventura dado a outras.
Ora, no caso o tribunal a quo acabou por considerar tal questão prejudicada por uma outra – a
do preenchimento dos pressupostos do art. 52.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária – concluindo que eles
não se verificavam e que, nessa medida, o despacho que indeferiu o pedido de dispensa de garantia
não enfermava de qualquer ilegalidade.
Concluiu para o efeito o tribunal recorrido (cf. fls. 289) que no requerimento de dispensa de
prestação de garantia apresentado pelo reclamante, este não alegou que a sua prestação lhe causava
prejuízo irreparável ou que era manifesta a sua falta de meios económicos, mas tão somente que a
quantia exequenda beneficiava do privilégio imobiliário previsto no art. 744.º n.º 2 do Código Civil,
sendo que tal invocação não preenchia os pressupostos do art.º 52.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária.
O recorrente poderá, é certo, não concordar com tal decisão, mas tal não significa que a mesma
não tenha sido objecto de pronúncia pelo Tribunal.
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Deverá pois improceder o primeiro fundamento do recurso, por não ocorrer a nulidade invocada.
II. Do mesmo modo não deverão proceder os argumentos do recorrente no sentido de que a
garantia legalmente prevista resultante dos privilégios creditórios consagrados no art. 744.º n.º 2 do
Código Civil deve ser considerada suficiente para os efeitos do art.º 169.º, n.º 1 do CPPT.
Com efeito entendemos que os privilégios creditórios não cabem no conceito de «garantia
constituída ou prestada» a que alude o artº 169º, n.º 2.
A garantia ali referida é a que tenha sido constituída nos termos do art.º 195.º do CPPT – hipoteca legal ou penhor – ou prestada nos termos do art. 199.º do mesmo diploma legal – garantia
bancária, caução, seguro-caução ou qualquer outro meio susceptível de assegurar os créditos do
exequente.
E bem se compreende que assim seja já que os privilégios creditórios referidos no art. 744.º,
n.º 2 do Código Civil são oponíveis a terceiros que adquiram o prédio ou um direito real sobre ele,
e preferem à consignação de rendimentos, à hipoteca ou ao direito de retenção, ainda que estas garantias sejam anteriores (art.º 751.º do Código Civil), mas não constituem só por si meio susceptível
de assegurar os créditos do exequente.
Em face de tudo o exposto somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se a sentença recorrida.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
Importa verificar em primeiro lugar se, como alega o recorrente, é nula por omissão de pronúncia a
sentença recorrida, por não ter pronunciado sobre a questão de saber se a garantia resultante do privilégio
creditório consagrado no artigo 744.º, n.º 2 do Código Civil, é suficiente para suspender a execução
até à decisão do pleito, nos termos dos artigos 169.º, n.º 2 e 199.º, n.º 1 do Código do Procedimento e
do Processo Tributário (CPPT).
Não se verificando a alegada nulidade, haverá que apreciar a questão colocada pelo ora recorrente
no seu recurso, que é precisamente aquela sobre a qual alega existir omissão de pronúncia do tribunal
recorrido.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
A) Em 20/04/2007 foi instaurado no serviço de finanças de Lisboa 10, ao reclamante, o processo
de execução fiscal n.º 3255200701017470, para a cobrança coerciva do montante de € 44.053,54.
B) A quantia exequenda refere-se a imposto de Sisa, liquidado relativamente a três fracções
autónomas.
C) O reclamante foi notificado pelo ofício de 23/07/2007 para constituir garantia no valor de
€ 61.927,31, nos termos do disposto no art.º 169.º do CPPT.
D) Em 06/08/2007 o reclamante requereu a dispensa da prestação de garantia nos termos
do artigo 170.º do CPPT, conforme requerimento de fls 46 dos autos, onde em síntese fundamenta
a sua pretensão invocando que o valor das três fracções autónomas mencionadas na alínea B) é
muito superior ao da quantia exequenda e acrescido, e beneficia do privilégio imobiliário previsto
no art.º 744.º n.º 2 do Código Civil, pelo que não é necessária qualquer garantia.
E) Foi efectuada ao reclamante penhora de parte da sua reforma.
F) Em 11/12/2007 foi proferido despacho pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 10 que
indefere o pedido do reclamante, com o fundamento de não estarem reunidos os pressupostos do
art. 52.º da LGT, e por não estar fundamentado nem instruído nos termos do art.º 170.º do CPPT.
G) Em 08/09/2008 foi efectuada a compensação em sede de IRS no montante de € 668,93.
6 – Apreciando.
6.1 Da alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida
Nas suas alegações de recurso o recorrente imputa à sentença recorrida o vício de nulidade de falta
de pronúncia prevista no artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC (cfr. a conclusão 7.ª das suas alegações
supra transcrita), por não ter apreciado a questão de saber se deve ser considerada suficiente a garantia
legalmente prevista dos privilégios creditórios consagrados no (artigo 744.º, n.º 2 do) Código Civil
para assegurar a cobrança dos eventuais créditos fiscais resultantes das Sisas liquidadas, devendo
por isso ser dispensável a prestação de mais garantias para suspensão da execução, nos termos do
artigo 170.º do CPPT (cfr. alegações de recurso a fls. 301 a 305 dos autos e respectivas conclusões 1.ª
a 7.ª supra transcritas).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos
e supra transcrito, defende que não ocorre a nulidade invocada, pois que o tribunal “a quo” acabou
por considerar tal questão prejudicada por uma outra – a do preenchimento dos pressupostos do
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art. 52.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária – concluindo que estes não se verificavam e que, nessa medida,
o despacho que indeferiu o pedido de dispensa de garantia não enfermava de qualquer ilegalidade.
Vejamos.
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 Código de Processo Civil (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”.
Na sua petição inicial de reclamação (a fls. 217 a 225 dos autos), o ora recorrente sustenta tese
segundo a qual haveria necessidade de distinguir entre a “dispensa de prestação de garantia”, que requereu em virtude da existência de privilégio creditório especial sobre prédios cujos valores seriam mais
de vinte vezes superiores aos valores dos impostos reclamados, e a “isenção de prestação de garantia”,
a que se refere o n.º 4 do artigo 52.º da LGT, sustentando que o despacho recorrido teria ilegalmente
sujeitado o pedido de “dispensa de garantia” ao regime da “isenção” de prestação de garantia, indeferindo o pedido de dispensa, considerado como de isenção, porque não se encontra fundamentado nem
instruído com qualquer prova documental para o efeito, conforme determina o art. 170.º do CPPT
(cfr. despacho recorrido, a fls. 56 dos autos).
Esta distinção entre “dispensa” e “isenção” de prestação de garantia, em que o ora recorrente
funda a sua pretensão, não terá sido atendida pelo tribunal “a quo”, que, considerando implicitamente
reconduzirem-se ambas as designações a um só e o mesmo instituto, tratou de verificar do preenchimento
dos pressupostos para a isenção da prestação de garantia constantes do n.º 4 do artigo 52.º da LGT, concluindo não estarem estes preenchidos (cfr. a sentença recorrida, a fls. 285 e 288 a 289 dos autos).
Sendo, embora, censurável que o legislador não tenha sequer harmonizado ainda a terminologia
empregue na LGT e no CPPT – nesta como noutras matérias, aliás, - não parece poder extrair-se do
facto de o n.º 4 do artigo 52.º da LGT se referir a “isentá-lo da prestação de garantia” e o artigo 170.º
do CPPT a “dispensa da prestação de garantia” que em causa estejam institutos diversos e que o pedido
de dispensa de garantia deduzido pelo impugnante, reclamante ou oponente não tenha de ser instruído
nos termos do n.º 4 do artigo 52.º da LGT.
O artigo 170.º do CPPT é norma sem correspondência no Código de Processo Tributário, precisamente porque apenas com a aprovação da Lei Geral Tributária se veio permitir, de forma inovadora,
que, nos casos previstos no n.º 4 do seu artigo 52.º, a garantia necessária à suspensão da execução na
pendência de meio administrativo ou judicial de tutela do contribuinte pudesse ser dispensada a pedido
do interessado, desta forma atenuando o “espírito do princípio «solve et repete»” que ainda tanto se
sente no contencioso tributário actual (cfr. J.L. SALDANHA SANCHES, Manual de Direito Fiscal,
3.ª ed., Coimbra, 2007, pp. 485/486).
A função do artigo 170.º do CPPT, epigrafado de “Dispensa da prestação de garantia” é precisamente a de regulamentar o procedimento de isenção de prestação de garantia, previsto no n.º 4 do
art. 52.º da LGT [cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário
Anotado e Comentado, Volume II, 5.ª ed., Lisboa, 2007, p. 182 (nota 2 ao art. 170.º do CPPT)], ou, visto
do modo inverso, a forma de o executado obter a dispensa da prestação de garantia está prevista no
art. 170.º do C.P.P.T. [cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS/BENJAMIM SILVA RODRIGUES/JORGE
LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária Comentada e Anotada, 3.ª ed., Lisboa, 2003, p. 227 (nota 5
ao art. 52.º da LGT)], não havendo razão, para além da terminológica, para pretender distinguir supostos
institutos que se reconduzem à mesma realidade.
Como bem sustenta o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto no seu parecer, o tribunal “a quo”
considerou que o conhecimento da questão da suficiência dos privilégios creditórios para assegurar
a suspensão da execução fiscal estaria prejudicada pela não verificação dos pressupostos do n.º 4 do
artigo 52.º da LGT, entendidos como pressupostos exigíveis em todos os casos em que se pretenda que
a prestação de garantia necessária à suspensão da execução seja inexigível.
Não é, pois, nula por omissão de pronúncia, a sentença recorrida, pois que tendo entendido que
nos casos em que o contribuinte solicite a dispensa da prestação de garantia terão de verificar-se os
pressupostos do n.º 4 do artigo 52.º da LGT, e estes se não verificam, não teria o dever de pronunciar-se sobre a questão de saber se os privilégios creditórios existentes constituem garantia suficiente dos
créditos exequendos, pois que esta segunda questão estaria prejudicada pela solução dada à primeira
(cfr. a parte final do n.º 2 do artigo 660.º do CPC).
Improcede, deste modo, a pretensão do recorrente quanto a ver reconhecida a nulidade da sentença
por omissão de pronúncia.
6.2 Da alegada suficiência da garantia resultante do privilégio creditório consagrado no
artigo 744.º, n.º 2 do Código Civil para a suspensão da execução fiscal
Alega ainda o recorrente que não lhe pode ser exigida “nova” garantia para suspender a execução,
pois que a dívida exequenda se encontra já legalmente garantida pelo privilégio creditório consagrado
no n.º 2 do artigo 744.º do C.C., devendo por isso ser declarada a inexigibilidade de prestação de ga-
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rantia, com a inerente anulação das penhoras efectuadas e dos pagamentos e anulações realizadas
pela administração fiscal (cfr. alegações de recurso a fls. 305 a 308 dos autos e respectiva conclusão 9.ª
supra transcrita).
Vejamos.
Dispõe nos termos seguintes o n.º 2 do artigo 169.º do CPPT: “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”.
Entende o recorrente que não devia ter sido notificado para prestar garantia, pois que havia já
“garantia constituída”, consistindo esta no privilégio creditório que a lei civil confere para cobrança das
“sisas liquidadas” e que, recaindo este sobre fracções autónomas de valor muito superior ao montante
das dívidas exequendas e acrescido, tal seria suficiente para nada mais se exigir para suspensão da
execução na pendência da impugnação.
Afigura-se a este Tribunal que não lhe assiste razão.
Como bem salienta o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer
supra reproduzido, deve entender-se, atendendo ao elemento sistemático na interpretação da norma e à
remissão que na sua parte final se contém para o respectivo n.º 1, que o termo “garantia constituída”, se
refere à que o tenha sido “nos termos do artigo 195.º”, ou seja, “constituição de hipoteca legal ou penhor”
por iniciativa da Administração tributária, assim como “garantia prestada” será a que for “nos termos do
artigo 199.º”, ou seja, “garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer outro meio susceptível de
assegurar os créditos do exequente”, podendo ser ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, penhor ou hipoteca voluntária, caso em que será aplicável o disposto
no artigo 195.º do CPPT com as necessárias adaptações (cfr. o n.º 2 do artigo 199.º do CPPT).
Assim, ao legislador tributário não basta a garantia real dos créditos por “sisas liquidadas” resultante dos privilégios creditórios que o n.º 2 do artigo 744.º do Código Civil assegura, mesmo que em
concreto os imóveis sobre os quais recaia a aludida garantia real tenham valor superior ao das dívidas
exequendas e acrescido, para a dispensa da prestação de garantia necessária à suspensão a execução.
É certo que a razoabilidade da solução legal poderá oferecer alguma dúvida, atendendo designadamente a que se aceita legalmente como “garantia constituída” a hipoteca legal e como “garantia
prestada” a hipoteca voluntária sendo que os privilégios creditórios imobiliários constituem garantia
“mais forte” do que a resultante de hipoteca, pois que, embora não sujeitos a registo (dado que resultam directamente da lei, atendendo “à causa do crédito” – cfr. o art. 733.º do CC), são oponíveis a
terceiros que adquiram o prédio ou direito real sobre ele e prevalecem sobre a hipoteca na graduação
de créditos (cfr. MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, 11.ª ed., Coimbra,
2008, pp. 959/973).
A dúvida quanto à razoabilidade da solução legal não é, contudo, de molde a fundar um juízo de
inconstitucionalidade sobre a norma em apreço, para além de que se entende que, vigorando ainda no
contencioso tributário o princípio segundo o qual a suspensão da execução na pendência de meio de
defesa tendo por objecto a legalidade ou ser a exigibilidade da dívida exequenda depende da constituição
ou prestação de garantia, sua dispensa, ou penhora (artigos 52.º da LGT e 169.º e 199.º do CPPT), se
justifica que a dispensa de garantia esteja condicionada à verificação de pressupostos, como os constantes do n.º 4 do artigo 52.º da LGT, que reservem tais dispensas aos casos de prejuízo irreparável ou
de insuficiência de meios económicos para as prestar.
Improcede, pelo exposto, a pretensão do recorrente.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
bosa.

Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino Lúcio Bar-

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Âmbito do recurso jurisdicional. Fundamentos do recurso
jurisdicional.
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Sumário:
I — Os recursos jurisdicionais são meios de impugnar decisões judiciais.
II — Se, nas alegações do recurso jurisdicional e respectivas conclusões, o recorrente
não critica os fundamentos em que se baseou a decisão recorrida, discutindo a
questão da constitucionalidade da possibilidade de imputação ao gerente de uma
sociedade de uma responsabilidade subsidiária diferente da que lhe foi imputada
pela administração tributária e apreciada na decisão recorrida, o recurso não
pode obter provimento.
Processo n.º 590/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Orlando Gama Antunes.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – ORLANDO GAMA ANTUNES apresentou no Tribunal Tributário de Lisboa uma reclamação da decisão do Senhor Chefe de Finanças de Lisboa – 3 que, no processo de execução fiscal
n.º 3085200601121324, daquele Serviço de Finanças, ordenou a penhora da sua pensão, pelo valor de
€ 61.288,74.
Aquele Tribunal julgou procedente a reclamação e ordenou «a extinção da penhora e restituição
das quantias penhoradas, acrescidas de juros».
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1 – Pelo elenco de fundamentos acima descritos, infere-se que a douta sentença, ora recorrida,
julgou procedente a Reclamação do órgão de Execução Fiscal à margem referenciado com as consequências aí sufragadas, e consequentemente, determinou a extinção da penhora e a restituição das
quantias penhoradas, sindicando a sua fundamentação na natureza repressiva e preventiva, e nos
princípios da intransmissibilidade das penas e da presunção de inocência, nos termos do disposto no
n.º 3 do art. 30.º e n.º 2 do art.º 32.º ambos da CRP e do Acórdão do STA datado de 28.05.2008 no
âmbito do Proc. 031/08.
II – Destarte, importa assentir que o do Acórdão do STA datado de 28.05.2003 no âmbito do
Proc. 031/04 que concedeu provimento ao recurso e revogou a sentença recorrida, foi objecto de recurso
obrigatório por parte do Ministério Público, para o Tribunal Constitucional nos termos do alínea a)
do art. 70.º da Lei do Tribunal Constitucional e que deu origem à decisão proferida no Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 129/2009 referente ao Proc. n.º 646/08 da 3.ª Secção, cuja decisão, determinou não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8º do Regime Geral
das Infracções Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se refere
à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por calmas aplicadas a pessoas
colectivas em processo de contra-ordenação, e conceder provimento ao recurso e ordenar a do acórdão
recorrido em conformidade com o juízo de constitucionalidade formulado.
III – Neste desiderato e à luz da jurisprudência firmada pelo Tribunal Constitucional somos da
opinião que o douto Tribunal ad quo, estribou a sua fundamentação em clara e manifesta violação
do art.º 30.º e 32.º ambos da CRP e do art.º 8.º do RGIT, bem como do Acórdão do STA datado de
28.05.2008 no âmbito do Proc. 031/08.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída
por acórdão que declare a Reclamação Improcedente, com as devidas consequências legais.
PORÉM V. EXAS DECIDINDO
FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
A nosso ver o presente recurso merece provimento.
Na verdade sobre a questão da constitucionalidade material do art. 8º do Regime Geral das
Infracções Tributárias, e da não violação dos princípios da intransmissibilidade das penas e da
presunção de inocência, consagrados nos arts 30º, n.º 3 e 32º, n.º 2 da Constituição da República,
pronunciou-se já o Tribunal Constitucional no recente acórdão 129/09 de 12 de Março de 2009, o qual
decidiu não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do n.º l do artigo 8º do Regime Geral
das Infracções Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se refere
à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas
colectivas em processo de contra-ordenação.
A questão essencial é, como se sublinha no referido aresto, o facto de não estar em causa «a
mera transmissão de uma responsabilidade contra-ordenacional que era originariamente imputável
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à sociedade ou pessoa colectiva; mas antes a imposição de um dever indemnizatório que deriva do
facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e que constitui causa adequada
do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção da receita em que se traduzia o
pagamento da multa ou coima que eram devidas».
O acórdão do Tribunal Constitucional teve também em conta a circunstância da responsabilidade
subsidiária dos administradores e gerentes assentar, não no próprio facto típico que é caracterizado
como infracção contra-ordenacional, mas num facto autónomo, inteiramente diverso desse, que se traduz num comportamento pessoal determinante da produção de um dano para a Administração Fiscal.
Acresce que o referido aresto apreciou a questão quer sobre o ponto de vista da transmissibilidade da responsabilidade contra-ordenacional, e da não violação do disposto no artigo 30º, n.º 3, da
Constituição, quer sobre o ponto de vista da eventual violação do princípio da presunção da inocência
do arguido, previsto no artigo 32º, n.º 2, da Constituição, que também considerou não se verificar.
Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Sem vistos, por se tratar de processo urgente, vêm os autos à conferência para decisão.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
A) Foi instaurado em 05-09-2006, no Serviço de Finanças de Lisboa 3, contra A.CASTRO FERNANDES, LDA., NIPC 500489270, o processo de execução fiscal n.º 3085200601121324, tendo por
base dívidas de Coimas e Encargos de Processos de Contra-Ordenação no valor de € 5.361,23;
B) Por despacho de 27-08-2007 do Chefe de Finanças foi revertida a execução como responsável
subsidiário contra Orlando Gama Antunes, ora reclamante (As. 45 do processo executivo apenso);
C) A citação (reversão) ocorreu em 28-08-2007, pelo ofício n.º 08334 (fls. 44 do processo executivo apenso);
D) Em 03-10-2007 o ora reclamante apresentou a sua oposição à reversão (As. 23 e sgs. dos
autos);
E) Pelo ofício n.º 500.100 de 24-11-2008 o Centro Nacional de Pensões informou o reclamante que
em cumprimento do determinado pela DGCI — Número de pedido de penhora: 308520080000098266,
referente ao processo executivo n.º 3085200101032364 do Serviço de Finanças de Lisboa 3, aquele
Centro iria proceder à dedução mensal de € 714,22 no valor da sua pensão, com início em Dezembro
de 2008 e até perfazer o montante de € 61.228,74 (fls. 14 dos autos);
F) Em 20-12-2008, foi emitida «Notificação de Penhora», pelo Chefe de Finanças de Lisboa 3,
da penhora efectuada em 19-11-2008, Bem Penhorado — Pensões, Entidade — Instituto da Segurança
Social, IP, até ao valor de € 61.228,74, por aquele Serviço de Finanças no processo de execução fiscal
n.º 3085200601121324, do devedor originário A. Castro Fernandes, Lda., Proveniência da dívida
— C0.EN.Prcc.CO — 01 E. A. DCCI (fls. 13 dos autos);
G) Em 09-01-2009, o ora reclamante, apresentou no Serviço de Finanças de Lisboa 3.ª petição
da presente reclamação;
3 – A penhora da pensão do Reclamante foi ordenada na sequência de um despacho que decidiu
a reversão contra ele por dívidas de coimas e encargos de processos de contra-ordenação no valor de
€ 5.361,23.
Na sentença recorrida, entendeu-se, em suma, que as dívidas de coimas são insusceptíveis de
transmissão, por esta ofender o disposto nos arts 30.º n.º 3, e 32.º, n.º 2, da CRP, e que «a aplicação do
art. 153.º do CPPT deve restringir-se aos casos em que a dívida que se pretende cobrar ao executado
originário não é proveniente de condenação pela prática de contra-ordenação fiscal» e que «não sendo
tais dívidas susceptíveis de reversão, não poderá a execução reverter contra o ora reclamante e terá
como consequência que a penhora efectuada é ilegal».
São duas as questões apreciadas na sentença recorrida:
– uma é a de a responsabilidade por coimas ser susceptível de transmissão, a que se dá resposta
negativa;
– a outra é a de saber se o art. 153.º do CPPT abrange reversão de coimas, entendendo-se que
não.
No presente recurso jurisdicional, o Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública, acompanhado pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, discutem a questão da constitucionalidade
ou não do art. 8.º do RGIT, acompanhando jurisprudência do Tribunal Constitucional, que se iniciou
com o acórdão n.º 129/09, de 9 de Março. (1)
No entanto, desde logo, o referido acórdão do Tribunal Constitucional não afirma que a responsabilidade por coimas é transmissível nem diz que o art. 8.º do RGIT a prevê.
Pelo contrário, o referido acórdão é perfeitamente claro na interpretação que faz do referido art. 8.º,
n.º 1, do RGIT, afastando a leitura de que nele se prevê uma transmissão de coimas: para o Tribunal
Constitucional aquela norma estabelece uma «responsabilidade de cariz ressarcitório, fundada numa
conduta própria, posterior e autónoma relativamente àquela que motivou a aplicação da sanção à
pessoa colectiva»; trata-se de uma responsabilidade autónoma «pela frustração da satisfação do
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crédito correspondente que se efectiva contra o gerente ou administrador que, incumprindo deveres
funcionais, não providenciou no sentido de que a sociedade efectuasse o pagamento da coima em que
estava definitivamente condenada e deixou criar uma situação em que o património desta se tornou
insuficiente para assegurar a cobrança coerciva».
Assim, o que se poderia concluir, na hipótese de se aceitar esta jurisprudência do Tribunal Constitucional, seria que não haveria norma legal que previsse a transmissão da responsabilidade pelo
pagamento de dívidas de coimas aplicadas por contra-ordenações tributárias.
Na verdade, o art. 8.º, n.º 1, do RGIT, que poderia ser lido, em consonância com o seu texto, como
permitindo essa transmissão, afinal, não teria o alcance de transmitir a responsabilidade pelo pagamento
dessas dívidas de coimas, mas sim o de criar uma responsabilidade subsidiária autónoma em relação
às dívidas do devedor originário, responsabilidade esta só accionável no caso de as dívidas de coimas
não serem pagas, mas que não se confundiria com a responsabilidade pelas próprias dívidas de coimas.
Ora, no caso em apreço, como se vê pelo despacho que decidiu a reversão [para que se remete
na alínea B) do probatório], não foi imputada qualquer responsabilidade autónoma em relação ao ora
Reclamante, antes foi-lhe imputada mesmo responsabilidade «pelas dívidas cujo prazo de cobrança
voluntária se venceu nos períodos em que cada um deles foi efectivamente gerente». Isto é, o que foi
imputado ao ora Reclamante foi, de facto, a responsabilidade pelo pagamento das dívidas de coimas
de que era devedora responsabilidade originária, que foram as dívidas que se venceram no período em
que foi gerente. Não foi imputada ao ora Reclamante uma responsabilidade autónoma por factos por si
praticados, designadamente, na tese do Tribunal Constitucional, por não ter providenciado no sentido
de que a sociedade efectuasse o pagamento da coima em que estava definitivamente condenada» e
ter deixado «criar uma situação em que o património desta se tornou insuficiente para assegurar a
cobrança coerciva».
Por isso, a argumentação utilizada pelo Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública, acompanhado pelo Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, nem sequer cria uma antítese discursiva
em relação à sentença: esta, constando que a responsabilidade que foi imputada ao ora Reclamante foi
por coimas e encargos de processos contra-ordenações, disse que essas dívidas não eram transmissíveis; o Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública defende, em suma, que o art. 8.º do RGIT, que
nem sequer é referido na sentença, permite imputar aos gerentes uma responsabilidade autónoma, no
caso de não serem pagas as dívidas de coimas, responsabilidade essa que não foi a que efectivamente
se imputou ao ora Reclamante, no despacho de reversão.
Aliás, na mesma linha de alheamento em relação à realidade processual, o Excelentíssimo Representante da Fazenda Pública discute a questão da viabilidade da imputação de responsabilidade
subsidiária ao Reclamante ao abrigo do art. 8.º, n.º 1, do RGIT, quando não foi esse o fundamento da
responsabilidade que foi invocado no despacho de reversão.
Com efeito, como se vê pelo referido despacho de reversão, as disposições legais em que se
baseou a imputação da responsabilidade pelas dívidas de coimas são os arts 23.º e 24.º da LGT, que
se reportam à responsabilidade subsidiária por dívidas de tributos. E não se trata de um mero lapso de
enquadramento jurídico, pois como resulta do mesmo despacho, foi nele invocada, como fundamento da
imputação de responsabilidade, a presunção de culpa que consta da alínea b) do n.º 1 daquele art. 24.º,
que não tem paralelo no art. 8.º do RGIT.
Assim, o que vem alegado no recurso jurisdicional não está em antítese com a sentença recorrida, não rebatendo a afirmação que nele se fez que a responsabilidade por dívidas de coimas não é
transmissível, posição esta que, aliás, está em sintonia com a jurisprudência uniforme deste Supremo
Tribunal Administrativo e não é contrariada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional que é citada
nas alegações do presente recurso jurisdicional.
4 – Para além disso, nas alegações do recurso jurisdicional também não se rebate o que se decidiu relativamente à segunda questão sobre que se pronuncia a sentença recorrida, que é a de que «a
aplicação do art. 153.º do CPPT deve restringir-se aos casos em que a dívida que se pretende cobrar
ao executado originário não é proveniente de condenação pela prática de contra-ordenação fiscal».
É certo que a resposta a esta questão aparece, na sentença recorrida, como corolário do que se
concluiu sobre a questão da possibilidade de transmissão das coimas: se a responsabilidade por dívidas
de coimas não se pode transmitir do devedor originário para os responsáveis subsidiários, a reversão
da execução fiscal movida por coimas contra o primeiro não pode reverter contra estes.
No entanto, não deixa de se tratar de uma questão autónoma, pois, a haver possibilidade de transmissão da responsabilidade pelo pagamento de dívidas de coimas, não seria forçoso que ela se pudesse
efectivar através de reversão do processo de execução fiscal movido contra o devedor originário.
Para constatar a pertinência da colocação desta questão, basta ver que, relativamente à situação
paralela da responsabilidade por multas relativas a crimes tributários, o art. 49.º do RGIT assegura aos
«responsáveis civis» o direito de intervirem no processo e gozarem dos direitos de defesa dos arguidos
compatíveis com a defesa dos seus interesses.
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De qualquer modo, também em relação a esta questão do campo de aplicação do art. 153.º do
CPPT, nada se refere nas alegações do recurso.
5 – Conclui-se, assim, o Recorrente não ataca os fundamentos da decisão recorrida, tratando nas
alegações da questão da constitucionalidade de imputação aos gerentes de sociedades de uma responsabilidade autónoma por prejuízos provocados à Fazenda Nacional, ao abrigo do art. 8.º, n.º 1, do
RGIT, que não tem correspondência na situação fáctica que cabe apreciar, em que ocorreu imputação
de responsabilidade pelo pagamento de coimas e encargos de processos de contra-ordenações, ao abrigo
do art. 24.º, n.º 1 alínea b), da LGT.
Como se referiu no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 27-5-1992, recurso
n.º 13810 (2) e constitui jurisprudência pacífica:
1 – Recursos, em sentido técnico-jurídico, são os meios específicos de impugnar decisões judiciais
que se consideram feridas de ilegalidade.
2 – Recorre-se para reagir contra uma decisão que se considera não estar conforme à lei.
3 – É para satisfazer este escopo que impende sobre o recorrente o ónus de alegar, devendo
encerrar as alegações com formulação de conclusões.
4 – São as conclusões que balizam o objecto do recurso.
5 – Se nas conclusões o recorrente se alheia da decisão recorrida, não a critica, não lhe atribui
qualquer ilegalidade, o recurso, or falta de objecto, não pode alcançar provimento.
Na linha desta jurisprudência, o presente recurso jurisdicional não pode obter provimento.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pela Fazenda Pública com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão de
Pinho.
(1) Reiterada nos acórdãos n.º 150/2009, de 25-3-2009, e n.º 234/2009, de 12-5-2009, a propósito da norma equivalente
do RJIFNA, que era o seu art. 7.º-A.
(2) Publicado em Apêndice ao Diário da República de 22-2-95, página 1489.

Acórdão de 1de Julho de 2009.
Assunto:
Imposto sucessório. Herança. Representante legal.
Sumário:
O herdeiro testamentário único, na qualidade de cabeça-de-casal, é o representante
legal na relação jurídico-tributária de imposto sucessório, de que a herança seja
sujeito passivo.
Processo n.º 639/08-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Nelson Manuel Monteiro Maia.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Penafiel que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Nelson Manuel Monteiro Maia
contra a liquidação de imposto sobre sucessões e doações.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
A) O presente recurso vem interposto da douta sentença proferida nos autos à margem referenciados que julgou procedente a presente impugnação e determinou a anulação da liquidação de imposto
sucessório na parte impugnada.
B) O acto tributário impugnado respeita a uma liquidação de imposto sucessório que devia ter
sido paga pela pessoa para quem se transmitiram os bens - Emília Pereira Alves (enquanto herdeira
universal de António Correia Passarada), mas que não foi paga em vida por esta, tendo, à sua morte,
passado intacta para a sua herança.
C) A liquidação foi assim notificada ao impugnante na qualidade de herdeiro do remanescente do
património hereditário integrante da herança de Emília Pereira Alves.

1105
D) O Impugnante pugnou numa primeira linha pela sua ilegitimidade passiva alegando em suma
que a notificação devia ter sido efectuada na qualidade de cabeça de casal e não de herdeiro do remanescente da herança e, numa segunda linha, pela superveniente caducidade do direito à liquidação caso
a AT decidisse proceder a nova notificação da liquidação.
E) A douta sentença ora recorrida concluiu, na esteira do impugnante, pela ilegitimidade passiva do
impugnante no procedimento de liquidação, pelo facto de ter sido notificado na qualidade de herdeiro
do remanescente da herança aberto por óbito de Emília Pereira Alves.
F) Determinando o douto decisório a anulação da liquidação com fundamento na superveniente
caducidade do direito à liquidação, caso a AT procedesse a uma notificação rectificativa.
G) Porém, a notificação não constitui senão um acto complementar que apenas assegura a eficácia
do acto comunicando, pelo que, no caso em apreço, não padece de qualquer ilegalidade ou vício de
forma determinante de anulação do acto notificando.
H) Mesmo que assim se não entendesse, como anota o Exmº Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT
anotado, Áreas Ed., I Vol., pág. 348 “A não observância da forma de notificação exigida constituirá
uma irregularidade que não afectará o valor da notificação, desde que se comprove que ela foi efectivamente efectuada, pois as formalidades processuais são meios de garantir objectivos e não finalidades
em si mesmas. Por isso, sempre que seja atingido o objectivo, serão irrelevantes as irregularidades”.
I) Ainda que se possa admitir que o acto tributário de liquidação enferma de alguma deficiência,
o que só por mera hipótese académica se concede, sempre se dirá que tal deficiência apenas constituirá
uma preterição de formalidade essencial que se degrada em não essencial na medida em que o discurso
argumentativo do impugnante não o impediu de exercer o seu legítimo direito de defesa, permitindo
concluir que o mesmo detinha o conhecimento satisfatório do conteúdo do acto tributário em apreço.
J) A coincidência física das figuras de herdeiro do remanescente da herança aberta por óbito da
Emília e de cabeça de casal da sobredita herança, na mesma pessoa - o impugnante - afasta a eventual
irregularidade formal que padece a notificação da liquidação.
L) Na herança aberta por óbito de Emília Pereira Alves para além de legatários apenas existia e
existe um único herdeiro - o impugnante!
M) Sendo assim e determinando o direito civilístico que os herdeiros, que não os legatários (a não
ser que a herança seja toda distribuída em legados, cfr. artigo 2277º do CC), são os responsáveis pelos
encargos da herança, sendo certo que esta responsabilidade se circunscreve às forças da herança, cfr.
o disposto no artigo 2071º do CC, é de concluir pela legitimidade passiva pelo pagamento da dívida
de imposto em discussão.
N) Sendo indiferente que no testamento de Emília Pereira Alves se encontrasse ou não qualquer
disposição que impusesse ao impugnante o encargo de pagar a dívida em apreço, pois a obrigação de
pagar o encargo da dívida resulta apenas da circunstância deste ser o único herdeiro.
O) A eventual existência de um vício na notificação da liquidação (designadamente, a errónea
indicação da qualidade que o sujeito passivo notificado detém no procedimento), jamais acarretará, em
nosso modesto entendimento, a anulação da liquidação notificada.
P) Os herdeiros (não os legatários, a não ser que toda a herança seja distribuída em legados, cfr.
artigo 2277º do CC) são os responsáveis pelos encargos da herança, sendo que esta responsabilidade
se limita às forças da herança (artigo 2071.º CC).
Q) Com a aceitação da herança, o recorrido ingressou na posição do de cujus, sendo titular passivo
da dívida controvertida.
R) E, não logrando provar que na herança não existem valores suficientes para o cumprimento
dos encargos, é responsável pelo pagamento da dívida.
S) Não concordando com a posição defendida pela Fazenda Pública, o douto decisório determina
a procedência da impugnação e, consequentemente, a anulação da liquidação controvertida, socorrendo-se para o efeito dos fundamentos de facto e de direito aduzidos pelo impugnante, determinando a
procedência da acção pela verificação de um vício futuro da liquidação.
T) Incorre em erro de julgamento em matéria de direito a decisão que determine a existência, num
eventual procedimento de liquidação subsequente à mesma, de um vício futuro - excepção da caducidade, que sobrevirá se a AT enveredar pela via de efectuar nova notificação da liquidação.
U) Ou seja, a douta sentença decidiu não da verificação de um vício ou ilegalidade que o acto
tributário impugnado tenha merecido, no conspecto dos autos, de uma censura actual, mas uma censura
hipotética, sobrevinda à circunstância da AT efectuar uma nova notificação da liquidação impugnada,
devidamente rectificada.
V) Contrariamente ao decidido, a dívida de imposto da herança do António é encargo da herança
da Emília Pereira Alves e o impugnante enquanto único herdeiro é o responsável pelo seu pagamento.
X) Ou seja, a douta sentença decidiu não da verificação de um vício ou ilegalidade que o acto
tributário impugnado tenha merecido, no conspecto dos autos, de uma censura actual, mas uma censura
hipotética, sobrevinda à circunstância da AT efectuar uma nova notificação da liquidação impugnada,
devidamente rectificada.
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AA) Contrariamente ao decidido, a dívida de imposto da herança do António é encargo da
herança da Emília Pereira Alves e o impugnante enquanto único herdeiro é o responsável pelo seu
pagamento.
BB) Assim não considerando, violou a sentença recorrida os artigos 2068º e 2071º do Código
Civil e artigo 659º n.º 2 do CPC, supletivamente aplicável ex vi do disposto no artigo 2º alínea e) do
CPPT.
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 com as legais
consequências.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
A questão que a recorrente vem submeter à apreciação e julgamento deste Supremo Tribunal
Administrativo prende-se com as consequências da irregular notificação da liquidação de imposto
sucessório em sede de caducidade.
Alega a recorrente que a eventual existência de um vício na notificação da liquidação (designadamente, a errónea indicação da qualidade que o sujeito passivo notificado detém no procedimento),
jamais acarretará a anulação da liquidação notificada.
E que os herdeiros (não os legatários, a não ser que toda a herança seja distribuída em legados, cfr.
artigo 2277º do CC) são os responsáveis pelos encargos da herança, sendo que esta responsabilidade
se limita às forças da herança (artigo 2071º CC).
Conclui que, com a aceitação da herança, o recorrido ingressou na posição do de cujus, sendo
titular passivo da dívida controvertida.
Entendeu a sentença recorrida que a liquidação devia ter sido feita à massa hereditária a se e
notificada ao aqui impugnante enquanto cabeça-de-casal, incumbido de administrar a herança, e não
enquanto sujeito passivo ou devedor do imposto.
Concluindo que o impugnante, despido das funções de cabeça-de-casal, é parte ilegítima no procedimento de liquidação, procedendo, em consequência, a tese da caducidade do direito à liquidação
pelos fundamentos de facto e de direito aduzidos pelo impugnante nos artigos 12º a 15º da petição inicial
da impugnação, ou seja por já ter sido excedido o prazo de 10 anos previsto no artº 92º do CIMSISSD.
Fundamentação:
Em nosso parecer o recurso não merece provimento.
Com efeito resulta do artº 18º da Lei Geral Tributária que o sujeito passivo é a pessoa singular ou
colectiva, o património ou a organização de facto ou de direito que, nos termos da lei, está vinculado
ao cumprimento da prestação tributária, seja como contribuinte directo, substituto ou responsável.
Ora a herança é um património autónomo que não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade tributária. (...). cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10.02.2002, recurso 39/02,
in www.dgsi.pt.
E, como se sublinha no referido aresto, «nos termos do artº 22º do CPC, os patrimónios autónomos
são representados pelos seus administradores.
Deste modo, ainda que a herança não tenha personalidade jurídica de direito civil, tem personalidade tributária. E se tem personalidade tributária é ela que é notificada e não cada um dos herdeiros.
Mas como só as pessoas físicas podem ser notificadas, quem exerce os direitos tributários em nome da
herança é o respectivo cabeça de casal».
Acresce que, de acordo com o disposto no artº 36º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo
Tributário, 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.
E o artº 77º, n.º 6 da LGT determina que a eficácia da decisão de procedimento tributário depende
da notificação.
A jurisprudência e a doutrina vêm entendendo à luz daquele regime legal que a notificação, ao
contribuinte não integra o acto tributário, pelo que a sua falta ou irregularidade não afecta a validade
deste mas apenas a sua eficácia.
Neste sentido se pronunciou o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 30.04.2003, recurso
241/03 («a eventual irregularidade da notificação não gera qualquer vício de forma do acto impugnado
pois não respeita à validade do mesmo mas à sua eficácia; não aos elementos do acto propriamente
ditos mas à realização deste na ordem jurídica») e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo ali citada, nomeadamente os Acórdãos de 24/01/02 Rec. 26.376, 12/12/01 Rec. 26.529, 20/06/01
Rec. 25.955, 08/03/01 in Fiscalidade 6-38, 15/12/99 Rec.s 24.143 e 23.480, 10/02/99 Rec. 23.093,
23/09/98 Rec. 15.224, 11/03/98 Rec. 22.004, 12/02/98 Rec. 14.320, 06/06/95 in Acórdãos Doutrinais
416/17-968.
No caso é manifesto que ocorreu irregularidade na notificação da liquidação, a qual foi feita ao
recorrido enquanto sujeito passivo devedor de imposto, em vez de ter sido enquanto cabeça de casal
da herança.
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Ora é bem diversa a qualidade herdeiro ou de cabeça de casal, porquanto este exerce a personalidade tributária da herança em nome desta.
Daí que se entenda, na senda da jurisprudência atrás citada, que a irregularidade da notificação
afecta a sua eficácia, nomeadamente em termos de facto impeditivo da caducidade do direito à liquidação, pelo que não merece, nesta parte, censura a sentença recorrida.
Nestes termos somos de parecer que o recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-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 se o impugnante, ora recorrido, é, ou não, o legal representante
do sujeito passivo da relação tributária a que respeita a liquidação impugnada: a herança de Emília
Pereira Alves.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Por óbito de António Correia Passarada em 21-11-1993 foi instaurado o processo de liquidação
de imposto sucessório n.º 7469 que deu origem à liquidação de € 52 506,03, efectuada em 28-12-2001
(v. fls. 42 dos autos e ofício a fls. 20 a 21 e Informação a fls. 22 do processo de imposto sucessório
apenso aos autos);
B) A quem sucedeu como única herdeira sua esposa Emília Pereira Alves (Informação a fls. 22
do processo de imposto sucessório);
C) Que viria, por sua vez, a falecer em 03-05-1997 (Informação a fls. 22 do processo de imposto
sucessório e fls. 46 dos autos);
D) Tendo antes, por testamento, onerado a sua herança com o encargo da satisfação de vários
legados e instituído o ora impugnante herdeiro do remanescente da herança (fls. 49 a 52 dos autos);
E) Pelo falecimento de Emília Pereira Alves foi instaurado o processo de imposto sucessório
n.º 8271, no qual foi apurado o imposto de € 1 532,71, posteriormente rectificado, em virtude de o passivo
(€ 52 506,03) ser superior ao remanescente da herança (€ 7 931,16) - fls. 28 do processo de imposto
sucessório e 21 do processo de reclamação graciosa n.º 4219200294000110 apenso aos autos);
F) A liquidação do imposto por óbito de António Correia Passarada foi notificada ao ora impugnante em 04-01-2001 (fls. 11 a 14 dos autos);
G) E objecto de reclamação por este em 11-02-2002 (fls. 2 do processo de reclamação graciosa);
H) Cuja decisão foi notificada ao impugnante em 11-10-2007 (fls. 15 a 19 dos autos);
I) A execução para cobrança coerciva da dívida em causa foi instaurada em 06-03-2002 (fls. 54
dos autos, cujo teor se dá por reproduzido).
2.2 De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 18.º da Lei Geral Tributária, na relação tributária, «O sujeito passivo é a pessoa singular ou colectiva, o património ou a organização de facto ou
de direito que, nos termos da lei, está vinculado ao cumprimento da prestação tributária, seja como
contribuinte directo, substituto ou responsável».
Sob a epígrafe “Representação das entidades desprovidas de personalidade jurídica mas que
dispõem de personalidade tributária e das sociedades ou pessoas colectivas sem representante conhecido”, o artigo 8.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário estabelece, no seu n.º 1, que
«As entidades desprovidas de personalidade jurídica mas que disponham de personalidade tributária
são representadas pelas pessoas que, legalmente ou de facto, efectivamente as administrem».
Nos termos do artigo 2079.º do Código Civil, «A administração da herança, até à sua liquidação
e partilha, pertence ao cabeça-de-casal».
Sob a epígrafe “A quem incumbe o cargo”, o artigo 2080.º do Código Civil, determina, no seu
n.º 1, que «O cargo de cabeça-de-casal defere-se pela ordem seguinte: a) Ao cônjuge sobrevivo, não
separado judicialmente de pessoas e bens, se for herdeiro ou tiver meação nos bens do casal; b) Ao
testamenteiro, salvo declaração do testador em contrário; c) Aos parentes que sejam herdeiros legais;
d) Aos herdeiros testamentários».
2.3 No caso sub judicio, segundo a matéria de facto assente e as disposições legais acabadas de
citar, o cargo de cabeça de casal da herança em foco incumbe ao impugnante, ora recorrido, herdeiro
testamentário (aliás, único).
A liquidação em causa é a liquidação de imposto sucessório dita na alínea F) do probatório: «liquidação do imposto por óbito de António Correia Passarada».
Essa liquidação – tal como se assenta na alínea F) do probatório – «foi notificada ao ora impugnante em 04-01-2001 (fls. 11 a 14 dos autos)».
O impugnante, ora recorrido, é «herdeiro do remanescente da herança» de Emília Pereira Alves
– cf. especialmente a alínea D) do probatório.
Esta Emília Pereira Alves, por sua vez – e conforme está estabelecido em B) do probatório –, havia
sucedido, «como única herdeira», a seu marido, aquele António Correia Passarada.
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A sentença recorrida considera, além do mais, e no essencial, que «a liquidação devia ter sido
feita à massa hereditária a se e notificada ao aqui impugnante enquanto cabeça-de-casal, incumbido de
administrar a herança, e não enquanto sujeito passivo ou devedor do imposto».
Mas, ao que julgamos, a sentença recorrida labora em equívoco manifesto.
Com efeito, olha-se para fls. 11 dos autos [para onde aponta a alínea F) do probatório], e o que
logo se vê é que o impugnante, ora recorrido, foi na realidade notificado da liquidação em questão, ipsis
verbis, «na qualidade de herdeiro do remanescente da herança de Emília Pereira Alves».
Portanto: ao contrário do que conclui a sentença recorrida, o impugnante, ora recorrido, não
foi notificado da liquidação impugnada, «enquanto sujeito passivo ou devedor do imposto», mas foi
efectivamente notificado dessa liquidação, «na qualidade de herdeiro do remanescente da herança de
Emília Pereira Alves».
Quer dizer: a liquidação em causa, como exige a sentença recorrida, e bem, foi realmente notificada «ao aqui impugnante enquanto cabeça-de-casal, incumbido de administrar a herança» (para nos
expressarmos com as precisas palavras da sentença recorrida).
Pelo que, assim sendo, como é, não faz sentido vir a sentença recorrida concluir, nas suas precisas
palavras, «que o impugnante, despido das funções de cabeça-de-casal, é parte ilegítima no procedimento
de liquidação».
Com efeito, o impugnante, ora recorrido, realmente não foi «despido das funções de cabeça-de-casal», mas, antes, em relação à liquidação impugnada, foi notificado dela, na qualidade de cabeça de
casal «da herança de Emília Pereira Alves».
Razão por que não se apresenta correcta a conclusão da sentença recorrida, de que o impugnante,
ora recorrido, é parte ilegítima no procedimento de liquidação do imposto sucessório impugnado.
Na verdade, a liquidação em causa foi notificada ao impugnante, ora recorrido, na qualidade
de cabeça de casal da herança devedora do imposto liquidado, visto que dessa liquidação o mesmo
impugnante foi efectivamente notificado «na qualidade de herdeiro do remanescente da herança de
Emília Pereira Alves».
Como assim, e em resposta à questão decidenda, estamos a dizer que o impugnante, ora recorrido,
é o legal representante do sujeito passivo da relação tributária a que respeita a liquidação impugnada:
a herança de Emília Pereira Alves.
E, então, havemos de convir, em síntese, que o herdeiro testamentário único, na qualidade de
cabeça-de-casal, é o representante legal na relação jurídico-tributária de imposto sucessório, de que a
herança seja sujeito passivo.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
julgando-se improcedente a impugnação judicial.
Custas pelo impugnante, apenas na instância, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 1 de Julho 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Processo n.º 866/08-30.
Recorrente: Federação Portuguesa de Futebol.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Federação Portuguesa de Futebol vem, nos termos do disposto no artº 669º, n.º 1, alínea a) do
CPC, requerer a aclaração do acórdão deste STA, de fls. 320 a 326, que negou provimento ao recurso que
havia interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, nos termos que constam do
requerimento de fls. 335 e segs., que aqui se dão por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.
A Fazenda Pública respondeu nos termos que constam de fls. 339 e 340, que aqui se dão, também,
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que “o Ministério Público não
intervém na tramitação legal do incidente de aclaração de acórdão (Arts. 690º n.º 1 e 916º n.º 1 CPC/
Art. 2º alínea E) CPPT)”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Dispõe o artº 669º, nº1, alínea a) do CPC que qualquer das partes pode requerer no tribunal que
proferiu a sentença “o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha”.
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Por outro lado, tem vindo esta Secção do STA a entender que, 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
(vide, por todos, Acs. de 12/1/00, in rec. n.º 13.491 e de 10/5/00, in rec. n.º 22.648).
Ensina, porém, o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, pág. 151 e 153, que “a sentença
é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz quis dizer; no outro,
hesita-se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos…
Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente,
a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que
prejudique a compreensão das sentença…
Quando o que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, deve indeferir-se o requerimento,
embora o aditamento interesse à sequência do recurso”.
3 – Voltando ao caso dos autos, o que a requerente pretende ver esclarecido é a passagem do aresto
“a quo” na parte em que é referido “que não interessa o conhecimento da procuração a que se reporta o
auto da dação em pagamento - que comprova que o presidente da Federação actuou em nome do clube
e não da Oponente -, uma vez que “com a intervenção do representante legal da Federação no auto de
dação em pagamento ficou, desde logo, esta vinculada ao negócio””.
Todavia, da leitura deste ponto não vemos nele qualquer obscuridade ou ambiguidade.
Na verdade, o que ali se decidiu, como a requerente bem entendeu, foi que, não se vislumbrando
qualquer ilegitimidade da recorrente que fundamente a deduzida oposição de julgados, ficava prejudicado o pedido da recorrente “formulado no sentido de ser requerida, oficiosamente, a junção da cópia
da procuração “a que se reporte o auto de dação em pagamento, o que comprovará que o Presidente
da Federação actuou em nome do clube e não da Oponente”, já que pouco interessa, como vimos, conhecer quais foram os poderes que lhe foram conferidos pela procuração passada pelo clube devedor
originário, uma vez que com a intervenção do representante legal da Federação no auto de dação em
pagamento, ficou, desde logo, esta vinculada ao negócio”.
Sendo assim, não só o acórdão aclarando não é ininteligível, como também não se presta a interpretações diferentes, já que explicita perfeitamente as razões da decisão.
O que resulta do presente requerimento é que a recorrente não concorda com a afirmação feita
naquele segmento, como desde logo ressalta das suas als. b), c) e d).
Mas isso tem mais a ver, não com a aclaração do acórdão, mas sim com a alteração do julgado.
Pelo que sempre se dirá que o acórdão aclarando é claro e não padece de qualquer obscuridade
ou ambiguidade.
Assim, o pedido de aclaração não pode obter merecimento.
4 – Nestes termos, acorda-se em indeferir o requerido.
Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em € 3 Ucs.
Lino.

Lisboa, 1 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Jorge

Acórdão de 1 de Julho de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Prazo. Oposição. Fundamentos. Nulidade da citação. Nulidade da
venda. Convolação.
Sumário:
I - O prazo previsto no artigo 177.º do CPPT tem apenas natureza ordenadora e
disciplinar pelo o seu decurso não determina a extinção da execução fiscal.
II - A falta da citação bem como a nulidade da citação, por inobservância das formalidades prescritas na lei, não constituem fundamento de oposição à execução
fiscal, devendo ser arguidas perante o órgão da execução fiscal, sendo a eventual
decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário.
III - O pedido de anulação da venda constitui um incidente do processo de execução
fiscal da competência dos tribunais tributários.
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IV - Havendo erro na forma do processo, a convolação deve ser sempre admitida
desde que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além
da idoneidade da respectiva petição para o efeito.
V - Se, atento o pedido formulado na petição inicial, o que a recorrente pretende é que
seja declarada a nulidade do processo por falta de citação, com a consequente
anulação da venda, não só por força do disposto no artigo 909.º, n.º 1, alínea b)
do CPC mas também por força da violação de formalidades legais, nos termos
do disposto no artigo 253.º do CPPT, não estamos perante pedidos incompatíveis
que não possam ser feitos no mesmo requerimento na execução, pelo que, ressalvada a questão da tempestividade, que no caso se não questiona, a convolação é
admissível.
Processo n.º: 1050/08-30.
Recorrente: Maria Vanda Tavares Pereira da Câmara Leme Viegas Louro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Maria Vanda Tavares Pereira da Câmara Leme Viegas Louro, identificada nos autos, veio, na
qualidade de cabeça-de-casal da herança aberta por óbito de José Pinto Viegas Louro, deduzir oposição à execução fiscal n.º 3271-96/102456.6, instaurada pelo Serviço de Finanças de Lisboa 13, com
vista à cobrança coerciva de dívida respeitante a contribuições para a Segurança Social, no montante
de 4.697.711$00.
Por sentença da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa foi a oposição julgada improcedente,
mantendo-se a instância executiva.
Não se conformando com tal decisão, dela vem agora a oponente dela interpor recurso para este
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1- A recorrente por considerar que foram preteridas formalidades legais, concretamente no que se
refere à citação e à venda dos bens entretanto penhorados, intentou a competente impugnação judicial
nos termos do disposto no art.º 99.º, alínea d) do CPPT.
2- Por considerar que a petição inicial da recorrente consubstanciava uma reacção a um processo
executivo, o Mmo. Juiz “a quo” determinou que se procedesse à convolação da impugnação da recorrente em oposição à execução nos termos do disposto no art.º 203.º e ss. do CPPT.
3- Posteriormente, a fls. o Mmo. Juiz “a quo” decidiu considerar improcedente a oposição anteriormente convolada, por considerar que as questões levantadas naquela peça processual dizem respeito
à própria execução e não se encontram nos fundamentos expressos no art.º 204.º do CPPT.
4- Contudo, o Mmo. Juiz “a quo” decidiu-se pela improcedência da oposição sem se pronunciar
acerca das nulidades insanáveis que aí são referidas, e cujo conhecimento é oficioso, existindo desta
forma omissão de pronúncia, tendo sido violado o disposto no art.º 125.º, n.º 1 do CPPT.
5- A recorrente entende que o meio idóneo para arguir a nulidade da citação em sede de execução
fiscal é a oposição nos termos do art.º 204.º, alínea i) do CPPT, pois no caso concreto verificam-se
os três requisitos ínsitos naquela disposição legal, tendo-se pronunciado em sentido idêntico o douto
Acórdão do STA de 24 de Março de 1999, proferido no recurso n.º 22882.
6- Contudo, entende a recorrente que, ainda que se considere que a invocação da nulidade da
citação nos termos do disposto no art.º 204.º, alínea i) do CPPT não constitui fundamento de oposição
à execução, devendo antes a nulidade da citação ser arguida na própria execução fiscal, sob pena de
ineptidão da petição inicial nos termos do art.º 98.º, n.º 1, alínea a) do CPPT,
7- Então, em obediência ao princípio da economia processual e do aproveitamento dos actos,
deveria o Mmo. Juiz “a quo” ter decidido a convolação na forma do processo adequada, conforme o
impõe o art.º 98.º, n.º 3 do CPPT e o art.º 199.º do CPC.
8- Anulando apenas os actos que não pudessem ser aproveitados e determinando a prática daqueles que se mostrem estritamente necessários para que o processo se aproximasse de um incidente de
declaração de nulidade.
9- De qualquer forma, foi violado na decisão do Mmo. Juiz “a quo” o princípio do contraditório
previsto no art.º 3.º, n.º 3 do CPC, uma vez que à recorrente nem sequer foi dada a oportunidade de
valorar a decisão.
10- Por outro lado, a nulidade da citação, invocada em sede de oposição à execução fiscal, é uma
nulidade insanável e de conhecimento oficioso, conforme dispõe o art.º 165.º n.ºs 1, a) e 4 do CPPT,
pelo que, nos termos do disposto no art.º 125.º, n.º1 do CPPT a douta decisão do Mmo. Juiz “a quo” é
nula por omissão de pronúncia acerca dessa nulidade.
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11- Tudo o alegado e concluído em sede das questões relativas à nulidade da citação em sede de
execução vale igualmente para a declaração da nulidade da venda arguida em sede de oposição, pois,
só por si, o fundamento da nulidade da citação atrás invocado tem como consequência a não produção
de quaisquer efeitos da venda conforme dispõe o art.º 909.º, n.º 1, alínea c) do CPC.
12- Pelo que, também quanto a esta questão e pelas mesmas razões acima referidas entende a
recorrente que não só lhe deveria ter sido dada a oportunidade de se pronunciar acerca da decisão que
se perfilava, e não foi, tendo assim sido mais uma vez violado o disposto no art.º 3.º, n.º 3 do CPC.
13- Além disso, caso se considerasse que a invocação da nulidade da venda não constitui fundamento de oposição à execução nos termos do art.º 204.º, alínea i) do CPPT, dando assim causa à
ineptidão da petição inicial nos termos do art.º 98.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, em obediência ao princípio da economia processual e do aproveitamento dos actos, deveria também quanto a este fundamento
ter o Mmo. Juiz “a quo” decidido a convolação na forma do processo adequada, conforme o impõe o
art. º 98.º, n.º 3 do mesmo diploma legal e o art.º 199.º do CPC.
14- Anulando-se apenas os actos que não pudessem ser aproveitados e praticando-se aqueles que
fossem estritamente necessários para que o processo se aproximasse de um incidente de declaração de
nulidade da venda.
15- A disposição legal do art.º 177.º do CPPT, salvo o devido respeito, é imperativa.
16- As causas insuperáveis têm que ser devidamente justificadas pela Administração Fiscal, o que
no caso concreto nunca o foram, sob pena de extinção da execução.
17- E nem sequer são justificadas na douta sentença, pelo que a mesma padece de falta de fundamentação.
18- Há, por isso, violação não só daquela disposição legal como também do disposto no art.º 55.º
da LGT, pois,
19- A considerar-se como o faz a Administração Fiscal e também o Mmo. Juiz “a quo” que o
alcance daquela disposição legal se limita ao âmbito interno da Administração Fiscal e à respectiva
responsabilização dos seus funcionários, aquela norma deveria estar prevista nos diplomas que regulam
a prestação da actividade dos funcionários públicos e a sua responsabilidade disciplinar, onde necessariamente se enquadram os funcionários da Administração Fiscal, sob pena de violação do princípio
da igualdade entre os próprios funcionários públicos.
20- A disposição legal do art.º 177.º do CPPT é geral e abstracta e aplicável não apenas ao âmbito
restrito da Administração Fiscal mas a todos os administrados.
21- Também a douta decisão de fls. 114, na parte em que a mesma atribui efeito devolutivo ao
recurso é ilegal não só por violar o disposto no art.º 105.º, n.º 1 da LPTA, que estabelece concretamente
que em caso de subida imediata do recurso, como é o caso, o seu efeito é suspensivo.
22- Mas também porque viola o disposto na segunda parte do art.º 286.º, n.º 2 do CPPT, uma vez
que a dívida objecto da execução fiscal e do presente recurso encontra-se garantida nos termos e para
os efeitos do disposto no art.º 199.º, n.º 4 do CPPT pela penhora de fls. 7 e,
23- Por outro lado, a não atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso retirar-lhe-á todo o
seu efeito útil, uma vez que, qualquer decisão proveniente do Tribunal Superior será irrelevante perante
um processo executivo que, considera a recorrente, se encontra eivado de nulidades insupríveis.
Não foram apresentadas contra-alegações.
A Mma. Juíza “a quo” sustenta a decisão recorrida por entender não padecer a mesma da apontada
nulidade.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece
provimento parcial, devendo a sentença impugnada ser revogada e convolada a petição de oposição
à execução fiscal em requerimento de arguição de nulidade da citação, enviando-se cópia do requerimento ao órgão da execução fiscal para apreciação e devolvendo-se o processo ao tribunal tributário
para apreciação do pedido de anulação da venda.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
A) Corre termos no Serviço de Finanças de Lisboa 13 o processo de execução fiscal n.º 32711996/102456.6, instaurado, em 31/7/96, para cobrança coerciva da dívida respeitante a contribuições
para a Segurança Social dos períodos de Fevereiro de 1994 a Janeiro de 1996 e respectivos juros, no
valor total de 4.697.711$00 (cfr. fls. 1 a 3 da certidão do PEF);
B) A referida execução fiscal foi instaurada contra José Pinto Viegas Louro (cfr. fls. 1 a 4 da
certidão do PEF);
C) Em 21/08/96 foi extraído mandado de citação do executado – José Pinto Viegas Louro – o qual,
em 14/01/97, não pôde ser cumprido por, conforme consta da certidão de fls. 4/verso, o executado ter
falecido em Novembro de 1994 (cfr. fls. 4, frente e verso do PEF);
D) Em 22/01/97 foi extraído novo mandado de citação do executado – José Pinto Viegas Louro
– sendo que no verso do mesmo consta certidão lavrada, em 27/1/97, segundo a qual, nesse dia, acidentalmente, compareceu junto da Repartição de Finanças o Sr. José Alberto da Câmara Leme Viegas
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Louro, que declarou ser filho do executado, entretanto falecido, referindo ainda não terem sido feitas
partilhas e que eram herdeiros do executado, para além do declarante, a sua mãe, Maria Vanda Tavares
Pereira da Câmara Leme Viegas Louro, e Maria José da Câmara Leme Viegas Louro Oliveira Santos,
os dois primeiros residentes na Rua General Justiniano Padrel, n.º 8, 1.º - Esq.º, em Lisboa, e a terceira
na mesma rua, no n.º 17, 3.º - Dt.º; mais declarou que “não estava pendente de inventário” (cfr. fls. 5,
frente e verso do PEF);
E) O executado, José Pinto Viegas Louro, casado com Maria Vanda Tavares Pereira da Câmara
Leme Viegas Louro, faleceu em 8 de Novembro de 1994 (cfr. cópia de certidão de óbito, a fls. 6 do
PEF);
F) Em 17/10/00 foi extraído mandado de penhora nos autos de execução fiscal n.º 3271-96/102456.6
(cfr. fls. 8 do PEF);
G) Em 27/10/00, em cumprimento do mandado assinalado no ponto anterior, foi penhorado o direito
ao trespasse e arrendamento das instalações da sede do executado (cfr. fls. 7, frente e verso do PEF);
H) Através do ofício 8151, de 18/05/01, do SF de Lisboa 13, foi a ora oponente notificada, em
22/05/01, na qualidade de cabeça de casal de José Pinto Viegas Louro, da penhora efectuada, conforme ponto G) do probatório, tendo-lhe sido remetido o respectivo auto de penhora (cfr. fls. 9 e 10
do PEF);
I) Conforme decorre da análise dos diversos ofícios trocados entre a Segurança Social e o SF de
Lisboa 13 e, bem assim, da informação elaborada pelo SF de Lisboa 13, constante de fls. 22 do PEF,
em virtude de alguns pagamentos efectuados, a dívida exequenda foi fixada em 3.967.970$00, tendo
a execução prosseguido por tal montante (cfr. fls. 11 a 16 e 19 a 22 do PEF);
J) Em 2/7/2002, foi proferido despacho, pelo Chefe do Serviço de Finanças, a designar o dia
25/9/02 para a venda judicial, por meio de propostas em carta fechada, do bem penhorado, tendo sido
fixado o valor base de 35.000 Euros (cfr. fls. 23 do PEF);
K) De tal designação de data da venda foram notificados o senhorio, Armando Fonseca Mendes,
a ora oponente, em 9/7/02, na qualidade de cabeça-de-casal, e o fiel depositário (cfr. fls. 26 a 31 do
PEF);
L) Conforme resulta do auto de abertura de propostas e adjudicação, de 25/9/02, o bem penhorado
foi vendido a Reinaldo de Jesus Neves, por 24.441,09 Euros (cfr. fls. 46 do PEF).
III – 1. Requer a recorrente que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de
lhe ser retirado todo o seu efeito útil e violação do disposto nos artigos 105.º, n.º 1 da LPTA e 286. º,
n.º 2 do CPPT.
Vejamos. 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.
Embora se fale aqui em prestação de garantia, o relevante é que a dívida a que se reporta o processo
em que é interposto o recurso esteja garantida.
Por isso, como refere Jorge de Sousa, in CPPT anotado e comentado, II volume, a fls. 834, além
dos casos em que há propriamente uma prestação de garantia, nos termos do artigo 199.º do CPPT,
deverá atribuir-se também efeito suspensivo ao recurso sempre que a dívida esteja garantida quer por
penhora, quer por hipoteca legal ou penhor.
Ora, neste caso, a dívida mostra-se garantida pela penhora efectuada nos autos de execução
apensos (v. fls. 7).
Daí que se atribua, por esse motivo, efeito suspensivo ao presente recurso.
2. Vem também suscitada pela recorrente a nulidade da sentença, por omissão de pronúncia,
porquanto, tendo sido invocada a preterição de formalidades legais, concretamente no que se refere à
citação e ao acto da venda dos bens entretanto penhorados, se decidiu julgar simplesmente improcedente a oposição sem se pronunciar àcerca das nulidades insanáveis arguidas e cujo conhecimento é
oficioso.
A sentença é, de facto, nula, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, se não 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).
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.
Ora, no caso em apreço, na sentença recorrida a Mma. Juíza “a quo” pronunciou-se efectivamente
sobre tais questões, muito embora a sua apreciação tenha ficado prejudicada pelo entendimento de que
nem a falta de citação nem a nulidade da venda constituem fundamentos de oposição, devendo antes
ser arguidas no processo de execução fiscal.
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Deste modo, a sentença recorrida não padece, assim, da apontada nulidade por omissão de pronúncia.
3. Vem ainda a recorrente alegar que, tendo-se completado mais de um ano sobre a data da
instauração do processo de execução fiscal, e não tendo ocorrido causas insuperáveis, devidamente
justificadas, por quem tem competência para tal (o órgão de execução fiscal), a execução tem de ser
julgada extinta, nos termos do disposto no art.º 177.º do CPPT.
Não tem, porém, também razão, neste ponto.
Com efeito, o prazo estabelecido nesse artigo tem apenas natureza ordenadora e disciplinar (v.,
neste sentido, entre outros, o acórdão deste STA de 7/11/2007, proferido no recurso n.º 806/07).
Como diz, Jorge de Sousa, in CPPT anotado e comentado, II volume, pág. 221, a não conclusão
do processo no período de tempo indicado não tem qualquer relevo a nível da cobrança da dívida, não
provocando designadamente a extinção da execução fiscal, o que ressalta, desde logo, do facto de se admitir a possibilidade de o processo demorar mais do que esse período, se houver causas insuperáveis.
Por outro lado, prevê-se a possibilidade de os processos de execução fiscal estarem pendentes por
períodos de tempo superiores, sem imperativa extinção (artigo 49.º, n.º 2 da LGT).
Além de que, os interessados que se sintam lesados na sua esfera jurídica pela não observância
desse prazo sempre poderão basear nesse facto pedidos de indemnização por responsabilidade civil
extracontratual, desde que verificados os respectivos pressupostos.
4. Quanto à invocada falta de citação, é entendimento da jurisprudência e da doutrina que quer
a falta de citação quer a nulidade da citação, por inobservância das formalidades prescritas na lei, não
constituem fundamento de oposição à execução fiscal, devendo ser arguidas perante o órgão da execução
fiscal, sendo a eventual decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário (v., entre
outros, os acórdãos deste STA de 12/2/03, no recurso n.º 1529/02, de 28/2/07, no recurso n.º 803/04, de
6/6/07, no recurso n.º 91/07, e de 2/4/08, no recurso n.º 953/07; v. tb. Jorge de Sousa, in CPPT anotado
e comentado, II volume, pág. 270).
Já no que concerne ao pedido de anulação da venda formulado, constitui este um incidente do
processo de execução fiscal, com a sua tramitação própria, sendo o seu conhecimento da competência
dos tribunais tributários, tanto mais que, para além da mera consequência da arguida nulidade da citação,
se apoia também em fundamento específico - falta de notificação dos herdeiros preferentes para o acto
de abertura das propostas em carta fechada - (artigos 151.º, n.º 1, e 279.º, n.º 1, alínea b) do CPPT, e
49.º, n.º 1, alínea d) do ETAF).
O certo é que não há dúvida que nenhum destes fundamentos – nulidade da citação e nulidade
da venda – constitui fundamento possível de oposição à execução fiscal, nos termos do artigo 204.º
do CPPT.
5. A questão que se coloca, então, é a de saber se aqui chegados, e em obediência ao princípio da
economia processual e do aproveitamento dos actos, como o impõem os artigos 98.º, n.º 3 do CPPT e
199.º do CPC, se deveria ordenar a convolação dos autos na forma de processo adequada, como sustenta
a recorrente, no que é seguida pelo Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal, ou se, pelo contrário,
se deve julgar a oposição deduzida com tais fundamentos simplesmente improcedente, como decidiu
a Mma. Juíza “a quo” na sentença recorrida.
Vejamos. Estabelece o art.º 98.º, 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.
Por outro lado, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convolação deve ser sempre admitida desde que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade
da respectiva petição para o efeito (vide, por todos, acórdão de 21/6/00, in rec. n.º 24.605).
No caso dos autos, entendeu a Mma. Juíza “a quo” que, tendo sido invocados pela recorrente, na
petição inicial, fundamentos diferentes que dariam lugar a meios processuais diversos, é inviável ao
tribunal substituir-se à parte fazendo uma escolha ou opção entre meios, pelo que não seria possível a
convolação dos autos.
Todavia, se atentarmos no pedido formulado na petição inicial, o que a recorrente pretende é que
seja declarada a nulidade do processo por falta de citação, com a consequente anulação da venda, não
só por força do disposto no artigo 909.º, n.º 1, alínea b) do CPC mas também por força da violação de
formalidades legais, nos termos do disposto no artigo 253.º do CPPT.
Ou seja, não estamos perante pedidos incompatíveis que não possam ser feitos no mesmo requerimento na execução, pelo que, ressalvada a questão da tempestividade, que no caso se não questiona
(v. auto de fls. 46 da execução em apenso, com data de 20/9/2002 e petição de fls. 2, entrada em
11/10/2002), a convolação é admissível.
E, assim sendo, deve a presente petição de oposição à execução ser convolada em requerimento
de arguição da nulidade da citação e remetida ao Serviço de Finanças competente para apreciação pelo
órgão de execução fiscal.
Caso seja por este entendido não se verificar a arguida nulidade, devem os autos ser remetidos,
então, ao tribunal de 1.ª instância para a apreciação do pedido de anulação da venda, com fundamento
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na falta de notificação dos herdeiros preferentes para o acto de abertura das propostas em carta fechada,
por ser para o efeito o competente.
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 convolação da
petição de oposição à execução fiscal em requerimento de arguição de nulidade da citação, a remeter
ao Serviço de Finanças competente, para apreciação pelo órgão de execução fiscal.
Sem custas.
Vale.

Lisboa, 1 de Julho de 2009. - António Calhau (relator) – Miranda de Pacheco – Pimenta do

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Impugnação Judicial. Incompetência em razão da hierarquia. Nulidade da sentença
por falta de fundamentação de facto e de direito.
Sumário:
I — O artigo 17.º do Código do Procedimento e do Processo Tributário estabelece,
para os processos de impugnação e de execução fiscal, um regime especial sobre
a arguição da incompetência territorial que se afasta do regime estabelecido no
artigo 13.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, nos termos
do qual a infracção das regras de competência territorial determina a incompetência meramente relativa do Tribunal (cf. o n.º 1 do artigo 17.º), sendo que
essa incompetência apenas pode ser arguida, no processo de impugnação, pelo
representante da Fazenda Pública, antes do início da produção da prova (cf. a
alínea a) do n.º 2 do artigo 17.º).
II — É nula, por falta de fundamentação (artigos 125.º, n.º 1 do Código do Procedimento e do Processo Tributário e 668.º do Código de Processo Civil), a sentença
cuja fundamentação jurídica não é suficiente para descortinar a razão pela qual
foi decidido rejeitar a impugnação.
Processo n.º: 133/09-30.
Recorrente: Luís Manuel da Silva Gomes.
Recorrido: Director-Geral da Alfândega do Funchal.
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 — Luís Manuel da Silva Gomes, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, de 3 de Novembro de 2008, que rejeitou
a impugnação por si deduzida contra o(s) Despacho(s) do Director da Alfândega do Funchal, apresentando as seguintes conclusões:
A. O presente recurso é interposto para o STA, porquanto as questões que se levantam com a
sentença —a quo— são apenas de direito (Artigo 280-1 “in fine” CPPT);
B. O Impugnante reside em VNG e nos termos do CPPT, parece que a competência para conhecer da presente impugnação, será do TAF de Braga (área da residência do Impugnante) e não
do TAF do Funchal. A competência territorial é de conhecimento oficioso do Tribunal. Conhecida
esta excepção, deverá o processo ser remetido ao TAF de Braga, para decisão, anulando-se a decisão
—a quo—.
C. A sentença —a quo— não cumprir os requisitos do artigo 123.º CPPT. Nos termos do artigo 125.º do mesmo diploma, deverá ser sentenciada nula.
D. O que se quis impugnar ao longo de todo o processo, foi o acto de liquidação a que procedeu
a Alfândega do Funchal in casu, sentenciando-se consequentemente nulo, ou anulando-se como se
queira, esse mesmo acto de liquidação tributária da Administração Alfandegária.
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E. Estes conceitos estão subjacentes a toda a p.i. quando na alínea a) da p.i. se requer o “arquivamento do processo”. Está bom de ver, que o que se pretende é e sempre foi a nulidade ou anulação
daquele acto administrativo.
F. O direito da Administração Alfandegária em liquidar o Imposto em causa, fundamenta-se
no art. 45-1 e 4 da LGT. Caducou há muito.
G. Acontece que o artigo 45.º da LGT revogou tacitamente o Decreto-Lei n.º 46311 de 27.4.65
a redacção dada pelo artigo 99.º do Decreto-Lei n.º 472/99 de 8.11.
H. —In casu— o prazo de contagem da caducidade tem assim início em 1997 (artigo 45.º-4 da
LGT — “o prazo de caducidade conta-se …nos impostos de obrigação única, a partir da data em
que o facto tributário ocorrer——.
I. É o caso —sub judice—, que tendo início em 97, com a modificação que o Impugnante operou
no veículo em causa, o direito a liquidar o tributo caducou em 2001 (no máximo);
J. O Recorrente nunca foi proprietário de direito da viatura FO-16-58. O Recorrente foi apenas
e tão só possuidor da mesma, para competições, entre 1997/98 e Março de 2003, mas em nome de
outrem; O Recorrente é parte ilegítima como sujeito passivo do acto tributário que lhe foi imputado
com o despacho em causa. Excepção que é do conhecimento do Tribunal, que a deve apreciar.
K. A viatura em causa, antes de ser modificada, já tinha 1.300 cm3 de cilindrada, e como tal
já havia sido tributada originariamente a título de IVA; Estando em causa, apenas e tão só, a diferença de cilindrada de 1300 para 1993 cm3, ou seja 693 cm3 segundo o seguinte raciocínio 693 cm3
x €3.60-€2.323,69=€181,91-80 %= € 36,38; Aliás, o proprietário Jerónimo Silva em declaração junta
ao processo, reconheceu-se devedor passivo pelo facto tributário em causa, e prontificou-se até a
pagar o I.A. devido de € 36,38 segundo este cálculo.
Revogando a sentença em causa e anulando-se ou declarando-se nulo o tributo liquidado pela
DAF, conforme acima alegado e arquivando-se o processo, será feita melhor. Justiça.
2 — Não foram apresentadas contra-alegações.
3 — O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal, pronunciou-se nos termos
seguintes:
Objecto: Decisão que considerando-se estar-se perante um processo de impugnação judicial
tributária, considera legalmente inadmissíveis os pedidos formulados, rejeitando a impugnação.
MOTIVAÇÃO
O recorrente nas conclusões da sua alegação de recurso vem dizer, em síntese, o seguinte:
Que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal é incompetente em razão do território;
Que o processo é de impugnação judicial e que o pedido de arquivamento efectuado é equivalente ao pedido de nulidade ou anulação do acto administrativo;
Caducidade da liquidação do tributo;
Ilegitimidade, por não ser proprietário do veículo objecto do tributo, mas apenas possuidor em
nome de outrem.
No que respeita à questão da nulidade da sentença, por não pronúncia do Tribunal recorrido
relativamente à competência em razão do território, o processo baixou à primeira instância, que se
pronunciou no sentido de não ser cometida qualquer omissão ou nulidade, dado a competência territorial daquele Tribunal resultar claramente do disposto no artigo 12, n.º 1 e 103, n.º 1 do CPPT.
O recorrente reafirma na sua alegação que este processo é de impugnação e que o que pretendeu—impugnar ao longo de todo o processo, foi o acto de liquidação ——. Só que, no caso concreto,
a liquidação do imposto só teve lugar em Janeiro de 2006, ou seja, muito depois da apresentação
da impugnação.
O recorrente acabou por atacar na sua impugnação actos interlocutórios, não susceptíveis de
recurso, visto não serem imediatamente lesivos dos seus direitos, nem existir disposição expressa
que admita tal impugnação. De facto no contencioso tributário vigora um princípio de impugnação
unitária contenciosa do acto final do procedimento, por ser ele que afecta directamente a esfera
patrimonial do contribuinte (artigo 66.º da LGT e 54.º do CPPT).
O que o recorrente impugnou foi o despacho final de concordância do Director da Alfândega do
Funchal com o relatório de acção de controlo de natureza fiscalizadora, despacho este insusceptível
de produzir efeitos negativos na sua esfera jurídica, logo judicialmente inatacável.
Não se verificam por isso os pressupostos de impugnação judicial.
CONCLUSÃO
Nestes termos é nosso parecer não merecer provimento o recurso interposto, devendo ser confirmada a decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
— Fundamentação 4 — Questões a decidir
Porque a decisão recorrida se limitou a rejeitar a impugnação, por entender, ao que se julga, que
o pedidos formulados pelo impugnante eram incompatíveis com a forma processual utilizada, haverá
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que decidir, podendo fazê-lo, das questões prévias colocadas pelo ora recorrente, a saber, a da incompetência territorial do tribunal “a quo” e a da alegada nulidade da sentença recorrida.
4 — É o seguinte o teor da sentença recorrida:
Concl. em segunda-feira, 3 de Novembro de 2008
Este é um proc. de impugnação judicial tributária (arts. 97.º ss CPPT). Aqui ataca-se expressamente um Despacho de 20.9.2004 id. na p.i, referente ao início de um processo contra-ordenacional
e a processo de cobrança a posteriori onde se liquidará o imposto devido e juros.
O pedido formulado é o de arquivamento do processo (?) e de cálculo do IA devido por outrem.
Ora, está claro que o pedido neste tipo de processo (impugnação judicial tributária) é o de
anulação de acto tributário. No recurso contencioso tributário (hoje AAE de impugnação), o pedido
é também o de anulação, ou declaração de nulidade ou de inexistência jurídica.
Como se vê, os pedidos apresentados nada têm a ver com este tipo de processo, mais parecendo
o 1.º referente a uma execução tributária, que não descortinamos.
Assim, não havendo a execução tributária referente ao 1.º pedido, e sendo legalmente inadmissível o 2.º pedido, rejeito esta impugnação.
Custas a cargo do impugnante.
Reg. e Not.
d.s.
(Assinatura do juiz)
5 — Apreciando
5.1 — Da competência do Tribunal recorrido
Alega o recorrente que, porque reside em Vila Nova de Famalicão e nos termos do CPPT, parece
que a competência para conhecer da presente impugnação, será do TAF de Braga (área de residência do Impugnante) e não do TAF do Funchal, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal seria
territorialmente incompetente para dela conhecer, verificando-se, pois, excepção de incompetência, de
conhecimento oficioso (cf. alegação 2 das suas alegações de recurso, a fls. 166 dos autos, e respectiva
conclusão B. supra transcrita).
Baixando os autos ao tribunal “a quo” para que fosse proferido despacho de sustentação ou
reparação do agravo, veio o Meritíssimo juiz “a quo”, quanto à questão da alegada incompetência territorial, dizer o seguinte: Vem o impugnante invocar que este Tribunal tributário deveria conhecer
de uma alegada incompetência jurisdicional territorial causada pelo próprio impugnante, questão
não colocada expressamente por ninguém no processo. Isto após várias —vicissitudes— processuais
imputáveis ao impugnante. [...] Os processos da competência dos tribunais tributários são julgados
em 1.ª instância pelo tribunal da área do serviço periférico local (aqui Alfândega do Funchal) onde
se praticou o acto objecto da impugnação — artigo 12.º CPPT [...] (cf. despacho de sustentação do
agravo, a fls. 180 dos autos).
Vejamos.
Estabelece o Código do Procedimento e do Processo Tributário (CPPT) para os processos de impugnação e de execução fiscal um regime especial sobre a arguição da incompetência territorial que se
afasta do regime estabelecido no Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), diploma
este em cujo artigo 13.º se prescreve que a competência dos tribunais administrativos, em qualquer das
suas espécies, é de ordem pública e o seu conhecimento precede o de outra matéria [cf. JORGE LOPES
DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 5.ª ed., Volume
I, 2006, p. 240 (nota 4 ao art.17.º do CPPT)].
O regime estabelecido no CPTA é, contudo, inaplicável aos processos de impugnação judicial e
de execução fiscal, onde, mercê da existência de norma especial sobre a matéria — o artigo 17.º do
CPPT — a infracção das regras de competência territorial determina a incompetência meramente
relativa do Tribunal (cf. o n.º 1 do artigo 17.º do CPPT), sendo que essa incompetência apenas pode
ser arguida, no processo de impugnação, pelo representante da Fazenda Pública, antes do início da
produção da prova (cf. a alínea a) do n.º 2 do artigo 17.º do CPPT).
Ora, não tendo o representante da Fazenda Pública arguido a incompetência territorial do Tribunal
(cf. a sua contestação a fls. 62 a 71 dos autos), sendo a questão suscitada apenas agora e por quem lhe
deu causa, não pode este Tribunal conhecer da alegada incompetência do Tribunal Administrativo e
Fiscal do Funchal para conhecer da impugnação.
Pelo exposto, decide-se não tomar conhecimento da questão suscitada na conclusão B das alegações de recurso.
5.2 — Da nulidade da decisão jurisdicional recorrida
Alega também o recorrente que é nula a decisão recorrida, porque não cumpriu os requisitos do
artigo 123.º do CPPT pelo que, nos termos do artigo 125.º do mesmo diploma, deverá ser sentenciada nula (cf. alegação 3 das suas alegações de recurso, a fls. 166 dos autos, e respectiva conclusão
C. supra transcrita).
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Porque o presente recurso foi admitido pelo Meritíssimo juiz “a quo” sem que fosse proferido
despacho de sustentação ou reparação do agravo e nele é suscitada a questão da nulidade da sentença,
na sequência de promoção pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal (a fls.
177, verso, dos autos) foi determinado pela Relatora a baixa dos autos à primeira instância a fim de ser
lavrado despacho de sustentação ou reparação (fls. 178 dos autos), na sequência do qual veio proferido o
despacho de sustentação a fls. 180 dos autos, onde se lê, no que à alegada nulidade da sentença respeita,
o seguinte: [...] A sentença identificará os interessados e os factos objecto de litígio, sintetizará a pretensão do impugnante e respectivos fundamentos, bem como a posição do representante da Fazenda
Pública e do Ministério Público, e fixará as questões que ao tribunal cumpre solucionar. O juiz descriminará também a matéria provada da não provada, fundamentando as suas decisões. Constituem
causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos
de facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia
sobre questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer. [...]
Como se vê, é manifesto que o tribunal não cometeu a omissão ou nulidade invocadas.
O Excelentíssimo Procurador-Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos e supra
transcrito, no qual sustenta não ocorrer nulidade da sentença (cf. o terceiro parágrafo), pronuncia-se
nesse sentido, se bem o interpretamos, partindo do pressuposto de que a questão da nulidade da sentença
fora suscitada pelo recorrente apenas em virtude não pronúncia do tribunal recorrido relativamente
à competência em razão do território.
Não parece, contudo, que assim se deva entender, pois que, por um lado, não faria sentido imputar
ao tribunal recorrido omissão de pronúncia sobre uma questão que apenas foi suscitada em sede de recurso, por outro, porque nas suas alegações, o recorrente suscita não uma questão prévia mas “Questões
Prévias”, em concreto duas — a da “competência do Tribunal” e a do “incumprimento dos requisitos
do artigo 123.º CPP”, determinantes da sua nulidade nos termos do artigo 125.º do CPPT — questões
que autonomiza nas suas alegações atribuindo-lhes números diferentes, embora sequenciais (respectivamente, números 2 e 3 das alegações, a fls. 166 dos autos), o mesmo fazendo aquando na enunciação
das respectivas conclusões (cf. conclusões B. e C. supra transcritas).
Há, desta forma, um pedido dirigido a este Tribunal de declaração da nulidade da sentença (artigo 125.º do CPPT), por incumprimentos dos requisitos a que esta deve obedecer ex vi do artigo 123.º
do CPPT, pedido este que, embora muito sinteticamente fundamentado, é claramente formulado de forma
autónoma ao pedido de declaração de incompetência em razão do território, pelo que há que dele conhecer.
Vejamos então se ocorre a alegada nulidade da sentença recorrida.
Compulsada esta, que vai integralmente transcrita supra, forçoso se torna concluir que quase nada
do que o artigo 123.º postula foi por esta cumprido.
A sentença apenas alude genericamente a dois pedidos constantes da petição inicial (sem identificar a qual se refere, sendo que no processo se encontram três petições — a fls. 1 a 2; 15 a 16 e 17
a 19 dos autos) -, que, em face do respectivo teor literal, interpretado sem qualquer condescendência
e desconsiderando as múltiplas vicissitudes do processo — em especial a petição de fls. 17 a 19, dita
complementar da anterior (pois que também o segundo Despacho do Director da Alfândega do Funchal
que lhe foi notificado se diz complementar do primeiro), e bem assim as declarações do impugnante a
fls. 131 a 133 e 141 e 142 dos autos no sentido de que sempre havia pretendido impugnar a liquidação
de Imposto Automóvel e tentativa de cobrança deste -, o Meritíssimo juiz “a quo” considerou que os
pedidos “nada têm a ver com este tipo de processo” de impugnação, sendo isso suficiente para, na sua
perspectiva, decidir rejeitar a impugnação, aliás sem fundamentar se por ineptidão da petição inicial
(a ser assim, contra o parecer do Ministério Público em primeira instância, a fls. 117 dos autos), se por
outro motivo, pois as únicas normas jurídicas citadas na decisão são os arts. 97.º ss CPPT.
Ora, nos termos do artigo 125.º do CPPT constituem causas de nulidade da sentença, entre outras,
a não especificação dos fundamentos e de facto e de direito da decisão, o que, pelo exposto e atento ao
teor da decisão, manifestamente se verifica in casu, pois que a remissão para os artigos 97.º do CPPT
não constitui fundamentação jurídica suficiente da decisão de rejeição da impugnação.
É, pois, nula, por falta de fundamentação a sentença recorrida (artigo 125.º, n.º 1 do CPPT, em conjugação com o n.º 2 do artigo 123.º do mesmo diploma) e assim sendo, por força do n.º 2 do artigo 731.
º do Código de processo Civil (aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT), determina-se a baixa
do processo à primeira instância, a fim de se proceder à reforma da decisão anulada.
O recurso merece provimento.
— Decisão 6 — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida
e ordenar a baixa do processo à primeira instância para reforma da decisão anulada.
Custas a final.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda
de Pacheco.

1118

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Caixas de Crédito Agrícola Mútuo. Sisa. Isenção. Artigo 238.º do Decreto n.º 5219,
de 9/3/1919. Ampliação da Matéria de Facto.
Sumário:
I — O artigo 238º, § 1.º do Decreto n.º 5219, de 8/3/1919, mantém-se em vigor na
ordem jurídica.
II — As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, as operações por elas realizadas para
qualquer dos fins abrangidos pelo disposto no artigo 3.º ou de outros que por
este regulamento lhes são permitidos, e os títulos que as representem, bem como
registos de hipoteca, averbamentos, cancelamentos, certificados, notas e requerimentos respeitantes a empréstimos por elas mutuados a seus sócios, são isentos
do pagamento de toda e qualquer contribuição e imposto.
III — A isenção de sisa está dependente de a obrigação cujo cumprimento foi efectuado
através de dação em função do cumprimento – transmissão de imóvel que originou a liquidação impugnada —, ter nascido nomeadamente para satisfazer “fins
exclusivamente agrícolas” — cfr. os artigos 238.º, § 1, 3.º, n.º 1, 235.º a 237.º e
285.º do dito Decreto n.º 5219, de 8 de Março de 1919.
IV — Não constando do probatório a factualidade necessária para que se possa ajuizar
da existência da isenção no caso dos autos, há que ampliá-la, nos termos dos
artigos 729.º e 730.º do CPC.
Processo n.º 152/09-30.
Recorrente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arruda dos Vinhos, CRL.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ARRUDA DOS VINHOS, CRL, com sede
na Rua Irene Lisboa, Arruda dos Vinhos, impugnou, junto do então Tribunal Tributário de 1ª Instância
de Lisboa, a liquidação do imposto de sisa, referente a um prédio misto por si adquirido.
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. O Decreto-Lei n. 231/82 de 17 de Junho que, no seu artigo 4º, manteve “em vigor todas as
isenções fiscais nas leis relativas às caixas de crédito agrícola mútuo” (isto é, e para o que aqui importa, o artigo 238º do Regulamento aprovado pelo Decreto 5219 de 8 de Janeiro de 1919), veio a ser
posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n. 24/91 de 11 de Janeiro.
2. Acontece que desta revogação não pode implicar a consequente revogação das disposições do
artigo 5219 de 8 de Janeiro de 1919 sobre as isenções fiscais porque estas disposições nunca foram
efectivamente revogadas por qualquer diploma legal, mantendo-se, por isso, em vigor ainda que a
remissão para estas (do artigo 4º do referido Decreto-Lei) deixasse de existir.
3. Por outro lado, ambos os diplomas referidos na 1ª conclusão destinavam-se unicamente a tratar
da matéria relacionada com o regime jurídico, isto é, do regime orgânico das caixas de crédito agrícola
mútuo e não das disposições fiscais que lhes são aplicáveis.
4. Nem poderia ser de outra forma, sob pena de inconstitucionalidade dos referidos diplomas,
uma vez que foram elaborados ao abrigo do artigo 201º da Constituição da República Portuguesa, na
redacção anterior e posterior à revisão constitucional de 82, sendo certo que a matéria revogação de um
benefício fiscal se enquadra na competência legislativa da Assembleia da República, salvo existindo
lei de autorização para que o Governo possa legislar sobre a referida matéria (artigos 167º e 168º da
Constituição da República Portuguesa na redacção anterior à reforma constitucional de 82 e 168º após
a reforma)”.
5. Pelos motivos indicados, verifica-se um erro na aplicação do direito na sentença ora recorrida.
6. Nenhum diploma fiscal veio revogar a isenção do imposto de Sisa quanto às caixas de credito
agrícola mútuo pelo que “relativamente às aquisições pelas caixas de crédito agrícola mútuo, mantém-
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-se em vigor o Regulamento aprovado pelo Decreto n 5.219, de 8 de Janeiro de 1919 e o Decreto-Lei
n. 456/80, de 9 de Outubro, dirigido às cooperativas em geral, e, portanto aplicável à de crédito agrícola
mútuo e à Caixa Central. (…)”.
7. Apesar de no ponto 4 do “Relatório” da douta sentença se dizer que “a impugnante considera
que a revogação do dec.lei n. 231/82, de 17/6, por força do dec.lei 24/91, de 11/1, não importou na
revogação do citado art. 238 do decreto 5219, de 8/1/1919, o qual prevê o regime especial de isenção
de contribuições e impostos de que beneficiam este tipo de cooperativas, nem o poderia determinar
pois estas matérias incluem-se na reserva legislativa da Assembleia da República”, este último aspecto
(incompetência do Governo para legislar nesta matéria sem uma lei de autorização) não foi objecto
de análise. Por este motivo, o douto acórdão de que se recorre é nulo por omissão de pronúncia nos
termos da alínea d) do artigo 668º do Código de Processo Civil, aqui aplicável por força do artigo 2º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
8. É inconstitucional, inconstitucionalidade esta que se invoca para todos os efeitos legais o n. 2
do artigo 10º do Decreto-Lei n. 24/91 de 11 de Janeiro, quando da interpretação deste resultar que a
revogação do decreto-lei n. 231/82 de 17 de Junho, nomeadamente do seu artigo 4º, implica a consequente revogação dos benefícios fiscais das caixas de credito agrícola mútuo previstos no Decreto
n. 5219 de 6 de Janeiro de 1919 por violação dos artigos 201º, 167º e 168º da Constituição da República
Portuguesa de 1976, na sua redacção original e dos artigos 201º e 168º da Constituição da República
Portuguesa com a redacção dada pelo Lei Constitucional 1/82 de 30 de Setembro e dos actuais 165º e
198º da actual redacção.
9. A actividade estatutária da recorrente é, nomeadamente, o exercício de funções de crédito onde
deverá considerar-se abrangida a concessão e o respectivo reembolso do crédito concedido. Pelo que
não poderá deixar de se considerar que a aquisição de um prédio “para satisfação dos seus créditos”
esteja abrangida na actividade estatutária da Recorrente, devendo, por isso, aplicar-se ao caso a referida
alínea a) do n. 1 do artigo 3º do Decreto-Lei n. 456/80, de 9 de Outubro.
10. Quanto a esta questão, considera a Recorrente, salvo o devido respeito por opinião contrária,
que houve errada aplicação do direito na douta sentença ora recorrida.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provimentos.
Foram colhidos os vistos legais.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Em 28/11/1995, no 2º Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, a impugnante, “Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Arruda de Vinhos, C.R.L.”, com o n.i.p.c. 500988722, celebrou uma escritura pública
de dação em função do cumprimento, pela qual adquiriu, para satisfação de seus créditos, o prédio
misto denominado “Quinta da Sardinha”, inscrito na matriz rústica sob o artº.26, secção C, e na matriz
urbana sob o art. 550 e partes omissas, sito na freguesia de Cardosas, concelho de Arruda dos Vinhos,
descrito na C. R. Predial de Arruda dos Vinhos sob o número 330, freguesia de Cardosas, transmissão
esta isenta de Sisa e de I. Selo nos termos do artº.238, § único, do decreto 5219, de 8/1/1919 e do dec.
lei 456/80, de 9/10 (cf. documento junto de fls.30 a 32 do apenso administrativo);
2. Através de ofício datado de 11/5/2000, o Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos solicitou,
junto da 2ª Direcção de Finanças de Lisboa, orientações sobre o enquadramento normativo da situação
identificada no n.1 para efeitos do imposto municipal de sisa (cfr. documento junto a fls.33 do apenso
administrativo);
3. Por oficio datado de 26/5/2000, a 2ª Direcção de Finanças de Lisboa concluiu que a transmissão mencionada no n.1, versando a satisfação de créditos, não seria subsumível na previsão do dec.lei
456/80, de 9/10, mas sim no teor do art. 11, n. 20, do C.I.M.S.I.S.S.D., isentando a operação desde que
tivesse sido desencadeado, pela impugnante, o processo de reconhecimento da isenção, pelo que, não
tendo sido observado o disposto no artº.15º, § 1 do C.I.M.S.I.S.S.D., por parte da interessada, haveria
lugar à liquidação do imposto e juros compensatórios devidos (cf. documento junto a fls.34 e 35 do
apenso administrativo);
4. Em 27/6/2000., foi a impugnante pessoalmente notificada para proceder, no prazo de dez dias,
à regularização do imposto municipal de sisa devido em resultado da transmissão identificada no no.1
(cf. documentos juntos a fls.36 e verso do apenso administrativo);
5. Por despacho datado de 20/10/2000, fundamentado no teor de informação prévia, a A. Fiscal
estruturou a liquidação oficiosa de imposto municipal de sisa., subjacente à transmissão mencionada
no n. 1, na importância total de € 28.964,32 (cf. documentos juntos a fls.8, 9 e 19 do apenso administrativo);
6. Em 8/11/2000, foi a impugnante pessoalmente notificada para proceder ao pagamento voluntário
da liquidação oficiosa identificada no n.5, fixando-se em trinta dias o prazo para o efeito (cf. documento
junto a fls.28 e 29 do apenso administrativo; informação exarada a fls.11 a 15 do processo de reclamação graciosa apenso);
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7. Em 7/3/2001, a impugnante “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arruda dos Vinhos, C.R.L.”
deduziu reclamação graciosa tendo por objecto a liquidação identificada no n.5 (cf. data de entrada
aposta a fls.2 do processo de reclamação graciosa apenso);
8. Por despacho datado de 9/7/2001, o qual concorda com informação prévia, a A. Fiscal indeferiu
a reclamação graciosa identificada no n. 7, concluindo pela validade do acto de liquidação contestado,
por adesão com o entendimento expresso pela 2ª Direcção de Finanças de Lisboa e mencionado no n.
3 (cf. informação exarada a fls.106 a 109 do apenso administrativo; documentos juntos a fls. 67 e 68
do processo de reclamação graciosa apenso);
9. Através de ofício datado de 9/7/2001, a impugnante foi notificada do despacho de indeferimento
identificado no n.8 (cf. Documento junto a fls.69 do processo de reclamação graciosa apenso);
10. Em 26/7/2001., deu entrada no Serviço de Finanças de Arruda dos Vinhos a impugnação
apresentada por “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arruda dos Vinho, C.R.L.”, tendo por objecto
a liquidação identificada no n.5, a qual deu origem aos presentes autos (cf. carimbo de entrada aposto
a fls.1 dos presentes autos).
3. A primeira questão a apreciar é a alegada omissão de pronúncia.
Como é sabido a nulidade de sentença por omissão de pronúncia verifica-se quando o tribunal
deixe de se pronunciar sobre questões sobre as quais deve emitir pronúncia (art. 125º do CPPT), sendo
que o tribunal deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras (art. 660º, 2, do CPPT,
ex vi do art. 2º, e) do CPPT.
Pois bem.
Analisada a petição inicial, vemos que a questão enunciada e que o Mm. Juiz alegadamente não
resolveu não foi suscitada pela impugnante aqui recorrente na respectiva petição inicial.
Não ocorre assim a alegada omissão de pronúncia.
A segunda questão tem a ver com a alegada não revogação do artigo 238º do Decreto 5219, de
8/3/1919, que sustentava a isenção de sisa por parte da impugnante.
Vejamos então.
Como se pode ler no preâmbulo do DL n.º 182/87, de 21/4, que criou o Fundo de Garantia do
Crédito Agrícola Mútuo, este crédito “recebeu do Decreto com força de lei de 1 de Março de 1911 o seu
primeiro regime jurídico próprio” que foi “entretanto alterado, fundamentalmente, pela Lei n.º 215, de
30 de Junho de 1914, e pelo Decreto n.º 5219, de 8 de Janeiro de 1919”, sendo que “o Regime Jurídico
do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas do Crédito Agrícola veio a ter uma formulação decisiva
através do Decreto-Lei n.º 231/82, de 17 de Junho” que, nos termos do seu artigo 5.º, revogou “toda a
legislação em contrário, designadamente a Lei n.º 215, de 30 de Junho de 1914 (…) [e] o regulamento
aprovado pelo Decreto n.º 5219, de 6 de [Março] de 1919”.
Todavia, na data da transmissão que deu origem à liquidação de sisa impugnada, realizada, através
de escritura pública, no dia 28 de Novembro de 1995, estava em vigor um outro Regime Jurídico do
Crédito Agrícola Mútuo, aprovado pelo DL n.º 24/91, de 11/1, na redacção do DL n.º 230/95, de 12/11,
que veio revogar aquele DL n.º 231/82.
Ora, este DL n.º 231/82, no dito artigo 5.º que revogou “toda a legislação em contrário” ressalvou,
expressamente, o disposto no seu artigo 4.º que dispunha que se mantinham “em vigor todas as isenções
fiscais relativas às caixas de crédito agrícola mútuo e suas operações”.
Nesta ressalva encontra-se o artigo 238.º, § 1, do dito Decreto de 1919 que estipula o seguinte:
“As Caixas de Crédito Agrícola Mútuo, as operações por elas realizadas para qualquer dos fins
abrangidos pelo disposto no artigo 3.º ou de outros que por este regulamento lhes são permitidos, e os
títulos que as representem, bem como registos de hipoteca, averbamentos, cancelamentos, certificados, notas e requerimentos respeitantes a empréstimos por elas mutuados a seus sócios, são isentos do
pagamento de toda e qualquer contribuição e imposto”.
Por sua vez, o ponto 1 do referido artigo 3.º estatuía que “as caixas de crédito agrícola mútuo, a
que se refere o presente regulamento, têm por fim emprestar aos seus sócios, para fins exclusivamente
agrícolas, e obedecendo ao preceituado neste regulamento, os capitais de que eles necessitem e de que
a instituição possa dispor”.
E bem se compreende a ratio da ressalva relativa às isenções fiscais, pois esta matéria cabe na
reserva de competência relativa da Assembleia da República, e o DL n.º 231/82 não tinha por base uma
autorização do parlamento.
Consequentemente, para se esquivar a um possível vício de inconstitucionalidade, o Governo, ao
legislar sobre o novo regime jurídico do crédito agrícola mútuo e das cooperativas do crédito agrícola,
revogou o anterior apenas no âmbito da matéria concorrencial, sobre a qual tinha competência, mantendo incólume todo o regime relativo aos benefícios fiscais.
Em 1991, como se disse, o regime jurídico de 1982 foi revogado e aprovado um novo. E o artigo 2.
º do DL n.º 24/91, na redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 230/95, de 12/9, dispunha que “em tudo o
que não estiver previsto no presente diploma, as caixas agrícolas regem-se, consoante a matéria, pelo
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Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e outras normas que disciplinam
as instituições de crédito, e pelo Código Cooperativo e demais legislação aplicável às cooperativas
em geral”.
Era esta a legislação em vigor em 28 de Novembro de 1995, data da transmissão que deu origem
à liquidação ora em crise, como se disse.
Ora, o Código Cooperativo, aprovado pelo DL n.º 454/80, de 9/10, determinava, no seu artigo 101.º,
que “os benefícios fiscais e financeiros serão objecto de legislação autónoma”.
E no mesmo dia 9 de Outubro de 1980, foi publicado o DL n.º 456/80, “ao abrigo do artigo 32.º
da Lei n.º 8-A/80, de 26 de Maio, e nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição”,
cujo artigo 3.º, n.º 1, alínea d), isentava as cooperativas de “sisa pela aquisição de quaisquer direitos
sobre imóveis quando destinadas à directa e imediata realização dos seus fins estatutários”, sendo que
nos termos do seu artigo 5.º, n.º 1, “a usufruição dos benefícios fiscais referidos nos números anteriores
não necessita de ser requerida, dependendo apenas da entrega na respectiva repartição de finanças de
documento comprovativo da sua constituição e registo”.
Ou seja, esta isenção apenas se aplicava à aquisição de direitos sobre imóveis destinados à directa e
imediata realização dos fins estatutários das cooperativas, sendo que nos termos do artigo 6.º do mesmo
diploma “os benefícios fiscais a que se referem as alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 3.º caducarão quando
aos bens for dado destino diferente do aí prescrito (…)”.
A “directa e imediata realização dos fins estatutários” foi, mais tarde, esclarecida pelo legislador
no Estatuto Fiscal Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 85/98, que revogou aquele DL n.º 456/80 através
do seu artigo 21.º, n.º 1, alínea c), e esclareceu – seu artigo 10.º, n.º 1 – o regime de isenção de sisa:
“As cooperativas são isentas de sisa na aquisição de quaisquer direitos sobre imóveis destinados à sede
e ao exercício das actividades que constituam o respectivo objecto social”.
Pelo que, ao contrário do que pretende a recorrente – conclusão 9 –, não basta, para a existência
desta isenção da alínea d), que a transmissão resulte do “reembolso do crédito concedido” decorrente
do “exercício de funções de crédito” em que consiste “a [sua] actividade estatutária”.
No entanto, o DL n.º 456/80 determinou, logo no seu artigo 1.º, que “o disposto no presente decreto-lei é aplicável, sem prejuízo dos regimes mais favoráveis previstos em legislação anterior (…)”.
Ora, o regime do Decreto de 1919 era mais favorável que o do DL de 1980: este isentava a
aquisição de direitos sobre imóveis destinados à directa e imediata realização dos fins estatutários das
cooperativas; aquele isentava de qualquer contribuição ou imposto as operações realizadas pelas caixas
de crédito agrícola mútuo para qualquer dos fins abrangidos pelo disposto no artigo 3.º ou de outros
que por este regulamento lhes são permitidos, nomeadamente, como se viu, empréstimos realizados
aos seus sócios para fins exclusivamente agrícolas.
E não se diga que o Decreto de 1919 se encontrava revogado pelo DL n.º 231/82, pois além da
ratio supra enunciada, através da Lei n.º 2/88, de 26/1, que aprovou o Orçamento de Estado para 1988,
ficou “o Governo autorizado a rever, no sentido da redução ou eliminação, os parágrafos 1 e 2 do artigo 238.º do Regulamento do Crédito e das Instituições Sociais e Agrícolas, aprovado pelo Decreto
n.º 5219, de 6 de [Março] de 1919, cujo conteúdo foi mantido em vigor nos termos do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 231/82, de 17 de Junho”.
Trata-se, pois, de verdadeira interpretação autêntica, efectuada pelo legislador, no sentido da
manutenção, na ordem jurídica, dos benefícios fiscais atribuídos pelo Decreto de 1919. Sendo que esta
lei de autorização caducou sem que tivesse sido alterado o regime da isenção de sisa previsto neste
diploma e que se mantinha em vigor em 1995, pois que o DL n.º 485/88, de 30/12, emitido no uso
daquela autorização, não se lhe refere.
Por outro lado, o artigo 11.º, n.º 20, do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre
Sucessões e Doações, na redacção que lhe foi dado pelo DL n.º 181/90, de 6/6, prevê uma isenção para
as aquisições de bens por instituições de crédito que derivem de actos de dação em cumprimento, desde
que se destinem à realizem de créditos resultantes de empréstimos feitos ou de fianças prestadas.
Todavia, esta isenção não se aplica às caixas agrícolas, pois que para estas existe legislação especial – a prevista no Decreto de 1919.
Efectivamente, como ficou dito, em 1991 foi aprovado um novo regime jurídico para estas instituições cujo artigo 2.º, na redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 230/95, de 12/9, dispunha que elas se
regem pelo Código Cooperativo e demais legislação aplicável às cooperativas em geral.
E, assim sendo, à transmissão verificada em Novembro de 1995 era potencialmente aplicável
a isenção de sisa prevista no diploma de 1919, já que em causa estava uma aquisição efectuada por
uma caixa agrícola, cujo regime jurídico próprio afasta o geral, para as instituições de crédito, previsto
naquele Código da Sisa.
Aqui chegados, cumpre verificar se a transmissão que deu causa à liquidação cumpria, ou não, os
pressupostos legais necessários para beneficiar da isenção prevista no diploma de 1919.
Que dizer?
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Como se viu, tal isenção está dependente de a obrigação cujo cumprimento foi efectuado através
de dação em função do cumprimento – transmissão de imóvel que originou a liquidação impugnada –,
ter nascido nomeadamente para satisfazer “fins exclusivamente agrícolas” – cfr. os artigos 238.º, § 1,
3.º, n.º 1, 235.º a 237.º e 285.º do dito Decreto 5219, de 8 de Março de 1919.
Por outro lado, da escritura pública referida no ponto 1 do probatório, apenas consta que o prédio foi transmitido para a recorrente, por dação em função do cumprimento, destinada à satisfação de
créditos oriundos de dívidas de duas sociedades comerciais, um aviário e outra da área agro-pecuária e
alimentar, sendo que tais créditos “correspondem a parte dos montantes totais em dívida pelas referidas
sociedades àquela instituição de crédito”.
Matéria que não consta do probatório.
E, assim sendo, a sentença não contém a factualidade necessária para que se possa ajuizar da
existência da isenção no caso dos autos, pelo que há ampliá-la, nos termos dos artigos 729.º e 730.º do
CPC, no sentido de se determinar as razões que estão na base da aquisição em causa, recte, a finalidade
dos créditos a que se refere o n.º 1 do probatório.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, anulando-se a sentença recorrida,
devendo os autos baixar à instância a fim de ser produzida uma decisão nos termos referidos.
Sem custas.
lhau.

Lisboa, 08 de Julho de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Pimenta do Vale — António Ca-

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Sentença. Omissão de pronúncia. Nulidade da sentença.
Sumário:
A decisão judicial — que labora em omissão de pronúncia mormente quanto a questões suscitadas pelo impugnante na sua petição inicial — padece de nulidade, nos
termos dos artigos 668º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil e 125º, n.º 1
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Processo n.º 171/09-30.
Recorrente: LISBOAGÁS – GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, SA.
Recorrido: Câmara Municipal de Sintra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, melhor identificada nos
autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que julgou
improcedente a impugnação judicial, que deduziu contra o acto de liquidação da taxa de ocupação do
subsolo com condutas, relativa ao ano de 2007, no valor de € 43.131,56, efectuada pela Câmara Municipal de Sintra, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. A Sentença recorrida incorre em omissão de pronúncia pelo que deve ser considerada nula;
2. Em sede de procedimento administrativo foi violado o direito à audição prévia o que nos leva
a considerar o mesmo como inválido;
3. 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);
4. 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;
5. 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;

1123
6. Não estamos perante 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
7. Trata-se de bens públicos utilizados 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;
8. Não existindo uma contrapartida individualizada para a Recorrente do pagamento daquelas
“taxas”, as quantias que a CMS 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;
9. Ainda que se viesse a entender que o tributo em causa constitui uma taxa, o que se admite sem
conceder por mera cautela de patrocínio, sempre se diria que a mesma seria nula;
10. Conforme foi alegado na Petição Inicial de Impugnação, 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;
11. As Bases da Concessão aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 33/91 consagram na nossa ordem jurídica a assunção pelo Estado da responsabilidade pela instalação e funcionamento do serviço público
de distribuição de Gás Natural;
12. 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;
13. 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. 23º,
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;
14. 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”;
15. 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;
16. Em virtude do contrato de concessão e da aprovação do traçado e do projecto da rede de gás
natural, a CMS 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
da concessão, uma vez que aquela ficou afecta a um uso público que se enquadra nas atribuições do
Estado;
17. 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;
18. Pelo exposto, não pode a CMS, 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;
19. Caso se entenda insuficiente o quanto fica dito a propósito da nulidade do acto de liquidação
das taxas impugnadas, sempre se dirá ainda que não podem ter a natureza de taxas os tributos exigidos
pela CMS, porquanto não cabendo a esta o poder de dispor sobre a porção do seu domínio na medida
do necessário à instalação da concessionária (em virtude da celebração do contrato de concessão e da
aprovação do traçado e do projecto da rede), falta aqui – para além do supra mencionado requisito da
individualização da contrapartida – a própria natureza de contrapartida que seria essencial para que se
pudesse falar de uma verdadeira e própria taxa;
20. Quando muito a CMS teria direito, atendendo à desafectação do uso dominial — ainda que
limitada a um uso específico — a alguma compensação, na medida em que por força do Decreto-Lei
n.º 33/91, complementado pelos despachos que aprovam o traçado da rede, possa ter sido lesada na
sua capacidade de afectar os bens em causa a outros usos e de assim os poder empregar para satisfazer
as atribuições a seu cargo, mas nunca poderia pretender cobrar regularmente uma taxa, razão por que
estamos, assim, perante um tributo que não é exigível, nem devido por ser nulo,
A entidade recorrida não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso, uma vez que a sentença recorrida é nula por omissão de pronúncia, ordenando-se,
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assim e em consequência, a devolução dos autos ao tribunal recorrido para apreciação das questões
sobre as quais foi omitida essa pronúncia.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) A “LISBOAGÁS GDL - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE LISBOA,
S.A.”, é concessionária do serviço público da rede de distribuição regional de gás natural de Sintra,
nos termos do Decreto-Lei n.º 33/91, de 16 de Janeiro (cfr. art. 14º da petição inicial e documento 39
junto à p.i.;
B) Através dos ofícios nºs 11985/2007, 12020/2007, 12168/2007, 12196/2007, 12029/2007,
12119/2007, 12183/2007, 11931/2007, 11797/2007, 11717/2007, 11825/2007, 11771/2007, 11963/2007,
11980/2007, 12153/2007, 12190/2007, 12025/2007, 12134/2007, 12201/2007, 11783/2007, 11938/2007,
11919/2007, 12054/2007, 11988/2007, 12068/2007, 12002/2007, 11875/2007, 11892/2007, 11864/2007,
11838/2007, 11860/2007, 11817/2007, 11840/2007, 11840/2007, 11789/2007, 11908/2007, 12207/2007,
a Câmara Municipal de Sintra notificou a impugnante para proceder ao pagamento do montante global
de € 43.131,56, relativa a taxas devidas pela ocupação/utilização do subsolo municipal, prevista no
n.º 2.2 do art. 29º da Tabela de Taxas e Licenças em vigor para o município de Sintra para o ano de
2007 (cfr. fls. 42 a 149).
C) Em 18/05/2007 a impugnante deduziu reclamação graciosa contra as liquidações referidas em
B), ao abrigo do art. 16º, n.º 2 da lei n.º 53- E/2006, de 29/12 (cfr. doc. fls. 166)
D) A reclamação referida na alínea C) foi indeferida por deliberação da Câmara Municipal de
Sintra de 11/07/2007, conforme documentos de fls. 151 a 165 dos autos.
E) A impugnante foi notificada do indeferimento da reclamação graciosa através do ofício
n.º 25201/2007, de 13/07/2007 (cfr. fls. 150 dos autos).
F) A presente impugnação foi deduzida em 11/09/2007 (conforme carimbo aposto a fls. 3 dos
autos).
3 – Comecemos pela apreciação da questão da nulidade da sentença por omissão de pronúncia
arguida 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, na motivação e nas
conclusões do recurso que a sentença recorrida não se pronunciou sobre as seguintes questões jurídicas,
oportunamente suscitadas na petição inicial da impugnação judicial:
a) violação do princípio da igualdade;
b) a natureza da concessão levando à transferência das prerrogativas da autoridade para o concessionário;
c) a natureza do serviço público subjacente à actividade prestada afectando bens públicos à sua
função própria;
d) a extensão de competências presente na Lei do Orçamento de Estado de 2004;
e) a violação das atribuições do Estado Concedente.
E tem razão a ora recorrente.
Sobre tais questões nada se disse na sentença recorrida, que tratou, apenas, de saber se o tributo
tem a natureza de taxa ou imposto.
Pelo que, tendo sido omitido o dever de apreciar essas identificadas questões, há, assim, que
proceder à sua apreciação.
Assim sendo, a sentença recorrida padece de nulidade, nos termos dos artºs 668º, n.º 1, alínea d)
do Código de Processo Civil e 125º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
4 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso e, em consequência,
anular a sentença recorrida e ordenar a baixa do processo à 1ª instância para reforma da sentença, ficando,
assim, prejudicado o conhecimento das restantes questões que constituem o objecto do recurso.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.
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Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
IVA. Direito à dedução do imposto suportado. Ampliação da matéria de facto.
Sumário
I — O direito à dedução do imposto suportado a montante, constitui característica
fundamental do sistema comum do IVA, essencial para garantia da neutralidade
do imposto e “peça-chave” do seu funcionamento, pelo que não pode excluir-se tal
direito pelo facto de a declaração primariamente entregue ter sido substituída por
outra, eventualmente incorrectamente preenchida mas procurando conformar-se
com o novo enquadramento da actividade do contribuinte feita pela Administração
tributária.
II — Nem a legislação comunitária, nem o Código do IVA prevêem que o contribuinte
seja privado do exercício do direito à dedução nesses casos, pelo que necessário
se afigura apurar, através da ampliação da matéria de facto a levar a cabo pela
primeira instância, se as liquidações adicionais impugnadas desconsideraram ou
não, e em caso afirmativo em que medida, o direito à dedução do IVA suportado
pelo sujeito passivo.
Processo n.º 199/09-30.
Recorrente: CITUR – Agência de Viagens e Turismo, Transportes Nacionais e Internacionais de
Passageiros, SA
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – CITUR – Agência de Viagens e Turismo, Transportes Nacionais e Internacionais de Passageiros,
S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário
de Lisboa de 31 de Dezembro de 2007, que julgou improcedente a impugnação por si deduzida de
liquidações de IVA, no montante de 35.252.15$00 (€ 175.837,01) e juros compensatórios no montantes
3.080.569$00 (15.365,81), apresentando as seguintes conclusões:
A. A sentença proferida pelo tribunal “a quo” considerou improcedente a impugnação deduzida
pela ora Recorrente por entender que não se verifica o vício de violação da lei dos artigos 19.º,
n.º 1, alínea a), 20.º, n.º 1, alínea a) do Código do IVA, em virtude do disposto no artigo 22.º, n.º 4,
também do CIVA e dos artigos 8.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 229/95 e ainda do artigo 35.º da LGT.
De facto,
B. Considerou que ao caso era aplicável o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 229/95, de 11 de Setembro, que regula a apresentação das declarações periódicas de substituição e apenas permite tomar
em conta as regularizações a crédito de períodos anteriores em declarações apresentadas no prazo
legal. Todavia,
C. A situação “sub judice” não se enquadra nesta disposição legal, uma vez que nas declarações
de substituição foi deduzido, quanto à parte impugnada, o imposto suportado nos “inputs” relativos ao
próprio período de imposto, conforme o documento n.º 13 junto à impugnação judicial e não o excesso
a reportar ou a regularização de créditos reportados de períodos anteriores.
D. A Administração Tributária confundiu, nas liquidações impugnadas, o imposto suportado
nos próprios períodos de imposto com o excesso de imposto a reportar de períodos anteriores ou com
crédito de imposto apurado em declarações de substituição.
E. No mesmo vício de raciocínio incorreu aliás douta sentença recorrida, como se vê das normas
invocadas para a sua fundamentação que não têm aplicação no caso “sub judice”. De facto,
F. O n.º 4 do art. 22.º do CIVA aplica-se ao excesso das deduções a reportar para os períodos
seguintes – o que não é o caso.
G. Também o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 229/95 não é aplicável a este caso concreto que não diz
respeito a excessos a reportar nem a regularização a crédito transportados de períodos anteriores.
H. Não se trata de créditos apurados em declarações periódicas apresentadas depois do terminado
o prazo previsto no artigo 40.º do CIVA.
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I. Tão pouco respeita a créditos resultantes de declarações periódicas de substituição apresentadas fora do prazo.
J. Não é aplicável o n.º 2 do art. 14.º do citado Decreto-Lei n.º 229/95 que manda suspender a
dedução prevista no n.º 4 do art. 22.º do CIVA até à comunicação da decisão que recai sobre o pedido
de reembolso. Por consequência,
K. Nenhum dos fundamentos invocados na sentença pode colher, pelo que a mesma não se pode
manter na ordem jurídica e deve ser substituída por outra que defira o pedido, ao abrigo da garantia
constitucional consagrada no n.º 3 do artigo 103.º da Constituição da República Portuguesa de ninguém
ser obrigado a pagar imposto cuja liquidação e cobrança não se façam nos termos da lei.
L. No que concerne aos juros compensatórios não se verificam os pressupostos do art. 35.º da LGT,
uma vez que o imposto, na parte impugnada, não é devido e não foi por culpa imputável à Recorrente
que se verificou atraso na liquidação. De facto,
M. A ora recorrente vinha considerando isentos de IVA os débitos aos operadores estrangeiros.
N. O seu procedimento não vinha sendo questionado pela A.T. que deferiu as suas reclamações sobre a mesma matéria quanto aos anos de 1994 a 1996 e lhe devolveu os reembolsos de IVA
solicitados até ao esclarecimento da sua situação tributária através da Informação n.º 001767, de
30/09/1999, da Direcção de serviços do IVA em que foi efectuado novo enquadramento em sede de
IVA das suas actividades, tendo-se decidido pela sua sujeição a IVA no regime normal (informação,
fls. 3 e 4).
O. Não pode, pois, formular-se em juízo de censura ou de culpa sobre a actuação da ora recorrente e, sem esse pressuposto, não é legítima a exigência de juros compensatórios conforme o n.º 1 do
artigo 35.º da LGT.
P. Devem, pois, ser anulados também os juros compensatórios quanto à parte impugnada por não
serem devidos e quanto à parte não impugnada porque o atraso não é imputável ao sujeito passivo.
TERMOS EM QUE, deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, revogar-se
a sentença proferida pelo tribunal “a quo” anulando-se a liquidação da importância de € 175.837,01
de IVA do ano de 1999 por violação dos artigos 19.º, n.º 1, 20.º, n.º 1 do Código do IVA e os juros
compensatórios no montante de € 15.365,81 respeitante ao mesmo período de imposto por violação
do art. 35.º da Lei Geral tributária, e, em ambos os casos, do n.º 3 do artigo 103.º do CRP.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos termos
seguintes:
Alega o recorrente Citur que relativamente liquidações de IVA referidas no ponto 1 não foram
tomadas em consideração as deduções de imposto suportado a montante e foram indevidamente exigidos juros compensatórios pelo atraso nas liquidações.
E que o disposto nos arts. 22º n.º 4 do CIVA e 8º do Decreto-Lei n.º 229/95 não é aplicável ao
caso subjudice que não diz respeito a excessos a reportar nem a regularizações a crédito transportadas
de períodos anteriores.
Sublinha ainda que não se trata de créditos apurados em declarações periódicas apresentadas
depois de terminado o prazo previsto no art. 40º do CIVA, nem tão pouco a situação respeita a créditos
resultantes de declarações periódicas de substituição apresentadas fora do prazo.
Conclui também que não é aplicável o n.º 2 do artigo 14º do citado Decreto-Lei n.º 229/95 que
manda suspender a dedução prevista no n.º 4 do art. 22º do CIVA até à comunicação da decisão que
recai sobre o pedido de reembolso.
Afigura-se-nos que carece de razão e que a sua posição não pode subsistir face à matéria de
facto levada ao probatório.
Resulta do probatório que a liquidação adicional teve origem em declarações de substituição
das anteriormente apresentadas, as quais se consideraram inexactas em face da informação do SIVA
sobre o enquadramento da actividade da recorrente.
Daí que ao caso subjudice fosse aplicável o processo de regularização dos erros praticados no
preenchimento das declarações, regulamentado pelo Decreto-Lei 229/95 de 11 de Setembro, nomeadamente o seu artº 8 n.º 1 que dispõe que os excessos a reportar, bem como as regularizações a crédito, transportados de períodos anteriores, só serão tidos em conta quando incluídos em declarações
periódicas apresentados dentro do prazo legal.
Ora, a liquidação adicional foi efectuada tendo também em conta o que a impugnante e ora
recorrente já tinha apurado e declarado inicialmente. (cf. ponto k) do probatório).
Assim, e como bem se sublinha no parecer de fls. 177, se na primeira declaração foram inscritos
valores que originaram crédito de imposto usado no período de reembolso ou no período seguinte e nas
declarações de substituição os valores indicados originaram um débito, então há que repor o crédito
indevidamente usado e pagar o débito evidenciado.
A sentença recorrida procedeu, pois, a correcto enquadramento jurídico da matéria de facto
apurada, pelo que não merece censura.
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Termos em que somos de parecer que o recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se
o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São duas as questões a decidir. A primeira, a de saber se as liquidações adicionais notificadas ao
contribuinte procedem ao legal apuramento do imposto devido. A segunda, a de saber se há fundamento
legal para a exigibilidade dos juros compensatórios liquidados.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto de recurso foram dados como provados
os seguintes factos:
A) A impugnante exerce a actividade de “Agência de viagens e turismo” CAE 063300.
B) A impugnante para efeitos de IVA encontra-se enquadrada no regime normal mensal.
C) A impugnante no ano de 1999 apresentou a respectivas declarações de IVA (modelo A) onde
apurou crédito de imposto e solicitou o reembolso de IVA no período de 99/03 no montante de Esc.
9.000.000$00 (€ 44.891,81) que foi emitido para compensar dívidas do mesmo imposto nos termos do
art.º 83.º-B do CIVA.
D) Os reembolsos solicitados pela impugnante nos períodos 97/11, 98/04, 98/10, 98/11 e 99/03 no
valor total de € 214.483,10 foram emitidos nos termos do art. 83.º B do CIVA para compensar dívidas
no processo de execução fiscal n.º 3263-01/102096.0, e os restantes créditos transitaram sucessivamente
para períodos seguintes a crédito.
E) Na sequência de pedidos de reembolsos de IVA, no ano de 1997 a impugnante foi objecto de
correcções em sede de IVA ao exercício de 1997, tendo sido solicitado aos serviços de Administração
do IVA o enquadramento da actividade da impugnante uma vez que esta considerava os débitos aos
operadores/agências estrangeiras isentas daquele imposto.
F) A Direcção de serviços do IVA através da informação n.º 001767, de 30/09/1999 efectuou o
enquadramento da referida actividade sujeitando-a a imposto nos termos normais considerando que
se tratava de serviços localizados em território nacional, face ao disposto no art. 6.º do CIVA, não
abrangidos por qualquer norma de isenção previstas no CIVA.
G) Na sequência da informação mencionada na alínea anterior a impugnante aceitou o enquadramento proposto na informação da DSIVA e em 25/09/2000 procedeu à entrega de declarações de
substituição de IVA do ano de 1999 (declarações modelo C), relativamente aos períodos 99/01 a 99/06
e 99/08 a 99/12.
H) Não foram enviados, juntamente com as declarações mencionadas na alínea anterior os meios
de pagamento, e foi efectuado um pagamento por conta no valor de Esc. 8.145.346$00 (€ 40.628,81)
em 28/02/2001.
I) Na sequência da apresentação pela impugnante das declarações de IVA, de substituição referidas
na alínea G), foram notificadas as liquidações dos valores de IVA em falta (liquidações adicionais),
cujos montantes a exigir e a forma de determinação são os seguintes:
Liquidações Adicionais
Períod.

Nº

Valor

99 01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00336463
00331113
00331115
00331131
00331117
00331119
00331127
00331121
00331123
00331125
00331129

480.621$
813.471$
1.438.885$
1.539.310$
5.879.964$
11.875.045$
2.789.218$
8.721.127$
5.363.211$
2.379.720$
2.116.918$

Totais . . . . . . . . . . . . . . . .

Declaração de substituição
Valores declarados

385.525$
829.142$
1.304.027$
-18.381$
3.639.100$
8.382.291$
-11.249.426$
1.636.470$
1.207.531$
254.201$
-350.655$

43.397.500$

J) Na sequência da apresentação pela impugnante das declarações de IVA, de substituição referidas na alínea G), foram notificadas, à ora impugnante, as liquidações de juros compensatórios
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devidos pelo retardamento das liquidações de IVA, cujos montantes a exigir e a forma de determinação
são os seguintes:
Liquidações de juros compensatórios
Períod.

Nº

Valor

99 01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 03. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 05. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 08. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 09. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00336464
00331114
00331116
00331132
00331118
00331120
00331128
00331122
00331124
00331126
00331130

52.078$
82.996$
139.079$
139.339$
497.300$
938.291$
187.221$
535.214$
298.283$
118.204$
92.564$
3.080.569$

K) A AT calculou as liquidações adicionais mencionadas na alínea I) entre a diferença entre o
imposto apurado nas declarações de substituição e o imposto que havia sido apurado nas declarações
substituídas.
L) Em 15/01/2001 a impugnante deduziu reclamação graciosa das liquidações mencionadas na
alínea I) e J).
M) Em 14/01/2003 foi proferido pelo Director de Finanças de Lisboa que indefere a reclamação
Graciosa apresentada pela impugnante com fundamento na informação de 25/02/2003 cujo teor aqui
se dá por inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais.
6 – Apreciando
6.1 Da legalidade das liquidações adicionais impugnadas
A sentença recorrida (a fls. 183 a 192 dos autos) julgou improcedente a impugnação das liquidações adicionais deduzida pela ora recorrente por ter entendido que o procedimento seguido no apuramento do valor do imposto a pagar respeitou todos os normativos legais, pois que procedeu em todas
as situações ao cálculo da diferença entre o novo valor do apuramento declaração de substituição e
o valor do apuramento da declaração substituída (cfr. a sentença recorrida a fls. 188 dos autos), procedimento este que seria o devido, nos termos do n.º 4 do artigo 22.º do CIVA e dos artigos 8.º e 14.º,
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 229/95, de 11 de Setembro, e do qual resulta que sempre que a declaração
de substituição seja apresentada fora do prazo estabelecido no artigo 40.º do Código do IVA, haverá
que considerar que devem subsistir dois apuramentos a que corresponderão duas liquidações e não,
como pretende a recorrente, considerar apenas os valores emergentes da declaração de substituição
(cfr. sentença recorrida, a fls. 188 a 190 dos autos).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos
e supra transcrito pronuncia-se no sentido de que a sentença recorrida procedeu a um correcto enquadramento jurídico da matéria de (f)acto apurada, pois que tendo a liquidação adicional origem em
declarações de substituição das anteriormente apresentadas e sendo aplicável o processo de regularização dos erros praticados no preenchimento das declarações, regulamentado pelo Decreto-Lei
229/95 de 11 de Setembro, nomeadamente o seu artº 8 n.º 1, a liquidação adicional foi efectuada tendo
também em conta o que a impugnante e ora recorrente já tinha apurado e declarado inicialmente (cf.
ponto k) do probatório).
Não se conforma com o decidido a recorrente, que alega, no que às liquidações adicionais respeita,
que foram violados os normativos do artigo 19.º, n.º 1, alínea a), do artigo 20º, n.º 1, alínea a), do
artigo 22.º, n.º 4 do Código do IVA (…), nas quais não foram tomadas em consideração as deduções
do imposto suportado a montante (…) – (cfr. as alegações de recurso a fls. 203 dos autos e respectiva
conclusão A supra transcrita).
Vejamos.
As duas primeiras normas do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) alegadamente
violadas pela sentença recorrida na perspectiva da recorrente, são normas que conferem o direito à
dedução do imposto suportado a montante, mecanismo este que, incontestavelmente, se afigura como
característica fundamental do sistema comum do IVA, essencial para garantia da neutralidade do
imposto e que constitui “peça-chave” do seu funcionamento (cfr., entre nós, CLOTILDE CELORICO
PALMA, «IVA – Algumas notas sobre os limites das exclusões do direito à dedução», in Estudos de
Imposto sobre o Valor Acrescentado, Coimbra, Almedina, 2006, pp. 139/161).
Não pode, deste modo, excluir-se tal direito à dedução pelo facto de a declaração primariamente
entregue ter sido substituída por outra, eventualmente incorrectamente preenchida mas procurando

1129
conformar-se com o novo enquadramento da actividade do contribuinte feita pela Administração
tributária. Nem a legislação comunitária, nem o Código do IVA prevêem que o contribuinte legitimamente seja privado do exercício do direito à dedução nesses casos, e as exclusões a esse direito devem
ser interpretadas restritamente, como se firmou no Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias Metropol, de 8 de Janeiro de 2002 (processo C-409/99).
Não é, contudo, certo, se o apuramento do imposto devido feito pela Administração tributária
através das liquidações adicionais impugnadas desconsiderou ou não, e em caso afirmativo em que
medida, o direito à dedução do IVA suportado pelo sujeito passivo. E também não resulta da sentença
recorrida se tal direito ficou ou não prejudicado, designadamente por aplicação do disposto no artigo 8.º
Decreto-Lei n.º 229/95, de 11 de Setembro. Entende o recorrente que sim, e entende este Tribunal que
é necessário que tal facto se apure, para aferir da legalidade das liquidações oficiosas impugnadas,
pois não resulta do probatório nem dos documentos junto aos autos certezas quanto a ter sido ou não
considerado o direito à dedução.
Haverá assim que revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à primeira instância para
ampliação da matéria de facto, sendo essencial que aí se apure se as liquidações adicionais impugnadas
desconsideraram ou não o direito à dedução do imposto, e em caso afirmativo em que medida, para
que se possa depois julgar da legalidade das liquidações questionadas.
Prejudicado fica o conhecimento da questão dos juros compensatórios, pois pressupõem a prévia
determinação do montante do imposto legalmente devido.
O recurso merece provimento.
- 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 sentença recorrida e ordenando a baixa dos autos à primeira instância para ampliação da matéria de facto, devendo
apurar se as liquidações impugnadas desconsideraram ou não o direito à dedução do imposto, e em
caso afirmativo em que medida.
Custas a final.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho (vencido
nos termos do voto expresso pelo Sr. Consº. Jorge Lino no acórdão de hoje, proferido no recurso
n.º 268/09) — António Calhau.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
IRC. Autoliquidação. Forma processual adequada para reagir contra os seus erros.
Impugnação judicial. Revisão do acto tributário.
Sumário:
A impugnação judicial, depois de deduzida reclamação graciosa prévia e não o pedido
de revisão do acto tributário, é a forma processual adequada para reagir contra
os erros da autoliquidação, nos termos do disposto nos artºs 95º da LGT e 131º do
CPPT.
Processo n.º 235/09-30.
Recorrente: Asseca Compra e Venda de Imóveis Unipessoal, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Asseca Compra e Venda de Imóveis Unipessoal, 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 autoliquidação de IRC, relativo ao exercício de 2005,
no montante de € 117.870,45, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) A douta sentença recorrida julgou a impugnação improcedente por considerar não ser esta o
meio adequado para anular a liquidação de IRC objecto da mesma;
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B) A impugnação foi deduzida com base no indeferimento tácito de reclamação graciosa, nos
termos do disposto no artigo 131º do CPPT;
C) Quer a reclamação, quer a impugnação deduzida foram-no nos prazos legais a que alude este
normativo;
D) O fundamento da impugnação é o erro na autoliquidação de IRC relativa ao ano de 2005;
E) Tal impugnação, nos termos do n.º 1 do citado artigo 131º é obrigatoriamente precedida de
reclamação graciosa e apenas pode ser deduzida em caso de indeferimento expresso ou tácito daquela
reclamação;
F) Os meios processuais utilizados pela aqui recorrente são os previstos no citado artigo 131º e,
como tal, são os adequados a fazer valer a sua pretensão de anulação da liquidação (autoliquidação)
que efectuou;
O) Pelo que mal andou a douta sentença recorrida ao julgar como meio adequado para fazer valer
tal pretensão o procedimento de revisão de acto tributário nos termos do artigo 78º da LGT, excluindo,
assim, a adequação dos meios utilizados pela aqui recorrente;
H) Tendo a douta sentença recorrida assim declarado a impugnação improcedente em violação do
disposto na lei, subtraindo à impugnante a possibilidade de lhe ser administrada justiça.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
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 fixou a seguinte matéria de facto:
1- A Asseca, Compra e Venda de Imóveis Unipessoal, Ldª, exerce a actividade de “Compra e
Venda de Imobiliários — CAE 70120”, encontrando-se tributada pelo Serviço de Finanças de Tavira
(fls. 12 a 14, dos autos)
2- Em 15-10-2004, por escritura lavrada no 2º Cartório Notarial de Loulé, pelo preço de €
673.400,00, a Asseca, Compra e Venda de Imóveis Unipessoal, Ldª, adquiriu o lote de terreno para
construção, situado em Bela Fria, freguesia da Santiago, Concelho de Tavira, inscrito na matriz predial
sob o artº 3287, com o valor patrimonial de € 151.359,62 (fls. 21 a 24, dos autos).
3- A aquisição foi contabilizada pela “Asseca, Compra e Venda de Imóveis Unipessoal, Ldª”, pelo
preço de compra e demais encargos, ou seja, pelo preço total de € 798.539,74, englobando o valor da
aquisição, referido em 2), acrescido do IMT pago no valor de € 103.201,15 e de € 21.938,54, referente
a escritura e registos (fls. 26, dos autos).
4- A impugnante apresentou Modelo 1, do IMI, referente à aquisição referida em 2), no seguimento
do qual foi, o referido imóvel, avaliado em € 1.587.710,00, valor que foi notificado à impugnante em
Janeiro de 2006 e tornou-se definitivo em Fevereiro de 2006 (fls. 68, 69, dos autos).
5- Em resultado dessa avaliação, referida em 4) foi liquidado IMT adicional no valor de € 59.430,15
e Imposto de Selo no valor de € 7.314,48 (fls. 68, 69, dos autos).
6- Em 2006-05-24, a impugnante apresentou a declaração, Modelo 22, referente ao exercício de
2005, apresentando um lucro tributável de € 459.982,24 e total de imposto a pagar € 117.665,31 (fls.
15vº e 16vº, dos autos).
7- Em 2007-09-10 a impugnante apresentou declaração de substituição Modelo 22 de IRC, relativa ao mesmo exercício referido em 6), na qual declarou um prejuízo fiscal de € 388.612,21 (fls. 20
e 21, do PA apenso).
8- Em 2005-10-28 o lote de terreno referido em 2) foi vendido pelo preço de € 1.480.000,00 (fls.
56 a 59, dos autos).
9- A impugnante apresentou reclamação graciosa em 2007-09-11, a qual não foi concluída no
prazo de 6 meses, presumindo-se o seu indeferimento tácito em 2008-03-11 (conforme carimbo aposto
no rosto de fls. 1 da PI da reclamação graciosa junta ao PA).
12- Na qual pedia a anulação o IRC no montante de € 117.870,45, do ano de 2005 (fls. 5 e 6 da
PI da reclamação graciosa Junta ao PA.
8- A impugnação deu entrada em 09-04-2008, neste Tribunal.
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se a forma processual
adequada para reagir contra ao acto de autoliquidação dos autos é a impugnação judicial ou o pedido
de revisão do acto tributário.
Entendeu o Mmº Juiz na sentença recorrida que o meio processual adequado era o pedido de revisão do acto tributário, já que “incumbia ao sujeito passivo ter procedido logo à correcção no Modelo
22 do IRC do ano de 2005, a apresentar até 31-05-2006. Contudo essa correcção só veio a ser feita na
declaração de substituição, modelo 22 e relativa ao mesmo exercício, entregue apenas em 2007-09.10…a
qual não deu origem a liquidação porquanto nada houve a liquidar…
Assim a Administração Tributária procedeu correctamente à liquidação dos rendimentos da impugnante perante a declaração apresentada em 2006, ou seja, após a entrega da declaração de rendimentos
Modelo 22…e entregue dentro do prazo legal…
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Porém, tal declaração não continha as correcções que agora a impugnante vem apresentar em
2007-09-10 na declaração de substituição Modelo 22 de IRC, correspondente ao mesmo exercício…
A impugnante poderia ter impugnado a liquidação em 2006…
Bem como podia, perante a inércia da AF, requerer a revisão da matéria tributária, tendo em conta
que a declaração de substituição apresentada em 2007-09-10, a qual foi entregue em prazo…
Nestes autos o que está em causa é precisamente o acto de liquidação referente ao exercício de
2005 e o meio processual adequado é o pedido de revisão do acto tributário, a que alude o artº 78º da
LGT…
Não pode o Tribunal substituir-se à AF, corrigindo a autoliquidação anteriormente efectuada,
perante a apresentação de declaração de substituição…”.
Nas suas alegações de recurso, continua a impugnante, ora recorrente, a defender que os meios
adequados para fazer valer a sua pretensão de anulação da liquidação (autoliquidação) que efectuou são
a reclamação graciosa e a impugnação judicial, nos termos do disposto no artº 131º do CPPT, já que,
quer uma, quer outra foram deduzidas nos prazos legais a que alude este normativo.
Vejamos se lhe assiste razão.
4 – Desde logo há que realçar que não vem posta em causa pelas partes, nem na sentença recorrida,
a tempestividade da reclamação graciosa e da impugnação judicial deduzidas.
Por outro lado, importa também referir e como resulta da petição inicial, que aquilo que aqui está
em causa é tão só o erro da autoliquidação quanto à quantificação do lucro tributável.
Posto isto e descendo ao caso dos autos, é patente que o raciocínio seguido pelo Mmº Juiz “a
quo” não está correcto.
Com efeito, dispõe o artº 95º, n.º 1 da LGT que “o interessado tem o direito de impugnar ou
recorrer de todo o acto lesivo dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, segundo as formas
de processo prescritas na lei”.
E no seu n.º 2, alínea a) considera como actos lesivos, nomeadamente, a liquidação de tributos,
considerando-se também como tal para efeitos da presente lei os actos de autoliquidação.
Por sua vez, estabelece o artº 131º, n.º 1 do CPPT que, “em caso de erro na autoliquidação, a
impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa dirigida ao dirigente do órgão
periférico regional da administração tributária, no prazo de 2 anos após a apresentação da declaração”.
E acrescenta no seu n.º 2 que “em caso de indeferimento expresso ou tácito da reclamação, o contribuinte poderá impugnar, no prazo de 30 dias, a liquidação que efectuou, contados, respectivamente,
a partir da notificação do indeferimento ou da formação da presunção do indeferimento tácito”.
Daqui resulta, assim, que está legalmente assegurada a impugnação judicial em caso de erro da
autoliquidação dos tributos, como decorre expressamente do n.º 2, alínea a) do predito artº 95, desde
que cumpridos os formalismos prescritos na lei e que são os do citado artº 131º do CPPT, concretamente
a reclamação necessária prévia.
Sendo assim, nos casos em que não tenham sido levadas em consideração, pela administração
tributária, as correcções sugeridas pela impugnante, não se justifica que seja efectuado pedido de revisão ou mesmo a revisão oficiosa, quanto a essa questão, uma vez que a mesma seria apreciada nessa
reclamação graciosa ou na subsequente impugnação do seu indeferimento, formando-se nesses meios
processuais uma decisão definitiva dessa questão.
Acresce que, como se escreve no Acórdão desta Secção do STA de 15/4/09, in rec. n.º 65/09, 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…
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»”.
Daqui ressalta que, “se o contribuinte reage, questionando a legalidade de um acto tributário, no
prazo da impugnação administrativa, através de um pedido de revisão desse acto, deverá ser dada à
sua pretensão o tratamento de uma reclamação graciosa, designadamente a nível dos efeitos no caso
de reconhecimento da ilegalidade imputada pelo contribuinte”.
Assim, não gozando a reclamação graciosa e o pedido de revisão de qualquer autonomia, pois são
idênticas, é indiferente que a recorrente se socorra de uma ou outra forma processual para fazer valer
a sua pretensão, pois quer opte por uma ou por outra, sempre e necessariamente, lhes há-de seguir a
impugnação judicial, como decorre do disposto no predito artº 95º, n.º 2, alínea a), desde que cumpridos
os formalismos prescritos no citado artº 131º do CPPT.
Assim, só nos casos em que não é reconhecido ao pedido de revisão do acto tributário previsto
no artº 78º da LGT os efeitos próprios de uma reclamação, ele não deverá como tal ser considerado,
designadamente para efeitos do artº 131º do CPPT.
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5 – Por outro lado, não se diga, como se faz na sentença recorrida, que a recorrente podia logo,
em 2006, ter deduzido impugnação.
É certo que o contribuinte não está impedido de impugnar a autoliquidação. Tem é que reclamar
previamente, uma vez que, no caso de autoliquidação, não há um acto da administração que seja imediatamente impugnável, mas sim um acto voluntário do contribuinte e a via contenciosa só se abre depois
de deduzida essa reclamação prévia, a fim de que seja proferido um acto ou se ficcione essa prática,
no caso de indeferimento tácito, como resulta do predito artº 131º do CPPT.
E tal só veio a acontecer posteriormente, ou seja, em 11/9/07 (vide n.º 9 do probatório).
Por último, sempre acrescentaremos que também não colhe o argumento que o Mmº Juiz “a quo”
pretende retirar do disposto no artº 97º, n.º 1, alínea d) do CPPT.
Com efeito, a autoliquidação mais não é do que a liquidação feita pelo sujeito passivo, seja ele
o contribuinte directo, o substituto legal ou o responsável legal (artºs 82º, 84º e 18º da LGT), pois
o procedimento de liquidação só se há-de instaurar com as declarações dos contribuintes (artº 59º
do CPPT).
Assim sendo, é evidente que o pedido, na impugnação judicial entretanto deduzida, não tem que
deixar de ser a nulidade da liquidação (autoliquidação) impugnada.
E tal não significa, neste caso, que o tribunal se substitua à administração tributária para corrigir
a autoliquidação anteriormente executada, perante a apresentação da declaração de substituição, já que
e por um lado, com a decisão a proferir o Tribunal não corrige a autoliquidação, mas apenas a anula
e, por outro, quando é detectada pela AF uma situação em que o sujeito passivo não declarou factos
tributários ou foi liquidado inicialmente imposto em montante inferior ou superior ao devido, nada
impede que esta proceda a uma nova liquidação oficiosamente.
Deste modo, não pode deixar de proceder a pretensão da recorrente, ao invés do que se entendeu
na sentença recorrida.
Concluímos, assim, que a forma processual adequada para reagir contra os erros da autoliquidação
(liquidação) dos autos é a impugnação judicial e não o pedido de revisão do acto tributário, depois de
aberta a via contenciosa.
6 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância, a fim de conhecer do
mérito da impugnação judicial deduzida, se a tal outra razão não obstar.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial.
Sumário
Cumulando-se em petição de impugnação pedido de anulação das liquidações de
imposto com fundamento na caducidade do direito à liquidação, com pedido de
anulação do acto de reversão, haverá que determinar, não o indeferimento liminar
da petição, mas o prosseguimento do processo para conhecimento da ilegalidade
da liquidação, por ser esse pedido compatível com a forma de processo utilizada
[cfr. o artigo 193.º, n.º 4 do CPC; neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, Código
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e Comentado, vol. II, 5.ª ed.,
Lisboa, Áreas Editora, 2007, p. 116 e o Acórdão deste Tribunal de 11 de Fevereiro
de 2008 (rec. 875/08)].
Processo n.º: 242/09-30.
Recorrente: João Miguel de Almeida Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª Srª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – João Miguel de Almeida Santos, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de 9 de Outubro de 2008, que indeferiu
liminarmente a petição inicial de impugnação que apresentou contra a citação (reversão) dos serviços
de Finanças de Coimbra-1, pelo não pagamento de €: 7.607,02€ de IRC, juros e coimas por parte da
responsável originária Medicalab – Material Médico e Laboratorial e Acessórios de Farmácia, Lda.,
apresentando para tal as seguintes conclusões:
a) o responsável subsidiário tem o direito de impugnar a liquidação da dívida cuja responsabilidade
lhe é imputada, nos mesmos termos que o devedor principal;
b) a relação dos fundamentos expressa nas várias alíneas do art. 99.º do C.P.P.T. não é exaustiva;
c) por isso, o impugnante tem fundamento para impugnar mesmo quando o alegado não caiba em
qualquer nas alíneas do art. 99.º do C.P.P.T.;
d) é o caso, por exemplo, de qualquer ilegalidade;
e) constitui ilegalidade, qualquer ofensa de princípios ou normas jurídicas aplicáveis;
f) como é o caso do alegado no petitório impugnativo, ou seja,
I. a caducidade do direito à liquidação;
II. a violação do direito de audiência prévia;
III. a falta ou nulidade da citação/falta de fundamentação;
IV. inconstitucionalidade do acto administrativo (decisão da AT) de Reversão
V. e a falta de responsabilidade do impugnante na ocorrência que deu origem à instauração de
execução contra a originária devedora e, por reversão, ao próprio impugnante.
g) Ou ainda que os invocados de I a IV não fossem atendíveis, ou não fosse permitida a cumulação, pelas razões que o Tribunal “a quo” invoca, sempre se teria de atender em sede de impugnação,
ao factualismo alegado em V da petição inicial.
Termos em que, nos melhores de Direito e com o suprimento de Vossas Excelências, deve o presente Recurso ser provido e, consequentemente, ser revogada a sentença a quo, vindo a ser retomada a
tramitação processual adequada, assim se fazendo, a mais serena, sã e objectiva Justiça!
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Decisão que indeferiu liminarmente e em parte a P.I. e julgou verificado erro na forma
de processo, na parte em que pede a nulidade de todos os procedimentos executivos, incluindo a reversão.
Exposição de Motivos
O recorrente, na qualidade de responsável subsidiário, pretende impugnar liquidação de dívida,
cuja responsabilidade lhe é imputada, nos mesmos termos que o devedor principal.
A decisão recorrida entendeu que, apesar do anúncio pelo recorrente, de impugnação de liquidação,
nenhum dos vícios apontados são dirigidos a qualquer liquidação, mas antes a actos posteriores a estes
ou a fundamentos de oposição à execução. Por isso, além de declarar inepta a P.I. na parte em que pede
a anulação de liquidações, indeferindo-a liminarmente, julgou verificado erro na forma de processo na
parte em que se pede a nulidade de todos os procedimentos executivos, incluindo a reversão.
Aderimos a este entendimento, pois tanto na P.I., como na P.I. corrigida, fica claro que aquilo
que o recorrente pretende impugnar judicialmente é a decisão de reversão dos serviços de Finanças
de Coimbra – 1, quando o meio adequado para reagir contra aquela decisão seria a oposição, regulada
nos artigos 203.º e seguintes do C.P.P.T. Na verdade não são apontados vícios a quaisquer liquidações
a serem objecto de apreciação no processo de impugnação.
O recorrente apenas não terá lançado mão daquele meio, por ter deixado passar o prazo de 30
dias, a que alude a alínea a) do n.º 1 do artigo 203 do C.P.P.T.
Conclusão
A decisão recorrida deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 3 - Questões a decidir
São duas as questões a decidir: a de saber se a petição de impugnação apresentada pelo ora recorrente deve ser liminarmente indeferida por inepta e, noutra parte, por ocorrer erro na forma de processo
insusceptível de “convolação”.
4 – Apreciando
5.1 Da ineptidão de petição inicial
A sentença recorrida julgou inepta a petição inicial de impugnação apresentada pelo ora recorrente
«na parte em que se pede a anulação das liquidações identificadas no ponto II daquele douto articulado»,
indeferindo-a liminarmente por incongruência, pois, entende o tribunal o pedido, naquele segmento,
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não está de acordo com os fundamentos, visto que se pede a anulação de liquidações com base em
vícios de actos diversos que lhe são posteriores e que, por isso, não afectam a sua legalidade (cfr. a
sentença recorrida a fls. 93 dos autos).
Sendo a ineptidão da petição inicial vício gerador de nulidade processual de conhecimento oficioso [artigo 98.º, n.º 1 alínea a) e n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário - CPPT]
importa começar por verificar se a mesma ocorre, pois embora o recorrente não dirija especificamente
nenhuma crítica a este segmento da decisão recorrida, resulta claramente das suas alegações de recurso
que com este entendimento não se conforma.
Vejamos, pois.
Estabelece a alínea a) do n.º 1 do artigo 98.º do CPPT que constitui nulidade insanável do processo
judicial tributário “a ineptidão da petição inicial”, sendo a petição inicial inepta apenas nos casos previstos no n.º 2 do artigo 193.º do Código de Processo Civil (CPC), aplicável ex vi do artigo 2.º alínea
e) do CPPT, ou seja, a) Quando falte ou seja ininteligível a indicação do pedido ou da causa de pedir;
b) Quando o pedido esteja em contradição com a causa de pedir; c) quando se cumulem causas de
pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis.
Da fundamentação da sentença recorrida extrai-se que na interpretação do Meritíssimo juiz “a quo”
os motivos determinantes da ineptidão da petição inicial seriam a cumulação de pedidos substancialmente incompatíveis (alínea c) do n.º 2 do art. 192.º do CPC), pois que aí se refere a impossibilidade
de, no mesmo processo, impugnar a liquidação e a decisão de reversão, sendo a cumulação de tais
pedidos ilegal (cfr. a sentença recorrida a fls. 92, frente, dos autos) e a contradição entre pedido e causa
de pedir (alínea b) do n.º 2 do art. 192.º do CPC), pois que afirma que, no caso, embora se anuncie
pretender impugnar liquidações que agora se identifica e se conclua pedindo a sua anulação «por
vício de violação de lei», nenhum dos vícios imputados são apontados a liquidação alguma», antes se
apontam vícios ao acto de notificação da liquidação, de audiência prévia antes da reversão e do próprio
acto de reversão (cfr. a sentença recorrida a fls. 92, verso, dos autos).
No que se refere à impossibilidade de cumulação de pedidos de anulação das liquidações
de imposto com pedido de anulação do acto de reversão, cumpre dizer que, se fosse esse o caso,
dever-se-ia determinar não o indeferimento liminar da petição mas o prosseguimento do processo
para conhecimento da ilegalidade da liquidação, por ser esse pedido compatível com a forma de
processo utilizada [cfr. o artigo 193.º, n.º 4 do CPC; neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, Código
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e Comentado, vol. II, 5.ª ed., Lisboa, Áreas
Editora, 2007, p. 116 (nota 17 ao art. 165.º do CPPT) e o Acórdão deste Tribunal de 11 de Fevereiro
de 2008 (rec. 875/08)].
Ora, no caso dos autos, o recorrente alega, entre outros fundamentos próprios da oposição à execução fiscal, «a caducidade do direito à liquidação» (cfr. o ponto I da conclusão f) das suas alegações
de recurso supra transcritas), fundamento este que deve ser conhecido em impugnação judicial, pois
que a liquidação efectuada para além do prazo de caducidade viciada de ilegalidade se torna (pois que
o direito da Administração tributária a liquidar o imposto se extinguiu com o termo do prazo de que
dispunha para a efectuar).
Não devia, pois, a petição inicial de impugnação ter sido julgada inepta, pois que contém um
pedido compatível com a forma de processo utilizada.
Prejudicada fica, pois, o conhecimento da segunda questão suscitada pelo recorrente.
O recurso merece provimento.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida
e ordenando a baixa do processo à primeira instância para conhecimento da impugnação.
Sem custas, pois que a Fazenda Pública não contra-alegou.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. - Isabel Marques da Silva (relatora) - Pimenta do Vale - Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Descrição sumária dos factos.

1135
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 268/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Foto Industrial 2 Laboratório Digital Unipessoal, L.da e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário
de Lisboa, de 8 de Janeiro de 2008, que declarou a nulidade da decisão administrativa de aplicação
de coima aplicada à arguida Foto Industrial 2 Laboratório Digital Unipessoal, Lda., com os sinais dos
autos, apresentando as seguintes conclusões:
1ª - 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 é referido o CIVA na indicação das normas infringidas.
2ª - Faz, portanto, referência à obrigação tributária cujo incumprimento determinou o procedimento contra-ordenacional.
3ª - Aliás, a arguida, no requerimento de recurso refere que «a prática da infracção não ocasiona qualquer prejuízo efectivo à receita fiscal, pois a arguida já liquidou o imposto e os respectivos
juros de mora cobrados …».
4ª - Os requisitos elencados no artº 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.
5ª - Por isso, tais requisitos deverão considerar-se satisfeitos quando as indicações contidas na
decisão sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos.
6ª - Da descrição dos factos constantes da decisão de aplicação da coima foi possível à arguida
perceber não ter apresentado a declaração periódica de IVA no prazo legal, qual o montante e a
data da infracção.
7ª - O que lhe permitiu exercer efectivamente o seu direito de defesa.
8ª - Consequentemente, a decisão que aplicou a coima obedeceu à imposição contida no artº 79º
n.º 1 b) do RGIT.
Nestes termos, e nos mais de direito que V. Exas suprirão deve ser dado provimento ao presente
recurso, revogando-se a sentença recorrida, prosseguindo os autos os seus ulteriores termos como
é de lei e de justiça.
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;
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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 2411/99, 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.
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).
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5 – Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. Em 26 de Junho de 2004 foi levantado auto de notícia contra a ora Recorrente, por violação
do disposto no artigo 26º, n.º 1 e 40º, n.º 1, b) 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 – 3, o processo de contra-ordenação n.º 3085200506013040, em consequência
do qual, pelo despacho de 20.03.2006, objecto deste recurso, foi aplicada coima no montante de €
1.914,28 (cfr. fls. 1C a 3, 6 e 7);
3. 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: 9360,78 Eur.; 2. Valor da prestação tributária entregue: 0 Eur; 3. Valor da prestação tributária em falta: 9360,78; 4. Data de cumprimento da obrigação: 5/5/2004; Período a que respeita
a infracção: 2004/03T; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 17/05/2004; os quais se
dão como provados.
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
Código RGIT artº 114 n.º 2 e 26 n.º 4 do RGIT – Falta entrega prest. tributária dentro prazo (T)
Período Tributação
200403
Data Infracção
2004-05-05
Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do Artº. 7º 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. 6 e 7)
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”
A sentença recorrida, a fls. 39 dos autos, considerou que “na descrição sumária dos factos a decisão recorrida omite, pois, 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 5-5-2004, ou seja, anteriormente à data apontada
como limite para cumprimento da obrigação, não permitindo, desta forma, perceber em que consiste
a alegada infracção”. 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 recorrente Ministério Público que indicando a decisão recorrida 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, 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.
Situação similar à dos presentes autos (divergindo tão só quanto ao momento da infracção e aos
montantes em causa), foi julgada por este Supremo Tribunal por Acórdão do passado dia 29 de Abril
de 2009, proferida no recurso n.º 241/09, também por nós relatado. Entendemos não haver razão para
divergir da decisão então tomada, pois que os factos sub judice são, como dissemos, similares e os
argumentos aí expostos são inteiramente transponíveis para o caso dos presentes autos.
Escreveu-se no citado aresto:
«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

1138
à arguida, pois que os factos que importa descrever, embora sumariamente, na decisão de aplicação
da coima não são outros senão os factos tipicamente ilícitos declarados puníveis pela norma fiscal
punitiva aplicada.
No caso dos autos, a contra-ordenação fiscal imputada à arguida é a do artigo 114.º, n.º 2 do RGIT
(…), 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 (…), 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 os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora por vencimento) — Pimenta do
Vale — Jorge Lino (vencido, conforme declaração de voto junta).
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O presente acórdão, de que saio vencido, entende que na decisão de aplicação da coima tenha
de estar descrito «que a prestação não entregue se trate de uma “prestação tributária deduzida nos
termos da lei”».
Mas, realmente, na decisão de aplicação da coima mostra-se, por meio de indicação da norma
punitiva, que o presente caso é de “Falta de entrega da prestação tributária deduzida nos termos
da lei”.
A perfeição da imputação formal de contra-ordenação por “Falta de entrega da prestação tributária
deduzida nos termos da lei” não exige a descrição (das circunstâncias concretas) da dedução do respectivo imposto – sendo certo que os conceitos de direito das normas aplicáveis não têm necessariamente
de ser incluídos na “descrição sumária dos factos” (bem ao invés).
Nos termos da 1.ª parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, à decisão de aplicação de coima da contra-ordenação por “Falta de entrega da prestação tributária
deduzida nos termos da lei” impõe-se apenas que faça uma “descrição sumária dos factos”.
A meu ver, a decisão de aplicação da coima, no caso, contém a “descrição sumária dos factos”
que a lei exige – de molde a satisfazer o direito de informação e de defesa efectiva da arguida, ora
recorrida.
Como assim, daria provimento ao recurso e revogaria o despacho do Tribunal a quo, para conhecimento das questões substantivas levantadas no recurso judicial da decisão administrativa de aplicação
da coima.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Compensação de créditos. Impugnabilidade autónoma do acto determinante da compensação. Juros indemnizatórios.
Sumário:
I — O facto de os actos de liquidação de contribuição autárquica que estão na origem
das dívidas compensadas poderem ser impugnados, não obsta a que o acto determinante da compensação seja, também ele, autonomamente impugnável, porque
lesivo dos direitos do contribuinte (artigos 268.º, n.º 4 da CRP e 95.º, n.º 1 da LGT);
II — Como a compensação foi efectivada antes da execução, o contribuinte não podia
deduzir reclamação judicial contra o acto de compensação, restando-lhe a via
do recurso contencioso (hoje acção administrativa especial) contra o acto da
autoridade tributária que o determinou, na suposição, tida por aceitável, de que
os procedimentos “mecanizados e informatizados” através dos quais a compensação se efectiva concretizam ordens transmitidas por alguém, presuntivamente
quem, que por se situar no topo da hierarquia da Direcção-Geral dos Impostos
e por assinar, mesmo que de “chancela” as comunicações através das quais ao
contribuinte é comunicada a compensação, se tem por seu autor;
III — Informatizados ou não, os actos lesivos têm de ser fundamentados de modo a que
possam ser compreensíveis pelos seus destinatários e para que estes, querendo,
contra eles possam reagir (artigos 268.º, n.º 3 da CRP e 36.º do CPPT);
IV — O facto de não estarem preenchidos os pressupostos do direito a juros indemnizatórios previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT não significa que o
recorrente não possa ter direito a tais juros, fundados no n.º 1 do artigo 43.º da
LGT, caso se apure ter havido erro na liquidação imputável aos serviços, mas o
bem fundado dessa pretensão terá de ser apurado em meio processual que tenha
por objecto o próprio acto de liquidação, pois que só através de meio processual
em que se discuta a ilegalidade da própria liquidação haverá elementos para
apurar da existência de tal erro.
Processo n.º: 294/09-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: IGI — Investimentos Imobiliários, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – O Director-Geral dos Impostos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, de 5 de Novembro de 2008, que anulou, por falta de fundamentação,
o seu despacho determinante de compensações de reembolsos de Contribuição Autárquica decorrentes
de revisões oficiosas de liquidações de Contribuição Autárquica respeitantes ao ano de 1990, apresentando as seguintes conclusões:
1. No presente caso, pretendeu a recorrente obter a anulação de actos inexistentes. Na verdade,
requereu a anulação de “actos” do Director-Geral que “supostamente” terão, expressa e autonomamente,
se pronunciado sobre e ordenado as compensações ora impugnadas.
2. Todavia, tais compensações são efectuadas na sequência de um procedimento de revisão da
liquidação, revisão esta da competência dos Serviços Centrais da DGCI, nos termos do n.º 3 do art. 20.º
do CCA. Assim, as ditas compensações, são parte do mesmo processo de revisão de liquidação, como
também se retira do art. 89.º do CPPT, uma vez que elas são efectuadas “a final” e, obrigatoriamente,
desde que haja dívidas do executado à mesma AT.
3. O que significa que essa compensação continua a ser imputável aos Serviços Centrais da DGCI,
não existindo qualquer acto destacável de um órgão da AT que se pronuncie autonomamente sobre ela,
nomeadamente sobre a sua conformidade com a lei, e ordene essa compensação.
4. Daí que a recorrida não pudesse, com o presente meio processual – recurso contencioso de
anulação -, obter a anulação das liquidações como muito bem referiu a Mm.ª Juiz “a quo”.
5. Como, também, não podia obter a anulação das compensações efectuadas, por este meio, com
fundamento em falta de fundamentação, que fundamentou a sentença recorrida, pois que, inexiste
acto destacável a determinar as ditas compensações, sendo por esse motivo, o meio próprio para reagir contra as compensações efectuadas – porque inseridas ou próprias do acto de liquidação ou
de revisão de liquidação, feitas no âmbito do mesmo processo e pela entidade com competência
para as referidas liquidações – a impugnação judicial.
6. Deste modo, não existindo acto destacável não se pode imputar ao mesmo qualquer falta de fundamentação, sendo evidente, que a imposição do dever de fundamentar é inerente a actos volitivos praticados por órgão da AF, não podendo ser reclamado aos procedimentos mecanizados e informatizados.
7. Nesse mesmo sentido, também se concluiu no douto Ac. Proferido pelo TCA-Sul, em 07.Set.08,
no recurso 1239/06.
Nestes termos e nos demais de direito que V. Exas se dignarão suprir, deve ser dado provimento
ao presente recurso e, em consequência a douta decisão substituída por outra que rejeite o recurso por
não se poder anular o que não existe, i.é, falta de objecto, ou por impropriedade do meio utilizado,
com todas as legais consequências.
2 – Também IGI, Investimentos Imobiliários, S.A, com os sinais dos autos, interpôs recurso subordinado da sentença, na parte em que julgou improcedente o pedido de juros indemnizatórios por si
deduzido, onde conclui nos seguintes termos:
16. Contrariamente ao decidido, a Recorrente tem direito a juros indemnizatórios, ao abrigo do
artigo 43º n.º 3 b) da LGT.
17. Uma vez que a AF efectuou anulações oficiosas de liquidações de CA anteriormente pagas,
mas os reembolsos daí emergentes nunca foram pagos ao contribuinte.
18. Os artigos 43.º n.º 3 b) da LGT e 61º do CPPT devem ser interpretados e aplicados em respeito
do princípio constitucional da justiça, consagrado nos artigos 55.º da LGT e 266.º n.º 2 da CRP.
19. A douta sentença violou o disposto nos artigos 61.º do CPPT e 43.º n.º 3 b) da LGT.
20. E o dito princípio da justiça, consagrado nos artigos 55.º da LGT e 266.º, n.º 2 da CRP.
Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V. Exas, concedendo provimento
ao presente recurso e, consequentemente, revogando a douta sentença no segmento ora recorrido e reconhecendo o direito da recorrente a juros indemnizatórios, V. Exas. Farão, como sempre, inteira JUSTIÇA.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido de que os recursos
não merecem provimento, devendo a sentença recorrida ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São as de saber se a compensação por iniciativa da Administração fiscal efectuada à recorrente é
susceptível de impugnação por via do recurso contencioso de anulação de acto do Director-Geral dos
Impostos (recurso do Director-Geral dos Impostos) e a de saber se são devidos à recorrente particular
juros indemnizatórios com fundamento na alínea b) do n.º 3 do artigo 43.º da Lei Geral Tributária (LGT).
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. A contribuição autárquica do ano de 1999 respeitante ao prédio inscrito sob o art.º 10047 foi
objecto de revisão tendo dado lugar à anulação de determinadas quantias.
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2. Das ditas anulações resultou um crédito a favor da ora recorrente correspondente ao reembolso
de € 6.700,85 e € 4.661,58.
3. O crédito identificado em 1) foi objecto de compensação a favor de dívidas igualmente respeitantes a Contribuição Autárquica, cfr. 7 e 9 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.
4. O crédito em causa foi utilizado para compensação das dívidas de contribuição autárquica do
ano de 1990 e 1991.
5. A contribuição autárquica do ano de 1991 no valor de € 4.204,94, já havia sido anulada em
1993, cfr. fls. 21 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.
6. A compensação foi efectuada em 16.12.2003, cfr. fls. 7 e 9 destes autos.
6 – Apreciando.
6.1 Da impugnabilidade do acto determinante da compensação efectuada
Nas suas alegações de recurso, o Director-Geral dos Impostos insurge-se contra a sentença recorrida, pois que, na sua perspectiva, a sentença teria anulado “o que não existe”, ou seja, “não existe
qualquer acto destacável de um órgão da AT que se pronuncie autonomamente sobre ela, nomeadamente sobre a sua conformidade com a lei, e ordene essa compensação”, pelo que também “não se
pode imputar ao mesmo qualquer falta de fundamentação, sendo evidente, que a imposição do dever
de fundamentar é inerente a actos volitivos praticados por órgão da AF, não podendo ser reclamado
aos procedimentos mecanizados e informatizados” (cfr. conclusões números 1, 3 e 6 das alegações de
recurso supra transcritas).
Do alegado, parece resultar que na tese da autoridade recorrente a compensação questionada nos
presentes autos é um acto “sem autor”, ou até um “não acto”, fruto de um programa informático dotado
de vontade própria, ou mesmo sem vontade, não sujeito aos ditames da constitucionais e legais respeitantes ao dever de fundamentação, pois que tal dever não poderia ser “reclamado aos procedimentos
mecanizados e informatizados”. Restaria ao contribuinte, na tese da autoridade recorrida, impugnar
a liquidação, se para isso tivesse motivo, pois que a compensação em si mesma seria inimpugnável
porque não seria acto volitivo de ninguém.
Não é esta, contudo, a concepção do legislador, desde logo, do legislador constitucional. O critério
constitucional de recorribilidade dos actos é, em face da Constituição Portuguesa, o da sua “lesividade”,
ou seja, são impugnáveis quaisquer actos administrativos lesivos independentemente da sua forma (cfr.
o n.º 4 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa e VASCO PEREIRA DA SILVA, Em
Busca do Acto Administrativo Perdido, Lisboa, 1995, em especial pp. 660/691), sendo este critério de
recorribilidade também consagrado, como não poderia deixar de ser sob pena de inconstitucionalidade,
na Lei Geral Tributária (artigo 95.º, n.º 1 da LGT).
Ora, é evidente que a compensação efectuada privou o contribuinte de receber o montante correspondente ao crédito que lhe foi reconhecido por via da anulação oficiosa da liquidação de contribuição
autárquica, daí que o acto que está origem dessa privação seja autonomamente impugnável, porque
lesivo dos direitos dos seus direitos.
O Director-Geral dos Impostos parece, contudo, questionar da idoneidade do meio usado para
trazer a questão a juízo, inferindo-se das alegações que apresentou que, na sua perspectiva, o contribuinte poderia apenas impugnar as liquidações de contribuição autárquica que estariam na origem das
dívidas com as quais o crédito foi compensado.
Não lhe assiste, porém, razão.
Os actos de liquidação de contribuição autárquica que estão na origem das dívidas compensadas
podem ser impugnados, e foram-no já, aliás (um deles foi inclusivamente anulado oficiosamente há
mais de 10 anos – cfr. o ponto 5 do probatório supra reproduzido). A tutela judicial do contribuinte
não se esgota, contudo, nesse direito à impugnação, pois que o acto determinante da compensação é
também autonomamente impugnável.
Como a compensação teve lugar ainda antes da execução fiscal – aí residindo outra ilegalidade,
como bem observa o Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal (cfr. parecer a fls. 160 dos autos), pois que a norma invocada para a compensação, o artigo 89.º do Código do Procedimento e do
Processo Tributário (CPPT), apenas permite que esta possa operar na fase de cobrança coerciva, pois
que apenas nessa fase haverá “executado” [cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento
e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume I, 5.ª ed., Lisboa, p. 631 (nota 3 ao art. 89.º
do CPPT)] -, a recorrente não podia deduzir reclamação judicial contra a compensação, restando-lhe,
pois, a via do recurso contencioso contra o acto da autoridade que a determinou, na suposição, que se
tem de ter por aceitável, de que “os procedimentos mecanizados e informatizados” através dos quais a
compensação teve lugar concretizam ordens transmitidas por alguém, presuntivamente por quem no topo
da hierarquia da Administração responde pelos actos, mesmo que informatizados, da Direcção-Geral
dos Impostos, ou seja, o seu Director-Geral (e que, além do mais, assina, mesmo que “de chancela”, as
“comunicações” através das quais o recorrente particular pôde saber que as compensações teriam sido
efectuadas – cfr. os “prints” a fls. 7 e 9 dos autos).
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Acresce que, informatizados ou não, os actos lesivos têm de ser fundamentados por forma a que
possam ser compreensíveis pelos seus destinatários e para que estes, querendo, contra eles possam reagir,
sendo que o direito à fundamentação corresponde a uma outra garantia fundamental dos contribuintes
(artigos 268.º, n.º 3 da Constituição e 36.º do CPPT) que a Administração não pode deixar de observar
mesmo quando recorra a mais expeditos de concretização das tarefas que legalmente lhe cabem.
Improcedem, pois, as alegações do recorrente Director-Geral dos Impostos, não merecendo aqui
qualquer censura a sentença recorrida.
6. 2 Do direito a juros indemnizatórios
A sentença recorrida, na parte referente aos juros indemnizatórios pedidos pela recorrente particular, considerou não serem estes de deferir pois que em causa no processo não estava a discussão da
legalidade do acto de liquidação mas a do acto que determinou a compensação e o artigo 61.º do CPPT
garante tal direito quando “em reclamação graciosa ou processo judicial, se apure que houve erro na
liquidação imputável aos serviços” (cfr. sentença recorrida, a fls. 111 dos autos).
Inconformada com o decidido, alega a recorrente particular que o seu direito a juros se funda na
alínea b), do n.º 3 do artigo 43.º da LGT, pois que houve anulação oficiosa de imposto anteriormente
pago sem que houvesse restituição dos montantes resultantes da liquidação anulada no prazo de 30 dias
após a decisão (cfr. os números 1 a 4 do probatório supra reproduzido).
Vejamos.
Dispõe a alínea b) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT:
Artigo 43.º
Pagamento indevido da prestação tributária
1 – (…)
2 – (…)
3 – São também devidos juros indemnizatórios nas seguintes circunstâncias:
a) (…)
b) Em caso de anulação do acto tributário por iniciativa da administração tributária, a partir do
30.º dia posterior à decisão, sem que tenha sido processada a nota de crédito;
c) (…)
4 – (…).
O recorrente particular funda o seu direito a juros indemnizatórios no preceito transcrito, alegando
que como o crédito emergente da anulação oficiosa da contribuição autárquica anteriormente paga
não lhe foi reembolsado, antes aplicado na compensação de outras dívidas existentes no sistema, teria
direito a juros.
Basta, contudo, atentar na letra do preceito para concluir que a pretensão do recorrente ao pagamento de juros indemnizatórios não encontra guarida no preceito legal transcrito, pois que, no caso
dos autos, a nota de crédito resultante da anulação oficiosa da contribuição autárquica antes paga foi
efectivamente processada (cfr. os documentos juntos pelo recorrente a fls. 7 e 9 dos autos), embora o
montante dela constante não tenha sido reembolsado, porque aplicado na compensação.
Não parece que esta interpretação da norma, decorrente do seu teor literal, seja ofensivo do princípio da justiça (artigo 266.º, n.º 2 da Constituição da República), como alega o recorrente.
O facto de não estarem preenchidos os pressupostos do direito a juros indemnizatórios previstos
na alínea b) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT não significa que o recorrente não possa ter direito a tais
juros, fundados no n.º 1 do artigo 43.º da LGT, caso se apure ter havido erro na liquidação imputável
aos serviços. Não obstante, o bem fundado dessa pretensão terá de ser apurado em meio processual
que tenha por objecto o próprio acto de liquidação, e não o acto de compensação, como bem disse a
Meritíssima juíza “a quo”, pois que só através de meio processual em que se discuta a ilegalidade da
própria liquidação haverá elementos para apurar da existência ou não de erro imputável aos serviços.
Os recursos não merecem provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento aos recursos, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente particular, pois que o recorrente Director-Geral dos Impostos delas estava
isento.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

1143

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Revisão da liquidação. Indeferimento tácito. Recurso contencioso. Impugnação judicial.
Sumário:
I — O meio processual adequado para reagir contenciosamente contra o acto silente
atribuído a director-geral que não decidiu o pedido de revisão oficiosa de um acto
de liquidação de um tributo é a impugnação judicial.
II — O prazo para deduzir a impugnação é de 90 dias e conta-se a partir da formação
da presunção de formação de indeferimento tácito.
Processo n.º 306/09-30.
Recorrente: Supertur — Imobiliária Comércio e Turismo, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Supertur - Imobiliária, Comércio e Turismo, SA -, melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que absolveu da instância o Director-Geral
dos Registos e do Notariado, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1ª- O recurso contencioso de anulação tem por objecto o acto de indeferimento tácito do pedido
de revisão oficiosa de uma liquidação emolumentar;
2ª- Sem prescindir, ainda que existisse erro na forma de processo, por alegadamente ser a impugnação judicial o meio adequado para atacar judicialmente esse indeferimento, deveria o tribunal a quo
ter procedido à respectiva convolação, nos termos da lei, sendo que a convolação do recurso contencioso
em impugnação judicial implicaria sempre uma impugnação judicial do indeferimento do pedido de
revisão oficiosa, e não da liquidação emolumentar de que se fala, pelo que estaria em prazo.
3ª- A revisão oficiosa de um acto tributário pode ser desencadeada por um pedido do contribuinte:
existindo um erro imputável aos serviços, fica a administração constituída num dever legal de rever o acto;
4ª- É ilegal o indeferimento do tempestivo pedido de revisão oficiosa de liquidação emolumentar
calculada em violação de normas do Direito Comunitário;
PORQUE
5ª- inexistem, no presente processo, quaisquer causas que obstem ao conhecimento do pedido: o
mesmo é tempestivo e a eventual impropriedade do meio processual utilizado não pode determinar a
absolvição do pedido, mas tão somente a convolação para o meio adequado;
6ª- O STA vem apontando o pedido de revisão oficiosa como meio ajustado para obter a repetição
do indevido e assim tornar o sistema processual português, globalmente considerado, compatível com
o princípio da tutela jurisdicional efectiva dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária;
7ª- A negação, por intermédio da sentença aqui recorrida, do meio processual afirmado pelo STA
como legítimo e adequado, tendo em vista o cumprimento do princípio da efectividade, equivale a uma
violação da ordem jurídica comunitária, pois que os tribunais nacionais têm a obrigação de interpretar
e aplicar a lei interna por forma a garantir, em toda a medida do possível, a vigência efectiva do direito
comunitário
8ª- Subsistindo quaisquer dúvidas quanto à determinação e alcance dos princípios de direito comunitário do primado, da efectividade e da protecção da confiança legítima cabe questionar o TJCE
quanto à correcta interpretação de tais princípios no contexto da situação sub judice.
Termos em que, deverá dar-se provimento ao presente recurso e, em consequência, revogar-se a
sentença recorrida, por inexistência de erro na forma do processo, ordenando-se ao tribunal a quo o
conhecimento dos fundamentos do recurso contencioso ou, subsidiariamente, revogar-se a sentença
recorrida ordenando-se a convolação do recurso contencioso em impugnação judicial do indeferimento,
com todas as consequências legais.
Sugere-se, ainda, que, se existirem dúvidas sobre a interpretação dada pelo TJCE aos aludidos
artigo 10º CE e aos princípios comunitários do primado, da efectividade e da confiança legítima, a
instância seja desde já suspensa e, nos termos do art. 234º do Tratado de Roma, formulada ao TJCE a
seguinte questão prejudicial:
Os princípios fundamentais do ordenamento comunitário, nomeadamente o princípio da efectividade, o princípio da protecção da confiança legítima, o art. 10º do Tratado de Roma ou qualquer
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outra disposição de direito comunitário, impedem que o meio da revisão oficiosa previsto no sistema
procedimental e processual tributário português, tido pelo próprio STA em inúmeras decisões como
forma adequada de protecção dos direitos dos particulares em sede de restituição de quantias emolumentares indevidamente liquidadas por violação do direito comunitário (e não impugnadas judicialmente
no prazo de noventa dias), possa ser negado com o argumento de ser este último e não aquele o meio
processual nacional adequado?
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A. Por escritura pública celebrada em 14/10/1998, a Impugnante procedeu ao aumento do seu
capital social de 100.000.000$00 para 1.000.000.000$00 - fls.21 a 24 e 47 do processo administrativo;
B. Pela inscrição da operação referida em A, no Registo Comercial (apresentação n.º 04775/931207,
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa) foram liquidados, em 10 de Dezembro de 1998,
emolumentos no montante de 1.393.151$00 - fls. 20 do processo administrativo;
C. Em 02/08/2002, a Impugnante requereu ao Director-Geral dos Registos e Notariado a revisão
oficiosa da liquidação mencionada em B, e a restituição da quantia paga acrescida de juros legais, com
fundamento em erro imputável aos serviços resultante da aplicação da Tabela de Emolumentos do
Registo Comercial com a redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 883/89, de 13 de Outubro, com
fundamento em ser tal tabela contrária ao direito comunitário, designadamente à Directiva 69/335/CEE
do Conselho de 17/07/1969 - fls. 4 do proc. administrativo.
D. O presente Recurso deu entrada em tribunal em 10 de Janeiro de 2003 - fls.2.
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se a forma processual
adequada para reagir contra o acto de indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa de um acto de
liquidação de emolumentos notariais é o recurso contencioso de anulação ou a impugnação judicial.
Na sentença recorrida decidiu-se, em suma, que, sendo manifesto que no presente recurso é
questionada a legalidade de um acto de liquidação de um tributo, nos termos do disposto no artº 97º,
n.º 1, alínea d) do CPPT, o meio próprio para impugnar esse acto é o processo de impugnação judicial
regulado no artº 99º e segs. do referido diploma legal.
Por outro lado, ali também se decidiu que não era possível proceder à convolação no meio adequado, uma vez que, na data em que foi apresentada a petição inicial, já havia caducado o prazo a que
alude o artº 102º, n.º 1, alínea a) do CPPT.
É contra esta decisão que se insurge, agora, a recorrente, com os fundamentos supra referidos.
Vejamos se lhe assiste razão.
4 – Questão idêntica a esta foi também apreciada no Acórdão desta Secção do STA de 2/2/05, in
rec. n.º 1.171/04, em que as conclusões da motivação do recurso são idênticas e que, por isso mesmo,
vamos passar aqui a transcrever, procurando, por esta forma, obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC).
Escreve-se, então, no referido aresto que “o acto contenciosamente impugnado é aquele que o
Director-Geral requerido deixou de praticar no lapso de tempo de que dispunha, e que, nos termos do
artigo 57º n.º 5 da LGT, fez presumir o indeferimento do pedido de revisão da liquidação que a recorrente perante ele formulara, para efeitos de recurso contencioso (hoje acção administrativa especial)
ou impugnação judicial.
No acórdão de 20 de Maio de 2003 deste Tribunal, proferido no recurso n.º 305/03, em que foi
relator o mesmo do presente, escreveu-se:
«O artigo 95º da Lei Geral Tributária (LGT) reconhece “o direito de impugnar ou recorrer de todo
o acto lesivo (...) segundo as formas de processo prescritas na lei”. O CPPT, por seu turno (...), esclarece
que são impugnáveis “os actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da
legalidade do acto de liquidação”, e recorríveis os “os actos administrativos em matéria tributária, que
não comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação”.
(...)
Se o acto administrativo em matéria tributária comporta a apreciação do de liquidação, a legalidade
deste último, não obstante não ser ele o objecto imediato do recurso, é nele indirectamente apreciada
pelo tribunal, justificando-se, por este motivo, a adopção do processo judicial de impugnação.
Já se o acto administrativo não comporta a apreciação do de liquidação, não há razão para seguir
a forma do processo de impugnação judicial, melhor cabendo a do recurso contencioso.
Assim, e em regra, o acto que indefere o pedido de revisão de um acto tributário de liquidação
deve atacar-se através da impugnação judicial, pois esse acto aprecia a legalidade da liquidação, não a
reconhecendo, e esta questão vai ser submetida ao tribunal, no processo de impugnação.
Mas se o mesmo acto não aprecia a legalidade da liquidação, recusando fazê-lo, então, o tribunal
só vai ver se a autoridade administrativa, ao decidir desse modo, o fez, ou não, conforme a lei. E como
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esta tarefa do tribunal deixa intocada a liquidação, a forma processual é o recurso contencioso. Só se o
juiz concluir que houve ilegalidade é que a mesma autoridade vai, então, e em princípio, ter de apreciar
a legalidade da liquidação. Desta vez, se indeferir o pedido de revisão, não reconhecendo ilegalidade
no acto de liquidação, e o requerente se não conformar, então o tribunal chamado a apreciar o acto de
indeferimento, porque vai pronunciar-se sobre a legalidade da liquidação, deve seguir o processo de
impugnação judicial (...)».
E no acórdão de 8 de Outubro de 2003, no recurso n.º 870/03:
«Em matéria de impugnação dos actos administrativos em matéria tributária, o artº 97º do CPPT,
consagra a existência de dois meios processuais: a impugnação judicial quando esteja em causa “a
apreciação da legalidade do acto de liquidação” - alínea d) do n.º 1; e recurso contencioso quando esta
não está em causa - alínea f) in fine e seu n.º 2.
Nos autos, vem judicialmente impugnado o acto de indeferimento de pedido de revisão de liquidação emolumentar, cuja apreciação comporta a apreciação da legalidade desta.
Pelo que efectivamente lhe cabe impugnação judicial e não recurso contencioso, nos termos das
disposições legais referidas.
(...)
Por outro lado, o prazo respectivo conta-se da notificação do indeferimento do pedido de revisão,
nos termos do artº 102º n.º 1 alínea e) do CPPT: notificação dos restantes actos que possam ser objecto
de impugnação autónoma nos termos deste Código».
No nosso caso, o embaraço está em que o acto recorrido - releve-se-nos a expressão -, nem apreciou, nem deixou de apreciar a legalidade da liquidação...
Mas a verdade é que o conteúdo do acto é o indeferimento do pedido de revisão formulado pela
recorrente.
A revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser despoletada por iniciativa
do contribuinte, e ter por fundamento qualquer ilegalidade do acto, sendo seu objectivo a respectiva
anulação - cfr. o artigo 78º n.º 1 da LGT.
Deste modo, ao deixar de se pronunciar sobre a pretensão da recorrente, a autoridade recorrida
indeferiu-a, ou seja, não reconheceu, no acto de liquidação em causa, as ilegalidades que a requerente
lhe imputava.
Em causa está, pois, mediatamente, a legalidade do acto tributário de liquidação: apreciar o acto
recorrido - saber se a pretensão da recorrente, de que fosse revisto aquele acto, merecia, ou não, ser
indeferida (ainda que presumidamente) - implica sindicar a legalidade da liquidação.
Daí que, conforme a jurisprudência do Tribunal, de que acima transcreveram excertos de dois
exemplos, o acto tácito contenciosamente atacado o devesse ser pela via da impugnação judicial, e não
pela do recurso contencioso de anulação.
No segmento em que assim julgou, a sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura”.
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, os acórdãos citados no parecer do Exmº Procurador-Geral
Adjunto.
5 – Todavia e como vimos supra, a sentença, apesar de julgar verificada a existência de erro na
forma de processo e de apontar como adequado o processo de impugnação judicial, não determinou a
correcção da forma de processo, uma vez que, à data em que deu entrada a petição inicial, ia já decorrido
o prazo a que alude o artº 102º, n.º 1, alínea a) do CPPT.
Mas não tem razão o Mmº Juiz “a quo”.
Desde logo, importa referir que a norma para o efeito a ter em atenção é a prevista no artº 102º,
n.º 1, alínea d) do CPPT que estabelece que o prazo de 90 dias para deduzir impugnação judicial é
contado a partir da formação da presunção de indeferimento tácito.
Posto isto e voltando ao caso dos autos, tendo o acto de liquidação sido praticado em 10/12/98
(vide alínea B) do probatório), é inquestionável que o pedido de revisão oficiosa, recebido em 14/5/02
- e não em 2/8/02 como por lapso se refere no probatório - (vide fls. 16 do processo apenso) pela entidade que praticou o acto, foi apresentado dentro do prazo previsto no artº 78º, n.º 1 da LGT (4 anos
com fundamento em qualquer ilegalidade), pelo que foi tempestivamente apresentado.
Por outro lado, não tendo havido pronúncia da entidade recorrida sobre tal pedido, ele presumia-se
indeferido tacitamente passados seis meses (artº 57, nºs 1 e 5 da LGT), isto é, em 15/11/02, pelo que
nesse dia se iniciava o prazo de 90 dias para impugnação judicial (cfr. artº 102º, n.º 1, alínea d) do CPPT).
Como a impugnação do indeferimento do pedido de revisão foi apresentada em 13/1/03, ela tem
de considerar-se tempestiva.
6 – Nestes termos, acorda-se em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
julgando verificada a nulidade do processo, por erro na sua forma, e determinando a convolação para
a de impugnação judicial, anulando todo o processado a partir da petição inicial.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
IRC. Impugnação judicial. Caso julgado material.
Sumário:
A decisão judicial proferida em processo de impugnação da liquidação de IRC do
exercício do ano de 2003 não pode constituir caso julgado material em relação à
decisão a proferir em autos de impugnação judicial da liquidação de IRC do exercício
do ano de 2002, desde logo, porque nos dois processos é evidente a diversidade de
causa de pedir e de pedido.
Processo n.º 359/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Arruda & Costa, Sociedade Hoteleira, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que,
nestes autos de impugnação judicial, em que é impugnante “Arruda & Costa, Sociedade Hoteleira, L.da”,
«por força da autoridade de caso julgado ocorrido no processo 1189/06.OBELRA, julga a presente
impugnação procedente e, em consequência, determina a anulação da liquidação aqui impugnada».
1.2 Em alegação, a Fazenda Pública recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Não existe identidade de pedido.
2. O que se pretendeu na impugnação judicial n.º 1189/06. BELRA foi a anulação da liquidação
de IRC de 2003, e o que agora é peticionado é a anulação da liquidação de IRC do exercício de 2002.
3. De acordo com a norma ínsita no n.º 1 do art. 498.º do CPC, aplicável ex vi art. 2.º alínea d)
da LGT e art. 2.º alínea e) do CPPT citado são três os requisitos para que se verifique a repetição da
causa: identidade de sujeitos, identidade de pedido e identidade de causa de pedir.
4. Não se verifica, no nosso modesto entender, a observação de um deles - a identidade do pedido.
5. Não pode ser outro o entendimento face à construção que é feita no direito fiscal da relação
jurídica tributária.
6. É a verificação do facto tributário que conduz, como resultado directo e imediato, ao nascimento
da relação jurídica tributária.
7. O n.º 9 do art. 8º do CIRC determina que “O facto gerador do imposto considera-se verificado
no último dia do período de tributação”.
8. O que queremos com isto demonstrar é que, período a período de tributação, nasce, com o facto
gerador do imposto, situado no último dia desse período, uma nova relação jurídica tributária.
9. Por isso, período a período de tributação surgem regras e obrigações inéditas, bem como novos
direitos para cada sujeito da nova relação jurídica tributária.
10. E é pelos motivos acima expostos, que não vale para um exercício, a tributação que é feita
em relação a outro (com excepção de situações muito específicas previstas na lei como é o caso da
alínea b) do art. 83º do CIRC).
11. E é por isso que, independentemente de a análise fiscal a um sujeito passivo poder ser realizada
num mesmo procedimento inspectivo, porventura até a coberto de uma mesma ordem de serviço crendenciadora, sempre nessa análise se procede à cisão dos apuros em função dos períodos de tributação.
12. De tudo decorre que, quaisquer conclusões que num procedimento administrativo se retirem
em relação a um exercício fiscal, bem como a apreciação e julgamento que num processo judicial se
faça da relação jurídica tributária estabelecida num dado período de tributação, não valha para outra
relação nascida, vivida e extinta, num outro espaço temporal delimitado, a que são associados direitos e
deveres em função dos factos materiais ocorridos no seu decurso e da sua subsunção à lei então vigente.
13. Para se aceitar a existência de caso julgado devemos poder responder afirmativamente à seguinte questão: A sentença proferida no processo de impugnação judicial n.º 1189/06. BELRA declarou
a liquidação adicional de IRC de 2002 total ou parcial anulada ou total ou parcial legal e assim válida
e eficaz na ordem jurídica? E essa resposta é necessariamente negativa.
14. Não se encontra satisfeita uma das condições sine qua non da operacionalidade desta excepção
peremptória e que, como acima já identificamos, se trata de identidade do pedido.
15. A questão suscitada pela sociedade impugnante, e agora recorrida, da excepção de caso julgado
e por ela apelidada de figura da “autoridade de caso julgado”, foi inclusivamente objecto de análise,
pronúncia e decisão pelo acórdão de 09.12.2008 do TCA Sul no processo 02504/08 supra citado (re-
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ferente ao IRC de 2004), no sentido de não se verificarem preenchidos os respectivos pressupostos,
tendo-se considerada improcedente a pretensão da sua validade na situação ali em discussão.
16. Ali considerou-se não se verificar a identidade do pressuposto consubstanciado na causa de
pedir por não estar em causa nas diferentes acções de impugnação o mesmo tributo na mesma temporalidade.
17. Posto isto, quer pela inexistência do requisito da identidade do pedido, quer pela falta do
requisito da identidade da causa de pedir, sempre não pode funcionar nos presentes autos a excepção
peremptória do caso julgado.
18. E não se verificando aquela excepção, tem a presente acção de ser julgada quanto ao mérito e
por isso a decisão recorrida ser anulada, baixando os autos ao tribunal recorrido para efeitos de fixação
da matéria de facto e prolação de nova sentença.
Nestes termos deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a douta sentença do
Meritíssimo Juiz “a quo”, substituindo-se por outra em que seja apreciada e julgada a questão de mérito
suscitada na impugnação judicial.
1.3 Em contra-alegação, a ora recorrida “Arruda & Costa, Sociedade Hoteleira, L.da” apresenta
as seguintes conclusões.
1. A Impugnação judicial de cuja decisão a Representante da Fazenda Pública recorreu respeita
à liquidação adicional de IRC do exercício de 2002, emitida na sequência de um procedimento de
inspecção de que foi objecto a ora Recorrida.
2. Tal procedimento de inspecção foi já julgado ilegal, por decisão transitada em julgado, proferida no processo n.º 1189/06.0 BELRA (relativo à liquidação adicional de IRC 2003) e no processo
n.º 278/07.9BELRA (relativo à liquidação adicional de IRC 2004, sendo que tal sentença foi confirmada
pelo TCAS, em sede de recurso, no processo n.º 02504/08).
3. A ora recorrida alegou que a primeira sentença mencionada (e apenas a primeira porque à data
de tal requerimento a decisão no recurso da segunda sentença não havia ainda sido proferida) tem
autoridade de caso julgado e que deveria ser acatada nos presentes autos, uma vez que o procedimento
de inspecção na origem daqueles autos - e que foi julgado ilegal - é precisamente o mesmo que esteve
na origem da emissão da liquidação adicional impugnada nos presentes autos.
4. A sentença recorrida enquadrou devidamente a invocada questão, decidindo, por sentença eloquentemente fundamentada e que não merece reparo, que o Tribunal a quo aceita a autoridade de caso
julgado da primeira decisão mencionada, acatando-a, pelo que, e face à anteriormente decidida ilegalidade do procedimento de inspecção, considera anuláveis as liquidações emergentes de tal procedimento.
5. Desta forma, determina a anulação das liquidações de 1RC 2002 e juros compensatórios em
crise nos presentes autos.
6. A Representante da Fazenda Pública, inconformada com tal decisão, dela apresentou recurso
para este douto Tribunal, em que se limita a discutir a força de caso julgado enquanto excepção peremptória nominada prevista no art. 498.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, concluindo que não estão
verificados os seus pressupostos legais.
7. Ora, como decorre com toda a clareza da sentença recorrida, não foi com base na força de caso
julgado que o Tribunal a quo declarou procedente a impugnação judicial, mas sim na autoridade do
caso julgado, pelo que a questão discutida nas alegações de recurso não é, como é pacífico quer para
a ora Recorrida quer para o Tribunal a quo, a questão decidenda.
8. As alegações da Fazenda Pública não abordam, sequer ao de leve, a questão fundamental em
discussão, que é a da autoridade do caso julgado.
9. De qualquer forma, o Tribunal recorrido enquadrou e discutiu exactamente a questão em causa
- a verificação da autoridade de caso julgado - e decidiu-a de forma detalhada e fundamentada.
10. A autoridade de caso julgado constitui, a par da excepção de caso julgado, uma das vertentes
do caso julgado material previsto nos art.s 671.º e 673.º do CPC e aplicável ao processo tributário ex
vi a alínea e) do artigo 2.º do CPPT.
11. O conceito de autoridade de caso julgado é pacífico na doutrina e até na jurisprudência, tendo
já sido acolhido por diversas vezes em arestos de Tribunais Superiores (cf. por exemplo o Acórdão
do STJ de 26 de Janeiro de 1994, BMJ 433, págs. 515 e segs.; Acórdão do Tribunal da Relação de
Coimbra de 23 de Outubro de 2007, Col. de Jur., 2007, IV, págs. 36 e segs., bem como as decisões e
jurisprudência citada na douta sentença recorrida).
12. A autoridade do caso julgado traduz-se no efeito positivo do caso julgado material, proibindo-se
a contradição de uma decisão transitada, em nome da certeza e segurança jurídicas e da uniformidade
das decisões judiciais.
13. Precisamente por isso, não se exige para a autoridade de caso julgado a tríplice identidade de
sujeitos, pedido e causa de pedir que são pressupostos da excepção de caso julgado.
14. Na realidade, o que se pretende evitar com a autoridade de caso julgado é que uma relação
ou situação jurídica material já apreciada e decidida com trânsito em julgado por um Tribunal venha a
ser decidida de modo diverso por uma decisão judicial posterior.
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15. Ora, essa é precisamente a situação dos presentes autos, em que não por uma, mas na realidade por duas decisões anteriores (uma do TAF de Leiria e outra do TCAS), os Tribunais entenderam e
decidiram que o procedimento de inspecção de que foi objecto a ora Recorrida e que esteve na origem
das liquidações impugnadas, é ilegal.
16. É evidente que as liquidações impugnadas nos processos que já foram objecto de decisões
transitadas (liquidações de IRC e juros compensatórios dos exercícios de 2003 e 2004) não foram as
mesmas que estão em causa nos presentes autos - IRC e juros compensatórios do exercício de 2002
- mas é igualmente evidente que o procedimento de inspecção na origem de todas essas liquidações é
o mesmo.
17. Se a legalidade de tal procedimento de inspecção já foi anteriormente apreciada, tendo os
Tribunais em causa concluído pela existência dos vícios de ilegalidade invocados e consequentemente
pela ilegalidade do procedimento de inspecção, com a consequente ilegalidade das liquidações que na
sua sequência foram emitidas, dita a certeza e segurança jurídicas na origem da figura da autoridade
de caso julgado que tal decisão seja acatada.
18. Não pode pois deixar de concluir-se, como o fez aliás doutamente o Tribunal recorrido, que
a sentença proferida no processo 1189/06.0 BELRA, já transitada em julgado, constitui autoridade de
caso julgado na presente acção, devendo por conseguinte, manter-se a decisão recorrida do Meritíssimo
Juiz a quo.
Nestes termos e nos melhores de Direito que V.as Ex.as doutamente suprirão, deve o presente
recurso ser julgado totalmente improcedente, mantendo-se, em consequência, a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda - o que por mero dever de patrocínio se admite, sem conceder - e
considerando que a autoridade de caso julgado é a única questão sobre a qual se pronuncia a sentença
recorrida, ficando as demais questões prejudicadas pela solução dada àquela, desde já se requer que
os autos baixem à instância recorrida para apreciação da questão da ilegalidade do procedimento de
inspecção e dos demais vícios de forma e violação de lei invocados.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se se verifica no caso subjudice a invocada
excepção peremptória de caso julgado.
Alega a recorrente que de acordo com a norma ínsita no n.º 1 do art. 498º do CPC, são três os
requisitos para que se verifique a repetição da causa: identidade de sujeitos, identidade de pedido e
identidade de causa de pedir, não se verificando no caso subjudice um deles - a identidade do pedido.
A nosso ver o recurso merece provimento.
Como vem sublinhando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo o caso julgado
pressupõe a repetição de uma causa depois de a sentença proferida na primeira não admitir já recurso
ordinário, e tem por fim evitar que o tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir
uma decisão anterior - artigo 497º citado.
A causa repete-se quando a segunda é idêntica à primeira quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa
de pedir. A identidade de pedido existe quando numa e noutra causa se pretende obter o mesmo efeito
jurídico, e a causa de pedir é a mesma quando procede do mesmo facto jurídico a pretensão deduzida
nas duas acções - artigo 498 citado.» vide neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo
de 17.04.2002, recurso 26544 e de 23.11.2005, recurso 590/05, ambos in www.dgsi.pt.
Assim, por exemplo, refere-se naquele último aresto, o decidido num processo de oposição a execução fiscal que reverteu contra o mesmo gerente de uma mesma sociedade, não faz caso julgado numa
outra oposição, deduzida pelo mesmo gerente, contra uma outra execução fiscal, por dívida diferente
das executadas naquela primeira execução.
Ora no caso o efeito jurídico pretendido em cada uma das impugnações não é o mesmo: com a
primeira (processo 1189/06.0BELRA) pretendia-se a anulação da liquidação de IRC de 2003.
Com a presente, cuja decisão foi objecto de recurso, pretende-se a anulação da liquidação de IRC
de 2002.
Tanto basta para não se poder falar em caso julgado, dada a manifesta inidentidade dos pedidos
formulados nas duas causas.
Termos em que somos de parecer que o presente 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, e da contra-alegação, bem como da posição do
Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber se nestes autos ocorre a situação de caso
julgado material.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Nos presentes autos, a sociedade Arruda & Costa, Sociedade Hoteleira Lda, contribuinte
n.º 502937343, veio interpor acção de impugnação judicial das liquidações de IRC e juros compensatórios, no montante de € 112.376,74 (correspondendo € 91.456,51 a IRC; € 9.145,65 a derrama e €
11.774,58 a juros compensatórios), relativas ao exercício de 2002, nos termos dos artigos 99-ss, CPPT,
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pedindo que a impugnação seja julgada procedente, por provada, e, em consequência, sejam anuladas
as correcções efectuadas e as liquidações adicionais impugnadas daí resultante, com base em falta de
fundamentação e nos vícios de ilegalidade respectivamente apontados, com todas as consequências
legais. - fls. 2-ss e 154-ss e docs. juntos, cujo teor se dá por reproduzido.
2. A aqui impugnante intentou a acção de impugnação judicial n.º 1 189/06.OBELRA, cuja sentença foi proferida em 24 de Abril de 2008, por este TAF (cuja cópia foi junta).
3. Nesse processo 1 189/06.OBELRA, a ora impugnante impugnou a liquidação adicional de
IRC do exercício de 2003, emitida na sequência do mesmo relatório de inspecção que deu origem
às liquidações de IRC e juros compensatórios em crise nos presentes autos, sendo certo que em
tal douta sentença se decidiu que “Estes factos - falta de notificação da inspecção externa e inspecção
prolongada para além do prazo geral sem prorrogação - determinam a anulabilidade das liquidações
emergentes do procedimento (Art.º 135º CPA)”, sendo com estes fundamentos julgada procedente a
impugnação apresentada e determinada a anulação da liquidação aí impugnada - cfr. sentença junta
que se dá por reproduzida.
4. Os vícios imputados ao procedimento de inspecção nesse outro processo foram igualmente
alegados pela Impugnante nos presentes autos.
5. As liquidações aqui impugnadas têm origem no mesmo procedimento de inspecção subjacente
àquele outro processo n.º 1189/06.
6. Dou por reproduzido o douto relatório de inspecção, datado de 05-05-2006, que teve origem
numa visita efectuada ao estabelecimento de restaurante da impugnante, no dia 18-08-2005, de fls. 241 a
257, e documentos que se lhe seguem, o qual relatório teve por base as Ordens de Serviço, nele mencionadas, 01200600349, 01200600350, 01200600351 e 01200600 e respeitam à mesma acção inspectiva,
atinentes aos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005, da aqui impugnante, em sede de IRC e de IVA.
7. Tal sentença do processo 1189106.OBELRA transitou em julgado no dia 19-05-2008, cfr.
certidão de fls. 558.
8. De acordo com a sentença do processo 1189106.OBELRA, resulta assente que:
a) A «IMPUGNANTE» é a «Arruda & Costa - Sociedade Hoteleira, Lda.»;
b) O «PEDIDO FORMULADO - Síntese» foi o de «Anulação das correcções efectuadas e da
liquidação adicional resultante. Indemnização pelos custos incorridos com a garantia que venha a ser
prestada.»;
c) A «CAUSA DE PEDIR - Síntese» foi a seguinte: «A impugnante não foi notificada com anterioridade do início da inspecção para recolha de informação, nem foi notificada do relatório final
desta inspecção. A segunda inspecção é externa e não interna; deveria ter sido notificada previamente
à impugnante e não foi. Os elementos informáticos não invalidam a escrita da impugnante, porque esta
goza da presunção de verdade, o que não acontece com os ficheiros informáticos. As liquidações não
estão devidamente fundamentadas.».
9. Da referida sentença constam (assentes) os seguintes factos:
1. No dia 18 de Agosto de 2005 compareceram no restaurante da impugnante dois funcionários
da DGI, que entregaram o despacho n.º D12005501885 junto a fls. 47 cujo conteúdo se dá por reproduzido.
2. Este despacho determina a “consulta, recolha e cruzamento de elementos”.
3. A impugnante não foi notificada com anterioridade da realização desta diligência.
4. Os funcionários analisaram o computador, seleccionaram alguns ficheiros e copiaram os mesmos
ficheiros para uma pendisk, fazendo duas cópias para dois CD-Rs, ficando a impugnante com uma de
tais cópias (fls. 231 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
5. No final da diligência, foi entregue uma nota desta ao Sr. Mário Boavida, constando da mesma
que a inspecção foi iniciada em 2005/08/18 às 12,20 e concluída em 18/8/2005 às 17.30 (nota de fls,
47 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
6. No dia 3 de Março de 2006 o Sr. Mário Boavida prestou as declarações que constam de fls. 135
cujo conteúdo se dá por reproduzido.
7. Segundo as declarações prestadas,
a. O sistema informático começou a funcionar no restaurante da impugnanc mesmo;
b. Nessa altura não exercia as funções de gerente, as quais cabiam ao outro sócio, o Sr. Pedro
Dores;
c. Nunca fez qualquer manutenção dos ficheiros, sempre que necessário recorre a empresa responsável pela sua manutenção;
d. Não pode apresentar os ficheiros originais por não ler conhecimento do seu paradeiro ou da
sua existência.
e. Para qualquer esclarecimento, propôs-se ainda autorizar o levantamento do sigilo bancário tanto
nas contas da sociedade, como nas pessoais (fls. 85 e 86 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
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8, O POS, bem como o software para gestão foram facturados pela “MagicNet” à impugnante
em 19 de Novembro de 2002 (fls. 65 do apenso no processo de impugnação n.º 278/07, cujo conteúdo
se dá por reproduzido)
9. Em 24 de Março de 2006 a impugnante foi notificada do projecto de relatório da inspecção,
para efeitos do exercício do direito de audição (fls. 137 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
10. Antes da recepção desse projecto, a impugnante não foi notificada do que quer que seja relacionado com esta acção de inspecção.
11. Nem foi notificada de quaisquer despachos de prorrogação da inspecção.
12. A impugnante não exerceu o direito de audição prévia.
13. O relatório da inspecção tributária consta de fls. 37 e segs. Do apenso e cujo conteúdo se dá
por reproduzido.
14. A inspecção foi realizada ao abrigo das ordens de serviço n.ºs 01200600349; 01200600350;
01200600351 e 0120066004352, e incidiu sobre os exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005 (03T e
06T).
15. Estas ordens de serviço foram emitidas na sequência de recolha de elementos H efectuada
com base no cumprimento de um despacho, recolha essa efectuada em 18/8/2005 nas instalações do
sujeito passivo (fls. 2 do relatório da inspecção cujo conteúdo se dá por reproduzido).
16. Em 22 de Fevereiro de 2006 a impugnante foi notificada para apresentar cópia dos ficheiros
originais gerados pelo software “Gesrest” do exercício de 2002 até à presente data (fls. 220 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
17. A impugnante não respondeu a tal notificação.
18. A análise dos ficheiros copiados pela serviços da DGI, na diligência de 18/8/2005, permitiu
verificar que
a. Aquando da abertura de uma mesa é criado um ficheiro com a designação “MÊS<n.ºda Mesa>.
dbf”, na directoria MESAS, com os produtos que vão para essa mesa;
b. Ao mesmo tempo é actualizado o ficheiro “T_MESA.dbf” com o valor total dos produtos,
separado por mesa, quer para as contas abertas. Quer para as contas fechadas;
c. No caso de haver anulações nos produtos dessas mesas, essas anulações são transferidas para
um ficheiro denominado “ANULA.dbf”;
d. Com o encerramento da mesa são transferidos os valores para o ficheiro dos movimentos
diários de produtos denominado “MOVDIA.dbf”, e o total da operação e forma de pagamento para o
ficheiro “TOTDIA.dbf “. A esses ficheiros é atribuído um número de conta que corresponde ao número
do documento;
e. Ao mesmo tempo volta a ser actualizado o ficheiro “T_MESA.dbf”;
f) Com o encerramento do dia, são transferidos os valores dos ficheiros diários MOVDIA, TOTDIA, e T_MESA para os ficheiros globais ‘MOVDIAT.dbf’, “TOTDIATdbf’ e “T_MESAT.dbf”
respectivamente (fls. 4 do relatório cujo conteúdo se dá por reproduzido).
19. Os valores das tabelas “MOVDIAT.dbf”, “TOTDIATdbf e “T_MESAT, dbf “não são idênticos
entre si.
20. Mas pelo menos as tabelas “MOVDIAT.dbf”, “TOTDIATdbf deviam ser iguais entre si, pois
o primeiro encerra o total dos movimentos das mesas, e o segundo o total das operações efectuadas.
21. Assim como não são idênticos com os valores apresentados nas respectivas DPs de IVA.
22. A diferença entre os valores da tabela “MOVDIAT.dbfc as DPs de IVA constam do quadro de
6 e 7 do relatório, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
23. Até ao 1º trimestre de 2003 os valores das tabelas são idênticos entre si, com excepção do
primeiro trimestre de 2002 em que o valor da tabela “TMESAT” apresenta uma diferença de € 1.868,68
(174.792,71 para MOVDÍAT e TOTDIAT- 172.924,03 para TMESAT).
24. No primeiro trimestre de 2005, directoria 7 e 8, verificou-se que alguns dos ficheiros MOVDIAT
da directoria 8 foram apagados, dando lugar a outros valores como por exemplo o registo n.º 15387 que
na directoria 7 tem 6 registos que totalizam €31,30 e na directoria 8 apenas 2 registos que totalizam
€ 1,80 (fls. 8 do relatório cujo conteúdo se dá por reproduzido).
25. Em face das divergências detectadas, a administração fiscal efectuou a liquidação adicional
de IR a partir dos ficheiros MOVDIAT, acrescido dos valores apagados detectados, como consta do
quadro de fls. 10 e segs, do relatório, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
26. O programa utilizado regista, por vezes, valores em duplicado na tabela “MOVDIAT”, o que
implica diferenças entre “MOVD1AT” e “TOTDIAT”, mas quando isso acontece, o cliente logo avisa
do técnico.
27. Mas a impugnante nunca denunciou ao técnico qualquer problema desta natureza.
28. O restaurante tem capacidade para cerca de 70 pessoas sentadas.
29. Está situado numa zona residencial, e nunca serve mais de 30 refeições por dia, com excepção
dos fins de semana em que o restaurante se encontra com lotação completa, ao jantar.
30. Em 2003 os preços médios de cada refeição variavam entre os 13 e os 15€.».
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10. Consta ainda daquela sentença que:
«Deste modo, deve concluir-se que:
O procedimento de 18 de Agosto de 2005 não foi apenas de recolha de informação;
O procedimento de 18 de Agosto de 2005 deu início à inspecção realizada ao sujeito passivo;
Essa inspecção revestiu carácter externo;
E não foi notificada ao sujeito passivo,
Prolongando-se por período superior ao prazo previsto na lei (Art.º 36/2 RCPIT). Sem
qualquer despacho de prorrogação.
Estes factos - falta de notificação prévia da inspecção externa e inspecção prolongada para
além do prazo geral sem prorrogação - determinam a anulabilidade das liquidações emergentes
do procedimento (Art.º 135 do CPA). (destaque nosso)
A apreciação das restantes questões fica prejudicada (Art.º 660/2 CPC).
DECISÃO. Termos em que julgo procedente a impugnação e em consequência determino a anulação da liquidação impugnada.».
2.2 Diz-se que se forma caso julgado quando uma decisão judicial adquire força obrigatória, por
dela não se poder já reclamar nem recorrer por via ordinária.
Se a decisão for sentença ou despacho que apenas se refiram à relação processual (por exemplo,
absolvição do réu da instância), então a sua força obrigatória limita-se ao processo em que são proferidos: é o que se designa por “caso julgado formal”. Sobre o “caso julgado formal” diz o artigo 672.º do
Código de Processo Civil que «Os despachos, bem como as sentenças, que recaiam unicamente sobre
a relação processual têm força obrigatória dentro do processo (…)».
O despacho que recai unicamente sobre a relação processual é todo aquele que, em qualquer
momento do processo, decide uma questão que não é de mérito – cf. neste sentido, por todos, José
Lebre de Freitas, e outros, no Código de Processo Civil Anotado, Coimbra Editora, 2001, em anotação
ao artigo 672.º.
Sendo a decisão judicial uma sentença que verse a matéria de fundo da acção, a sua força obrigatória não se limita ao processo em que foi proferida, manifestando-se fora dele. Essa força obrigatória
fora do respectivo processo constitui impedimento a que outra acção idêntica seja proposta, com os
mesmos sujeitos, pedido e causa de pedir. Esta obrigatoriedade dentro do processo e fora dele caracteriza o caso julgado material.
Entende maioritariamente a jurisprudência que o caso julgado não abrange os fundamentos de
direito da decisão, mas tão-somente esta.
É o artigo 673.º do Código de Processo Civil que, sob a epígrafe “Alcance do caso julgado”, define
genericamente o alcance do caso julgado, tanto do “caso julgado material”, como do “caso julgado
formal”: «a sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga».
Assim, a determinação do âmbito do caso julgado postula a interpretação prévia da decisão, isto
é, a determinação exacta do seu conteúdo (rectius, dos seus “precisos limites e termos”).
Cf. o que vem de dizer-se, por exemplo, no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 20-2-2008, proferido no recurso n.º 868/07.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida, como se viu, julgou procedente a impugnação judicial, «por força da autoridade de caso julgado ocorrido no processo 1189/06.OBELRA».
Considera a sentença recorrida que «Tratando-se de impugnações em processos separados, mas
em que o mesmo alicerce está inquinado por um vício, já reconhecido, num dos processos, parece-nos
que não é temerário concluir por idêntica solução».
Também a nós não nos parece nada de audacioso que eventualmente neste caso se possa concluir
por solução similar à encontrada naqueloutro processo. Mas isso nada tem a ver com o instituto do caso
julgado. Nestes autos de impugnação judicial, importa julgar, com autonomia, a causa apresentada.
Consoante se retira da matéria de facto assente, melhor se colhendo dos elementos dos autos,
aquele referido processo de impugnação judicial (1189/06.OBELRA) tratou da ilegalidade da liquidação de IRC do exercício do ano de 2003; e, no presente processo, do que se trata é da (i)legalidade da
liquidação de IRC do exercício do ano de 2002.
Embora possam assemelhar-se, são bem diferenciados ambos os processos. Aquele, evidentemente,
não versa sobre causa de pedir nem pedido idênticos àqueles que se encontram sob análise nos presentes
autos de impugnação judicial. O que significa que com a decisão proferida naquele processo (1189/06.
OBELRA) poderá verificar-se uma situação de caso julgado formal, em que a decisão é obrigatória
dentro desse processo; mas não estamos, seguramente, em presença de uma situação em que essa decisão deva ter força obrigatória fora do processo em que foi proferida.
De resto, a decisão proferida no processo 1189/06.OBELRA «constitui caso julgado nos precisos limites e termos em que julga», como diz a lei. E o certo é que essa decisão julgou apenas e só a
liquidação de IRC do exercício do ano de 2003, e não julgou a liquidação de IRC do exercício do ano
de 2002, em causa nos presentes autos de impugnação judicial.
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Estamos, deste modo, a dizer, e em resposta à questão decidenda, que no presente caso não ocorre
a situação de caso julgado material – pelo que deve ser revogada a sentença recorrida que assim o não
entendeu.
E, então, havemos de convir, a terminar, que a decisão judicial proferida em processo de impugnação
da liquidação de IRC do exercício do ano de 2003 não pode constituir caso julgado material em relação
à decisão a proferir em autos de impugnação judicial da liquidação de IRC do exercício do ano de 2002,
desde logo, porque nos dois processos é evidente a diversidade de causa de pedir e de pedido.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, para
conhecimento dos fundamentos aduzidos na petição inicial da presente impugnação judicial, se a tal
nada mais obstar.
Custas pela contra-alegante recorrida, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Vale.

Lisboa, 8 de Julho 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Descrição sumária dos factos.
Sumário:
I — A descrição sumária dos factos prevista no artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT
como requisito da decisão administrativa da aplicação da coima visa assegurar
ao arguido a possibilidade do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, no
pressuposto de um conhecimento perfeito dos factos que lhe são imputados.
II — O facto tipificado como contra-ordenação no n.º 2 do artigo 114.º do RGIT reporta-se à tipificação constante do n.º 1 do mesmo preceito legal, mas cometido de
forma negligente, sendo seu pressuposto essencial a prévia dedução da prestação
tributária não entregue.
III — Neste sentido, a falta de entrega da prestação tributária de IVA não preenche o
tipo legal de contra-ordenação acima referido, uma vez que no IVA a prestação
a entregar não é a prestação tributária deduzida, mas sim a diferença positiva
entre o imposto suportado pelo sujeito passivo e o imposto a cuja dedução tem
direito.
Processo n.º 361/09-30.
Recorrente: Balanças Romão, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – “Balanças Romão, SA”, melhor identificada nos autos, inconformada com a decisão do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente o recurso que interpôs do despacho do Chefe do
Serviço de Finanças de Lisboa, que lhe aplicou uma coima no valor de 5.537,72 €, por não ter entregue
nos Cofres do Estado, no prazo legal, IVA retido na fonte no montante de € 2.627,42 referente ao mês
de Dezembro do ano de 2004, formulou as seguintes conclusões:
1 - A “Descrição Sumária dos Factos “não indica quais são, em concreto, os factos ou omissões
que constituem a infracção praticada pela Arguida, violando o artigo 79.º, n.º 1, alínea b), do Regime
Geral das Contra Ordenações.
II - A “DECISÃO DA FIXAÇÃO DA COIMA” omite a indicação dos elementos que contribuíram
para a fixação do montante da coima.
III - O “DESPACHO” que aplica a coima carece de fundamentação que justifique a determinação
da medida da coima concretamente aplicada, violando o artigo 79.º, n.º 1, alínea c), do Regime Geral
das Infracções Tributárias.
IV - A Autoridade Tributária que aplicou a coima não fixou o montante das custas, violando o
artigo 79.º, n.º 1, alínea f), do Regime Geral das Infracções Tributárias, conjugado com o n.º 2, do
artigo 92.º, do Regime Geral Contra-Ordenações.
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V - Resulta do artigo 63º, n.º 1, alínea d), do Regime Geral das Infracções Tributárias, constituir
nulidade insuprível, no âmbito dos processos de contra-ordenação tributária, a falta daqueles requisitos
legais da decisão de aplicação da coima.
VI - Foram violados os artigos 27.º, 63.º, n.ºs 1, alínea d), 3 e 5, 79º n.º 1, alíneas b), c) e f) do
Regime Geral das Infracções Tributárias, esta última alínea conjugada com o 92.º, n.º 2, do Regime
Geral das Contra-Ordenações e 115.º, nºs 1, alínea d) e 2, da Lei Geral Tributária e artigo 32.º, da
Constituição da República Portuguesa.
2 – A Fazenda Pública não contra-alegou.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto: despacho decisório que julgou improcedente o recurso interposto de decisão que aplicou
uma coima.
Motivação
O Ministério Público na 1ª instância respondeu ao recurso interposto pela recorrente. Subscrevemos os termos dessa resposta de fls. 68 a 73, designadamente no que respeita à sua fundamentação e à
jurisprudência deste STA em que se louva – Acórdãos de 16/11/2008, processo 619/08 e de 7/11/2007,
processo 814/07.
Nestes termos e sem necessidade de outro tipo de considerações é nosso parecer não merecer
provimento o recurso, devendo confirmar-se o despacho decisório recorrido.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 5 de Março de 2005, foi levantado o auto de notícia de fls. 5 contra a recorrente, imputando-lhe a prática de uma infracção prevista e punida nos arts. 26º, n.º 1 e 40º, n.º 1, a), CIVA e 114º, n.º 2 e
26º, n.º 4, do RGIT, porquanto não entregou nos cofres do Estado imposto retido na fonte no montante
de Euros 24.627,42, relativo ao período de Dezembro de 2004, tendo o prazo para o cumprimento da
obrigação terminado em 10 de Fevereiro de 2005.
2. A recorrente foi notificada, para os efeitos do disposto no art. 70.º do RGIT, em 7 de Fevereiro
de 2007 (cf. fls. 8 e 9, dos autos).
3. Por despacho do chefe do serviço de finanças, datado de 9 de Junho de 2006, foi proferida a
decisão sob recurso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e na qual se lê, designadamente,
o seguinte (cf. fls. 11-12, dos autos):
DECISÃO DE FIXAÇÃO DA COIMA
Descrição Sumária dos Factos
Ao (A) arguido(a) foi levantado Auto da Notícia pelos seguintes factos: 1. Montante de imposto
exigível: 24.627,42 Eur; 2. Valor da prestação tributária entregue: O Eur 3. Valor da prestação tributária
em falta: 24627,42 Eur 4. Data de cumprimento da obrigação: 10/02/2005; 5. Período a que respeita
a infracção: 2004/12; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 10/02/2005; 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 infrigidas

Normas punitivas

Código Artigo

Código Artigo

Período
Tributação
200412

Data
Infracção
2005-02-10

Artº 26 n.º 1 e 40 n.º 1
a) CIVA

artº 114º n.º 2 e 26º
nº 4 do RGIT - Falta
CIVA apresentação dentro
entrega prest. tributária
prazo DP., s/ meio de pagamento de dentro prazo (M)
RGIT pagamento ou c/
pagamento insuficiente (M)
Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do artº 7.º do Dec-Lei n.º 433/82, de 27/10,
aplicável por força do Artº. 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.
Medida da Coima
Em abstracto, a medida da coima aplicável ao(s) arguido(s) em relação à(s) contraordenação
(ões) praticada(s) tem como limite mínimo o valor de Eur 4925,48 e limite máximo o montante de
Eur, 24,627,42, dado tratar(em)-se de pessoa(s) colectiva(s). Para fixação da coima em concreto deve
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ter-se em conta a gravidade objectiva e subjectiva da(s) contra-ordenação(ões) praticada(s) para tanto
importa ter presente e considerar o seguinte quadro (Artº. 27.º do RCIT):
Requisitos/Contribuintes
BALANÇAS ROMÃO SARL
Não
0,00

Actos de Ocultação
Benefício Económico
Frequência da
Prática
Frequente
Negligência
Simples
Obrigação de não cometer a infracção
Não
Situação Económica
e Financeira
Desconhecida
Tempo decorrido
desde a prática infracção
3 a 6 meses
DESPACHO:
Assim, tendo em conta estes elementos para a graduação da calma e de acordo com o disposto
no artº 79.º do RGIT aplico ao arguido a coima de Eur. 5.537,72 cominada no(s) Artº(s) 114.º n.º 2 e
26.º n.º 4º, do RGIT, com respeito pelos limites do Artº, 26.º do mesmo diploma, sendo ainda devidas
custas nos termos do n.º 2 do Dec-Lei n.º 29/98 de 11 de Fevereiro.
Notifique-se o arguido dos termos da presente decisão, juntando-se-lhe cópia, para, 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 caso de recurso no 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 Julho de 2006, constando do
ofício de notificação da mesma serem devidas “custas processuais no valor de Eur. 48” (cf. fls. 14-15,
dos autos).
5- O despacho decisório recorrido, considerando verificados os requisitos legais previstos nas
alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT (descrição sumária dos factos e indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima), julgou improcedente o recurso interposto do despacho
administrativo que aplicou à ora recorrente a coima no montante de € 5.537,72.
Insurgindo-se contra essa decisão, vem agora a recorrente na sua alegação de recurso defender
que esse despacho punitivo padece de nulidade insuprível decorrente da não indicação dos factos ou
omissões que constituem a infracção pela que lhe fora imputada, bem como da omissão da indicação
dos elementos que contribuíram para a fixação do montante da coima e da fixação do montante das
custas.
Vejamos.
A primeira das questões acima enunciadas relativa ao requisito da “descrição sumária dos factos”
(artigo 79.º, n.º 1, alínea b), primeira parte, do RGIT” foi objecto de conhecimento neste Supremo
Tribunal por acórdão de 29/04/09, no recurso n.º 241/09, subscrito pelo presente relator, numa situação em tudo idêntica e cuja douta fundamentação nos limitaremos a acompanhar tendo em vista uma
interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º, n.º 3 do CC).
Escreveu-se no citado aresto:
“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, pois que os factos que importa descrever, embora sumariamente, na decisão de aplicação
da coima não são outros senão os factos tipicamente ilícitos declarados puníveis pela norma fiscal
punitiva aplicada.
No caso dos autos, a contra-ordenação fiscal imputada à arguida é a do artigo 114.º, 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).
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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 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 RGJT 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”.
Revertendo à situação em causa nestes autos, importa concluir que o despacho de aplicação da
coima não satisfaz o requisito da descrição sumária dos factos a que se alude na alínea b) do n.º 1 do
artigo 79.º do RGIT, enfermando assim da nulidade insuprível prevista na alínea d), n.º 1 do artigo 63.º
do mesmo diploma legal, desta forma ficando prejudicado o conhecimento das restantes questões
suscitadas no recurso.
Termos em que se acorda:
A) Conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogando, em consequência, a decisão recorrida
B) Anular o despacho que aplicou a coima;
C) Ordenar a remessa do processo à autoridade administrativa, a fim de dar seguimento ao processo
contra-ordenacional, em conformidade com o disposto no artigo 63.º, n.º 3 do RGIT.

Sem custas.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Isabel
Marques da Silva.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Convenção para evitar dupla tributação. Residente na Alemanha Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Hierarquia das normas. Rendimentos do trabalho.
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Sumário:
I — A supremacia das normas constantes de convenções internacionais regularmente
ratificadas ou aprovadas sobre o direito interno nacional, que resulta do artigo 8.º,
n.º 2, da CRP, impõe que se dê prioridade ao artigo 4.º, n.º 1 da Convenção entre
a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha para evitar a Dupla
Tributação em matéria de Impostos sobre o rendimento e sobre o Capital (Lei
n.º 12/82, de 3 de Junho) na determinação dos residentes em território nacional
e em território alemão.
II — Sendo um cidadão português sujeito na Alemanha a imposto sobre o rendimento
de trabalho dependente por ter aí a sua residência e sendo esse o seu único rendimento, deve considerar-se residente na Alemanha para efeitos de aplicação da
Convenção, independentemente de os outros membros do seu agregado familiar
residirem em Portugal.
III — Assim, é afastado em relação àquele cidadão português a aplicação do disposto
no artigo 16.º, n.º 2, do CIRS, que estabelece que «são sempre havidas como residentes em território português as pessoas que constituem o agregado familiar,
desde que naquele resida qualquer das pessoas a quem incumbe a direcção do
mesmo».
Processo n.º 382/09-30.
Recorrente: João Francisco Jacinto e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – JOÃO FRANCISCO JACINTO e MARIA DE LURDES GOMES JACINTO impugnaram no
Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa uma liquidação de IRS relativa ao ano de 1999.
Aquele Tribunal julgou a impugnação parcialmente procedente.
Inconformados, os Impugnantes interpuseram o presente recurso para este Supremo Tribunal
Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
A. Ao decidir aplicar o artigo 16.º/n.º 2 do Código do IRS ao caso, o Mm.º Juiz a quo violou o
regime convencional previsto no artigo 4.º/n.º 1 da Convenção de Dupla Tributação celebrada entre
Portugal e a Alemanha;
B. O artigo 4.º/n.º 1 da Convenção não se compadece com critérios exclusivamente jurídicos de
atribuição da qualidade de residente e sem qualquer ligação territorial efectiva ao território do Estado
que alega a atribuição daquela condição;
C. O artigo 16.º/n.º 2 configura uma ficção jurídica, sendo portanto inapto a atribuir, na presença
do artigo 4.º/n.º 1 de uma Convenção Fiscal, a condição de residente fiscal, facto que é realçado pela
doutrina nacional que se debruçou sobre o assunto e que vem ainda confirmado pela doutrina e prática
fiscais estrangeiras;
D. Mesmo no cenário – que não se concede – de se verificar uma situação de dupla residência,
a sentença recorrida não interpretou, nem aplicou correctamente o artigo 4.º/n.º 2 da mencionada
Convenção;
E. Dividindo-se o conceito de “Centro de Interesses Vitais”, segundo a interpretação da Convenção Modelo OCDE, em interesses económicos e pessoais, é inválida a conclusão de que quer uns,
quer outros se situam em território alemão;
F. Perante a factualidade assente, dos interesses pessoais, apenas um se situa em território nacional
– o facto de a esposa residir em Portugal –, situando-se, todos os demais, em território alemão;
G. Dos interesses económicos, todos eles (sem excepção) se situam em território alemão, donde
quer interesses económicos, quer interesses pessoais confluem no Estado Alemão, que deveria ser
reconhecido como Estado da Residência para efeitos convencionais, em aplicação do artigo 4.2/n.9
2 da Convenção;
H. Na hipótese académica de não aceitar tal confluência de interesses, a sentença recorrida
deveria ter, ao menos, aceite a sua não confluência em Portugal, posto que, ao menos os interesses
económicos sempre se situam em território alemão;
I. Nesta eventualidade, não podendo socorrer-se do critério do “centro de interesses vitais”,
deveria o Mm.º Juiz a quo ter aplicado ao caso dos autos o critério seguinte – Estado da permanência
habitual;
J. Aplicando ao caso subjudice um tal critério, constante do artigo 4.º/n.ºs 2 da Convenção Portugal–Alemanha, o Mm.º Juiz a quo concluiria, como se impunha, que a Alemanha era o Estado da
residência para efeitos da Convenção, o que forçaria a anulação da mencionada liquidação de IRS.
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K. A decisão recorrida deverá, assim, ser revogada por indevida interpretação e aplicação dos
artigos 4.º/n.ºs l e 2 da Convenção Portugal–Alemanha, devendo ser substituída por outra que julgue
procedente a Impugnação apresentada, anulando-se a liquidação subjudice.
Nestes termos, e nos mais de Direito que esse Sábio Supremo Tribunal suprirá, deverá o presente
Recurso ser dado como procedente, por provado, e em consequência ser revogada integralmente a
decisão recorrida, por ilegal, e substituída por outra que determine a anulação integral da liquidação
de IRS n.º 4953926408 e quaisquer juros e outras cominação que impendam sobre a mesma, tudo com
as legais consequências.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Começamos por referir que sobre matéria em tudo idêntica, designadamente no que respeita aos
sujeitos processuais, mas referente aos rendimentos de trabalho dependente de 1997, já se pronunciou
a secção Tributária deste STA, por acórdão de 25/03/2009, no recurso 68/09.
Sufragamos inteiramente as considerações produzidas naquele douto aresto. Na verdade o que
importa interpretar é o conceito de residência fiscal para efeitos de aplicação da Convenção, o qual
não tem de ser igual ao do direito interno. Nas relações entre Portugal e a Alemanha, em matéria de
impostos sobre o rendimento e sobre o capital, deve prevalecer o conceito convencional de residência,
desde logo face à supremacia do direito internacional sobre o direito interno ordinário.
Reza assim o n.º 1 do artigo 4.º da Convenção a que nos temos vindo a referir “Para efeitos desta
Convenção, a expressão «residente de um Estado contratante» significa qualquer pessoa que, por
virtude da legislação desse Estado, está aí sujeita a imposto devido ao seu domicílio, à sua residência,
ao local de direcção ou a qualquer outro critério de natureza similar”.
A Convenção acaba por remeter a definição do conceito de residência para a legislação interna
dos Estados contratantes, só que tal remissão não é incondicional, como bem se refere no douto acórdão
em cuja esteira alicerçamos este parecer. Conforme aí se explicita pressupõe que “a análise da questão
da residência seja feita individualmente, pessoa a pessoa, abstraindo da situação familiar do sujeito
em causa”. O conceito de residência por dependência consagrado no n.º 2 do artigo 16.º do CIRS,
não pode sobrepor-se ao conceito convencional de residência, pelo que, no caso concreto, a residência
em Portugal da esposa é indiferente para a determinação da residência fiscal convencional do recorrente. Além disso os critérios a atender para a determinação da qualidade de residente para efeitos
da Convenção têm de ser critérios que “exprimam uma ligação efectiva ao território do Estado, não
sendo atendíveis para efeitos convencionais um mero critério de «residência por dependência» como
o constante do artigo 16.º, n.º 2 do CIRS, por não exprimir por si mesmo qualquer conexão efectiva e
real da maior parte das suas actividades económicas ao território português”.
Assim sendo o recorrente marido deve considerar-se residente na Alemanha, sendo ilegal, por
violação do artigo 4.º n.º l da Convenção entre Portugal e a República Federal da Alemanha para evitar
a Dupla Tributação em matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital, a sua qualificação
como residente fiscal em Portugal.
CONCLUSÃO
Nestes termos é nosso parecer dever ser dado provimento ao recurso e, em consequência, revogar-se a decisão recorrida e julgar-se procedente a impugnação judicial deduzida.
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 – O impugnante marido, João Francisco Jacinto, com o n.i.f. 121 022 781, possui, desde 5/4/1973,
residência em território alemão (cfr. documentos juntos a fls. 17 e 18 dos presentes autos);
2 – Em 15/7/1980, a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha celebraram a
convenção para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e sobre o capital,
a qual foi aprovada pela Lei 12/82, de 3/6, e publicada na l série do D.R. de 3/6/1982, tendo entrado
em vigor em 8/10/1982, conforme aviso publicado na l série do D.R. de 14/10/1982;
3 – No decurso do ano de 1999, o impugnante marido auferiu em território alemão, a título de
rendimento de trabalho dependente, a importância de DEM 78.922,00, tendo suportado imposto sobre o
rendimento no valor de DEM 12.312,00 (cfr. documento junto a fls. 98 dos presentes autos; documento
junto a fls. 92 do apenso administrativo; factualidade admitida pelos impugnantes no artº.3 da p.i.);
4 – Como resultado de um processo de assistência mútua administrativa entre a A. Fiscal portuguesa e as autoridades fiscais alemãs, foi por estas prestada, em 23/8/2000, informação que evidencia
ser o impugnante marido residente em território alemão desde 5/4/1973, tendo auferido em 1999
rendimentos enquanto trabalhador dependente da empresa “Daimler-Chrysler AG”, bem como ter
a impugnante esposa Maria de Lurdes Gomes Jacinto passado a residir em território alemão desde
23/3/2000 e ter já sido fixado o imposto sobre o rendimento relativo ao mesmo ano de 1999 (cfr. documentos juntos a fls. 93 a 100 do apenso administrativo);
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5 – Em 28/9/2001, em resultado de uma acção de inspecção incidente sobre os rendimentos dos
impugnantes, além do mais, relativos ao ano de 1999, a A. Fiscal concluiu que o impugnante marido
possuía uma residência na Rua Flor de Liz, n.º 3, em Ponte de Rol/Torres Vedras, na qual a sua família
permaneceu durante os anos de 1997 a 1999, pelo que, nos termos dos artºs 2, e 14 a 16, do C.I.R.S.,
e dos artºs 4 e 15 da Convenção de Dupla Tributação identificada no n.º 2, tal como em cumprimento
do ofício-circulado n.º 20010, de 21/5/1999, o impugnante marido era residente em Portugal, uma
vez que o seu centro de interesses vitais se mantinha no território nacional, sendo que os rendimentos
identificados no n.º 3 supra deveriam ter sido declarados em Portugal (cfr. cópia do relatório de inspecção tributária junto a fls. 63 a 65 do apenso administrativo);
6 – Em 28/9/2001, alicerçada nas conclusões referidas no n.º 5, a A. Fiscal elaborou a declaração
de rendimentos mod. 3 oficiosa, relativa ao ano de 1999 e em nome dos impugnantes, procedendo à
correcção do rendimento global para o montante de 8.089.900$00 (cfr. documentos juntos a fls. 82 e
83 do apenso administrativo);
7 – Em 19/1/2002, com fundamento na decisão evidenciada no n.º 6 supra, a A. Fiscal estruturou a
liquidação oficiosa n.º 4350015337, relativa ao ano de 1999, no montante total de € 9.162,24 e cifrando-se em € 251,22 a quantia de juros compensatórios, cujo termo final do prazo de pagamento voluntário
foi j fixado no pretérito dia 11/3/2002 e da qual surgem como sujeitos passivos os impugnantes (cfr.
informação exarada a fls. 69 do apenso administrativo; documento junto a fls. 15 dos presentes autos;
documentos juntos a fls. 66 e 67 do apenso administrativo);
8 – Em 9/5/2002, deu entrada no extinto Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa a impugnação apresentada por João Francisco Jacinto e Maria de Lurdes Gomes Jacinto, tendo por objecto
a liquidação identificada no n.º 7, a qual deu origem aos presentes autos (cfr. carimbo de entrada
aposto a fls 2 dos presentes autos);
9 – Na sequência de ofício datado de 10/9/2002, a Administração Fiscal, após apreciação, procedeu à revogação parcial do acto impugnado de I.R.S. e juros compensatórios de 1999 identificado
no n.º 7 supra, nos termos do art. 112, do C. P. P. Tributário, tendo dado razão aos impugnantes na
aplicabilidade da metodologia de crédito de imposto previsto no art. 24 da convenção de dupla tributação identificada no n.º 2, e assim ditando a inclusão do montante de 1.262.042$00 (€ 6.295,04),
relativo ao imposto suportado pelo sujeito passivo em território alemão, no mesmo acto de liquidação
(cfr. informação, parecer e despacho exarados a fls. 184 a 191 do apenso administrativo; documento
junto a fls. 72 e 73 do apenso administrativo);
10 – Em 12/10/2002, alicerçada nas conclusões identificadas no n.º 9, a A. Fiscal elaborou a
declaração de rendimentos mod. 3 oficiosa, relativa ao ano de 1999 e em nome dos impugnantes,
efectuando a inclusão do montante de € 6.295,04, a título de retenção na fonte do imposto suportado
em território alemão (cfr. informação exarada de fls. 184 a 190 do apenso administrativo; documentos
juntos a fls. 174 e 175 do apenso administrativo);
11 – Em 24/10/2002, com fundamento na decisão mencionada no n.º 10, a A. Fiscal estruturou a
liquidação oficiosa n.º 4953926408, relativa ao ano de 1999 e da qual surgem como sujeitos passivos
os impugnantes (cfr. informação exarada de fls. 184 a 190 do apenso administrativo; documento junto
a fls. 182 do apenso administrativo);
12 – Em 11/12/2002, os impugnantes foram pessoalmente notificados da revogação parcial mencionada no n.º 10 supra (cfr. documentos juntos a fls. 1-A e verso do apenso administrativo);
13 – Dão-se aqui por integralmente reproduzidos os documentos juntos a fls. 20 a 60 dos autos, na
medida em que evidenciam o cariz de residente em território alemão detido pelo impugnante marido,
demonstrando a sua integração social, laboral e económica na sociedade alemã;
14 – Em 1999, Maria de Lurdes Gomes Jacinto era doméstica, não auferiu qualquer rendimento
e residia na habitação dos impugnantes, sita em Ponte de Rol – Torres Vedras, juntamente com o filho
Luís Filipe Gomes Jacinto, o qual era economicamente independente desde 1994 (cfr. depoimento das
testemunhas arroladas pelos impugnantes constante de gravação áudio apensa aos presentes autos e
que dos mesmos faz parte integrante);
15 – Em 1999, o impugnante João Francisco Jacinto somente se deslocou a Portugal durante o
período de férias de verão, não tendo obtido qualquer rendimento em território nacional (cfr. depoimento das testemunhas arroladas pelos impugnantes constante de gravação áudio apensa aos presentes
autos e que dos mesmos faz parte integrante).
3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se o impugnante João
Francisco Jacinto deve considerar-se residente em território português, para efeito de aplicação da
Convenção entre a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha para evitar a Dupla Tributação em matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital, aprovada para ratificação pela
Lei n.º 12/82 de 3 de Junho.
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O art. 4.º, n.º 1 desta Convenção estabelece o seguinte:
Artigo 4.º
Residente
1 - Para efeitos desta Convenção, a expressão «residente de um Estado contratante» significa
qualquer pessoa que, por virtude da legislação desse Estado, está aí sujeita a imposto devido ao seu
domicílio, à sua residência, ao local de direcção ou a qualquer outro critério de natureza similar.
Todavia, esta expressão não inclui qualquer pessoa que está sujeita a imposto nesse Estado apenas
relativamente ao rendimento de fontes localizadas nesse Estado ou ao capital aí situado.
O art. 16.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares estabelece o seguinte, nos seus n.ºs 1 e 2:
Artigo 16.º
Residência
tos:

1 - São residentes em território português as pessoas que, no ano a que respeitam os rendimen-

a) Hajam nele permanecido mais de 183 dias, seguidos ou interpolados;
b) Tendo permanecido por menos tempo, aí disponham, em 31 de Dezembro desse ano, de habitação em condições que façam supor a intenção de a manter e ocupar como residência habitual;
c) Em 31 de Dezembro, sejam tripulantes de navios ou aeronaves, desde que aqueles estejam ao
serviço de entidades com residência, sede ou direcção efectiva nesse território;
d) Desempenhem no estrangeiro funções ou comissões de carácter público, ao serviço do Estado
Português.
2 - São sempre havidas como residentes em território português as pessoas que constituem o
agregado familiar, desde que naquele resida qualquer das pessoas a quem incumbe a direcção do
mesmo.
4 – Como pertinentemente refere o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto esta questão foi
apreciada precisamente em relação aos mesmos Impugnantes, relativamente ao IRS de 1997, no recente
acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 25-3-2009, processo n.º 68/09, em que a matéria de
facto que releva para a apreciação da questão referida é essencialmente idêntica.
Por isso, adopta-se aqui a mesma proficiente fundamentação, que se transcreve, com pequenas
alterações, essencialmente derivadas de adaptação das remissões ao presente processo:
«6.1 Residência do impugnante João Francisco Jacinto à luz do artigo 4.º, n.º 1 da Convenção
entre a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha para evitar a Dupla Tributação em
matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital (CDT Portugal/Alemanha).
Importa interpretar o conceito de residência (fiscal) para efeitos de aplicação da Convenção,
conceito que não se confunde necessariamente com o conceito de residência (fiscal) para efeitos de
direito interno. O conceito de residência (fiscal) para efeitos de direito interno será plenamente aplicável nas situações que apenas apresentem conexão com a ordem jurídica nacional ou nas situações
em que, havendo embora conexão com outra ordem jurídica, não há vinculação por via convencional
do Estado Português com o Estado com o qual essa conexão se verifica.
Não é esse o caso da Alemanha, como se sabe, que celebrou com Portugal Convenção contra a
Dupla Tributação (cfr. o ponto 2 do probatório). Assim, nas relações entre Portugal e a Alemanha em
matéria de impostos sobre o rendimento e sobre o capital é o conceito convencional de residência que
deve prevalecer, por via da supremacia do direito internacional sobre o direito interno ordinário (art.
8.º da Constituição da República Portuguesa; Cfr. JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, 5.ª ed.,
Coimbra, Almedina, 2009, p. 104).
Dispõe a primeira parte do artigo 4.º, n.º 1 da CDT Portugal/Alemanha, sob a epígrafe “Residente” que: “Para efeitos desta Convenção, a expressão «residente de um Estado contratante» significa
qualquer pessoa que, por virtude da legislação desse Estado, está aí sujeita a imposto devido ao seu
domicílio, à sua residência, ao local de direcção ou a qualquer outro critério de natureza similar”.
Embora os conceitos de residência (fiscal) para efeitos convencionais e para efeitos fiscais internos não se confundam, a CDT Portugal/Alemanha, seguindo o Modelo de Convenção da OCDE (art.
4.º, n.º 1 do MCOCDE), remete a definição do conceito convencional de residência para a legislação
interna dos Estados contratantes.
Esta remissão, não significa contudo, como esclarece a melhor doutrina (cfr. ALBERTO XAVIER,
Direito Tributário Internacional, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2007, p. 291), uma remissão incondicional.
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Desde logo, pressupõe que a análise da questão da residência seja feita individualmente, pessoa a
pessoa, abstraindo da situação familiar do sujeito em causa. Escreve a propósito ALBERTO XAVIER,
op. cit., nota 61 a pp. 291, que «A análise da residência deve ser feita pessoa por pessoa, ainda que
casadas, pelo que é frequente a existência de «casais mistos», sendo um dos membros considerado
residente num país e o outro, noutro. (…). As Convenções sobrepõem-se portanto aos regimes internos que eventualmente consagrem, por ficção, a «residência» por «dependência» de uma pessoa no
país de residência de qualquer dos outros membros do agregado familiar». Expressamente no mesmo
sentido, na doutrina portuguesa, RUI DUARTE MORAIS, «Dupla tributação internacional em IRS:
Notas de uma leitura em jurisprudência», Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, ano I, n.º 1
(Primavera), 2008, pp. 116/117 e MARIA MARGARIDA CORDEIRO MESQUITA, As Convenções
sobre Dupla Tributação, Lisboa, 1998, p. 85, onde se lê: «Relativamente às pessoas singulares, o teste
da residência é efectuado contribuinte a contribuinte, independentemente da sua situação conjugal. O
conceito convencional de residência sobrepõe-se aos regimes internos que, como o português, consagram a “residência por dependência” de uma pessoa no país da residência de outro membro do seu
agregado familiar – cfr. Código do IRS, artigo 16.º, n.º 2».
Estabelece, por outro lado, limites quanto à natureza da conexão adoptada pela lei interna dos
Estados contratantes, que deve ser, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da CDT Portugal/Alemanha «o
domicílio, a residência, o local da direcção, ou qualquer outro critério de natureza similar» [cfr.
ALBERTO XAVIER, op. cit., p. 291; MANUEL PIRES, «Artigo 16.º, n.º 2 do CIRS e as Convenções
destinadas a Evitar a Dupla Tributação», in Estudos em Memória do Professor Doutor António Marques do Santos, vol. II, Coimbra, Almedina, 2005, p. 595; GUSTAVO LOPES COURINHA, «Ainda
a propósito da tributação dos trabalhadores portugueses na Alemanha - Algumas notas», Revista de
Finanças Públicas e Direito Fiscal, ano I, n.º 1 (Primavera), 2008, pp. 292/293 e doutrina estrangeira
citada a nota 6 da p. 292).
Ora, ficou demonstrado que o impugnante João Francisco Jacinto é residente na Alemanha
desde 1973 (cfr. os pontos 1, 4, 1.ª parte, e 13 do probatório e documentos junto aos autos aí citados),
sendo a qualidade de residente em Portugal que a Administração fiscal portuguesa lhe imputa e que a
sentença de 1.ª instância acaba por aceitar, não obstante reconhecer que “a sua residência se encontra
em território alemão nos termos ditados pelo direito interno desse Estado” (sentença a fls. 126 dos
autos), “fruto da residência da impugnante esposa em território nacional no decurso do ano de 1999”
(sentença a fls. 127 dos autos).
Considerando-se, porém, que a análise da qualidade de residente tem de ser feita individualmente,
a residência em Portugal da esposa é indiferente para efeitos de determinação da residência fiscal convencional de A.... Acresce que também os critérios atendíveis para efeitos da CDT Portugal–Alemanha
para determinar a qualidade de residente convencional do Impugnante João Francisco Jacinto têm de
ser similares aos elencados no n.º 1 do artigo 4.º da CDT Portugal–Alemanha (domicílio, residência,
local de direcção), ou seja, têm de ser critérios que exprimam uma ligação efectiva ao território do
Estado, não sendo atendível para efeitos convencionais um mero critério de “residência por dependência” como o constante do artigo 16.º, n.º 2 do CIRS, por não exprimir por si mesmo qualquer conexão
efectiva e real da maior parte das suas actividades económicas ao território português.
Resulta dos autos, que o impugnante é tributado na Alemanha pelos seus rendimentos do trabalho,
únicos de que dispõe, não apenas porque na Alemanha obtém rendimentos do trabalho dependente
(competência do Estado da fonte), mas porque aí tem residência habitual (competência do Estado da
residência), (...) sendo tributado pelo seu rendimento universal (world-wide income)», (...) como «se
colhe da informação prestada no âmbito do processo de assistência mútua administrativa entre a Administração fiscal portuguesa e as autoridades fiscais alemãs (cfr. documentos juntos a fls. 95 a 100
do apenso administrativo), como consta do probatório (cfr. o n.º 4, supra transcrito).
Pode, pois, concluir-se com segurança que as autoridades fiscais alemãs tributam o impugnante
como residente em território alemão, atendendo à residência “real e efectiva” de João Francisco
Jacinto naquele território, enquanto as autoridades fiscais portuguesas fundam a sua pretensão de
o tributar como residente atendendo à residência da família em Portugal no ano a que respeitam os
rendimentos
Deve, pois, concluir-se que, para efeitos de aplicação da CDT Portugal–Alemanha, o impugnante
João Francisco Jacinto deve considerar-se residente apenas na Alemanha, sendo ilegal, por violação
do artigo 4.º, n.º 1 da CDT Portugal–Alemanha, a sua qualificação como residente (fiscal) em Portugal
que a Administração fiscal portuguesa lhe atribui.
6.2 Desnecessidade de recurso aos critérios de “desempate” constantes do artigo 4.º, n.º 2 da
Convenção entre a República Portuguesa e a República Federal da Alemanha para evitar a Dupla Tributação em matéria de Impostos sobre o Rendimento e sobre o Capital (CDT Portugal/Alemanha).
Resolvida a questão da residência do Impugnante João Francisco Jacinto por aplicação do n.º 1
do artigo 4.º da CDT Portugal–Alemanha, concluindo-se no sentido da prevalência da sua qualificação
como residente na Alemanha, desnecessário se torna recorrer aos “critérios de desempate” previstos
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no n.º 2 do artigo 4.º da mencionada Convenção, aplicáveis apenas nos casos em que se esteja perante
uma situação de “dupla residência fiscal” lícita em face ao direito convencional que importará então
“desempatar”, pois para efeitos convencionais o sujeito passivo apenas pode ser considerado residente
num dos Estados contratantes, razão pela qual apenas uma das residências fiscais pode acabar por
prevalecer - princípio da unicidade da residência (cfr. ALBERTO XAVIER, op. cit., pp. 292-293).
Nestes termos, fica prejudicado o conhecimento da questão da interpretação do critério do “centro
de interesses vitais”, adoptado pelo artigo 4.º, n.º 2 da CDT Portugal – Alemanha, cujo conhecimento se
impunha apenas no caso de se ter concluído no sentido da “dupla residência” convencional do impugnante.
O recurso merece, pois, provimento.
Este regime foi expressamente introduzido no nosso direito interno através da Lei n.º 60-A/2005, de
30 de Dezembro, que deu nova redacção ao art. n.º 3 do art. 16.º do CIRS, em que se estabelece o seguinte:
3 - A condição de residente resultante da aplicação do disposto no número anterior pode ser
afastada pelo cônjuge que não preencha o critério previsto na alínea a) do n.º 1, desde que efectue
prova da inexistência de uma ligação entre a maior parte das suas actividades económicas e o território
português, caso em que é sujeito a tributação como não residente relativamente aos rendimentos de
que seja titular e que se considerem obtidos em território português nos termos do artigo 18.º.
Esta norma não é aplicável ao caso dos autos, por os factos terem ocorrido antes da sua entrada
em vigor, mas é patente que ela vem atribuir carácter geral ao regime que já anteriormente constava da
generalidade das convenções sobre dupla tributação.
Nestes termos, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar
procedente a impugnação judicial, anulando-se o acto de liquidação impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Julho de 2008. — Jorge de Sousa (relator) — António Calhau — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Execução. Falta de citação do credor com garantia real. Falta de notificação da venda.
Nulidade. Anulação da venda.
Sumário:
I — A obrigatoriedade de citação dos credores com garantia real sobre os bens penhorados visa permitir-lhes que venham ao processo reclamar os seus créditos, pelo que,
no caso em que tal citação foi omitida mas o credor veio reclamar atempadamente
o seu crédito, a omissão da citação devida não determina a nulidade insanável de
todo o processado posterior à penhora [alínea a) do n.º 1 do artigo 165.º do CPPT];
II — O credor com garantia real sobre os bens a vender é obrigatoriamente notificado
do despacho que designa a venda por negociação particular e do seu preço base
em processo de execução fiscal [artigo 886.º-A do CPC, aplicável ex vi da alínea e)
do artigo 2.º do CPPT], constituindo nulidade processual (artigo 201.º, n.º 1 do
CPC) a preterição dessa notificação, nulidade esta que determina da anulação de
todos os actos praticados posteriores ao despacho que designou a modalidade de
venda, neles se incluindo a própria venda executiva [artigo 909.º, n.º 1, alínea c)
do CPC, aplicável ex vi da alínea c) do artigo 257.º do CPPT].
Processo n.º 431/09-30.
Recorrente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, SCRL.
Recorrido: Kabdri Gashi.
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 de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, SCRL, com os sinais dos autos, recorre para
este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 10 de Fevereiro
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de 2009, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos actos posteriores à penhora,
nomeadamente a venda, por ela deduzido, apresentando as seguintes conclusões:
1.ª - Conforme decorre de fls. dos Autos a Recorrente detém garantia real hipotecária sobre o
imóvel penhorado e vendido à ordem destes Autos … Hipoteca essa que foi oportuna e devidamente
registada na Conservatória do registo predial, para garantia do crédito da Recorrente até ao montante
de € 39.903,83 (trinta e nove mil, novecentos e três euros e oitenta e três cêntimos) … Garantia real
que confere à recorrente privilégio sobre os demais credores, e eu impunha, em caso e penhora de
terceiros sobre o imóvel, a obrigação do cumprimento da citação da ora Recorrente nos termos do
art.º 864º n.º 3 alínea c) do C.P. Civil, a fim de que esta reclamasse os seus créditos.
2.ª - Os Serviços de Finanças de Vouzela foram total e absolutamente omissos quanto aos actos
que estavam legalmente obrigados a praticar, de entre outros o de citação, nomeadamente em virtude
de a Recorrente dispor de garantia Hipotecária, penhora e haver reclamado os seus créditos.
3.ª - A Recorrente só foi notificada dos termos da venda após os serviços de finanças de Vouzela
já ter decidido pela aceitação do preço de € 13.100,00 (treze mil e cem euros) oferecido por CLÁUDIA
DANIELA PEREIRA RODRIGUES, e após o bem já haver sido objecto de venda por negociação particular pelo montante de € 13.100,00, notificação (a da Recorrente) que ocorreu apenas em 23/09/2008.
4.ª - O que é dizer que nunca a Recorrente foi notificada para se pronunciar sobre a modalidade
de venda, sobre o preço de Base da mesma, sobre a data em que se realizaria (se por proposta em
carta fechada), ou a partir de quando estaria em negociação particular e quem era o encarregado da
venda (se por negociação particular).
5.ª - Sendo verdade que a Recorrente e Reclamante, enquanto credora Hipotecária, devidamente
constituída nos Autos, teria necessariamente de ser notificada daqueles actos processuais; O que lhe
permitiria influir no preço da venda, nomeadamente apresentando quem oferecesse melhor preço,
assim possibilitando a obtenção de valor que melhor garantisse o seu crédito, ou até, eventualmente,
pedindo que o bem lhe fosse adjudicado pelo valor do seu crédito, com dispensa do depósito do preço,
face à garantia Hipotecária de que dispõe e sem prejuízo do depósito das custas prováveis.
6.ª - O não cumprimento do art.º 886.º-A n.ºs 1 a 4 do C.P. Civil, aplicável subsidiariamente
[art.º 2.º alínea f) do C.P.T.] impossibilitou a Reclamante e Recorrente de tomar conhecimento da
modalidade de venda ou de tomar posição sobre a mesma, do valor de base dos bens, e de influir na
venda, com vantagens manifestas e inequívocas que isso poderia trazer à valorização do bem na sua
venda.
7.ª - Todos os actos posteriores à penhora estão, pois, feridos de nulidade, que afecta também o
despacho que decidiu pela venda e adjudicação do bem.
8.ª - Ao decidir nos termos da douta Sentença em recurso, o tribunal “A Quo” violou o disposto
nos arts. 239.º; 240.º; 165º n.º 1 al a) e 196.º do CPPT; artºs 660.º, 864º n.º 3 alínea c) e 886ºA, do
C.P. Civil [estes aplicáveis ex vi art.º 2.º alínea f) do C.P.T.].
NESTES TERMOS, e com o douto suprimento desse Venerando Tribunal, revogando a douta sentença recorrida, dando provimento ao recurso, e decidindo pela nulidade de todos os actos posteriores
à penhora, Vªs. Exªs. farão, como sempre, a habitual JUSTIÇA.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido de que deve ser
dado provimento parcial ao recurso, anulando-se todos os actos processuais subsequentes ao despacho
que ordenou a venda por negociação particular.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
Importa decidir se a falta de citação do credor com garantia real sobre os bens penhorados importa
a anulação dos termos da execução fiscal posteriores à penhora, incluindo a venda, não obstante ter
sido deduzida atempadamente a reclamação do crédito.
Decidindo-se a primeira questão em sentido negativo, importará então decidir se havia ou não que
notificar o credor com garantia real sobre o bem penhorado da venda por negociação particular, nos
termos do artigo 886.º-A do Código de Processo Civil, pois caso se decida no sentido da aplicabilidade
do normativo citado no processo de execução fiscal a omissão da notificação importará a nulidade da
venda.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) No âmbito da execução fiscal n.º 2739200501006444 instaurada contra KADRI GASHI, o
Serviço de finanças de Vouzela, por despacho de 13-08-2008, aceitou o preço de € 13100,00 oferecido
por Cláudia Daniela Pereira Rodrigues para aquisição do bem naqueles autos penhorados, “o predito
prédio urbano de um piso, com 4 divisões … inscrito na matriz predial urbana da freguesia de S. Miguel
do Mato, Concelho de Vouzela, sob o artigo 815 e descrito na Conservatória do registo predial de
Vouzela sob o n.º 198/881108” e ordenou a notificação “para no prazo de oito dias, de harmonia com
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o disposto no artigo 1458.º do Código de Processo Civil, os preferentes do bem penhorado, dizerem
por escrito, se preferem ou não, sobre o preço mais elevado obtido na sua venda por negociação particular”, cfr. fls. 84 do apenso constituído por cópias extraídas do processo executivo aqui dado por
reproduzido, o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;
B) No dia 08-09-2008 pelo mesmo Serviço e no mesmo processo executivo referido em A) foi
proferido despacho a ordenar a notificação da preferente, da aceitação do preço e de que deve ser
alertada para o depósito da totalidade do preço no prazo de dez dias. A mesma procedeu ao depósito
em 15-09-2008 vide fls. 94 a 97 do apenso referido em A);
C) Datado de 16-09-2008 foi remetido à Requerente o ofício n.º 1280 a notificá-la nos termos
do artigo 1458.º do Código de Processo Civil, “na qualidade de preferente dos bens penhorados ao
executado supra citado, que o bem foi vendido por negociação particular pelo preço de 13 100,00 €
…Assim, se desejar preferir, deverá declará-lo no prazo de oito dias, mediante requerimento ou por
termo no respectivo processo, sob pena de, não o fazendo, perder o seu direito de preferente.” Notificação que Ela recebeu em 23-09-2008, cfr. as duas últimas fls. do apenso;
D) No dia 29-09-2008 apresentou a petição inicial que deu origem aos presentes autos onde
pugnou pela anulação dos actos posteriores à penhora, nomeadamente a venda por se ter omitido a
sua citação, como credora com garantia real, nos termos do artigo 864.º, n.º 3 alínea c) do Código de
processo Civil, vide fls. 3 a 6 dos presentes autos;
E) A Requerente outorgou escritura de Compra/Venda-Hipoteca em 23-02-1999, em que o executado nos autos de execução referidos em A) e sua esposa compraram a Armando Lopes Pereira o
predito urbano de um piso com 4 divisões … inscrito na matriz predial urbana da freguesia de S. Miguel
do Mato, Concelho de Vouzela, sob o artigo 815 e descrito na Conservatória do registo predial de
Vouzela sob o n.º 198/881108 e constituíram sobre o referido prédio uma hipoteca voluntária a favor
da Requerente para garantia “do pagamento de todas e quaisquer obrigações resultantes de letras,
livranças, aceites bancários ou quaisquer outros títulos representativos de operações de crédito contratadas entre os próprios, segundos outorgantes, e a caixa, tudo isto até ao limite de oito mil contos”
(39 903,38), cfr. doc. de fls. 7 a 11;
F) A aquisição e hipoteca foram objecto de registo na respectiva Conservatória predial em
11-01-2000, vide doc. de fls. 12 e 13;
G) A penhora do bem a que se vem aludindo foi realizada nos autos de execução fiscal
n.º 2739200501006444 em 13-02-2006, cfr. doc. de fls. 9 do apenso constituído por cópias extraídas
do processo executivo;
H) Em 2 de Abril de 2007, na sequência de reclamação de créditos apresentada pela Requerente,
foi proferido o seguinte despacho: “Cumprindo o disposto nos arts. 245º, n.º 2 e 246.º do CPPT e 865.º,
n.º 4 do CPC junte-se as certidões de dívidas do artigo 241.º do CPPT, proceda-se à desapensação do
processo de reclamação de créditos, junte-se fotocópia das partes principais do PEF supra e remata-se
para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.” Vide fls. 24 do apenso, bem como de fls. 15, 56 e
62 destes autos e consulta no SITAF dos autos de reclamação de créditos n.º 1473/07.6B, o originado
pela reclamação apresentada pela Requerente;
I) Na data vinda de referir tentou-se, por via postal, a citação da esposa do executado para,
querendo requer a separação judicial de bens ou juntar certidão comprovativa de a ter já requerido,
citação que foi realizada por éditos ordenadas através do despacho de 08-04-2007 por haver informação
de que ela e o executado teriam emigrado, cfr. fls. 19 a 27 do apenso a que vimos aludindo.
6 – Apreciando.
6.1 Da falta de citação do credor com garantia real sobre os bens penhorados para reclamar o seu
crédito
A sentença recorrida, atendendo a que o credor dotado de hipoteca sobre o bem penhorado na
execução deduziu atempadamente reclamação do seu crédito, considerou não ocorrer falta de citação,
pois que, nessas circunstâncias, citá-lo seria praticar um acto inútil, visto que a citação dos credores
dotados de garantias reais sobre os bens penhorados na execução visa precisamente assegurar-lhes que
possam reclamar o seus créditos (cfr. sentença recorrida, a fls. 109, frente e verso, dos autos).
Com este entendimento não se conforma a recorrente, que alega que não tendo sido citado para
reclamar o seu crédito sobre o bem penhorado garantido por hipoteca voluntária anterior à penhora,
como impunha o artigo 864.º n.º 3, alínea b) do Código de Processo Civil (CPC), são nulos todos os
actos posteriores à penhora, incluindo o despacho que decidiu pela venda e adjudicação do bem (conclusões 1.ª, 2.ª e 7.ª das alegações de recurso supra transcritas).
Vejamos.
A obrigatoriedade de citação dos credores dotados de garantia real sobre os bens penhorados em
execução é imposta quer pela lei processual civil (artigo 864.º, n.º 3, alínea b) do CPC) quer pela lei
processual tributária (artigos 239.º e 240.º do CPPT) e em ambos os casos visa permitir que estes venham
às respectivas execuções reclamar os seus créditos. Claro está que, havendo normas tributárias sobre a
matéria são estas as aplicáveis à execução fiscal, pois que a aplicabilidade das normas processuais civis
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dependente em regra da constatação da existência de uma lacuna na lei processual tributária (artigo 2.º
alínea e) do CPPT), que no caso inexiste.
A citação dos credores com garantia real sobre os bens penhorados visa, dissemo-lo já, permitir-lhes que venham ao processo reclamar os seus créditos. No caso dos autos, embora a citação tenha
sido omitida (e não se crê que o devesse ter sido, contrariamente ao decidido pelo Meritíssimo juiz “a
quo”, pois que, ao que parece, apenas por “sortes do destino” o credor pôde saber da penhora do bem
no processo de execução fiscal – cfr. o alegado a fls. 134 dos autos), a finalidade da citação foi atingida,
pois que o credor veio em tempo ao processo reclamar os seus créditos.
Ora, porque julgamos que a lei não impõe o cumprimento de formalidades por mero gosto pela
burocracia mas antes para atingir fins mais elevados - primacialmente a defesa dos direitos e interesses
dos potenciais lesados –, e ainda, e fundamentalmente, porque a omissão da citação devida não prejudicou a defesa do credor reclamante, pois que este pôde efectivamente reclamar o seu crédito, não há
que anular todos os actos posteriores à penhora, pois que nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 165.º
do CPPT, a falta de citação só constitui nulidade insanável em processo de execução fiscal “quando
possa prejudicar a defesa do interessado”.
Pelo exposto, improcede, nesta parte, o recurso.
6.2 Da falta de notificação do credor com garantia real sobre os bens a vender da modalidade de
venda e do valor base dos bens (artigo 886.º-A do CPC, aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do
CPPT).
Resulta da alínea C) o probatório supra transcrito que ao recorrente apenas foi dado conhecimento de que o bem sobre o qual recaía a hipoteca constituída a seu favor fora vendido quando, por
ofício datado de 16/09/2008, foi notificado nos termos do artigo 1458.º do Código de Processo Civil,
e na qualidade de preferente (…) de que o bem foi vendido por negociação particular pelo preço de
13 100,00 € e que (…) se desejar preferir, deverá declará-lo no prazo de oito dias, mediante requerimento
ou por termo no respectivo processo, sob pena de, não o fazendo, perder o seu direito de preferente.
Significa isto que a venda do bem por negociação particular e o preço base daquele foram fixados
pelo Serviço de Finanças sem que o credor tivesse sido ouvido e sem que pudesse ter tido a possibilidade
de se pronunciar, salvaguardando os seus direitos.
Se concluímos quanto à questão anterior que a omissão da citação do credor com garantia real
não importa a nulidade de todos os actos posteriores à penhora precisamente porque pôde fazer o seu
direito através da reclamação do seu crédito, impõe-se aqui concluir de forma diversa, pois que ao não
ter sido notificado da modalidade de venda e do valor base dos bens penhorados ficou a credora impedida de tomar conhecimento da modalidade de venda ou de tomar posição sobre a mesma, do valor de
base dos bens, e de influir na venda, com vantagens manifestas e inequívocas que isso poderia trazer
à valorização do bem na sua venda, como bem alega.
Embora esta não seja uma posição unânime deste Tribunal, entendemos que o artigo 886.º-A do
CPC é subsidiariamente aplicável ao processo de execução fiscal, ex vi da alínea e) do artigo 2.º do
CPPT, pois que a decisão órgão de execução fiscal é potencialmente lesiva dos interesses do credor
com garantia real sobre o bem a vender, razão pela qual a garantia constitucional de tutela jurisdicional
efectiva (artigo 20.º da Constituição) e o princípio da boa-fé e da cooperação entre os intervenientes
processuais justificam plenamente que valha também para o processo fiscal o dever de notificação imposto nas execuções comuns (que, além do mais, não põe em causa a celeridade do processo). Valem
também aqui os argumentos doutamente explanados no Acórdão deste Tribunal de 22 de Abril de 2009
(rec. n.º 146/09), que subscrevemos, e que segue no essencial o Acórdão deste Tribunal de 14 de Julho
de 2008 (rec. n.º 222/08), para os quais se remete quanto à fundamentação do decidido.
Assim, não tendo o credor com garantia real sobre o bem vendido sido notificado da venda por
negociação particular e do valor base do bem a vender, essa omissão de notificação, que podia ter influência na decisão de venda, constitui nulidade processual (artigo 201.º n.º 1 do CPC), determinante da
anulação de todos os actos processuais subsequentes ao despacho que ordenou a venda por negociação
particular, incluindo a venda executiva (artigo 909.º n.º 1, alínea c) do CPC, aplicável ex vi da alínea c)
do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT).
O recurso merece provimento
- 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 anulando todos os actos processuais subsequentes ao despacho que designa a venda por negociação
particular, incluindo a venda executiva.
Custas pela Fazenda Pública, apenas em primeira instância, pois que não contra-alegou neste
Supremo Tribunal.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino (vencido conforme
declaração de voto junta) — Lúcio Barbosa.
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(Declaração de Voto de 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 Código de Procedimento e de Processo Tributário – as quais se não vê que tenham
sido omitidas no caso.
Pelo que não terá ocorrido a nulidade processual nos termos do n.º 1 do artigo 201.º do Código
de Processo Civil, determinante de anulação da venda executiva – uma vez que se não vê omitido acto
ou formalidade que a lei prescreva.
De resto, não se verifica a hipótese do n.º 11 do artigo 864.º do Código de Processo Civil (venda
em benefício exclusivo do exequente), que pudesse levar à anulação da venda executiva.
Cf. neste pendor o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 28-11-2007,
proferido no recurso n.º 662/07.
Razão por que negaria provimento ao recurso.
Jorge Lino.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Taxa de ocupação do subsolo. Concessionária de gás natural.
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 Impugnante 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.
Processo n.º 458/09-30.
Recorrente: GDL — Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, SA, 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 a liquidação das taxas referentes a licenças de ocupação do subsolo com
tubagens de gás, relativas ao ano de 2001, num total de 5.255.540$00, efectuada pela Câmara Municipal
de Oeiras, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando 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. Oeiras 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.RG.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. Oeiras 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 DL 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 DL 374/89; Bases XXXIV e XXXV anexas ao DL 33/91 de 16/1; e cláusula
25.ª, n.º 2, alínea a) do contrato de concessão, datado de 16/12/1993;
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V. A consequente impossibilidade de Direito de a C. M. Oeiras 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 a
partir dos anos de 1994/1995, logo também no ano de 2001, 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, deverão os tributos impugnados ser anulados, porque inconstitucionais e ilegais: 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 Oeiras
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 a 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.º 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 na incorrecta e insuficiente interpretação dos conceitos e
normas jurídicas aplicáveis.
XII. Em primeiro lugar, a caracterização dos limites do direito de propriedade do Município face
ao subsolo não se resume ao previsto no art. 1344.º, 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.
XIV. Por via do Contrato de Concessão celebrado entre a ora Recorrente e o Estado Português, não
foi atribuída qualquer competência ao Município de Oeiras 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 contratualmente atribuída à GDL, SA.
XVI. Constituindo obrigação da concessionária perante o concedente o dotar-se de todas as
infraestruturas 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 fundamental definidor do conceito de imposto e na sua diferenciação com o de
taxa, o de unilateralidade (...) em contraste com a bilateralidade caracterizadora de taxa”.
XVIII. Ora, a bilateralidade e o vínculo sinalagmático 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, sendo susceptível de avaliação monetária;
XXI. Não se verifica o preenchimento de qualquer um destes requisitos no caso em concreto.
XXII. Em primeiro lugar, à ocupação do subsolo pelos depósitos, condutas e tubagens da GDL,
SA, não corresponde qualquer contraprestação directa, específica e em benefício da ora Recorrente
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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 necessidade de utilização individualizada do mesmo.
XXIV. No caso em apreço, não se verifica a utilização individualizada de bens do domínio público
por parte da GDL, SA, sendo certo que o beneficiário da actividade da ora Recorrente é o próprio munícipe.
XXV. A GDL, SA, 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, SA, 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, SA, quer pelo
critério findado 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.º 13.º do DL n.º 374/89, de 25 de Outubro;
• as Bases XXXIV e XXXV anexas ao DL 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.ª do Contrato de Concessão, foi atribuído à ora Recorrente
o direito de utilizar os bens do Estado e as demais porções dos seu domínio público para a implementação do projecto de distribuição de gás natural.
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 havia 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 tal 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, SA, 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 l, 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 GDP. 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
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
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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, SA,
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.
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, SA. 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, SA, 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 Oeiras, que não possui competência para a criação de tais
tributos, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art. 165.º 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”.
XLIII. Deverá portanto a douta Sentença recorrida ser revogada.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste STA emite parecer no sentido de que a sentença recorrida
adoptou a solução correcta na decisão da questão sub judice, pelo que não merece censura, devendo
ser julgado improcedente o recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) Em 16/12/93 foi celebrado entre o Estado Português e GDL – Gás de Portugal, SA, um contrato de
concessão de exploração em regime de Serviço Público da Rede de Distribuição de Gás Natural de Lisboa.
B) A impugnante sucedeu, em todos os direitos e obrigações inerentes à obtenção, armazenagem
e distribuição de gás combustível canalizado, à extinta GDP – Gás de Portugal, SA, ao abrigo do n.º 1
do art.º 8.º do DL n.º 132/95, de 6 de Junho (Doc. n.º 4 junto à p.i.).
C) Por aviso postal com carimbo aposto datado de 01.11.2001, remetido pela Divisão Financeira
da Câmara Municipal de Oeiras, foi a impugnante notificada para proceder ao pagamento da quantia
de Esc. 5.255.540$00, devendo para tanto solicitar a respectiva guia (Doc. n.º 1 junto à p.i.).
D) A presente impugnação foi apresentada em 01/05/2004 (Cfr. carimbo da PI a fls. 2).
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Sintra que julgou
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra a liquidação das taxas referentes a licenças de ocupação do subsolo com tubagens de gás, relativas ao ano de 2001, liquidadas
pela Câmara Municipal de Oeiras.
O recurso tem por objecto, como expressamente reconhece a recorrente nas suas alegações, uma
única questão de direito – a natureza do tributo em apreço, sendo que para a recorrente este não tem a
natureza de uma taxa, pelo que é ilegal e inconstitucional.
Ora, como tem vindo a ser decidido, de forma unânime, por este STA, é de qualificar com 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 (v. acórdãos desta Secção de 9/10/08, de
12/11/08, 10/12/08, e 3/6/09, e do Pleno de 6/5/09, nos recursos n.ºs 500/08, 701/08, 735/08, 207/09
e 43/08, respectivamente).
Com efeito, como se disse no acórdão desta Secção de 3/6/09, no recurso n.º 207/09, “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,

1169
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 (…)
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.”.
A propósito da utilização individualizada do subsolo por parte da recorrente, escreveu-se no acórdão
desta Secção de 8/11/06, no recurso 648/06, designadamente que “A recorrente dispôs-se a desenvolver
uma actividade económica lucrativa, e para isso 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. Mas, para tanto, necessita
de transportar e distribuir o bem que comercializa, no âmbito de tal concessão.
Também por isso e para isso precisa de ocupar o subsolo com instalações atinentes àquele
fim. Deste modo, 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.
Deste modo, se é certo que a ocupação e utilização do subsolo ainda integra a «sua função própria de satisfação de necessidades colectivas», menos certo não é que, do mesmo passo, é satisfeita
a necessidade individual da recorrente, enquanto entidade organizada com vista à exploração de um
ramo de negócio.
Por isto, o tributo exigido a propósito da ocupação e utilização do subsolo tem contrapartida
na disponibilidade dessas ocupação e utilização em benefício da recorrente, para satisfação das suas
necessidades individuais de empresa dedicada à distribuição e venda de gás.
O que vale por dizer que se trata de uma taxa, e não de um imposto.”.
Acresce dizer que “a concessão não transfere para o concessionário senão os poderes necessários
ao desempenho do serviço público por que fica responsável – e é por isto mesmo que lhe é permitido
instalar equipamentos no domínio público. Mas não mais do que isso.
A concessão não altera a natureza jurídica do concessionário que, no caso, é uma sociedade
comercial, e não passou, por obra da concessão, a ser uma pessoa colectiva de direito público.
Os deveres e direitos do Estado, incluindo as isenções que a lei lhe atribui, continuam a ser seus,
do mesmo modo que também a esfera jurídica do concessionário se não altera senão na justa medida
em que passa a incluir os direitos e deveres englobados na concessão.”.
Estamos, de resto, como salienta o Exmo. Magistrado do MP junto deste STA no seu parecer,
perante aquilo a que na doutrina se denomina uma concessão de uso privativo do domínio público (v.
Marcello Caetano, Manual de Direito Administrativo, II, pág. 914).
Improcede, desta forma, a argumentação da recorrente.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Pimenta do Vale.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Notificação do acto de liquidação. Notificação por carta registada com aviso de recepção. Presunção. Oposição à execução fiscal.
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Sumário:
I — A presunção de notificação prevista nos n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT funciona
em duas situações, a saber:
recusa do destinatário a receber a notificação;
não levantamento da carta no prazo previsto no regulamento dos serviços postais
e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou alteração do seu
domicílio fiscal.
II — Essa presunção não funciona no caso das cartas terem sido devolvidas pelos CTT
à Administração Tributária sem a assinatura dos correspondentes avisos de recepção, nada se adiantando a respeito de não terem sido reclamados ou levantados,
o mesmo sucedendo quanto ao conhecimento que o destinatário possa ter tido da
existência das cartas nos serviços dos CTT a fim de serem levantados.
Processo n.º: 460/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Gabame – Construções Metalomecânicas, Lda.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Ex.ma Magistrada do Ministério Público, vem recorrer da sentença do Tribunal Tributário de
Lisboa que julgou improcedente a oposição à execução fiscal instaurada pelo Serviço de Finanças de
Lisboa 1 com vista à cobrança coerciva de dívida de IVA e respectivos juros compensatórios, no valor
total de € 8.586,54, referente ao ano de 1998, formulando as seguintes conclusões:
1- Foi violado o artº 39º n.º 5 do CPPT.
2- A presunção que a norma supra estabelece ocorre quando o destinatário se tiver recusado a
receber a notificação, ou não tiver levantado a carta no prazo previsto no regulamento dos serviços
postais, e não se comprovar que o contribuinte comunicou a alteração do seu domicílio fiscal.
3- Do que decorre, a necessidade de deixar ao contribuinte aviso, comunicação para ir levantar
a carta aos serviços postais.
4- Sem essa comunicação, por o contribuinte não saber que uma carta poderia ser levantada em
determinado prazo, não ocorre a presunção.
5- (...) «de acordo com o probatório apenas se encontra assente que as cartas foram devolvidas
pelos CTT à Administração Tributária “sem a assinatura dos correspondentes avisos de recepção”, nada
mais se adiantando a respeito de não terem sido reclamados ou levantados, o que sempre pressuporia
que no domicilio da ora recorrente tivessem sido deixados avisos a informar que as cartas podiam ser
levantadas, o que não consta do probatório.
Neste contexto, a mera constatação de que os avisos de recepção foram devolvidos sem assinatura
do destinatário nada nos elucida a respeito do conhecimento que o mesmo possa ter tido da existência
das cartas nos serviços dos CTT a fim de serem levantados.
Como assim, não se demonstrando que tenha sido deixado aviso no domicilio da recorrente de que
as cartas contendo as notificações das liquidações podiam ser levantadas, a presunção de notificação
estabelecida no n.º 5 do artigo 39º do CPPT não funciona e daí que se tenha de concluir que as liquidações em causa nestes autos não foram notificadas (...)», acórdão citado, cujo segmento se transcreve
como conclusão, por a situação factual ser sobreponível à dos autos.
2- Os recorridos Fazenda Pública e “Gabame - Construções Metalomecânicas, Lda” não contra-alegaram.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer uma vez que o Ministério Publico é o
recorrente
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) O Serviço de Finanças de Lisboa 1 instaurou contra a ora oponente o processo de execução
fiscal n.º 3069200301004328, para cobrança coerciva de dívida relativa às liquidações adicionais de
IVA n.º 2257116, no montante de € 6.912,11, e de juros compensatórios n.º 2257115, no montante de
€ 1.674,43, referentes ao ano de 1998, perfazendo o montante de € 8.586,54, com origem nas certidões
de dívida n.º 2003/14115 e 2003/14116, emitidas em 20-1-2003 (cfr. autuação, certidões de dívida e
prints extraídos do SEF, a fls. 11 a 13 e 15 a 19 dos autos, que se dão por integralmente reproduzidas);
B) A oponente foi citada da instauração do processo de execução fiscal identificado em A) em
20-11-2003 (cfr. certidão de citação, a fls. 14v dos autos, que se dá por integralmente reproduzida);
C) A liquidação adicional de IVA n.º 2257116, em cobrança coerciva no processo de execução
fiscal identificado em A), foi remetida à oponente, através de registo postal com aviso de recepção
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de 17-9-2002, expedido para a morada da sede da oponente, tendo o expediente sido devolvido ao
remetente, sem que aquele aviso se mostre assinado (cfr. docs. a fls. e 54 dos autos, que se dão por
integralmente reproduzidos);
D) Em 4-10-2002, foi enviado novo expediente à oponente contendo a mencionada liquidação
adicional de IVA, através de registo postal com aviso de recepção remetido para a morada da sede da
oponente, tendo também este expediente sido devolvido ao remetente, sem que aquele aviso se mostre
assinado, e tendo o carteiro responsável pelo giro 030 feito constar no sobrescrito que a entrega não foi
possível em 7-10-2002, porquanto o destinatário “mudou-se” (cfr. docs. a fls. 55 a 56 dos autos, que se
dão por integralmente reproduzidos);
E) A liquidação de juros compensatórios de IVA n.º 2257115, em cobrança coerciva no processo
de execução fiscal identificado em A), foi remetida à oponente, através de registo postal com aviso
de recepção de 17-9-2002, expedido para a morada da sede da impugnante, tendo o expediente sido
devolvido ao remetente, sem que aquele aviso se mostre assinado (cfr. docs. a fls. 57 e 58 dos autos,
que se dão por integralmente reproduzidos);
F) Em 4-10-2002, foi enviado novo expediente à oponente contendo a mencionada liquidação de
juros compensatórios de IVA, através de registo postal com aviso de recepção remetido para a morada
da sede da oponente, tendo o expediente sido devolvido ao remetente, sem que aquele aviso se mostre
assinado, e tendo o carteiro responsável pelo giro 030 feito constar no sobrescrito que a entrega não foi
possível em 7-10-2002, porquanto o destinatário “mudou-se” (cfr. docs. a fls. 59 e 60 dos autos, que se
dão por integralmente reproduzidos);
G) O expediente postal referido nas alíneas C) a F) que antecedem foi enviado para a morada da
sede da oponente, sita na Rua Barão de Sabrosa, n.º 84-2º F, 1900 Lisboa (cfr. docs. e print extraído
da base de dados DGCI/Visão do Contribuinte, a fls. 53 a 61 dos autos, que se dão por integralmente
reproduzidos).
5- A sentença sob recurso, tendo concluído que a ora recorrida “Gabame - Construções Metalomecânicas, Lda” fora validamente notificada das liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios
do ano de 1998, julgou improcedente a oposição deduzida à execução fiscal instaurada com vista à
cobrança coerciva das correspondentes dívidas fiscais.
Para tanto, no essencial, ponderou-se que a notificação em causa se presumia concretizada nos
termos das disposições conjugadas dos n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT, posto que as liquidações efectuadas - de imposto e juros compensatórios - tinham sido enviadas para a morada da sede da oponente
através de duas cartas registadas com aviso de recepção, tendo sido devolvidas aos serviços remetentes,
sem que aqueles avisos se mostrassem assinados e apenas com a menção por parte do carteiro responsável pelo giro de que o destinatário “mudou-se”.
A Ex.ma Magistrada do Ministério Público recorrente vem, em resumo, defender que a presunção de notificação prevista no n.º 5 do artigo 39.º do CPPT pressupõe a necessidade de se deixar ao
contribuinte aviso, comunicação para ir levantar a carta aos serviços postais, o que não se encontra
assente no probatório.
Vejamos.
A questão que vem importa apreciar já foi enfrentada e decidida numa situação em tudo idêntica
no acórdão de 21-05-08, no processo n.º 1031/07, acontecendo, inclusive, que o relator é o mesmo do
presente recurso.
Daí que seguiremos de perto o que aí foi dito.
A respeito da presunção da notificação estabelecem os n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT o seguinte:
n.º 5-“Em caso de o aviso de recepção ser devolvido ou não vier assinado por o destinatário se
ter recusado a recebê-lo ou não o ter levantado no prazo previsto no regulamento dos serviços postais
e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou a alteração do seu domicílio fiscal, a
notificação será efectuada nos 15 dias seguintes à devolução por nova carta registada com aviso de
recepção, presumindo-se a notificação se a carta não tiver sido recebida ou levantada, sem prejuízo
de o notificando poder provar justo impedimento ou a impossibilidade de comunicação da mudança
de residência no prazo legal.”
n.º 6-“No caso de recusa de recebimento ou não levantamento da carta, previstos no número
anterior, a notificação presume-se feita no 3.º dia útil posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte
a esse, quando esse dia não seja útil.”
Ora, em face destes dispositivos legais, a presunção funciona em duas situações, a saber:
- recusa do destinatário a receber a notificação;
- não levantamento da carta no prazo previsto no regulamento dos serviços postais e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou alteração do seu domicilio fiscal.
Em anotação ao citado artigo 39.º escreve Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls 357, versando os requisitos da presunção de notificação: “Na segunda situação,
pressupõe-se que foi feita qualquer comunicação ao destinatário para levantar a carta registada, pois
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só fornecendo-lhe a possibilidade de ter conhecimento de que ela se encontrava depositada nos serviços
postais, pode exigir-se que ele a vá levantar.
Nesta perspectiva, o funcionamento da presunção referida dependerá, cumulativamente, de
-ter sido deixado um aviso na residência do destinatário conhecida da administração tributária
de que a carta podia ser levantada;
-não se comprovar que, entretanto, o contribuinte comunicara à administração tributária a alteração da sua residência.
Assim, conjugando estas situações com as formas de ilidir a presunção constata-se que a presunção deixa de valer quando se demonstrar
-que não foi deixado aviso para levantamento da carta;
-que, tendo sido deixado tal aviso, houve qualquer facto que obstou a que o destinatário fosse
levantar a carta (justo impedimento);
-que o destinatário tenha mudado de residência e tinha já feito a comunicação da alteração à
administração tributária;
-que o destinatário tinha mudado de residência há menos de 20 dias (prazo que lhe é concedido
para comunicar a alteração do domicilio, no n.º 1 do art. 43.º);
-que o destinatário tinha mudado de residência e provar que não pôde fazer tal comunicação no
referido prazo.
Correlativamente, presunção só valerá nos seguintes casos:
- quando tiver sido deixado aviso e não houver justo impedimento ao levantamento da carta;
-quando o destinatário tiver mudado de domicilio há mais de 20 dias e não tiver feito comunicação
da alteração à administração tributária nem tenha estado impossibilitado de o fazer.”
Subscreve-se por inteiro estas doutas considerações e revertendo à situação em apreço no presente recurso, importa realçar que de acordo com o probatório apenas se encontra assente que as cartas
foram devolvidas pelos CTT à Administração Tributária sem a assinatura dos correspondentes avisos
de recepção, nada mais se adiantando a respeito de não terem sido reclamados ou levantados, o que
sempre pressuporia que no domicilio da ora recorrente tivessem sido deixados avisos a informar que
as cartas podiam ser levantadas, o que não consta do probatório.
Neste contexto, a mera constatação de que os avisos de recepção foram devolvidos sem assinatura
do destinatário nada nos elucida a respeito do conhecimento que o mesmo possa ter tido da existência
das cartas nos serviços dos CTT a fim de serem levantados.
Como assim, não se demonstrando que tenha sido deixado aviso no domicilio da recorrente de
que as cartas contendo as notificações das liquidações podiam ser levantadas, a presunção de notificação estabelecida no n.º 5 do artigo 39.º do CPPT não funciona e daí que se tenha de concluir que
as liquidações em causa nestes autos não foram notificadas à recorrente dentro do respectivo prazo
de caducidade (artigo 33.º do CPT), o que consubstancia o fundamento de oposição à execução fiscal
previsto na alínea e) do artigo 204.º do CPPT- falta de notificação da liquidação do tributo dentro do
prazo de caducidade.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e
julga-se procedente a oposição deduzida e extinta a execução instaurada com vista à cobrança coerciva
do IVA de 1998 e respectivos juros compensatórios em causa nestes autos.
Sem custas neste STA e em instância.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Duplicação de colecta. Anulabilidade. Convolação.
Sumário:
I — A duplicação de colecta, enquanto fundamento de impugnação judicial, consubstancia vício gerador de mera anulabilidade e não de nulidade.
II — Em caso de erro na forma do processo, a convolação deve ser sempre admitida
desde que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta e seja
idónea a respectiva petição para o efeito.
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Processo n.º: 530/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Geni Pedrinha Rizzo e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A Exma. Magistrada do MP junto do TAF de Loulé, não se conformando com a sentença do
Mmo. Juiz que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida por Geni Pedrinha Rizzo, residente
no Porto, contra a liquidação de contribuição autárquica, referente aos anos de 1997, 1998 e 1999, dela
vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I- A liquidação de imposto em situação de duplicação de colecta, nos termos definidos no art.º 205.º
do CPPT, constitui violação do conteúdo essencial do direito de propriedade consagrado no art.º 62.º
da CRP, direito de natureza análoga aos direitos fundamentais, a que é aplicável o mesmo regime, nos
termos do art.º 17.º da CRP, sendo pois tal violação geradora da nulidade do acto de liquidação, face
ao disposto no art.º 133.º, n.º 2, alínea d) do CPA.
II- Tal nulidade constitui fundamento de impugnação, que pode ser deduzida a todo o tempo, nos
termos do disposto no art.º 102.º, n.º 3 do CPPT, pelo que a presente impugnação é tempestiva.
III- Caso assim se não entenda, deverá ordenar-se a convolação da petição em requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal para apreciação da duplicação de colecta, nos termos das disposições
conjugadas dos art.ºs 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 e 175.º do CPPT.
IV- Ao decidir nos termos em que o fez violou a douta sentença recorrida o disposto nos art.ºs 17.º,
62.º, n.º 1 e 103.º, n.º 3 da CRP, art.º 133.º, n.º 2, alínea d) do CPA, art.º 97.º, n.º 3 da LGT e art.ºs 98.º,
n.º 4, 102.º, n.º 3 e 175.º do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) Por escritura pública de compra e venda, celebrada em 19/08/1996 no Cartório Notarial de S.
Brás de Alportel, lavrada de fls. 20 a 21 do Livro 77-A, a impugnante comprou a Joe Silveira Furtado
esposa, Eva Goular da Silveira Alexandre, representada pelo respectivo Procurador Sr. Rui Manuel
Megre Casimiro Bizarro, o prédio urbano, Lote 4.2.6/3 A, composto de moradia com cave e rés-do-chão,
sito em Vilamoura, freguesia de Quarteira, Concelho de Loulé, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Loulé, sob o número 404214, a fls. 33 verso, livro B-115 e inscrito na respectiva matriz sob
o artigo n.º 5396 - cfr. 15 e segs. dos presentes autos.
B) A Impugnante pagou o correspondente Imposto de SISA seis dias antes da outorga da escritura
pública, ou seja, no dia 13 do mesmo mês de Agosto - cfr. fls. 16 dos presentes autos.
C) A Impugnante recebeu os avisos de pagamento relativos à contribuição autárquica sobre o
prédio, ainda em nome dos anteriores proprietários - cfr. fls. 18 e segts. dos autos.
D) Procedeu ao pagamento dos avisos a que se refere a alínea anterior em nome dos anteriores
proprietários relativamente aos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999 - cfr. fls. 18 e segts. dos autos.
E) Apresentou, em 03/05/1999, na Repartição de Finanças de Loulé / Quarteira um requerimento
para averbamento na matriz - cfr. fls. 27 dos autos.
F) A partir do ano de 2000 a contribuição autárquica foi liquidada em nome da impugnante e por
esta paga - cfr. fls. 28 e segts. dos presentes autos.
G) Em 28/02/2001, a Administração Fiscal elaborou o documento de cobrança referente aos anos
de 1996, 1997, 1998 e 1999, relativamente ao mesmo prédio, liquidando a contribuição autárquica e
juros compensatórios em nome da Impugnante - cfr. fls. 32 dos presentes autos.
H) O procurador dos vendedores, referido na alínea A), apresentou, na 2.ª Repartição de Finanças
de Loulé/Quarteira, em 10/08/2001, a reclamação de fls. 33 que aqui se dá por inteiramente reproduzida.
I) A impugnante enviou uma carta, em 04/12/2001, ao Ex.mo Sr. Ministro das Finanças, que não
obteve igualmente resposta - cfr. fls. 34 dos presentes autos.
J) Em 16/07/2005, enviou ao Serviço de Finanças de Loulé 2 um cheque de € 2.142,82, sacado
sobre o banco BPI, destinado a prestar caução nos processos de execução fiscal 3859200201071580 e
3859200201032380 - cfr. fls. 39 destes autos.
L) O cheque referido na alínea anterior, em 22/06/2005, foi aplicado no pagamento da Contribuição
Autárquica dos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999 - cfr. documento único de cobrança de fls. 42 destes autos.
M) A Impugnante deduziu oposições às execuções fiscais referidas na alínea J) que foram registadas neste Tribunal sob os n.ºs 81/05.2BELLE e 80/05.0BELLE, consultáveis no SITAF.
N) O processo 80/05.2 foi indeferido liminarmente.
O) Na sua pendência, a impugnante remeteu ao chefe do Serviço de Finanças de Loulé, em 16 de
Junho de 2005, um cheque de € 2.142,82, sacado sobre o banco BPI, destinado a prestar caução nos
processos supra referenciados - cfr. fls. 39 e 40 dos presentes autos.
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P) A impugnante foi notificada da liquidação em 2001, com termo do prazo para pagamento
voluntário em 31/10/2001 (CA de 1996) e 30/04/2002 (CA de 1997, 1998 e 1999) - cfr. fls. 32 dos
presentes autos.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Loulé que julgou
improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação de contribuição autárquica referente
aos anos de 1997, 1998 e 1999, com fundamento em que, não sendo os vícios invocados geradores de
nulidade, a impugnação foi intempestivamente apresentada.
Contra tal entendimento se insurge agora o recorrente MP, alegando que a liquidação de imposto em
situação de duplicação de colecta, nos termos do artigo 205.º do CPPT, constitui violação do conteúdo
essencial do direito de propriedade, consagrado no artigo 62.º da CRP, direito de natureza análoga aos
direitos fundamentais, a que é aplicável o mesmo regime, nos termos do artigo 13.º da CRP, pelo que tal
violação é geradora de nulidade do acto de liquidação, face ao disposto no artigo 133.º, n.º 2. alínea d) do
CPA, pelo que a presente impugnação é tempestiva, nos termos do disposto no artigo 102.º, n.º 3 do CPPT.
De acordo com o que dispõe este normativo, não há dúvida que se o fundamento for a nulidade
a impugnação pode ser deduzida a todo o tempo.
Em regra, os vícios do acto impugnado são fundamento da sua anulabilidade, só implicando a sua
nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou quando houver lei
que expressamente preveja essa forma de invalidade (artigos 133.º, n.º 1 e 135.º do CPA).
Estão também feridos de nulidade os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito
fundamental.
É certo que a liquidação ilegal de qualquer imposto acarreta uma ofensa do direito de propriedade,
que é um dos direitos fundamentais.
Porém, como refere Jorge de Sousa, in CPPT, I volume, a pág. 882, “nem todas as liquidações ilegais
se podem considerar feridas de nulidade, já que a lei expressamente prevê para elas a sanção da anulabilidade, como se depreende do facto de prever um prazo para a sua impugnação (artigo 102.º do CPPT).
Não é qualquer ofensa de um direito fundamental que a alínea d) do n.º 2 do art.º 133.º do Código do Procedimento Administrativo contempla, mas apenas as ofensas do seu conteúdo essencial.
Uma ofensa deste tipo só ocorrerá quando perante ela o direito fundamental afectado fique sem
expressão prática apreciável, o que não é o caso de uma liquidação ilegal, que apenas atinge limitadamente o direito de propriedade dos seus destinatários.
Por outro lado, entre as violações possíveis de direitos por normas tributárias, a sanção mais
grave da nulidade, por razões de proporcionalidade, terá de ser reservada para os actos que representam mais graves violações dos direitos tributários”.
Assim sendo, a duplicação de colecta, enquanto fundamento de impugnação judicial, consubstancia vício gerador de mera anulabilidade, como se entendeu na sentença recorrida, e não de nulidade,
como sustenta o recorrente – v., neste sentido, tb. o acórdão deste STA de 22/4/09, no recurso n.º 53/09.
Daí que, tendo a impugnante sido notificada da liquidação em 2001, com termo do prazo para
pagamento voluntário em 30/04/02, a presente impugnação não se mostra, pois, tempestiva.
Todavia, como a duplicação de colecta pode ser conhecida também pelo órgão de execução fiscal,
nos termos do art.º 175.º do CPPT, o interessado poderia obter a anulação das dívidas em causa através
da formulação de requerimento dirigido àquele, com eventual reclamação para o tribunal, nos termos
do artigo 276.º do CPPT, caso o pedido seja indevidamente indeferido.
A questão que se coloca, então, é a de saber se aqui chegados, e em obediência ao princípio da economia
processual e do aproveitamento dos actos, como o impõem os artigos 98.º, n.º 3 do CPPT e 199.º do CPC,
se deveria ordenar a convolação dos autos na forma de processo adequada, como sustenta o recorrente.
Vejamos. Estabelece o art.º 98.º, 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.
Por outro lado, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convolação deve ser sempre admitida desde que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade
da respectiva petição para o efeito (vide, por todos, acórdão de 21/6/00, in rec. n.º 24.605).
No caso em apreço, nada obsta à aludida convolação.
E, assim sendo, deve a presente petição de impugnação judicial ser convolada em requerimento
dirigido ao órgão de execução fiscal e remetida ao Serviço de Finanças competente para apreciação do
pedido formulado pela impugnante.
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 convolação
da petição de impugnação judicial em requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal, a remeter ao
Serviço de Finanças competente, para apreciação do pedido formulado pela impugnante.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda de
Pacheco.
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Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Avaliação da matéria colectável por métodos indirectos. artigo 89.º-A da LGT. Manifestações de fortuna. Suprimentos e empréstimos.
Sumário:
I — Há-de relevar-se, porque desculpável, o lapso verificado no requerimento de interposição de recurso que indica como recorrente o Director-Geral dos Impostos
(e não o Director de Finanças do Porto, este sim autor do acto recorrido e parte
vencida no processo), se em lapso semelhante incorreu o Tribunal “a quo” e se
as alegações de recurso identificam correctamente o recorrente.
II — Não se confundindo “prestações suplementares” com “suprimentos e empréstimos”, e aludindo-se no n.º 4 do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária apenas
a estes, que não àquelas, não pode a Administração tributária incluir no valor
daqueles, para efeitos de aplicação do artigo 89.º-A, os montantes registados na
contabilidade da empresa como prestações suplementares, correspondentes a
deliberações previamente suportadas em actas da sociedade.
III — Os índices constantes da tabela do n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT são como que
normas de incidência objectiva de IRS, deslocadas embora do respectivo Código,
integradores do conceito de “acréscimos patrimoniais não justificados” a que
alude a alínea d) do n.º 1, do artigo 9.º do Código do IRS, daí que os conceitos
que utilizam sejam insusceptíveis de integração analógica pois que a incidência
constitui matéria sujeita à reserva de lei fiscal (artigos 165.º, n.º 1 alínea i) e 103.º
n.º 2 da Constituição da República e n.º 4 do artigo 11.º da LGT).
IV — Os registos contabilísticos da sociedade perdem a presunção de verdade e de boa
fé de que gozam quando os rendimentos declarados em sede de IRS se afastem
significativamente para menos, sem razão justificativa, dos padrões de rendimento
que razoavelmente possam permitir as manifestações de fortuna evidenciadas
pelo sujeito passivo nos termos do artigo 89.º-A (alínea d) do n.º 2 do artigo 75.º
da Lei Geral Tributária), havendo, pois, que comprovar cabalmente, por outros
elementos que não apenas os contabilísticos, ter natureza diversa da de “suprimentos e empréstimos” os fluxos financeiros a favor da sociedade efectuados pelo
recorrente.
Processo n.º: 579/09-30.
Recorrente: Paulo Manuel Ferreira Dias, Mulher e Director de Finanças do Porto.
Recorrido: Os mesmos.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Director de Finanças do Porto bem como Paulo Manuel Ferreira Dias e Maria do Carmo
Poças Cruz Oliveira, com os sinais dos autos, recorrem, na parte em que ficaram vencidos, para este
Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 23 de Janeiro de 2009,
que julgou parcialmente procedente o recurso interposto pelos ora recorrentes particulares contra a
decisão de avaliação da matéria colectável por métodos indirectos em sede de IRS, relativamente aos
anos de 2004 e 2006, para o que apresentaram as seguintes conclusões:
1.1 Recurso do Director de Finanças do Porto:
1. A sentença recorrida ao conceder provimento parcial ao recurso fez uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos;
2. Salvo o devido respeito, não tem razão o Mmo Juiz a quo, ao considerar que os valores qualificados como prestações suplementares no caso vertente, constituem apenas um complemento do
património social, ficando fora do âmbito de manifestações de fortuna;
3. O recorrente contencioso sustentou que “prestações suplementares” não podem ser equiparadas
a “suprimentos” e “empréstimos” avançando, a este propósito, com toda uma série de características
diferenciadoras;
5. (sic) De salientar o parecer da Digna Magistrada do Ministério Público, ao considerar que
independentemente da sua qualificação jurídica, a origem daqueles valores não foi justificada, pelo
que o recurso judicial deveria ter sido totalmente improcedente;
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6. (sic) Logo, ao não ter assim considerado, a sentença recorrida fez, salvo o devido respeito,
uma errada apreciação da matéria de facto, o que levou a uma errada interpretação e aplicação das
disposições legais aplicáveis, motivo pelo qual não deverá ser mantida na parte em que concedeu
provimento parcial ao recurso.
Nestes termos e nos demais de direito que V. Ex.as, doutamente, se dignarão suprir, deve ser dado
provimento ao presente recurso jurisdicional, e em consequência anulando-se a sentença recorrida na
parte que foi desfavorável à ora recorrente, mantendo-se a decisão de fixação da matéria colectável
do Director de Finanças do Porto, com todas as legais consequências.
1.2 Recurso de Paulo Manuel Ferreira Dias e Maria do Carmo Poças Cruz Oliveira:
1.ª Dado em que 30.06.2004 os sócios deviam à sociedade € 159.224,78, quantia esta proveniente
de despesas pagas pela segunda aos primeiros, a entrega na mesma data por parte dos Recorrentes
de € 53.316,81 não é mais do que o pagamento por esta da sua quota-parte das ditas despesas, não se
tratando aqui de qualquer empréstimo.
2.ª Relativamente à entrega de € 61.189,52, uma vez que quando a mesma ocorreu os Recorrentes
deviam à sociedade € 14.028,28, o efectivo empréstimo/suprimentos foi apenas da diferença, ou seja,
€ 47.161,24, já que a diferença serviu primeiro para saldar a sua dívida.
3.ª Da entrega de € 150.000,00 só € 100.493,95 é que podem ser considerados empréstimos, pois na
mesma data os Recorrentes receberam a quantia de € 49.506,05, que deve ser deduzida àquele valor.
4.ª A quantia de € 6.666.67 está contabilizada como um depósito destinado à realização de capital social, também não sendo empréstimo, que não se pode, de resto, presumir, por inexistência de
norma legal.
5.ª Os valores em causa constam de extractos contabilísticos certificados pelo TOC da sociedade
“Horainox”, e não impugnados pela parte contrária, e que beneficiam de uma presunção de verdade e de
boa fé nos termos do artigo 75.º da LGT, constituindo prova bastante da sua alegação, não sendo legalmente exigível aos Recorrentes que junte todos os documentos de suporte que conduziram a tais valores.
6.ª A douta sentença recorrida violou, por conseguinte, o disposto no artigo 89.º- A/n.º 2 c) da
LGT, ao considerar empréstimos/suprimentos os montantes referidos.
TERMOS EM QUE deve o presente recurso ser julgado provado e procedente e, em consequência,
ser a douta sentença recorrida revogada e substituída por outra que declare que as quantias supra
indicadas não constituem empréstimos dos recorrentes à sociedade e que constituem empréstimos as
que assim se aceita apenas pelos valores defendidos, assim se fazendo JUSTIÇA.
2 – Contra-alegaram ambas as partes, concluindo nos termos seguintes:
2.1 Conclusões das contra-alegações dos recorrentes particulares:
1.ª O presente recurso foi interposto por entidade que não é parte nos autos, não possuindo legitimidade para o fazer, pelo que deve o mesmo ser rejeitado.
2.ª Empréstimos e suprimentos não são, do ponto de vista jurídico-conceptual e prático, o mesmo
que prestações suplementares de capital, existindo entre estes três conceitos diversas diferenças.
3.ª Na redacção dada ao artigo 89.º/A, n.º 4 da LGT (a tabela) deve presumir-se (cfr. artigo 9.º/n.º
3 do CCiv) que o legislador se soube exprimir correctamente, utilizando os conceitos jurídicos existentes
e solidificados na ordem jurídica.
4.ª Também por força do disposto no artigo 11/ n.º 2 da LGT deve interpretar-se que a menção da
tabela do artigo 89.º/A da LGT a empréstimos e suprimentos visa apenas abranger estas duas realidades
jurídicas, por remissão para a lei comercial e porque também não é admissível outra interpretação do
ponto de vista jurídico-fiscal.
5.ª A douta sentença, na parte recorrida, não merece qualquer censura.
TERMOS EM QUE deve o presente recurso ser julgado não provado e improcedente, mantendo-se a douta sentença recorrida no segmento aqui em crise, assim se fazendo JUSTIÇA.
2.2 Conclusões das contra-alegações do Director de Finanças do Porto:
I. O presente recurso jurisdicional foi interposto da douta sentença proferida em 23 de Janeiro de
2009, a qual no entender dos Recorrentes deve ser revogada, por ter violado o disposto no artigo 89.º-A
n.º 2 alínea c) da LGT, e por considerar empréstimos/suprimentos determinados montantes que os
Recorrentes não aceitam.
II. E assim, não concordam que seja considerado empréstimo o montante de € 53.316,81 relativo
ao ano de 2004.
III. Quanto ao ano de 2006 discordam da sentença recorrida porque considerou como empréstimo
o valor total de € 61.189,52, e apenas aceitam como empréstimo o montante de € 47.161,24.
IV. Do mesmo modo a douta sentença considerou como empréstimo o montante de 150.000,00 relativamente ao qual os recorrentes só aceitam que seja considerado como empréstimo € 100.493,95;
V. Quanto ao valor de € 6.666,67 no entender dos Recorrentes deve ser classificado como aumento
de capital e não como empréstimo.
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VI. Os principais argumentos do presente recurso centram-se no facto de os Recorrentes considerarem que a douta sentença não valorou devidamente os extractos contabilísticos juntos aos autos,
os quais foram certificados pelo TOC e presumem-se verdadeiros (art. 75.º da LGT).
VII. Contrariamente ao defendido pelos Recorrentes, a douta Sentença na parte aqui em recurso,
andou bem e deve ser mantida porque fez uma correcta interpretação dos factos e dos documentos de
prova constantes dos autos.
VIII. É evidente, que a situação sub judice tem enquadramento na alínea b) do n.º 3 do art. 63.º-B
da LGT, uma vez que os rendimentos declarados pelo contribuinte em sede de IRS se afastam significativamente, para menos e sem razão justificada, dos padrões de rendimento que razoavelmente
possam permitir as manifestações de riqueza por si evidenciadas, nos termos do art.º 89.º-A, também
da LGT.
IX. Pelo que, sobre os Recorrentes recaía o ónus de comprovar que correspondiam à verdade os
rendimentos declarados e que era outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas,
X. Como os Recorrentes não conseguiram provar que os seus rendimentos correspondem à verdade, limitam-se a tentar demonstrar que aqueles milhares de euros que entregaram à sociedade eram
simples pagamentos e não eram empréstimos.
XI. Porém, os Recorrentes não justificam minimamente tudo quanto invoca em abono da sua
pretensão.
XII. Analisados os argumentos dos Recorrentes, estes apenas insistem que decorre das contas-correntes de 2004, que estão certificadas pelo TOC, que os montantes entregues de eram apenas
pagamentos feitos à sociedade e que era irrazoável inundar os autos com milhares de documentos de
suporte das despesas.
XIII. No que respeita aos montantes relativos ao ano de 2006, os Recorrentes continuam afirmando na mesma senda, que só os montantes indicados pelos Recorrentes é que podem ser considerados como empréstimos e isso “decorre” das contas-correntes dos sócios, e “resulta dos extractos
contabilísticos juntos”.
XIV. Ora a douta sentença andou bem e fez uma correcta interpretação dos factos, ao decidir
que “não podem deixar de qualificar-se como suprimentos as quantias em dinheiro entregues pelos
sócios a uma sociedade comercial por quotas que não revistam a natureza de prestação suplementar,
nem se destinem à integração da quota”.
XV. Os Recorrentes também não têm razão, no que respeita ao valor de € 6.666,67 nomeadamente
quando afirmam na conclusão 4.ª, que “está classificada como um depósito destinado à realização de
capital social, não sendo um empréstimo”.
XVI. Isto porque, o documento original apenas classifica o montante de € 6.666,67 como um
simples depósito, pelo que, a douta sentença recorrida se encontra muito bem fundamentada nesta
parte, ao considerar aquele valor um suprimento/empréstimo, porque «dos documentos contabilísticos
juntos não é possível estabelecer qualquer correspondência entre a deliberação constante da acta
n.º 17 e o montante em causa».
XVII. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida, e em consequência deve o presente Recurso
Jurisdicional ser totalmente improcedente.
Nestes termos e nos mais de direito que V. Ex.as doutamente suprirão, deve ser negado provimento
ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se a sentença recorrida, na parte aqui em recurso, com
as legais consequências.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal entendeu não haver lugar a nova pronúncia,
pois que quanto ao mérito do recurso pronunciara-se já em 2.ª instância o Ministério Público junto
do Tribunal Central Administrativo Norte, para onde o recurso do Director de Finanças do Porto foi
primeiramente interposto, no sentido da improcedência de ambos os recursos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
Importa decidir previamente da legitimidade do recurso interposto pela autoridade recorrida,
questão suscitada como prévia nas contra-alegações apresentadas pelos recorrentes particulares.
Decidida esta, haverá então que afrontar as questões suscitadas pelos recorrentes, quais sejam, no
recurso interposto pela autoridade recorrida, a de saber se a realização de “prestações suplementares”
do sócio à sociedade são manifestações de fortuna que legitimam o recurso a métodos indirectos ao
abrigo do artigo 89.º-A da LGT, no recurso interposto pelos recorrentes particulares, a de saber se os
valores a atribuem a natureza de restituições de adiantamentos de despesas pessoais dos sócios feitas pela
sociedade, “acertos de contas” e aumento de capital, documentados pela contabilidade que se presume
verdadeira nos termos do artigo 75.º, n.º 1 da LGT, podem ser incluídos no conceito de “suprimentos
e empréstimos” para efeitos do n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT.
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5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
a). Os recorrentes declararam um rendimento líquido de 22.009,49 euros no ano de 2004 e de
31.918,06 euros no ano de 2006.
b). Os recorrentes foram objecto de uma acção de inspecção levada a cabo pela Divisão de
Inspecção Tributária - IV da Direcção de Finanças do Porto, despoletada em consequência de estes
terem detectado em acção de fiscalização realizada à sociedade “Horainox - Importação e Comércio
de Metais Finos, Lda” (doravante Horainox), a existência de suprimentos e empréstimos, efectuados
pelos sócios, de valor elevado sem que os mesmos tenham declarado rendimentos suficientes para os
efectuar.
c). No âmbito dessa acção de inspecção foram efectuadas correcções à matéria tributável dos
recorrentes relativamente aos anos de 2004 e 2006, com recurso a métodos indirectos, no montante
de € 106.586,49 e € 198.333,34, respectivamente.
d). Do relatório da acção de inspecção constante do processo administrativo apenso e cujo teor
se dá por integralmente reproduzido, consta a fundamentação das correcções efectuadas e onde se
escreveu designadamente o seguinte: “(...) Nos anos de 2004, 2005 e 2006 efectuou entregas a título de
suprimentos e empréstimos no montante de 1.259.839,64 €, conforme se verificou pela análise às contas
(Anexo 1) 2251 - Empréstimos de Sócios, 51 - Capital, 53 - Prestações Suplementares e 26811 - Conta
Corrente Sócios, à firma Horainox - Importação e Comercialização de Metais Finos, Lda:(...)
A que correspondem os rendimentos padrão de 244.086,49 € para 2004 e 323.333,33 € para
2006, nesses anos, declarou rendimentos de montante inferior a 50% dos referidos rendimento padrão,
conforme se demonstra:
2004
2006
Valor dos suprimentos e Empréstimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .488.172,98 €
Rendimento padrão (corresponde a 50%
do valor dos suprimentos e empréstimos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244.086,49 €
50% do Rendimento Padrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122.043,25 €
Rendimento declarado pelo contribuinte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.926,90 €

646.666,66 €
323.333,33 €
161.666,67 €
28.926,90 €

Considerando o dever de colaboração com a Administração Tributária expresso no artigo 59º
da Lei Geral Tributária (LGT), foi o sujeito passivo notificado, (...), para fazer prova de que correspondiam à realidade os rendimentos declarados e que era outra a fonte da manifestação de fortuna
evidenciada, nomeadamente (...)
(...) o sujeito passivo declarou que: 1.Durante o exercício de 2004 a Horainox emprestou diversos valores para pagamentos de despesas de conta do sócio bem como amortizou suprimentos pelo
que parte das entregas não foram efectuadas a título de suprimentos ou empréstimos mas apenas
restituições das importâncias emprestadas. Aceita-se a amortização de suprimentos, nos montantes de
160.000,00€, 40.000,00€ e 75.000,00€, como justificação da origem do dinheiro que permitiu efectuar
parte dos suprimentos e empréstimos efectuados nos meses de Maio e Junho de 2006 no montante
global de 275.000,00€, relativamente às despesas por conta dos sócios não foram consideradas como
justificação para a origem dos meios que permitiram efectuar os suprimentos e empréstimos dado que
com a concretização das referidas despesas o fluxo financeiro extinguiu-se.
2. Demonstraram-nos que no exercício de 2006 parte das entradas, no montante de 16.666,66 €,
foram meras transferências de contas e que a realização do capital social para constituição da sociedade Horainox - Comércio de Ferramentas, Lda, foi efectuada através de um empréstimo aos sócios.
Informou-nos que tanto parte do aumento do capital social da firma Horainox - Importação e Comercialização de Metais Finos, Lda, como a realização do capital social da firma Horainox - Comércio de
Ferramentas, Lda, tinham sido efectuados com recurso a capitais alheios. Demonstrou-nos ainda que
o reforço das prestações suplementares no valor de 100.000,00€ foi efectuado por transformação de
suprimentos anteriormente efectuados e não por entrada de numerário. Em 28 de Dezembro de 2007,
em resposta a notificação efectuada em 19 de Dezembro de 2007, o sujeito passivo não autorizou a
Administração Tributária a aceder a informações e documentos bancários alegando a inexistência
de razões que justifiquem o ter de abdicar da sua intimidade e reserva de vida privada. Dado que
nas declarações e provas documentais apresentadas o sujeito passivo não demonstrou conforme lhe
competia nos termos do n.º 3 do art. 89º - A da LGT quais os rendimentos, ou importâncias utilizadas
na totalidade das entregas efectuadas a título de suprimentos e empréstimos encontram-se reunidas
as condições legais para, de acordo com a tabela a que se refere o n.º 4 do referido art. 89º-A da LGT,
se proceder à fixação do rendimento tributável, o qual, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 9º
do Código do IRS, será considerado como rendimento da categoria G.
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V. PROPOSTA DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO n.º 4 DO artigo 89º- A DA LGT
O montante a fixar, como rendimento tributável em sede de IRS, deve ser o que resulta da aplicação
da tabela constante do artigo 89º-A da Lei Geral Tributária ao valor dos suprimentos e empréstimos
cuja origem não foi justificada, e integralmente qualificado como rendimento da categoria G, ainda
que tenham sido declarados rendimentos de outras categorias, assim:
Valor total dos suprimentos
e empréstimos

Justificação
apresentada

Valor dos suprimentos
e empréstimos não justificados

31-Mai-04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-Jun-04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-Jun-04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30-Jun-04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31-Out-04. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.000,00 €
260.000,00 €
63.666,65 €
53.316,81 €
61.189,52 €

50.000,00 €
225.000,00 €

0,00 €
35.000,00 €
63.666,65 €
53.316,81 €
61.189,52 €

Soma 2004=. . . . . . . . . . .

488.172,98 €

275.000,00 €

213.172,98 €

30-Set-05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.000,00 €

125.000,00 €

0,00 €

Soma 2005=. . . . . . . . . . .

125.000,00 €

125.000,00 €

0,00 €

31-Mai-06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-Jan-06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31-Dez-06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31-Dez-06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31-Dez-06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31-Dez-06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31-Ago-06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.000,00 €
83.333,33 €
240.000,00 €
6.666,67 €
100.000,00 €
16.666,66 €
50.000,00 €

100.000,00 €
16.666,66 €
50.000,00 €

150.000,00 €
0,00 €
240.000,00 €
6.666,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Soma 2006=. . . . . . . . . . .

646.666,66 €

249.999,99 €

396.666,67 €

Total= . . . . . . . . . . . . . . . .

1.259.839,64 €

649.999,99 €

609.839,65 €

Data

Anos

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.333,33 €

Suprimentos
e empréstimos

Valor Anual
constante da tabela

Correcção ao rendimento tributável

213.172,98 €
396.666,67 €

50%
50%

106.586,49 €
198.333,34 €

e). Sobre o relatório de acção de inspecção referido em c), pelo Chefe de Divisão da Direcção de
Finanças do Porto foi emitido em 19.6.2008, o seguinte despacho: “Não tendo vindo o sujeito passivo
trazer dados novos ao processo durante o período para o exercício do direito de audição, são de manter
as conclusões do projecto de relatório que deu origem ao presente.(…)” - cfr. fls. 31 dos autos.
f). Por ofício datado de 8.7.2008, os recorrentes foram notificados das correcções à matéria
colectável referentes aos exercícios de 2004 e de 2006, nos termos constantes de fls. 30, cujo teor se
dá por reproduzido.
g). O presente recurso foi apresentado em 21.7.2008.
h). Em Assembleia Geral Ordinária da sociedade “Horainox - Importação e Comercialização
de Metais Finos, Lda”, realizada em 30.6.2004, foi deliberado “aprovar o aumento de prestações suplementares em € 170.000,00 (cento e setenta mil euros), atingindo assim o valor global de € 400.000
(Quatrocentos mil euros), por entradas em dinheiro dos sócios: (…) Paulo Manuel Ferreira Dias: 63
666,65€ (…)” - cfr. acta n.º 13, junta a fls. 87dos autos.
i). O recorrente marido depositou a quantia de 63.666,65€, em cumprimento da deliberação referida em h), a qual foi registada em 30.6.2004 na conta 25512 da referida sociedade, como prestação
suplementar - acta 13 - cfr. fls. 27 dos autos.
j). Na conta 268110000 (conta corrente dos sócios) da sociedade Horainox encontram-se registados dois créditos: i) depósito de 159.950,42€, com a descrição de “Reg c/c de sócios” com data de
30.6.2004; ii) pagamento de 183.568,56€, com a descrição “Albino Santos”, com data de 31.10.2006
- cfr. fls. 88/90 dos autos.
k). Em Assembleia Geral Extraordinária da sociedade “Horainox - Importação e Comercialização
de Metais Finos, Lda”, realizada em 27.12.2005, foi deliberado proceder ao aumento do capital social
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de 600.000,00 € para 1.500.000,00 €, sendo 650.000,00€ por consolidação de prestações suplementares,
e 250.000,00 € por entradas em dinheiro - cfr. acta n.º 17, junta a fls. 128/129 dos autos.
l). Em Assembleia Geral Ordinária da sociedade Horainox, realizada em 30.12.2005, foi deliberada a constituição de prestações suplementares de capital no montante global de € 720.000,00 a
realizar no curto prazo, pelos sócios em partes iguais de € 240.000,00, a fim de financiar a aquisição
de uma empresa em Espanha e os investimentos nas novas instalações na Zona Industrial da Carriça
- cfr. acta n.º 19, junta a fls. 93 dos autos.
m). O recorrente marido entregou à identificada sociedade, através de depósito, a quantia de €
240.000,00, a qual se encontra registada na conta 26421, em 31.12.2005, com a descrição de “const
prestação suplementar” - cfr. fls. 130 dos autos.
n). No ano de 2006, o recorrente marido entregou, por depósito, à sociedade Horainox, as quantias de 150.000,00€ e de 6.666,67€, cujos registos contabilísticos foram efectuados na conta 25512,
em 31.5.2006 e 31.12.2006, respectivamente - cfr. fls.47 dos autos.
o). Dá-se por reproduzido o teor dos extractos contabilísticos juntos a fls. 45 a 49 dos autos.
p). No artº 4º da escritura pública de aumento de capital e alteração parcial de contrato de sociedade celebrada em 4.10.2001, no Cartório Notarial de Vila do Conde consta que “os sócios poderão
deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de cinco vezes o capital social”.
6 – Apreciando.
6.1 Questão prévia: da legitimidade para a interposição do recurso
Suscitam os recorrentes particulares, nas suas contra-alegações ao recurso interposto pela autoridade
recorrida, a ilegitimidade do Director-Geral dos Impostos para recorrer, pois que, alegam o réu neste
acção é o Director de Finanças do Porto. Tal significa, de forma linear, que quem interpõe o recurso
é parte ilegítima na presente lide, o que determina que o mesmo tenha de ser liminarmente rejeitado
(alegações, a fls. 229 dos autos).
Vejamos.
Constata-se pela consulta dos autos que, embora o requerimento de interposição de recurso seja
subscrito em nome do Director-Geral dos Impostos (fls. 186 dos autos), as respectivas alegações de
recurso, que deram entrada no mesmo dia (cfr. carimbos apostos a fls. 187 e 186 dos autos), são-no em
nome do Director de Finanças do Porto, aí se mencionando ser “por si interposto” o recurso jurisdicional (alegações, a fls. 187 dos autos). São igualmente subscritas pelo Director de Finanças do Porto as
contra-alegações ao recurso interposto pelos recorrentes particulares (fls. 202 dos autos).
Tendo sido questionadas nos presentes autos decisões de avaliação da matéria colectável por métodos indirectos nos termos do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária (LGT), é do director de finanças da
área do domicílio fiscal do sujeito passivo, nos termos do n.º 6 do artigo 89.º-A da LGT, a competência
para a decisão, sendo, pois, a ele imputada a autoria do acto recorrido e que devem estar, e esteve, como
parte no processo em que a legalidade daquelas decisões seja controvertida.
Sucede, contudo, que, o n.º 8 do artigo 89.º-A da LGT, a propósito da tramitação do recurso da
decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto prevista naquele normativo, remete,
com as necessárias adaptações, para o disposto no artigo 146.º-B do CPPT, sendo que neste preceito
se regula directamente o recurso interposto pelo contribuinte da decisão do Director-Geral dos Impostos ou do Director-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo que determine o
acesso directo à informação bancária do contribuinte, razão pela qual o seu n.º 4 estabelece que sejam
estas as autoridades administrativas as notificadas para, querendo, deduzirem oposição ao recurso do
contribuinte.
Talvez seja esta a justificação para que o Meritíssimo Juiz “a quo”, porventura menos atento ou
quiçá considerando num primeiro momento não haver adaptação que se justificasse, tenha nos autos
ordenado à secretaria a notificação do Director-Geral dos Impostos (cfr. despacho a fls. 50 dos autos),
que foi cumprida tal como ordenado, mas que não veio a prejudicar que a contestação apresentada na
sequência daquela notificação tenha sido já subscrita em nome do Director de Finanças da Direcção
de Finanças do Porto (fls. 53 dos autos).
Assim, considera-se que se verifica no requerimento de interposição do recurso um lapso desculpável na indicação do recorrente, lapso este que é de relevar, não só porque em lapso semelhante
incorreu o Tribunal recorrido, como também porque as alegações de recurso, logo apresentadas na
mesma data, identificam correctamente o recorrente como sendo o Director de Finanças do Porto (cfr.
o intróito das alegações de recurso, a fls. 187 dos autos).
Pelo exposto, improcede a questão prévia suscitada.
6.2 Da não inclusão das prestações suplementares no conceito de “suprimentos e empréstimos”
para efeitos do índice 5 do quadro de “manifestações de fortuna/rendimento padrão” contido no n.º 4
do artigo 89.º-A da LGT (recurso do Director de Finanças da Direcção de Finanças do Porto)
A sentença recorrida, considerando que “as prestações suplementares não se confundem com
suprimentos, uma vez que aquelas constituem um complemento do património social, revestindo estes
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a natureza de verdadeiros mútuos à sociedade” e que “referindo-se o art. 89.º-A, n.º 4 da LGT apenas
a suprimentos e empréstimos dos sócios à sociedade, não devia a Administração Tributária ter incluído
(aliás sem qualquer justificação para o efeito) os montantes registados na contabilidade como prestações suplementares, correspondentes a deliberações previamente suportadas em actas da sociedade
(cfr. sentença, a fls. 152 dos autos), atribuiu, nesta parte, razão aos recorrentes, reduzindo o rendimento
tributável em sede de IRS em proporção correspondente.
Contra o assim decidido se insurge no seu recurso o Director de Finanças da Direcção de Finanças
do Porto onde, invocando em seu favor o parecer do Ministério Público em primeira instância, vem
alegar que independentemente da sua qualificação jurídica, a origem daqueles valores não foi justificada, pelo que o recurso judicial deveria ter sido totalmente improcedente (cfr. alegações de recurso a
fls. 161 a 164 dos autos e respectiva conclusão identificada com o n.º 5 supra transcrita).
Vejamos.
Está em causa nos autos uma avaliação indirecta da matéria colectável para efeitos de IRS com
fundamento na alínea d) do artigo 87.º e 89.º-A da LGT (cfr. as decisões de fixação do rendimento
tributável a fls. 40 e 41 dos autos), no caso, porque o contribuinte evidencia manifestações de fortuna
constantes da tabela prevista no n.º 4 sem que tenha podido comprovar que correspondem à verdade
os rendimentos declarados e que é outra a fonte das manifestações de fortuna. Trata-se, em concreto,
da manifestação de fortuna prevista no índice 5 da referida tabela, ou seja “suprimentos e empréstimos
feitos no ano de valor igual ou superior a € 50.000”, a que corresponde um “rendimento padrão” de
50% do respectivo valor anual.
Não é este, como se sabe, o único caso em que a lei tributária actual legitima a Administração
tributária a fixar por métodos indirectos o rendimento tributável em sede de IRS (cfr. os artigos 87.º,
n.º 1, alíneas d) e f) e 88.º da LGT), mas é este, dos previstos, o “mais automático”, aquele que menores exigências de fundamentação implica para a Administração tributária, daí que de aplicação mais
expedita (e também de utilização mais frequente, segundo JOSÉ GUILHERME XAVIER DE BASTO,
IRS: Incidência Real e Determinação dos Rendimentos Líquidos, Coimbra, 2007, p. 375).
Serve isto para dizer que, demonstrando que os fluxos financeiros entre a sociedade e o sócio não
são suportados pela declaração de rendimentos apresentada, e não demonstrando o contribuinte em
termos plausíveis de onde provém a sua capacidade económica, não está a Administração tributária
impedida de recorrer, nos termos da lei, à fixação por avaliação indirecta dos seus rendimentos. O que
não pode é pretender fazê-lo por aplicação do mais expedito método das “manifestações de fortuna/rendimento padrão”, quando se demonstra que o fluxo financeiro revelador de capacidade contributiva não
é subsumível à “manifestação de fortuna” tipificada (suprimentos e empréstimos), porque de diversa
natureza (prestações suplementares de capital).
Pode discutir-se da adequação dos “sinais exteriores de riqueza” eleitos pelo legislador (assim
RUI DUARTE MORAIS, Sobre o IRS, 2.ª ed., Coimbra, 2008, p. 130), reconhecendo embora que os
índices escolhidos têm ao menos a vantagem de serem “difíceis de camuflar” (nas palavras de XAVIER DE BASTO, op.cit., p. 372), o que não se pode é pretender, como pretende a Administração nos
presentes autos, que independentemente da natureza das prestações em causa elas devam ser tratadas
como “suprimentos e empréstimos”, pois que embora “prestações suplementares de capital”, se ficou
sem saber como o contribuinte teve capacidade económica para as efectuar.
Os índices constantes da tabela do n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT acabam por ser como que normas
de incidência objectiva de IRS deslocadas do respectivo Código (assim, XAVIER DE BASTO, op.cit.,
nota 414, pp. 368/369), integradores do conceito de “acréscimos patrimoniais não justificados” a que
alude a alínea d) do n.º 1, do artigo 9.º do Código do IRS, daí que os conceitos que utilizam sejam
insusceptíveis de integração analógica pois que a incidência constitui matéria sujeita à reserva de lei
fiscal (artigos 165.º, n.º 1 alínea i) e 103.º n.º 2 da Constituição da República e n.º 4 do artigo 11.º da
LGT).
Estando demonstrado nos autos e alicerçado no probatório fixado na sentença recorrida (cfr. as
respectivas alíneas h), i), l) e m) supra transcritas) que, relativamente ao ano de 2004, o depósito na
conta da sociedade do recorrente marido no valor de 63.666,65 € foi efectuado em cumprimento da
deliberação que aprovou o aumento de prestações suplementares e como tal registada na contabilidade
e que, relativamente ao ano de 2006, o depósito de 240.000 € teve idêntica natureza e semelhante registo, bem andou a sentença recorrida em considerar que tais valores deviam ser desconsiderados na
avaliação indirecta, pois que inexistia base legal que justificasse tal inclusão no valor dos suprimentos
e empréstimos.
Improcede, pois, o recurso do Director de Finanças da Direcção de Finanças do Porto.
6.3 Da inclusão dos valores contestados pelos recorrentes particulares no conceito de “suprimentos e empréstimos” e da presunção de verdade dos registos contabilísticos que suportam a justificação
dessa não inclusão (artigo 75.º, n.º 1 da LGT)
Com excepção dos valores que qualificou como sendo “prestações suplementares”, a sentença
recorrida, considerando que “não podem deixar de qualificar-se como suprimentos as quantias em di-

1182
nheiro entregues pelo sócio a uma sociedade comercial por quotas que não revistam a natureza de uma
prestação suplementar, nem se destinem à integração da quota”, confirmou no demais a qualificação
atribuída aos valores em causa pela Administração tributária (sentença, a fls. 152 dos autos).
Contra o decidido se insurgem os recorrentes particulares, alegando demonstrar com base nos
registos contabilísticos juntos aos autos e certificados pelo Técnico Oficial de Contas da Sociedade,
que como empréstimos ou suprimentos apenas deviam ser considerados aos valores de € 47.161,24
e de € 100.493,95, sendo os demais valores justificados da seguinte forma: € 53.316,81 – reembolso
de despesas pessoais dos sócios anteriormente suportadas pela sociedade; € 14.028,28 e € 49.506,05
– acerto de contas; € 6.666.67 – depósito destinado à realização de capital social (alegações de recurso
a fls. 177 a 181 dos autos).
Vejamos.
A alegação dos recorrentes no sentido de que os elementos constantes dos registos contabilísticos da sociedade junto aos autos constituiriam prova bastante da sua alegação (conclusão 5.ª das suas
alegações de recurso supra transcritas) porque beneficiam de uma presunção de verdade e de boa fé
nos termos do artigo 75.º da LGT, parece esquecer que, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal
invocado, essa presunção deixa de verificar-se quando os rendimentos declarados em sede de IRS se
afastem significativamente para menos, sem razão justificativa, dos padrões de rendimento que razoavelmente possam permitir as manifestações de fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo nos termos do
artigo 89.º-A (cfr. a respectiva alínea d) do n.º 2 do artigo 75.º da LGT), situação que comprovadamente
se verifica no caso dos autos.
Exigia-se, assim, demonstração cabal, também por outros elementos que não apenas os contabilísticos, que pudessem afastar a qualificação de empréstimos/suprimentos dos fluxos financeiros a favor
da sociedade efectuados pelo recorrente particular, demonstração essa que os recorrentes não lograram
fazer, nem no recurso interposto da decisão administrativa para o tribunal de primeira instância, nem
agora, em que os factos estão fixados e o Tribunal apenas conhece de matéria de Direito (artigo 280.º,
n.º 1 do CPPT).
Ora, à excepção dos registos contabilísticos, que por si sós não chegam para a demonstração dos
factos, não há factos assentes que permitam sustentar aquela correspondência.
Bem andou, pois, a sentença recorrida, que não merece qualquer censura, improcedendo o recurso
interposto pelos recorrentes particulares.
Os recursos não merecem provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento aos recursos, confirmando a decisão recorrida.

Custas pelos recorrentes, na medida do vencimento, fixando-se a procuradoria em 1/6
para os recorrentes particulares e 1/8 para a Fazenda Pública.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Prescrição. Efeito interruptivo. Responsável subsidiário.
Sumário:
No regime do Código de Processo Tributário, o efeito interruptivo da prescrição por
via de execução contra o devedor originário, verifica-se também em relação ao
responsável subsidiário, sem qualquer restrição – diferentemente do que prevê
o n.º 3 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, onde aquele efeito interruptivo em
relação ao responsável subsidiário depende da sua citação na execução, dentro do
«5.º ano posterior ao da liquidação».
Processo n.º 607/09-30.
Recorrente: Orinda Ferreira dos Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
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1.1 Orinda Ferreira dos Santos recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga,
que, nos presentes autos de reclamação do órgão da execução fiscal, julgou «improcedente a reclamação,
em virtude das dívidas de IVA, dos anos de 1993, 1994 e 1955, não se encontrarem prescritas».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Deve ter-se por ocorrida a prescrição das obrigações tributárias, nos termos do artº 48º, n.º 3,
da LGT, sendo que a mesma é de conhecimento oficioso, de acordo com o artº 175º, do CPPT;
2. A decisão recorrida violou os artigos 175º, do CPPT, e o artº 48º, n.º 3, da LGT.
Termos em que deve o presente recurso obter cabal provimento, revogando-se a decisão recorrida
e proferindo-se douto acórdão que determine a ocorrência da prescrição das dívidas tributárias em
causa.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Alega a recorrente que deve ter-se por ocorrida a prescrição das obrigações tributárias de IVA
relativas aos anos de 1993 a 1995, nos termos do artº 48º, n.º 3 da Lei Geral Tributária.
Afigura-se-nos que carece de razão.
Resulta dos autos que as dívidas se reportam aos anos de 1993 a 1995 (IVA), sendo que a oponente
foi citada para os termos da execução fiscal em 19.10.2006 (ponto 13, fls. 328).
E efectivamente de acordo com o referido artº 48º, n.º 3 da Lei Geral Tributária a interrupção da
prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se
a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º ano posterior ao da liquidação.
Como sublinham Diogo Leite Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa,
Lei Geral Tributária Anotada, 3ª edição, pág. 216, em anotação ao referido se o responsável subsidiário
«for citado após o 5.º ano subsequente ao da liquidação, o prazo de prescrição corre ininterruptamente,
não se suspendendo por qualquer causa relativa ao devedor principal (prevista no artigo 49.º). Pelo que,
se o devedor subsidiário não for citado no prazo de oito anos, a dívida terá prescrito.
Esta excepção àquele princípio da identidade deve-se a puras razões de justiça material, dado
estar-se perante uma obrigação de garantia, de causa legal a dívidas de terceiro».
Porém, salienta Jorge de Sousa, nas suas notas práticas sobre a prescrição da obrigação tributária
“É apenas a relevância das causas de interrupção que se verifiquem apenas em relação ao devedor
originário (e o consequente diferimento do termo do prazo que delas deriva) que é afastada em relação ao responsável subsidiário, se a sua citação não ocorrer até ao 5º ano posterior ao da liquidação».
O n.º 3 do artigo 48º da LGT refere-se, pois, e apenas, à interrupção da prescrição.
Daí que se entenda que as causas de suspensão da prescrição produzem efeitos igualmente em
relação ao devedor principal e aos responsáveis solidários e subsidiários (n.º 2 do artigo 48º da LGT),
independentemente do momento em que ocorrer a citação destes - cf., neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27/2/2008, no recurso n.º 1069/07, e de 04.03.2009, recurso 1079/08.
Ora resulta dos autos que no período de 30.01.1997 a 13.09.2004 os mesmos estiveram suspensos
nos termos do artº 5, n.º 5 do Decreto-Lei 124/96 de 08.08.
Ocorreu assim causa especial de suspensão da prescrição decorrente da existência de um acordo
de pagamento em prestações ao abrigo do referido Decreto-Lei.
E, como vem sendo jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo, face
aos termos do n.º 5 do artigo 5º 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.
Sendo que só a exclusão do regime previsto naquele Decreto-Lei determina a cessação do efeito
suspensivo do prazo de prescrição» - cf. Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 25.06.2008,
recurso 446/08, de 25.06.2008, recurso 446/08, e de 14.07.2008, recurso 431/08.
Entendimento, aliás, que é também o que decorre do regime da suspensão da prescrição previsto
no Código Civil: a prescrição não começa nem corre enquanto durar o facto suspensivo.
Assim aplicando aquele entendimento jurisprudencial ao caso subjudice forçoso será concluir que
não ocorreu ainda a prescrição das dívidas tributárias em causa, já que os processos de execução fiscal
estiveram suspensos entre 30.01.1997 a 13.09.2004, ou seja 7 anos, 7 meses e 13 dias.
Portanto, pelo menos durante aquele período de tempo, ou seja de 30.01.1997 a 13.09.2004 a
prescrição não correu, havendo que descontar tal período, de 7 anos, 7 meses e 13 dias, na contagem
do prazo prescricional.
De onde se conclui ser manifesto que no caso subjudice não correu ainda a prescrição das dívidas
tributárias.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
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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 está decorrido, ou não, o prazo de prescrição das obrigações
tributárias em causa («IVA dos anos de 1993, 1994 e 1955»).
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. O Serviço de Viana do Castelo instaurou em 28.12.1998, execução fiscal n.º 2348-98/104856.2,
contra a sociedade Raul. J. M. Teixeira, Lda. por dívidas exequenda refere-se a IVA 1993, 1994, 1995
e 1997 e juros compensatórios;
2. Em 30.01.1997, a executada originária aderiu ao Dec-Lei n.º 124/96 de 08.08, tendo efectuado
65 prestações desde 08.07.1997 a 04.08.2003, sendo que as dívidas no processo n.º 23481999801048562
foram incluídas no plano prestacional;
3. Em 13.09.2004, a executada originária foi excluída do Plano de Pagamento, tendo sido notificada do mesmo em 24.02.2005 (fls. 341 a 344 dos autos);
4. Em 06.07.2005, foi emitida uma ordem de serviço para apurar o valor comercial do bem objecto
de penhora (fls. 37 do PEF);
5. A presente reclamação foi interposta em 15.04.20007.
2.2 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 acórdão 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.
Aliás, sob a epígrafe “Prescrição ou duplicação de colecta”, o artigo 175.º do actual Código de
Procedimento e de Processo Tributário, determina que «A prescrição ou duplicação da colecta serão
conhecidas oficiosamente pelo juiz se o órgão da execução fiscal que anteriormente tenha intervido
o não tiver feito».
Correspondentemente ao artigo 27.º do Código de Processo das Contribuições e Impostos, o artigo 34.º do Código de Processo Tributário (entrado em vigor em 1-7-1991), 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).
Nos termos do artigo 326.º, n.º 1, do Código Civil, «A interrupção inutiliza para a prescrição todo
o tempo decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a partir do acto interruptivo (…)».
Sucedendo ao artigo 34.º do Código de Processo Tributário, o artigo 48.º da Lei Geral Tributária
(em vigor desde o dia 1-1-1999), dispõe, no seu n.º 1, 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».
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, o acórdão desta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo, de 17-1-2007, proferido no recurso n.º 112/06.
Por sua vez, sob a epígrafe “Prescrição”, o artigo 48.º da Lei Geral Tributária (em vigor desde
o dia 1-1-1999), estabelece, no seu n.º 3, que «A interrupção da prescrição relativamente ao devedor
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principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se a citação deste, em processo de
execução fiscal, for efectuada após o 5.º ano posterior ao da liquidação».
O anterior Código de Processo Tributário não continha qualquer regra sobre esta matéria, mas
deveria entender-se que a interrupção da prescrição em relação ao devedor principal interrompia a
prescrição em relação ao responsável subsidiário. Na aplicação no tempo do novo regime, deverá
ter-se em conta o momento em que se produziram os factos com efeito interruptivo. Se o facto com
efeito interruptivo em relação ao devedor originário (reclamação, recurso hierárquico, impugnação ou
instauração de execução, nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do Código de Processo Tributário) ocorreu
na vigência do Código de Processo Tributário, o efeito interruptivo produziu-se também em relação
ao responsável subsidiário, independentemente do momento em que vier a ser citado, pois esse efeito
interruptivo estendia-se a este, sem qualquer condição – cf. Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição
da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2008, p. 110 e 111.
De outra banda, a “Lei Mateus” – Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto – veio estabelecer,
relativamente à generalidade dos devedores do Estado, além do mais, «um regime geral de pagamento
em prestações mensais iguais, até um máximo de 150, com redução, nos casos normais, de juros de
mora vencidos e vincendos, à taxa média de juros praticada na colocação da dívida interna» (cf. o
respectivo preâmbulo). Sob a epígrafe “Trâmites dos pedidos de adesão”, estabelece o artigo 14.º da
“Lei Mateus”, no seu n.º 9, que «A apresentação de requerimento de aplicação das medidas previstas
no presente diploma não suspende o normal curso dos processos de execução fiscal já instaurados,
ou a instauração de novos processos, ficando todavia suspensa, até decisão do requerimento, a venda
de bens». No entanto, determina o n.º 10 do mesmo artigo 14.º que «O deferimento do requerimento
determina (…) a suspensão dos processos de execução fiscal em curso (…)». E, nos termos do n.º 5 do
artigo 5.º da mesma “Lei Mateus”, «O prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante o período
de pagamento em prestações». O que quer dizer que o n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/96,
quando prevê que o “o prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante o período de pagamento
em prestações”, pretende mesmo dizer que, à partida, a suspensão será pelo prazo pelo qual foi deferido o pagamento dos créditos e que tal suspensão não cessará sem um despacho de exclusão – cf.,
neste sentido, entre outros, os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 28-3- de
2007, proferido no recurso n.º 587/05; de 16-1-2008, proferido no recurso n.º 416/07; e de 14-7-2008,
proferido no recurso n.º 431/08.
Existindo uma causa de suspensão autónoma em relação ao facto 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. Mas, se houver algum período do prazo que não eliminado pelo facto interruptivo e é
pelo facto suspensivo, cumular-se-ão os efeitos dos dois factos – cf. Jorge Lopes de Sousa, Sobre a
Prescrição da Obrigação Tributária, cit., p. 57.
2.3 No caso sub judicio, as obrigações tributárias em causa dizem respeito a IVA e respectivos
juros compensatórios atinentes (apenas) aos anos de 1993 a 1995.
Escreve-se na sentença recorrida – aliás com inteira justeza à situação e verdadeira correspondência com os elementos dos autos –, que «O art. 34.º do CPT determinava que a obrigação tributária
prescreve no prazo de 10 anos; que «O n.º 2 do mesmo art. preceitua que o prazo de prescrição conta-se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário»; que «O processo,
refere-se a IVA, a factos tributários que ocorreram em 1993, 1994 e 1995, pelo que o prazo de prescrição iniciou-se em 01.01.1994, 01.01.1995 e 01.01.1996 completava-se, em circunstâncias normais
em 02.01.2004, 02.01.2005 e 02.01.2006»; que «Resulta da matéria assente que o processo executivo
foi instaurado em 28.12.1998»; que «Com a instauração do processo de execução fiscal interrompe-se
a prescrição tendo sido inutilizado todo o tempo já decorrido»; e que «a executada originária aderiu a
plano de pagamento em prestações em 30.01.1997 o qual esteve em vigor até 13.09.2004, tendo nesta
data sido excluída».
Ora – e fazendo aplicação do regime legal citado supra em 2.2 –, o que, desde logo, se vê é que
o prazo de prescrição das obrigações tributárias em causa foi interrompido, em 28-12-1998, pela instauração da respectiva execução fiscal.
Assim, interrompido o prazo de prescrição, começou a correr novo prazo de prescrição a partir
daí, nos termos do n.º 1 do 326.º do Código Civil.
E, visto que sobre essa data de 28-12-1998 tinham decorrido apenas 3 dias, aquando da entrada
em vigor da Lei Geral Tributária, em 1-1-1999, ter-se-ia começado a contar novo prazo de prescrição
de 8 anos (pois, para a prescrição se completar, segundo a lei antiga, faltava mais tempo, e não menos).
Porém, esse prazo de 8 anos, segundo a supracitada “Lei Mateus”, só pode começar a contar-se
efectivamente a partir da data dita em 3. do probatório, 13-9-2004, em que «a executada originária foi
excluída do Plano de Pagamento».
E julgamos que não deve vir ao caso o n.º 3 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, uma vez que
o efeito interruptivo em relação à devedora originária ocorreu na vigência do Código de Processo
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Tributário (e não no domínio da Lei Geral Tributária) – pois que, em conformidade com o que acima
se deixou dito, o efeito interruptivo produziu-se não só quanto à devedora originária, mas também em
relação à responsável subsidiária, ora recorrente. De todo o modo, sempre subsistiria o efeito suspensivo
da prescrição decorrente da adesão ao pagamento em prestações das obrigações em causa – efeito que,
como se viu, só terminou em 13-9-2004.
Como assim, resta-nos concluir – e em resposta à questão decidenda – que é manifesto não estar
cumprido nesta data o prazo de 8 anos, de prescrição das obrigações tributárias em causa.
Razão por que deve ser confirmada a sentença recorrida por ter laborado neste entendimento.
E, então, havemos de convir que, no regime do Código de Processo Tributário, o efeito interruptivo da prescrição por via de execução contra o devedor originário, verifica-se também em relação ao
responsável subsidiário, sem qualquer restrição – diferentemente do que prevê o n.º 3 do artigo 48.º
da Lei Geral Tributária, onde aquele efeito interruptivo em relação ao responsável subsidiário depende
da sua citação na execução, dentro do «5.º ano posterior ao da liquidação».
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, 8 de Julho de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Lei geral tributária. art. 24º, 1, b). Sua constitucionalidade.
Sumário:
O art. 24º, 1, b) da LGT não viola qualquer preceito constitucional, nomeadamente o
art. 32º, n. 2, da CRP.
Processo n.º 809/08-30.
Recorrente: Álvaro Teves Franco de Lemos.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. ÁLVARO TEVES FRANCO DE LEMOS, identificado nos autos, interpôs recurso de revista
para este Supremo Tribunal do acórdão do TCA – Sul que, revogando a sentença proferida em 1ª instância, julgou improcedente a oposição que o oponente, aqui recorrente, deduziu contra uma execução
fiscal, por dívidas à Segurança Social, que contra si reverteu.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
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

1187
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 sub judice.
Não houve contra-alegações.
O recurso de revista foi admitido.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A. Na Secção de Processos de Execução Tributária da Segurança Social de Ponta Delgada foi
instaurado o processo de execução n. 2101200501000411 contra “Sociedade de Despachantes Oficiais
Aduaneiros Marino, Álvaro Lemos e Teves, Ld., com sede na Praça Vasco da Gama, São Sebastião, em
Ponta Delgada, por dívidas de quotizações devidas à Segurança Social relativas aos meses de Abril a
Dezembro de 2001, de Janeiro a Dezembro de 2002 e de Janeiro a Maio, Agosto e Setembro de 2003,
no valor de 14.620,26 (catorze mil seiscentos e vinte euros e vinte e seis cêntimos) e juros.
B. Face à não existência de bens susceptíveis de penhora pertencentes à sociedade executada,
foram as dívidas revertidas contra o ora oponente Álvaro Teles Franco de Lemos, na sua qualidade de
gerente efectivo da mesma.
C. Tendo sido citado em 17 de Novembro seguinte.
D. E deduzindo a presente oposição a 02 de Dezembro de 2005.
E. O oponente teve que enfrentar uma grave crise da sociedade que geria, devido a extinção das
fronteiras dentro da Comunidade Europeia, o que fez com que a mesma diminuísse muito a actividade,
tivesse que despedir trabalhadores e pagar-lhes as respectivas indemnizações, tendo mesmo o oponente
que vender bens seus para fazer face às dívidas da sociedade.
3. A formação a que alude o n. 5 art. 150º do CPTA, definiu o âmbito do recurso, como segue:
“A questão de direito colocada é, assim, a da constitucionalidade da presunção de culpa que
decorre do art. 24º, n. 1, alínea b), da LGT, à face do disposto no art. 32º, n. 2, da CRP, que afasta o
regime de responsabilização com base na culpa que se prevê no art. 78º 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 este Tribunal concluiu que
o Recorrente deveria ser responsabilizado pelo pagamento da dívida exequenda.
“Na alínea b) do n. 1 do art. 24º 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”.
Está assim definido o âmbito da revista.
O EPGA defende que o recurso deve improceder.
Foram colhidos os vistos legais.
Cumpre decidir.
4. Versando sobre a questão da alegada inconstitucionalidade da norma em causa, escreveu o
recorrente nas suas alegações:
Da inconstitucionalidade. Invocou o recorrente a inconstitucionalidade do artigo 24º 1 b) da LGT
porque parece contrariar o artigo 32.2 da Constituição que, passados vários milénios de decisões em
contrário (pensa-se que desde o código de Hamurabi!), consagrou a presunção de inocência, enquanto
aquele dispositivo consagra a de culpa.
“O douto acórdão recorrido afasta essa conclusão proclamando não ser razoável atribuir natureza
penal a tal norma. Todavia, foi este mesmo Supremo Tribunal Administrativo quem, em acórdão proferido no processo 023428 de 31 de Janeiro de 2001, apurou e bem que “a responsabilidade subsidiária
dos gerentes e administradores das sociedades de responsabilidade limitada tem natureza delitual ou
extra contratual”.
“Estriba-se o douto acórdão recorrido, para afastar a invocada inconstitucionalidade, nos princípios
da “capacidade contributiva, da igualdade, da proporcionalidade e da justiça” que têm servido ao Tribunal
Constitucional, nalguns arestos, para afastar a sombra de inconstitucionalidade que o recorrente vê sobre
aquela norma, mas a verdade é que tais princípios escassamente podem servir para afastar um princípio
do direito delitual ou penal que é uma das traves mestras da civilização a que pertencemos”.
Quid juris?
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Pela excelência do parecer do EPGA, entendemos transcrevê-lo, por sufragarmos o entendimento
aí explanado.
Escreveu o distinto magistrado:
“Estabelece o art. 32º, n. 2 da Constituição da República que “todo o arguido se presume inocente
até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa”.
“O que ali se consagra é um princípio estruturante do processo penal – e de um modo geral do
direito sancionatório – denominado da presunção da inocência.
“Nas suas origens o princípio teve sobretudo o valor de reacção contra os abusos do passado –
cf. neste sentido Constituição da República Anotada de Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo I,
pag. 355.
“No presente consubstancia-se nas ideias força de que o processo penal “deve assegurar todas as
necessárias garantias práticas de defesa do inocente e não há razão para não considerar inocente quem
não foi ainda solene e publicamente julgado por sentença transitada em julgado” (ob. cit., pag. 355- 356).
“Trata-se, como referem aqueles autores de princípio que “há-de projectar-se no processo penal
em geral, na organização e funcionamento dos tribunais, no direito penitenciário e até porventura no
direito penal”.
“O princípio tem pois aplicação no âmbito do processo criminal ou sancionatório, em geral, mas
não em contencioso de anulação de actos tributários ou no processo de oposição à execução, como é o
caso – cf., neste sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 06.10.1999, recurso 22759.
“Daí que se entenda que o disposto na alínea b) do n. 2 do art. 24º da Lei Geral Tributária não
colide, de forma alguma, o princípio constitucional da presunção da inocência, pois que tal princípio tem
âmbito de aplicação restrito ao procedimento penal ou sancionatório (disciplinar ou contra-ordenacional).
“Acresce dizer que mesmo no âmbito do processo penal o princípio da presunção da inocência
não pode nem deve ser identificado com o princípio da livre convicção do julgador, o que determinaria
o afastamento do processo penal de toda a espécie de presunções legais.
“Como sublinham Jorge Miranda e Rui Medeiros, ob. cit. pag. 356, “as presunções fundam-se no
senso comum, nas regras válidas da experiência, constituindo princípios de direito para a valoração da
prova. Trata-se, a maioria das vezes de uma vigilância moderada do juiz. As presunções não dispensam
o tribunal de procurar a verdade e de assegurar ao arguido todos os meios práticos para demonstrar o
infundado da presunção”.
“Portanto, mesmo no âmbito do processo penal, o princípio constitucional da presunção da inocência, não colide com a existência de presunções legais.
“O mesmo sucederia no âmbito do processo tributário e relativamente à presunção de culpa ínsita
na alínea b) do n. 2 do art. 24º da Lei Geral Tributária, se tal princípio fosse aplicável.
“Naquele normativo estabelece-se, para o que aqui releva, 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”.
“Trata-se de uma responsabilidade que não é objectiva e assenta num acto ilícito que é o não
acatamento dos deveres funcionais de gerência nomeadamente do dever de proceder ao pagamento de
obrigações tributárias cujo prazo terminou no exercício do cargo.
“Como referem Diogo Leite Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei
Geral Tributária Anotada, 1ª edição, pag.112 “aqui o prazo legal de pagamento ou entrega terminou no
período de exercício do cargo. Neste caso, a lei é mais severa, dado que a responsabilidade da pessoa
que exerce funções de administração pareceu mais séria. Assim o ónus da prova da ausência de culpa
já é a cargo da pessoa que exerce funções de administração”.
“No entanto tal presunção de culpa funcional relativa ao não acatamento dos deveres de gerência
não dispensa o tribunal de procurar a verdade material, sendo que o processo tributário assegura ao
oponente, responsável subsidiário, todos os meios práticos para demonstrar o infundado da presunção.
“Daí que, também por aqui, se conclua que o disposto na alínea b) do n. 2 do art. 24º da Lei Geral Tributária não colidiria, se aplicável, com o princípio constitucional da presunção da inocência”.
Comungamos inteiramente deste entendimento, na parte que ora apreciamos (constitucionalidade
do art. 24º, 2º, b) da LGT).
O art. 32º da CRP está subordinado à epígrafe “garantias de processo criminal”.
Ora, no caso, e manifestamente, não estamos perante um ilícito penal ou contra-ordenacional,
razão por que este preceito não resulta violado.
Aliás, o recorrente nada alega de relevante relativamente à pretensa inconstitucionalidade, limitando-se a trazer à colação um aresto deste STA, e defendendo que o art. 32º, 2, da CRP consagrou a presunção
de inocência, enquanto o art. 24º, 1, b) da LGT consagra a presunção da culpa.
Mas não há, como resulta do exposto, qualquer antinomia entre os preceitos em causa, pois enquanto aquele se reporta às garantias em processo criminal este nada tem a ver com elas.
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Afigura-se-nos que o regime consagrado no referido normativo é um regime proporcionado. A ilisão
da culpa, a cargo do responsável subsidiário, não viola, a nosso ver, qualquer preceito constitucional.
A pretensão do recorrente não pode pois proceder.
5. Face ao exposto, acorda-se em negar a revista.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 8 de Julho de 2009.
Assunto:
Taxa municipal. Lei habilitante. Inconstitucionalidade formal. Publicação. Eficácia.
Sumário:
I — Um regulamento municipal aprovado em 1994 que não contêm a indicação da lei
habilitante é formalmente inconstitucional (art. 115.º, n.º 7, da CRP, na redacção
de 1982).
II — Impondo o art. 68.º-B do Decreto-Lei n.º 448/91, de 29 de Novembro, na redacção dada pela Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, que os regulamentos municipais
que tenham por objecto a fixação de regras relativas à construção, fiscalização
e taxas de operações de loteamento e de obras de urbanização sejam publicados
no Diário da República, é ineficaz um regulamento enquadrável nesta disposição
que apenas foi publicitado através de edital.
III — A falta de publicidade exigida por lei para um acto de conteúdo genérico do poder
local implica a sua ineficácia jurídica, que tem como consequência não poderem
com base nele serem impostas obrigações aos particulares (artigo 122.º, n.º 2 da
CRP/92, actual artigo 119.º, n.º 2 da CRP).
Processo n.º: 964/08-30.
Recorrente: Dionísio Fernandes Pestana.
Recorrido: Câmara Municipal do Funchal.
Relator: Exmº Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Dionísio Fernandes Pestana, com os sinais dos autos, não se conformando com o acórdão do
TCAS que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do TAF do Funchal que julgou
improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação e cobrança de uma taxa municipal
urbanística efectuada pela Câmara Municipal do Funchal, dele veio interpor recurso, por oposição de
acórdãos, para o Pleno desta Secção do STA, formulando as seguintes conclusões:
1.ª- As normas do RTLMF são manifestamente inconstitucionais, pois:
a) O referido regulamento não contem a indicação de normas de habilitação (v. art.ºs 103.º/2,
112.º/7 e 165.º/1/i) da CRP);
b) Os elementos essenciais do tributo em causa – taxa, incidência objectiva e subjectiva – nunca
poderiam ser objecto de simples regulamento municipal (v. art.ºs 103.º/2 e 3, 112.º/5 e 165.º/1/i) da
CRP);
2.ª- O tributo exigido ao ora recorrente nunca se podia qualificar como taxa, assumindo claramente
a natureza de contribuição especial ou imposto, estando sujeito ao princípio da legalidade tributária
e ao regime de criação e execução legalmente estabelecido para os impostos (v. Ac. fundamento do
STA de 2001.10.03, Proc. 026018, www.dgsi.pt, Ac. TC n.º 313/92, in www.tribunalconstitucional.pt);
3.ª- Conforme se decidiu no douto acórdão fundamento, de 1999.03.02, “não faz sentido o chamamento à colação (do) princípio de que a anulabilidade é a sanção – regra a aplicar aos actos que
sofrem de ilegalidade por erro nos pressupostos de facto ou de direito (vício de violação de lei), pois
essa regra só é de aplicar quando não esteja prevista outra sanção, como a nulidade” (v. Proc. 22434,
AD, n.º 454, p.p. 1243);
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4.ª- Os actos sub judice são assim nulos, pois os órgãos e agentes do Município do Funchal não
podem criar impostos ou contribuições que não se encontrem previstos na lei, traduzindo-se na criação
de obrigações tributárias sem base legal (v. art.ºs 103.º e 165.º/1/i) da CRP; cfr. art.º 88.º/1/a) e c) do
DL 100/84, de 29 de Março e art.º 1.º/4 da Lei 11/87, de 6 de Janeiro);
5.ª- Os actos sub judice são ainda nulos por falta de elementos essenciais, pois não existe norma
legal ou regulamentar válida susceptível de os fundamentar e não se verificaram in casu os pressupostos
de facto do tributo exigido (v. art.º 133.º/1 do CPA; cfr. n.ºs 9 e 15 da matéria de facto assente);
6.ª- Os actos sub judice são claramente nulos por falta de atribuições (v. art.ºs 103.º/2 e 3, 165.º/1/i)
da CRP, art.º 1.º/4 da Lei 1/87 e art.º 133.º/2/b) do CPA);
7.ª- Os actos sub judice são também nulos, pois ofenderam claramente o conteúdo essencial dos
direitos fundamentais consagrados nos art.ºs 62.º e 103.º da CRP (v. art.º 133.º/2/d) do CPA);
8.ª- Conforme se decidiu no douto acórdão fundamento, de 1992.02.12, “a exigência de fundamentação que resulta da lei e da Constituição” (v. art.º 268.º/2 da CRP) “abrange os actos tributários
que não constituam mero acertamento massivo” (v. Proc. 013708, www.dgsi.pt);
9.ª- O acto de liquidação sub judice enferma de manifesta falta de fundamentação de facto e de
direito ou, pelo menos, esta é insuficiente, obscura e incongruente (v. art.º 265.º/2 da CRP, art.ºs 21.º e
82.º do CPT, art.º 77.º da LGT e art.ºs 124.º e 125.º do CPA), limitando-se à emissão de meros juízos
conclusivos;
10.ª- Conforme se decidiu no douto Acórdão fundamento, de 2002.11.13, “o art.º 60.º da LGT
veio consagrar o princípio da participação (…) da(ndo) concretização ao direito constitucionalmente
consagrado no art.º 267.º, n.º 5 da CRP (…) torn(ando) claro que essa participação se deve efectuar,
a menos que a lei disponha por modo diferente, através da forma da audição do contribuinte” (v. Ac.
STA de 2002.11.13, Proc. 0977/02; cfr. ainda Ac. STA de 2006.01.11, Proc. 0584/05, in www.dgsi.pt);
11.ª- Os actos tributários sub judice têm natureza de actos administrativos, estando sujeitos à
disciplina do CPA, maxime ao estabelecido nos respectivos art.ºs 8.º e 100.º e segs. (v. art.ºs 1.º e 2.º do
CPA; cfr. Acs. STA de 1991.12.11, Proc. 010591, de 1991.12.11, Proc. 012044; de 1991.10.30, Proc.
013467; de 1991.10.16, Proc. 013553; de 1991.05.29, Proc. 012477, in www.dgsi.pt);
12.ª- A audição prévia do contribuinte constitui uma formalidade essencial dos procedimentos
administrativos tributários (v. art.º 19.º/c) do CPA) e “antes da entrada em vigor da LGT, tinha de ser
assegurado nos termos dos art.ºs 100.º e seguintes do CPA” (v. art.ºs 8.º, 55.º e 100.º e segs. do CPA e
art.º 60.º da LGT; cfr. Ac. STA de 2006.01.11, Proc. 0584/05, www.dgsi.pt);
13.ª- Os actos de liquidação e cobrança sub judice não foram antecedidos de audição do ora
recorrente, pelo que foi claramente violado o princípio da participação dos particulares na actividade
administrativa e o princípio da colaboração, constitucionalmente consagrados (v. artºs 267.º/1 e 4 e 268.
º/1 da CRP; cfr. art.ºs 2.º e 45.º do CPPT e art.º 59.º da LGT e art.ºs 8.º, 55.º e 100.º do CPA), sendo
assim claramente ilegais (v. art.º 133.º/1 do CPA; cfr. Ac. STA de 2002.10.30, Proc. 780/02).
Não foram apresentadas contra-alegações.
Por despacho do Mmo. Juiz Relator foi decidido não admitir o recurso por oposição de julgados
e convolar o mesmo em recurso para a Secção de Contencioso Tributário, em terceiro grau de jurisdição.
Aqui remetidos os autos, e notificado da junção aos mesmos, a solicitação do MP, de cópias certificadas da deliberação da Assembleia Municipal do Funchal, de 1994.05.09, que aprovou a Tabela de
Taxas e Licenças Municipais e do Edital 11/94/AM, de 1994.05.10, veio o recorrente dizer, em síntese,
que as normas do RTLMF são manifestamente inconstitucionais e inaplicáveis in casu.
O Exmo. PGA junto deste STA emite parecer no sentido de que o recurso merece provimento,
devendo o acórdão impugnado ser revogado e substituído por acórdão declaratório da procedência da
impugnação judicial e anulatório do acto de liquidação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se fixada no acórdão recorrido a seguinte matéria de facto:
1) O ora recorrente é dono do lote A, correspondente ao loteamento titulado pelo alvará de loteamento 25/89, da Câmara Municipal do Funchal (CMF), referente a um terreno localizado no Sítio
da Casa Branca (Quinta Leacock), entre a Estrada Monumental e o Caminho Velho da Ajuda, São
Martinho, Funchal;
2) Em 1991.04.15, o ora recorrente foi informado de que, por despacho do Sr. Vereador do Pelouro
do Urbanismo, foi considerado possível o aproveitamento urbanístico do seu lote, desde que “o índice
máximo de construção não ultrapasse o valor de 1.0”;
3) Em 1992.11.04, o ora recorrente requereu na CMF a aprovação do projecto de alteração do
loteamento n.º 25/89;
4) Em 1993.01.29, o ora recorrente foi notificado pela CMF de que deveria proceder a correcções
ao seu pedido quanto à área total dos locais e indicação das áreas de cedência propostas;
5) O que foi feito em 1993.04.30;
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6) Foram depois estabelecidas novas condições, após o que, em 1993.11.04, o ora recorrente requereu a apreciação e aprovação pela CMF do “projecto de alteração do loteamento n.º 25/89, referente
ao seu terreno”;
7) Por deliberação da CMF, de 1993.12.02, foi aprovada aquela pretensão, condicionando-se tal
aprovação à efectivação das cedências das áreas de terreno necessárias ao alargamento da Travessa do
Valente e da Estrada Monumental e ao respeito de todas as condições dos estudos anteriores, incluindo
a execução do arruamento;
8) Em 1994.04.18, o ora recorrente comunicou concordar com aquelas condições;
9) Em 1994.12.09, o ora recorrente cedeu gratuitamente ao Município do Funchal a parcela de
terreno necessária ao alargamento da Travessa do Valente;
10) Em 1994.12.16, o ora recorrente foi informado de que o Sr. “Vereador Arqt. Ricardo Silva,
com delegação do Presidente da Câmara, determinou o pagamento da taxa municipal de infra-estruturas
urbanísticas, no valor de 51.115.776$00, na altura do levantamento do respectivo alvará de loteamento”;
11) Em 1995.03.15, o recorrente reclamou contra a liquidação e cobrança da taxa objecto de
posterior impugnação, reclamação indeferida por despacho de 1995.04.21 (art.º 12.º da petição inicial
e doc. de fls. 28-9);
12) Em Abril de 1995, foi-lhe deferido o pedido feito, em 1995.04.05, de pagamento em três
prestações do montante referido, no caso de ser legalmente devido;
13) Em 1995.05.30, foi emitido o respectivo alvará de loteamento n.º 23/95, a favor do ora recorrente;
14) A 1.ª prestação da taxa foi paga em 1995.05.31;
15) Foi o ora recorrente e não a CMF quem executou e custeou todas as infra-estruturas no local;
16) O ora recorrente não foi ouvido previamente à aplicação da taxa citada;
17) Na sequência de reclamação do recorrente datada de 1995.11.09 e entrada na CMF em
1995.11.10, reg. sob o n.º 8029, onde se pedia a «revogação do despacho que condicionou a emissão
de alvará de loteamento ao pagamento da TMIE Urb.», por ofício de 1995.12.13, a Câmara Municipal
do Funchal comunicou ao ora recorrente, quanto à taxa aplicada, que «a Lei 1/87 prevê a cobrança e
a existência da taxa; o art.º 32.º do Dec.-Lei 448/91 permite a cobrança; os art.ºs 14.º a 21.º da Tabela
de Taxas e Licenças em vigor fixam as regras de liquidação e cobrança. Assim, julga-se improcedente
a ilegalidade invocada, devendo proceder-se ao pagamento das prestações em falta.»;
18) A impugnação entrou em 1996.06.21.
III – Vem interposto recurso do acórdão do TCAS que confirmou a sentença do Mmo. Juiz do
TAF do Funchal que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida pelo ora recorrente contra
a liquidação, em 16/12/1994, pelo Município do Funchal de uma Taxa Municipal Urbanística relativa
a infraestruturas prevista no Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças Municipais da Câmara Municipal do Funchal.
Suscita, desde logo, o recorrente a inconstitucionalidade das normas de tal Regulamento, porquanto
o referido regulamento não contem a indicação de normas de habilitação e os elementos essenciais do
tributo em causa nunca poderiam ser objecto de simples regulamento municipal.
Vejamos. O acto impugnado foi praticado ao abrigo do Regulamento de Taxas e Licenças do
Município do Funchal, aprovado pela Assembleia Municipal do Funchal em 9/5/1994, e publicitado
pelo Edital da Assembleia Municipal do Funchal n.º 11/94, de 10/5/1994.
Quer o citado regulamento quer o edital que lhe confere publicidade não contêm a indicação da
lei habilitante (v. docs. de fls. 736/742).
Nos termos do artigo 115.º, n.º 7 da CRP (actual artigo 112.º, n.º 7), os regulamentos devem indicar
expressamente as leis que visam regulamentar ou que definem a competência subjectiva e objectiva
para a sua emissão.
Se tal não acontecer, como é o caso, padece tal regulamento de inconstitucionalidade formal
(v., neste sentido, acórdãos do TC n.º 220/2001, de 2002.05.22, e do STA de 2/11/06, no recurso
n.º 516/06).
Por outro lado, os regulamentos municipais que tenham por objecto a fixação de regras relativas à
construção, fiscalização e taxas de operações de loteamento e de obras de urbanização, com excepção
dos previstos no Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, são obrigatoriamente submetidos a inquérito
público, pelo prazo de 30 dias, antes da sua aprovação pelos órgãos municipais competentes, e são
publicados no Diário da República (artigo 68.º-B do DL n.º 448/91, de 29 de Novembro).
A falta de publicação destes regulamentos nos termos sobreditos implica a sua ineficácia jurídica
(v. artigo 122.º, n.º 2 da CRP (92), em vigor à data da aprovação e publicação da deliberação da AMF
de 9/5/94, actual artigo 119.º, n.º 2 da CRP/04).
O princípio da publicidade dos actos com conteúdo genérico dos órgãos de soberania, das regiões
autónomas e do poder local é uma exigência lógica do princípio do estado de direito democrático (v.
Gomes Canotilho e Vital Moreira, in CRP anotada, págs. 547/548).
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Sem a publicação das normas regulamentares nos termos e com o conteúdo assinalado, não é
possível determinar ou exigir dos particulares as taxas urbanísticas em causa.
Do exposto, resulta, assim, claramente que as normas do RTLMF são manifestamente inconstitucionais e inaplicáveis neste caso.
Consequentemente, o acto impugnado, ao fundar a liquidação nesse Regulamento, enferma de
erro sobre os pressupostos de direito, que constitui vício de violação de lei e justifica a sua anulação
(arts. 99.º do CPPT e 135.º do CPA).
A solução jurídica desta questão prejudica a apreciação das demais questões suscitadas respeitantes à legalidade do acto tributário de liquidação impugnado, praticado com fundamento em normas
regulamentares inquinadas de inconstitucionalidade formal (artigo 660.º, n.º 2 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 julgar procedente a
impugnação, anulando-se, em consequência, o acto tributário impugnado.
Sem custas, por a Câmara Municipal do Funchal estar isenta, no presente processo (art. 2.º da
Tabela de Custas).
Lisboa, 8 de Julho de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 15 de Julho de 2009.
Assunto:
Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Garantia. Subida imediata.
Sumário:
I — Não obstante o carácter taxativo do disposto no artº 278º, n.º 3 do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, deve ter subida imediata, sob pena de
inconstitucionalidade material do preceito - princípio da tutela judicial efectiva
(artº 268º da Constituição da República Portuguesa) - a reclamação de qualquer
acto do órgão da execução fiscal que cause prejuízo irreparável ao executado ou
em que, com a subida diferida, a reclamação perca toda a utilidade.
II — Só é completamente inútil a reclamação com subida diferida quando o prejuízo
eventualmente decorrente daquela decisão não possa ser reparado.
III — Preenche tal condicionalismo a reclamação do acto de indeferimento do pedido
de dispensa de garantia.
Processo n.º: 387/09-30.
Recorrente: Movitectos – Mobiliário de Escritório, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Movitectos – Mobiliário de Escritório, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando
com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que se decidiu pela subida deferida da
reclamação que aquela sociedade apresentou do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Águeda,
que lhe indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia, dela vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
1 - A sociedade ora Recorrente apresentou um pedido de revisão oficiosa contra um acto de liquidação de IRC referente ao ano de 2000, no valor de 2.444,53 €, por considerar o mesmo ilegal.
2 - Após ter sido citada no âmbito do processo de execução fiscal instaurado com vista à cobrança
coerciva daquela dívida, a ora Recorrente solicitou a dispensa de prestação de garantia, e consequentemente requereu a suspensão do respectivo processo de execução fiscal com fundamento na apresentação
do pedido de revisão oficiosa.
3 - O Exmo. Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Águeda considerou que o pedido de revisão oficiosa não suspende o processo de execução fiscal, ao abrigo do disposto no artigo 169º do
CPPT, e por isso indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia apresentado pela sociedade
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ora Recorrente, e consequentemente o correspondente pedido de suspensão do respectivo processo de
execução fiscal.
4 - Por isso, a sociedade ora Recorrente apresentou uma reclamação contra aquele despacho
proferido pelo Exmo. Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Águeda, ao abrigo do disposto no
artigo 276º do CPPT e solicitou a subida imediata da mesma reclamação, de acordo com o preceituado
no artigo 278º, número 3 do mesmo diploma legal.
5 - A Meritíssima Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu indeferiu o pedido de subida
imediata da referida reclamação por, no seu entender, não estarmos perante uma situação de prejuízo
irreparável alicerçador da subida e apreciação imediata da mesma.
6 - Ora salvo o devido respeito, a sociedade ora Recorrente não corrobora tal entendimento, porquanto é hoje jurisprudência unânime dos nossos tribunais superiores a interpretação do número 3 do
artigo 278º do CPPT segundo a qual o mesmo abrange nos casos de subida imediata das reclamações do
órgão da Administração que dirige a execução fiscal aqueles em que, independentemente da alegação e
prova do prejuízo irreparável, a sua subida diferida lhes retiraria toda a utilidade, cabendo na previsão
daquele número 3 a reclamação do acto que indeferiu o pedido do executado de suspensão da execução
- Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido em 09/01/2008, no âmbito do processo
número 0738/07, in base de dados em suporte informático - www.dgsi.pt.
7 - Com efeito, mau grado o carácter taxativo do disposto no artigo 278º, número 3 do Código
de Procedimento e de Processo Tributário, deve ter subida imediata, sob pena de inconstitucionalidade
material do preceito - princípio da tutela judicial efectiva (artigo 268º da Constituição da República
Portuguesa) - a reclamação de qualquer acto do órgão de execução fiscal que cause prejuízo irreparável
ao executado ou em que, com a subida diferida, a reclamação perca toda a utilidade.
8 - Assim, preenche tal condicionalismo a reclamação do acto de indeferimento do pedido de dispensa/isenção de garantia - Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido em 06/03/2008,
no âmbito do processo número 058/08, in base de dados em suporte informático - www.dgsi.pt.
9 - A ora Recorrente peticionou ao órgão da Administração a suspensão da execução, desatendida
pelo despacho reclamado. Tendo tal suspensão sido indeferida, se o recurso dele interposto não for
imediatamente apreciado, a consequência é o prosseguimento da execução; e, assim, quando a reclamação for julgada, já não pode produzir o efeito útil, pois a execução fiscal que se queria ver suspensa
prosseguiu até à venda.
10 - É quanto basta para, independentemente da provável verificação de prejuízo irreparável em
resultado da retenção da reclamação, esta dever ser imediatamente apreciada.
11 - Por isso, no entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, apoiado
na doutrina expressa por Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário
Anotado e Comentado, 5ª edição, volume II, páginas 666 a 668, não é taxativo o elenco das ilegalidades
constantes do número 3 do artigo 278º do CPPT, mas antes devem ser atendidas, para o efeito, todas
aquelas de que possa resultar, para o interessado, prejuízo irreparável.
12 - Mas entendem mais do que isso as apontadas doutrina e jurisprudência: que devem subir
imediatamente as reclamações cuja subida diferida lhes retiraria toda a utilidade, sendo esta, de resto,
a regra consagrada pelo artigo 734º, número 2 do CPC para os agravos: sobem de imediato aqueles
cuja retenção os tornaria absolutamente inúteis.
13 - Na verdade, mal se entenderia que a lei, admitindo alguém a rebelar-se contra uma decisão,
facultando o seu reexame por outra entidade, só propiciasse a avaliação da pretensão do interessado
quando desta apreciação não pudesse resultar nenhum efeito útil. Seria o mesmo que dar com uma
mão e tirar com a outra - além de assim se consagrar um meio de reacção inconsequente, porque de
todo desprovido de proveito.
14 - Com efeito, no caso sub judice, só com a subida imediata da reclamação é que se obtém
utilidade para a Recorrente, de nada lhe valendo a sua procedência após a penhora ou venda de todos
os bens, pois o eventual deferimento do pedido de isenção/dispensa de garantia impediria precisamente
a prática daqueles actos lesivos do seu património.
15 - Assim, a Recorrente alegou factos suficientes demonstrativos da inutilidade da reclamação,
caso a sua subida não seja imediata.
16 - Pelo que a douta sentença recorrida violou os artigos 278º do CPPT e 734º, n.º 2 do CPC,
17 - O artigo 278º do CPPT apenas autoriza a subida imediata das reclamações apresentadas
contra actos praticados pelo órgão de execução fiscal, taxativamente, quando esteja em causa “prejuízo
irreparável” derivado das vicissitudes da penhora e da prestação da garantia, nele elencados.
18 - Todavia, tal interpretação literal seria inconstitucional por violação do princípio da tutela
judicial efectiva constitucionalmente previsto - artigo 268º, número 4 da Constituição da República
Portuguesa. Por modo que há que procurar uma interpretação do preceito conforme à Constituição.
19 - “O alcance da tutela judicial efectiva não se limita à possibilidade de reparação dos prejuízos
provocados por uma actuação ilegal, comissiva ou omissiva, da Administração, exigindo antes que
sejam evitados os próprios prejuízos, sempre que possível. Por isso, em todos os casos em que o dife-
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rimento da apreciação jurisdicional da legalidade de um acto lesivo praticado pela administração puder
provocar para os interessados um prejuízo irreparável, não pode deixar de se admitir a possibilidade de
impugnação contenciosa imediata, pois é essa a única forma de assegurar tal tutela.
20 - Assim, a restrição aos casos previstos no número 3 do artigo 278º da possibilidade de subida
imediata das reclamações que se retira do texto, será materialmente inconstitucional, devendo admitir-se a subida imediata sempre que, sem ela, o interessado sofra prejuízo irreparável.
21 - Com efeito, subindo a final, a decisão da reclamação seria absolutamente despicienda, pois
sendo tomada após a penhora, o eventual deferimento seria inócuo, já que o efeito produzido pela
dispensa da garantia - a suspensão da execução - esgota-se antes da penhora, pois que visa evitá-la.
22 - De outro modo: ao requerer a isenção/dispensa da prestação da garantia, o contribuinte
pretendeu suspender a execução, ou seja, pretendeu evitar a penhora. Ora, tendo tal requerimento sido
indeferido, se a reclamação apresentada não for imediatamente apreciada, a consequência é o imediato
prosseguimento da execução; e, subindo a final, já não pode produzir efeito útil, pois a subida diferida
implica, pela sua natureza, que a execução (que se pretendia ver suspensa) prosseguiu até à concretização da penhora.
23 - Por último, sempre se diga, conforme já supra referido, que a Meritíssima Juiz do Tribunal “a
quo” considerou na sentença de que ora se recorre que o acto reclamado não era por si só lesivo, pelo
que não seria este o momento para se conhecer do mérito da presente reclamação - dele só se devendo
conhecer após a ocorrência de um acto lesivo, por exemplo a realização da penhora ou a pronúncia
sobre a dispensa ou não de garantia, etc.
24 - Ora, a Meritíssima Juiz do Tribunal “a quo” considerou que a reclamação apresentada pela
sociedade ora Recorrente só deveria ser apreciada após a ocorrência de um acto lesivo, dando como
exemplo precisamente o acto que está aqui em causa, ou seja, o despacho do órgão de execução fiscal
que se pronunciou sobre o pedido de dispensa de garantia, e precisamente com base neste entendimento,
indefere o conhecimento imediato da reclamação em causa.
25 - Assim, neste caso concreto, os fundamentos da sentença estão em oposição com a decisão
proferida, pelo que a sentença de que ora se recorre é nula, ao abrigo do disposto na alínea c) do número
1 do artigo 668º do Código de Processo Civil.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao presente recurso, sufragando-se, para o efeito na doutrina e jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Atenta a natureza urgente do presente processo, não foram colhidos os vistos legais.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) O Chefe do Serviço de Finanças de Águeda indeferiu o pedido de dispensa da prestação de
garantia, apresentado pela reclamante.
B) O despacho data de 24 de Outubro de 2008.
C) A reclamante apresentou a presente reclamação no dia 11 de Novembro de 2008.
D) Não foi efectuada qualquer penhora.
3 – A decisão recorrida baseou-se, no essencial, em que apesar da reclamante ter invocado prejuízo
irreparável, com vista a obter a imediata apreciação da reclamação interposta do despacho do Chefe do
Serviço de Finanças, tal prejuízo não se verifica.
Isto por que não fez “prova de factos concretos que tenham a virtualidade de demonstrar a verificação de tais prejuízos (irreparáveis) para si ou para os interesses que defende, aos quais, reportados
ao juízo de prognose póstuma, lhe advirão, da prática e execução de decisão reclamada”.
Assim, no entendimento que a sentença recorrida expressou, a subida imediata da reclamação
- a atribuição da natureza de processo urgente - depende, exclusivamente, da verificação do prejuízo
irreparável referido no n.º 3 do artº 278º do CPPT.
E como julgou que tal prejuízo não existia no caso em apreço, decidiu que não era este o momento
para conhecer do mérito da presente reclamação e que só havia de subir a final.
A sentença, cumpre reconhecer, é tudo menos um modelo de congruência no seu discurso argumentativo/fundamentador.
Todavia, daí não resulta que se encontre ferida da nulidade por contradição entre os seus fundamentos e a decisão, como alega a recorrente.
Com efeito, se é certo que o Mmº Juiz “a quo” considera que a reclamação apresentada só devia
ser apreciada após a ocorrência de um “acto lesivo”, dando, para o efeito, como exemplo o acto aqui
em causa, a verdade é que dúvidas não restam que a decisão de improcedência da reclamação radicou
no entendimento de que a recorrente não fez prova de factos que consubstanciem a verificação de
“prejuízos irreparáveis” para si ou para os interesses que defende.
Sendo assim, no essencial, não se pode afirmar que a fundamentação aduzida na sentença enferme
de qualquer impossibilidade de articulação lógica com a decisão de improcedência da reclamação.
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O que pode haver é erro de julgamento, se, além, das hipóteses expressamente previstas no n.º 3
do artº 278º do CPPT, outros casos houver em que as reclamações dos despachos do órgão da Administração proferidas na execução fiscal devam ser imediatamente submetidas ao juiz.
É do que adiante se tratará, depois de, assim, concluirmos que não existe a nulidade por contradição entre os fundamentos e a decisão.
Pelo que falecem, pois, as conclusões 23ª a 25ª da motivação do recurso.
4 – Posto isto, passemos, então, à apreciação do restante objecto do presente recurso.
Como vimos, a sentença fundamentou-se em que o reclamante não elencou os factos que demonstrassem a existência de prejuízo “irreparável”.
E na verdade, tal pressuposto não se verifica, como resulta do disposto no artº 278º, nºs 3 e 5 do
CPPT, sendo que, como resulta dos autos, não foi, todavia efectuada, ainda a venda, nem, por isso, o
despacho de adjudicação, nem emitido o competente título de transmissão de bens.
Por outro lado e como bem se anota na sentença recorrida, “em resposta ao pedido de aperfeiçoamento, veio, apenas, alegar uma série de considerações sobre a mera potencialidade de prejuízo a
verificar-se em consequência da efectivação de diligências futuras, nada invocando em concreto”.
Todavia, é, pois, para suspender a execução que a recorrente pretende ser dispensada da prestação
da garantia.
Ora, escreve-se no Acórdão de 6/3/08, in rec. n.º 58/08, que o Relator subscreveu, cuja jurisprudência não vemos motivo para alterar e que, por isso, vamos aqui seguir de perto, com as alterações que
se tornem indispensáveis, que “nos termos do artigo 169.º, n.º 1, do CPPT, “a execução 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 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”.
Isto é, sempre que o contribuinte conteste a legalidade da liquidação (ou, lato sensu, a exigibilidade da dívida – cfr. n.º 5 do mesmo artigo) e apresente bens que garantam a quantia exequenda ou
a administração tributária constitua garantia ou proceda à penhora, a cobrança da prestação tributária
fica suspensa até à solução do litígio – cfr. artigo 52.º da Lei Geral Tributária.
O que bem se compreende: uma vez que “o património do devedor constitui a garantia geral dos
créditos tributários” – artigo 50.º, n.º 1, da LGT –, a existência de uma garantia especial que responda
pela quantia exequenda afasta o motivo que justifica, na pendência da discussão da legalidade da liquidação e/ou exigibilidade da dívida, a continuação do processo de cobrança. É que se os pedidos do
contribuinte obtivessem provimento (se a liquidação fosse considerada (total ou parcialmente) ilegal
ou, nomeadamente, a dívida se encontrasse prescrita), tal cobrança seria desnecessária e teria que ficar
sem efeito.
Assim, se a garantia for constituída (hipoteca legal ou penhor – artigo 195.º do CPPT) ou prestada
(garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do
exequente – artigo 199.º do mesmo diploma), já não haverá lugar à penhora, fruto da dita suspensão
do processo de execução.
Mas “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 do mesmo artigo 169.º -, pois
que, à míngua de garantia especial, não há motivo para o processo de execução ser suspenso.
E “se a garantia não for prestada [neste prazo], proceder-se-á de imediato à penhora” – n.º 3 do
mesmo artigo 169.º.
Da interpretação combinada destes dois números retira-se que, no caso de a garantia ser apenas
parcial (i.e., “não garantir a dívida exequenda e o acrescido” mas apenas parte), o processo de execução também se suspende, ainda que com efeitos limitados à garantia prestada, pois que não havendo
reforço no sentido de garantir a totalidade da dívida e acrescido, “proceder-se-á de imediato à penhora”
de novos bens, que não à liquidação da garantia parcial.
Em suma: o processo de execução suspende-se quanto à garantia prestada (ainda que parcial), só
podendo esta ser executada se a decisão final do pleito for no sentido da improcedência, ou improcedência parcial (aqui na medida desta), dos pedidos do contribuinte, em sede de reclamação, recurso,
impugnação judicial ou oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade
da dívida exequenda.
Ou seja, no caso dos autos, o indeferimento do pedido de dispensa de garantia reclamado consequenciou a não suspensão da execução quanto à cobrança do montante da dívida tributária…
A dispensa em causa equaciona-se, pois, à prestação de garantia referente ao crédito a cobrar…
E, como se disse, a questão dos autos é a da subida imediata (ao Tribunal Administrativo e Fiscal)
da reclamação para efeitos da sua decisão, também imediata, que não apenas após a penhora.
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Ora, o artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário apenas a autoriza, taxativamente, quando esteja em causa “prejuízo irreparável” derivado das vicissitudes da penhora e da
prestação da garantia, nele elencados.
Todavia, tal interpretação literal seria inconstitucional por violação do princípio da tutela judicial
efectiva constitucionalmente previsto – artigo 268.º, n.º 4 da Constituição da República.
Por modo que há que procurar uma interpretação do preceito conforme à Constituição.
“O alcance da tutela judicial efectiva, não se limita à possibilidade de reparação dos prejuízos
provocados por uma actuação ilegal, comissiva ou omissiva, da Administração, exigindo antes que
sejam evitados os próprios prejuízos, sempre que possível.
Por isso, em todos os casos em que o diferimento da apreciação jurisdicional da legalidade de uma
acto lesivo praticado pela administração puder provocar para os interessados um prejuízo irreparável,
não pode deixar de se admitir a possibilidade de impugnação contenciosa imediata, pois é essa a única
forma de assegurar tal tutela.
Assim, a restrição aos casos previstos deste n.º 3 do artigo 277.º da possibilidade de subida imediata
das reclamações que se retira do seu texto, será materialmente inconstitucional, devendo admitir-se a
subida imediata sempre que, sem ela, o interessado sofra prejuízo irreparável”.
Cfr. Jorge de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado, 4.ª ed., p. 1049,
nota 5.
Como assinala o mesmo autor, estando em causa a cobrança de dívidas, não haverá, em princípio,
grave lesão do interesse público dada a possibilidade de a Administração Fiscal promover arresto de
bens, com «o mesmo efeito da penhora a nível da eficácia em relação ao processo de execução fiscal
dos actos do executado (artigos 622.º e 819.º do Código de Processo Civil)».
«Parece mesmo dever ir-se mais longe e assegurar-se a subida imediata das reclamações sempre
que, sem ela, elas percam toda a utilidade».
Pois «nos casos em que a subida diferida faz perder qualquer utilidade à reclamação, a imposição
desse regime de subida reconduz-se à denegação da possibilidade de reclamação, pois ela não terá
qualquer efeito prático, o que seria incompatível com a Lei Geral Tributária e o referido sentido da lei
de autorização legislativa» (Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro), devendo, então, aceitar-se, em tais
casos, a subida imediata”.
Dando-se aí, como exemplos, segundo o mesmo autor, a “decisão que recuse suspender o processo
de execução” e “a fixação do valor base para a venda”.
Cfr. os acórdãos do STA de 16 de Agosto de 2006 – recurso n.º 0689/06 e de 2 de Março de 2005
– recurso n.º 010/05.
A recorrente invoca que a subida diferida fará com que a reclamação perca toda a sua utilidade:
“a ora recorrente peticionou ao órgão de Administração a suspensão da execução…Tendo tal suspensão sido indeferida, se o recurso dele interposto não for imediatamente apreciado, a consequência é o
prosseguimento da execução; e, assim, quando a reclamação for julgada, já não pode produzir o efeito
útil, pois a execução fiscal que se queria ver suspensa prosseguiu até à venda…”, conclusão n.º 9 do
presente recurso.
Como acima se referiu, deve admitir-se a subida imediata das reclamações sempre que, sem ela,
elas percam toda a utilidade.
Trata-se de fórmula equivalente à da regra consagrada no artigo 724.º, n.º 2, do Código de Processo Civil para os agravos: sobem imediatamente aqueles “cuja retenção os tornaria absolutamente
inúteis”.
A predita inutilidade não pode todavia deixar de relacionar-se com a irreparabilidade do prejuízo.
Como refere o acórdão deste tribunal de 9 de Agosto de 2006 – recurso n.º 0229/06, “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.
No caso sub judice, o pedido de dispensa respeita…unicamente à quantia exequenda, pretendendo
a recorrente suspender a execução e, assim, evitar a penhora prevista no citado artigo 169.º, n.º 3.
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Contudo, o pedido foi indeferido pelo Chefe do Serviço de Finanças e o tribunal a quo decidiu
que a reclamação era de subida diferida.
Todavia, subindo a final, a decisão da reclamação seria absolutamente despicienda, pois sendo
tomada após a penhora, o eventual deferimento seria inócuo, já que o efeito produzido pela dispensa
da garantia – a suspensão da execução - esgota-se antes da penhora, pois que visa evitá-la.
De outro modo: ao requerer a dispensa da prestação de garantia, a contribuinte pretendeu suspender
a execução, ou seja, pretendeu evitar a penhora.
Tendo tal requerimento sido indeferido, se a reclamação apresentada não for imediatamente apreciada, a consequência é o prosseguimento da execução; e, subindo a final, já não pode produzir efeito
útil, pois a subida diferida implica, pela sua natureza, que a execução (que se pretendia ver suspensa)
prosseguiu até à concretização da penhora.
Pelo que a reclamação deve ser imediatamente apreciada”.
Neste sentido, pode ver-se, para além dos arestos já citados, o recente acórdão do STA de 9 de
Janeiro de 2008, recurso n.º 738/07.
5 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso e revogar a sentença
recorrida, devendo os autos baixar ao tribunal “a quo” para que a reclamação seja apreciada de imediato,
se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Adérito Santos — Pais Borges.

Acórdão de 15 de Julho de 2009.
Assunto:
Reclamação de acto de órgão da execução fiscal. Prazo. Inconstitucionalidade. Nulidade. Anulabilidade.
Sumário:
1 — O prazo para deduzir reclamação de acto do órgão da execução fiscal é de 10 dias,
tal como resulta do disposto no artigo 277º, n.º 1 do CPPT.
2 — O prazo de 30 dias referido no n.º 3 do predito preceito legal tem a ver, não com
o prazo da reclamação, mas antes com o prazo de revogação do acto reclamado,
quando o seu autor for entidade diversa do órgão da execução fiscal.
3 — A inconstitucionalidade é vício gerador, não de nulidade, mas de mera anulabilidade, sempre que não se mostre ofendido o conteúdo essencial de um direito fundamental, que são aqueles que contendem com os direitos, liberdades e garantias
dos cidadãos (cfr. artigo 133º, n.º 1, alínea d) do CPA).
Processo nº. 608/09.
Recorrente: Socopul – Sociedade de Construções e Obras, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Socopul - Sociedade de Construções e Obras, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando com o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que julgou intempestiva
a reclamação que deduziu contra o acto de compensação das dívidas fiscais de IVA, taxa de justiça,
IRC e outros encargos, com um crédito de IVA, no valor de € 105.585,58, da autoria do Director-Geral
de Impostos, absolvendo este, em consequência, da instância, dele vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
A. A douta sentença recorrida, proferida nos autos de reclamação de actos do órgão de execução
fiscal n.º 289/09.OBEPNF do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que indeferiu liminarmente
a reclamação apresentada, não pode manter-se, devendo ser revogada, pois não consubstancia a solução
que consagra a mais justa e rigorosa interpretação e aplicação ao caso “sub judice” das normas legais
e dos princípios jurídicos competentes.
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B. A decisão de indeferimento liminar da reclamação apresentada pela ora recorrente fundamentou-se na extemporaneidade da sua apresentação, por esta se ter verificado após o decurso do prazo de
10 dias, estatuído no disposto no n.º 1 do artº 277º do CPPT,
C. E, nessa conformidade entendeu-se verificada a caducidade do direito de acção da recorrente,
que obsta ao prosseguimento do processo e ao conhecimento do pedido, com a consequente absolvição
do réu da instância e manutenção do acto de compensação reclamado.
D. Afigura-se à a ora recorrente que tal decisão não se coaduna com as mais elementares regras
processuais fiscais e constitucionais vigentes no nosso ordenamento jurídico, plasmando uma deficiente
interpretação do disposto nos art.ºs 276º, 277º, n.ºs 1, 2 e 3, do CPPT, bem como dos art.ºs 133º, n.º 2,
alínea d) e 134º do CPA, e, ainda, dos seus direitos e interesses legítimos, nomeadamente o seu direito
de propriedade, e os princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva, consagrados
nos art.ºs 13º, 20º, 62º, 103º, n.º 3, e 268º, nº4, da CRP, por parte o Meritíssimo juiz “a quo”
E. Entende a ora recorrente que deduziu tempestivamente a reclamação apresentada, porquanto o
prazo para a sua apresentação era de 30 dias, em virtude de o acto de compensação reclamado ter sido
praticado por entidade diversa do órgão da execução fiscal.
F. Afigura-se à ora recorrente que o artº 277º do CPPT, sob a epígrafe “Prazo e apresentação da
reclamação”, no seu n.º 3 estatuí o prazo de 30 dias para dedução da reclamação quando o autor do
acto reclamado for entidade diversa do órgão da execução fiscal.
G. Entendendo que a referência ao prazo referido no número anterior, que é feita no n.º 3 do
artº 277º, refere-se ao prazo para apresentação da reclamação, expresso no seu n.º 1 e implícito na expressão “A reclamação...” com que inicia o seu n.º 2, que estabelece o local de apresentação da mesma.
H. Em face da epigrafe do referido artigo 277º, depreende-se que o mesmo pretende estatuir,
essencialmente, sobre a matéria do prazo de apresentação da reclamação e sobre o local onde a mesma
deve ser efectuada, e, que,
I. A remissão efectuada no n.º 3 do artº 277º do CPPT para o prazo referido no n.º anterior é
efectuada para o prazo de apresentação da reclamação.
*J. Nesse sentido se tem pronunciado a jurisprudência e Doutrina, nomeadamente Jorge Lopes
de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, II Volume,
2007, Editora Áreas Editora, que em anotação n.º 10 ao artigo 276º, a fls. 655, estabelece que “... a
reclamação é apresentada sempre no órgão da execução fiscal e não nos serviços onde foi praticado o
acto, se foi serviço diferente daquele em que deve correr a execução fiscal. Nesse caso, porém, o prazo
de apresentação da reclamação será o de 30 dias previsto no n.º 3 do artº 277 e não o de 10 dias...”; e,
em anotação n.º 2 ao artº 277º, a fls. 659, defende “... Porém, nestes casos em que o acto impugnado
não foi praticado pelo órgão da execução fiscal, o prazo para apresentação da reclamação será o de 30
dias, previsto no n.º 3 deste artº 277º e não o de 10 dias …” e, por fim, em anotação n.º 4 ao artº 277,
a fls. 661, sob a epigrafe “4 - Prazos para apresentação da reclamação” defende que “O prazo para
apresentação da reclamação é de 10 dias ou 30 dias, conforme se trate decisão do órgão da execução
fiscal ou de outra entidade da administração tributária, a contar da data em que o interessado tiver sido
notificado da decisão reclamada...”.
K. Por seu turno, a Jurisprudência professa o mesmo entendimento, o que se depreende, designadamente do Douto Acórdão da Ilustre Secção de Contencioso Tributário do Venerando Supremo Tribunal
Administrativo, proferido no processo 0762/08, da 2ª Secção, com o n.º convencional JSTA00065266,
com n.º de documento SA2200810220762, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf, que nos seus
3º e 6º Parágrafos do seu Ponto 22 estabelece, respectivamente, que “O prazo para apresentação da
reclamação é de 10 dias ou 30 dias, conforme se trate decisão do órgão da execução fiscal ou de outra
entidade da administração tributária,...” e “E o certo é que... o artigo 277º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário dispõe expressamente os prazos em que a reclamação deve ser apresentada:
10 ou 30 dias.
L. Afigura-se à ora recorrente que a douta sentença erra de direito ao considerar que, tendo o acto
de compensação reclamado sido notificado em 2009.03.03 e a reclamação apresentada em 2009.04.02
a mesma é extemporânea, pois a mesma foi apresentada no último dia do prazo, sendo, assim, a sua
apresentação tempestiva.
M. Afigura-se, ainda, à recorrente que assacando esta ao acto de compensação reclamado vícios de
inconstitucionalidade, invocando violação do seu direito de propriedade e dos princípios da igualdade
e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva, consagrados nos art.ºs 13º, 20º, 62º, 103º, n.º 3, e 268º,
n.º 4, da Constituição da República Portuguesa,
N. Vícios esses que, nos termos do disposto nos artºs 133º, n.º 2, alínea d), e 134º do Código de
Procedimento Administrativo, devem conduzir à declaração de nulidade do acto reclamado, podem
ser invocadas a todo o tempo.
O. Afigura-se à ora recorrente que ilegal a douta sentença sub judice que indeferiu liminarmente a
reclamação apresentada por violação do disposto nos art.s 276º e 277º, nºs 1, 2 e 3 do CPPT, artºs 133º,
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n.º 2, alínea d), e 134º do Código de Procedimento Administrativo, e, por fim, artºs 13º, 20º, 62º, 103º,
n.º 3, e 268º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, devendo ser revogada.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
Atenta a natureza urgente do processo, não foram colhidos os vistos legais.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) Em 03/03/2009 a reclamante foi notificada, nos termos do art. 89º do CPPT, da compensação
das dívidas fiscais de IVA, IRC, taxa de justiça e outros encargos relacionados na demonstração de compensação, com o crédito de IVA, aí também identificado, no montante de 105.585.520 € (fls. 75 e 76).
B) Dessa notificação consta ainda: «Do acto da compensação das dívidas fiscais poderá, querendo,
apresentar reclamação judicial no órgão da execução fiscal dirigida ao Tribunal Administrativo a Fiscal,
no prazo da 10 dias a contar da assinatura do aviso da recepção, de conformidade com o previsto nos
artºs 276º e 277º do CPPT» (fls. 75).
C) A reclamação foi apresentada no Serviço de Finanças de Amarante em 02/04/2009 (fls. 55).
D) O acto reclamado é a compensação realizada pelo Exm.º Senhor director-geral dos impostos
(fls. 55 e 75).
2.1.1 — Motivação.
A matéria de facto provada resulta do teor dos documentos juntos aos autos, identificados à frente
de cada um dos factos provados.
Além do teor dos documentos, designadamente do carimbo aposto na notificação da compensação
realizada pela Direcção-Geral dos Impostos (DGI), com a data de 03/03/2009, a própria reclamante
confessa ter sido notificada nessa data (vide fls. 5 da petição inicial).
A identificação do acto reclamado resulta da petição inicial onde a impugnante, depois de confessar que foi notificada da aludida compensação em 03/03/2009, se consigna expressamente «vem nos
termos e ao abrigo do disposto nos art.ºs 276º, 277º, n.ºs 2 e 3, e 278º, nºs 3, corpo do artigo e alínea c),
do CPPT, deduzir RECLAMAÇÃO, para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, dessa Douta
Decisão — acto de compensação (…)» e do documento de fls. 75 e 76.
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso, consiste em saber se a reclamação apresentada, ao abrigo do disposto no artº 276º do CPPT, é tempestiva.
De acordo com este artigo, sobre “Reclamações das decisões do órgão da execução fiscal”, “as
decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração tributária que
no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis de
reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância”.
E, sobre o “Prazo de apresentação da reclamação”, estabelece o artigo 277º do mesmo CPPT, no
seu n.º 1, que “A reclamação será apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão”.
Por outro lado, estipula o seu n.º 2 que “a reclamação é apresentada no órgão da execução fiscal
que, no prazo de 10 dias, poderá ou não revogar o acto reclamado”.
E acrescenta que “caso o acto reclamado tenha sido proferido por entidade diversa do órgão da
execução fiscal, o prazo referido no número anterior é de 30 dias” (nº 3).
Sendo assim e ao contrário do que pretende a recorrente, daqui ressalta à evidência que o prazo
de apresentação da reclamação é o fixado no seu n.º 1 e é de 10 dias.
O prazo de 30 dias referido no predito n.º 3 tem a ver, não com o prazo da reclamação, mas sim
com o prazo de revogação do acto reclamado, quando o seu autor for entidade diversa do órgão da
execução fiscal, como é o caso dos autos.
É o que a resulta com toda a clareza do teor do citado preceito legal.
Com efeito, este n.º 3 remete para o n.º 2 e não para o n.º 1.
Ora, “não pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra
da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso” e na “fixação do
sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas
e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados” (cfr. artº 9º, nºs 2 e 3 do CC).
Neste sentido, cfr. João António Valente Torrão, in CPPT anotado, fls. 935 citado pelo
Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer.
“E bem se compreende que assim seja. No caso do acto reclamado ter sido proferido por entidade
diversa do órgão da execução fiscal, o prazo conferido para revogar o acto é maior (30 dias) o que se
justifica por não se tratar da mesma entidade e dada a necessidade de encetar os procedimentos com
vista a obter a respectiva revogação”.
Posto isto e voltando ao caso subjudice, resulta do probatório e assim o reconhece (vide conclusão
L)), que a recorrente foi notificada do acto de compensação reclamado em 3/3/09 (al. A)) e apresentou
a reclamação em 2/4/09 (al. C)).
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Pelo que, nesta data, há muito que ia já decorrido o prazo de 10 dias a que alude o predito artº 277º,
n.º 1, bem como o 3º dia útil posterior ao termo do referido prazo (cfr. artº 145º, n.º 5 do CPC), sendo,
assim, aquela reclamação intempestiva.
4 – Alega, porém, a recorrente que, tendo assacado ao acto de compensação reclamado vícios de
inconstitucionalidade, invocando violação do seu direito de propriedade e dos princípios da igualdade
e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva, consagrados nos art.ºs 13º, 20º, 62º, 103º, n.º 3, e 268º,
n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, estes vícios, nos termos do disposto nos artºs 133º, n.º 2,
alínea d), e 134º do Código de Procedimento Administrativo, conduzindo à declaração de nulidade do
acto reclamado, podem ser invocados a todo o tempo.
Mas não tem razão.
Como tem sido jurisprudência uniforme, pacífica e reiterada deste STA, a inconstitucionalidade
é vício gerador, não de nulidade, mas de mera anulabilidade, sempre que não se mostre ofendido o
conteúdo essencial de um direito fundamental (artº 133º, n.º 1, alínea d) do CPA), que são aqueles que
contendem com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, o que não é o caso dos autos.
Neste sentido, vide, por todos, Acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso Administrativo de
26/6/95, in rec. n.º 26.483; do Plenário deste STA de 30/5/01, in rec. n.º 22.251 e desta Secção do STA
de 7/5/08, in rec. n.º 1.034/07.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 15 de Julho de 2009. — Pimenta do Vale (Relator) — Adérito Santos — Pais Borges.

Acórdão de 22 de Julho de 2009.
Assunto:
Reclamação para a conferência. Oposição de acórdãos. Poderes do relator. Constitucionalidade do art. 284º, 5, do CPPT.
Sumário:
I — Compete ao relator do acórdão, objecto de recurso para o Pleno, por oposição
de acórdãos, proferir o despacho a que alude o artigo 284.º, 5, do CPT.
II — Tal norma não é inconstitucional.
III — Existe oposição de acórdãos se, no domínio do CPT, o acórdão recorrido considerou
que todas as causas interruptivas e suspensivas produzem os seus efeitos próprios,
de eliminação do período de tempo anterior à sua ocorrência e suspensão do
decurso da prescrição enquanto o respectivo processo estiver pendente, enquanto
que, ao invés, o acórdão fundamento considerou que, estando o processo parado,
por facto não imputável ao contribuinte, por mais de um ano, mas diversas vezes,
por força da sucessão no tempo dos vários factores interruptivos - reclamação,
recurso hierárquico, impugnação e instauração da execução - só o primeiro tem
relevância legal.
IV — Trata-se de perspectivas jurídicas diferentes, conduzindo potencialmente a soluções
jurídicas diversas, mesmo que as circunstâncias fácticas relativas a cada processo
não sejam de todo coincidentes.
Processo n.º 70/09-30.
Recorrente: Jaime Ribeiro & Filhos, SA.
Recorrida: Fazenda Pública
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JAIME RIBEIRO & FILHOS, SA, com os demais sinais dos autos, interpôs recurso para o
Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo do acórdão da Secção que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença proferida em 1ª instância, que não
considerou prescrita a dívida exequenda de IRC, relativa ao ano de 1993.
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Alegou oposição de acórdãos.
O recurso foi admitido.
O recorrente identificou o acórdão fundamento, deste STA, que juntou aos autos.
O Exmº relator, por entender que “não se verifica entre os citados arestos (acórdão recorrido
e acórdão fundamento) contradição sobre qualquer questão fundamental de direito”, julgou findo o
recurso.
Reclama agora o recorrente para a conferência, defendendo a incompetência do Exmº relator para
proferir o despacho ora em crise, defendendo igualmente que há oposição de acórdãos.
A Fazenda Pública discorda.
Vejamos cada questão de per si.
2. Quanto à primeira questão
Defende o recorrente que o Exmº relator não pode proferir tal despacho, por violação dos artºs 27º,
1, b) e 29º do ETAF e do art. 165º, 1, p) da CRP.
Não tem razão o recorrente.
O n. 5 do art. 284º do CPPT (norma aplicável) é peremptório na definição da competência para
proferir o despacho em causa: o relator. Com óbvia possibilidade de reclamação para a conferência.
Não vale argumentar com os artºs 27º, 1, b) e 29º do ETAF, porquanto não tratam eles do recurso
por oposição de acórdãos.
Não há ofensa do art. 165º, 1, p) da Constituição, por isso que não se está propriamente perante
uma alteração de competências, como vem defendendo este STA. Quando muito estar-se-á perante uma
distribuição de competências dentro do próprio STA. É certo que o anterior ETAF conferia (art. 30º)
competência ao Pleno para apreciar a questão da falada oposição. Agora, a competência é do relator da
Secção. Mas - aspecto essencial - o relator da Secção é necessariamente um Juiz do Pleno da Secção,
razão porque não se pode falar em alteração de competências (1).
Demais que, como é entendimento do Tribunal Constitucional, importa distinguir entre as intervenções legislativas directamente votadas à definição da competência e as que, inscrevendo-se no
domínio da regulamentação processual, todavia acabam por interferir apenas indirecta, acessória e
necessariamente com aquela competência; as primeiras são normas de competência e as segundas,
puras normas de processo.
“A Constituição distingue com nitidez entre a matéria da competência e a matéria do processo;
qualquer que seja o nível ou grau de definição da competência dos tribunais, reservado à Assembleia
da República seguramente que nele não entram as modificações da competência judiciária a que deva
atribuir-se simples carácter processual”.
Cfr. os Acd.s do TC n. 400/87 in D.Rep., 2 série de 21/Dez/87 e n. 329/89, ibidem, de 22/
Jun/89.
“Por outro lado, tem o mesmo tribunal entendido não haver invasão da reserva de competência
da Assembleia da República quando se não altera a prévia distribuição de competência entre as várias
ordens de tribunais (tributários e judiciais).
“A necessidade de autorização legislativa apenas é exigível se ocorre modificação das regras de
competência judiciária material, com natural reflexo na distribuição das matérias pelas diversas espécies
de tribunais” - cfr. Acd. n. 114/00 in Acds. do TC, pág. 415.
3. Quanto à questão de fundo.
Haverá oposição de acórdãos?
Para fundamentar a alegada oposição de acórdãos, o recorrente condensou as suas alegações no
seguinte quadro conclusivo:
a) Ambos os acórdãos aqui citados decidiram sobre a mesma questão, consistente em saber se num
processo parado por mais de um ano, por facto não imputável ao contribuinte apenas o primeiro facto
interruptivo da prescrição produz efeitos na contagem do prazo prescricional ou se esse efeito (interruptivo ou suspensivo) é produzido por cada um dos factos que surjam no decurso do prazo prescricional
e que sejam susceptíveis de provocar a interrupção ou suspensão do referido prazo prescricional.
b) O acórdão recorrido julgou a questão, referida em a), no sentido de que “todas as causa interruptivas e suspensivas produzem os seus efeitos próprios de eliminação do tempo anterior à sua ocorrência
e suspensão do decurso da prescrição enquanto o respectivo processo estiver pendente”.
c) O acórdão fundamento, por sua vez, julgou aquela mesma questão considerando que, ocorrendo
“vários factores interruptivos (...) só o primeiro tem relevância legal, contando-se para efeito de prescrição o tempo decorrido desde o início do prazo da prescrição até à data da autuação do processo em
que ocorreu o facto interruptivo, mais o decorrido posteriormente ao ano referido na lei”.
d) Está-se, deste modo, em presença de dois acórdãos que, relativamente à mesma questão de
direito, assentam sobre soluções opostas.
Vejamos então.
No tocante à prescrição (questão em apreciação) escreveu-se e decidiu-se no acórdão recorrido:
“Comecemos pela apreciação da primeira das referidas questões, aliás de conhecimento oficioso.
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“Desde logo, importa referir que, pelas razões expostas na motivação do recurso e não obstante
os vários regimes que se sucedem no tempo, é aqui aplicável o prazo prescricional previsto no art. 34º,
n. 1 do CPT e não o previsto no art. 48º da LGT, de harmonia com o disposto no art. 97º do CC.
“Nos termos daquele preceito legal, o prazo de prescrição é de dez anos e começou a correr, uma
vez que está em causa IRC do ano de 1993, em 1/1/1994.
“Acontece que em 31/10/97, a recorrente a apresentou reclamação graciosa (vide alínea b) do
probatório), o que interrompeu a prescrição (cf. art. 34º, n. 3 do CPT), sendo certo que este processo
esteve parado, por culpa da administração, desde 12/5/99 até 24/10/2001, ou seja, por mais de um ano
(vide alínea f) do probatório).
“Daqui resulta que esse efeito interruptivo cessaria em 12/5/00.
“Sucede, porém, que, entretanto, em 7/12/01 a recorrente deduziu impugnação judicial, sendo
certo que não sofreu paragem superior a um ano durante toda a sua tramitação.
“…
“Ora, em tal circunstancialismo fáctico, todas as causas interruptivas e suspensivas produzem
os seus efeitos próprios, de eliminação do período de tempo anterior à sua ocorrência e suspensão do
decurso da prescrição enquanto o respectivo processo estiver pendente.
“Razão por que todo o período de tempo decorrido para a prescrição está eliminado, só começando a correr novo prazo depois do trânsito em julgado, ou equivalente, da decisão que puser termo
ao último dos processos a terminar (artigo 49º da LGT e 326.º e 327º, n. 1, do Código Civil) (Acórdão
desta Secção do STA de 25/6/08. in rec. n. 415/08).
“Sendo assim, não ocorreu a prescrição da dívida tributária”.
Por sua vez escreveu-se e decidiu-se no acórdão fundamento:
“Tendo em linha de conta tudo o que fica agora exposto e na hipótese vertente, não há qualquer
dúvida de que o regime aqui aplicável há-de ser necessariamente o previsto no CPT.
“…
“Desde logo e como vimos, dizendo o IRC em dívida respeito ao ano de 1991, o prazo de prescrição começou a correr no dia 1/1/92.
“Todavia e com a dedução da reclamação graciosa, o que ocorreu em 1/2/93, interrompeu-se o
prazo de prescrição, tendo, então, decorrido 1 ano e 1 mês.
“E a sua contagem só recomeçaria, acrescida do período anterior à dedução da referida reclamação graciosa, a partir do dia em que se completasse um ano de paragem do processo por facto não
imputável ao contribuinte.
“Antes do processo de execução fiscal parar por mais de um ano, a impugnante requereu a suspensão da execução mediante a prestação de uma garantia (nomeação de um bem imóvel à penhora).
“A paragem da execução fiscal por motivo de suspensão requerida pelo contribuinte e da dedução
da impugnação judicial é imputável ao contribuinte, pois a sua actuação impede o órgão da execução
fiscal de prosseguir com ela (art.255.º, n.º 1, do CPT).
“No entanto, se posteriormente a essa suspensão se verificou uma paragem do processo de
impugnação judicial, por um período superior a um ano, por motivo não imputável ao contribuinte,
recomeçar-se-á a contar o prazo de prescrição, acrescido do período de tempo que decorreu antes da
instauração da execução fiscal, pois, a paragem do processo de execução fiscal derivada da pendência
da impugnação judicial não pode ser imputada ao contribuinte se não é a este imputável a paragem
deste último processo (Acórdão deste STA de 23/5/05, in rec. n. 116/05, citado pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto).
“Entretanto e no período compreendido entre 15/2/93 e 29/3/96 a reclamação esteve parada, por
facto não imputável ao contribuinte.
“Assim, desde 1/1/92 até 1/2/93 decorreu 1 ano e 1 mês, retomando-se a contagem do prazo em 15/2/94.
“Pelo que, por mera operação aritmética de contagem, se verifica ter, já há muito, decorrido o
prazo de 10 anos.
“Certo que igualmente foi interposto recurso hierárquico em 24/5/96, impugnação judicial deduzida em 29/5/96, que esteve parada entre 26/6/98 e Janeiro de 2004 e foi instaurada execução fiscal
em 12/8/93, que esteve parada entre 25/4/94 e 29/5/96.
“Todavia, nenhum destes factores tem relevância no cômputo do prazo prescricional, já que a
anterior reclamação havia operado tanto a interrupção da prescrição como a cessação do respectivo
efeito interruptivo.
“…
“Assim, uma vez cessado o efeito interruptivo, já não é possível “ressuscitá-lo” para o fazer operar de novo pois, tendo-se já contado o tempo decorrido “até à data da autuação” do processo em que
se verifica o primeiro facto, não pode efectuar-se nova e idêntica contagem, já que é necessariamente
diversa a data da autuação do processo em que se verificou o segundo acto interruptivo (isto sempre
e evidentemente, parando o processo por mais de um ano). Estando o processo parado, por facto não
imputável ao contribuinte, por mais de um ano, mas diversas vezes, por força da sucessão no tempo
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dos vários factores interruptivos - reclamação, recurso hierárquico, impugnação e instauração da
execução — só o primeiro tem relevância legal, contando-se, então, nos sobreditos termos, o tempo
decorrido desde o início do prazo de prescrição até à data da autuação do processo em que ocorreu o
facto interruptivo, mais o decorrido posteriormente ao ano referido na lei”.
Todavia, face ao exposto, poder-se-á pensar que inexiste a pretendida oposição.
Na seguinte perspectiva:
Como se refere no despacho reclamado, as decisões em causa assentam “em pressupostos de facto
diferentes”, e estão-lhe “subjacentes diferentes situações fácticas” pelo que “não envolvem contradição
de julgados”.
Com efeito, no acórdão recorrido apenas houve uma cessação do efeito interruptivo provocada
pela paragem da reclamação - pois que a impugnação “não sofreu paragem superior a um ano durante
toda a sua tramitação”.
Pelo contrário, no acórdão fundamento, aconteceram varias cessações do efeito interruptivo mercê
das paragens da reclamação, da impugnação e da própria execução fiscal.
Dir-se-á assim que, em rigor, o que decidiu o acórdão fundamento foi que, havendo várias cessações
do efeito interruptivo, por virtude de várias paragens dos diversos meios processuais ou procedimentais, só a paragem do primeiro tinha relevância, pois que, “uma vez cessado o efeito interruptivo, já
não é possível “ressuscitá-lo” para o fazer operar de novo pois, tendo-se já contado o tempo decorrido
“até à data da autuação” do processo em que se verifica o primeiro facto, não pode efectuar-se nova e
idêntica contagem, já que é necessariamente diversa a data da autuação do processo em que se verificou
o segundo acto interruptivo (isto sempre e evidentemente parando o processo por mais de um ano”),
Entendeu-se, assim, face ao respectivo circunstancialismo fáctico, que, “estando o processo parado,
por facto não imputável ao contribuinte, por mais de um ano, mas diversas vezes, por força da sucessão
no tempo dos vários factores interruptivos - reclamação, recurso hierárquico, impugnação e instauração
da execução - só o primeiro tem relevância legal, contando-se então... o tempo decorrido desde o início
do prazo de prescrição até à data da autuação do processo em que ocorreu o facto interruptivo mais o
decorrido posteriormente ao ano referido na lei...”.
Ora tal questão - a das consequências da existência de várias paragens, por mais de um ano, de vários
factores interruptivos - não a equacionou o acórdão recorrido, pois que, aí, apenas uma paragem teve lugar.
Ou, de outro modo: este apenas equacionou a questão da relevância dos diversos factores interruptivos mas sem paragens salvo a do primeiro -, pelo que nunca sequer poderia concluir como no acórdão
fundamento - pela impossibilidade, considerada a primeira paragem, da irrelevância das restantes pois
que aí não existiram.
Nesta perspectiva, seria de concluir, como no despacho reclamado, que o diverso circunstancialismo fáctico concretizaria também um diverso fundamento de direito.
Dir-se-ia assim que inexiste efectivamente oposição, havendo o recurso de ser julgado findo
- art. 284 n. 5 do CPPT.
Porém, havemos de convir que a diversidade fáctica de que acabamos de dar nota, e que efectivamente existe, é irrelevante no caso.
Na verdade, há efectivamente perspectivas jurídicas diferentes que, no caso, conduziriam eventualmente a uma decisão diversa.
É certo que no acórdão recorrido se considerou que a prescrição foi interrompida em 31/10/97,
por força da apresentação de uma reclamação graciosa.
Tal processo esteve parado, por culpa da administração, entre 12/5/99 e 24/1/10/2001.
Assim, tal efeito interruptivo cessou em 12/5/2000.
Mas em 7/12/2002 foi deduzida uma impugnação judicial, que não sofreu na sua tramitação
paragem superior a um ano.
Ora, assim sendo, e aplicando a tese defendida no acórdão fundamento, e porque a impugnação
judicial era irrelevante, já que, na tese de tal acórdão “uma vez cessado o efeito interruptivo, já não é
possível ressuscitá-lo para o fazer operar de novo”, a conclusão jurídica a que se chega é contrária à
sufragada no acórdão recorrido.
Na verdade, e aplicando a doutrina do acórdão fundamento à hipótese contemplada no acórdão
recorrido, chega-se à conclusão que a solução jurídica seria exactamente a contrária.
Na verdade, de acordo com esta tese, a prescrição, por força da paragem superior a um ano da
reclamação graciosa, recomeçaria a contar a partir de 12/5/2000 (data em que cessou o efeito interruptivo), “somando-se o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da
autuação”- art. 34º, n. 3, in fine, do CPT.
Ou seja, a dedução da impugnação, na tese do acórdão fundamento, é inteiramente irrelevante, o
que conduz a uma solução jurídica necessariamente diversa da sufragada no acórdão recorrido.
Daí que exista a invocada oposição de acórdãos.
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4. Face ao exposto, acorda-se em deferir a reclamação, revogar o despacho do relator, julgar verificada a invocada oposição de acórdãos, devendo recorrente e recorridos ser notificados para alegar
— art. 284º, 5, in fine, do CPPT.
Sem custas, por delas estar então isenta a FP.
Lisboa, 22 de Julho de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — António São Pedro — Pires Esteves.
(1) Vide acórdãos do Pleno deste STA de 26/11/2003 (rec. n. 1559/03), de 29/10/2003 (rec. n. 1234/03) e de 19/2/2003
(rec. n. 26769)

Acórdão de 29 de Julho de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação das decisões do órgão da execução fiscal. Recurso jurisdicional. Subida da reclamação (artigo 278.º do CPPT).
Sumário:
I — Mau grado o carácter taxativo do disposto no artigo 278.º, n.º 3, do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, deve ter subida imediata, sob pena de
inconstitucionalidade material do preceito - princípio da tutela judicial efectiva
(artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa) - a reclamação de qualquer
acto do órgão da execução fiscal que cause prejuízo irreparável ao executado ou
em que, com a subida diferida, a reclamação perca toda a utilidade.
II — Assim, sobem imediatamente as reclamações das decisões proferidas na execução
fiscal pelo órgão da Administração que a tramita, sempre que a sua retenção as
torne completamente inúteis.
III — Só é completamente inútil a reclamação com subida diferida quando o prejuízo
eventualmente decorrente daquela decisão não possa ser reparado.
IV — Não preenche tal condicionalismo a reclamação do acto de instauração da execução fiscal, com fundamento na sua ilegalidade.
Processo n.º 589/09-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Cruz e Companhia, Lda., vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu
que atribuiu subida diferida à reclamação que aquela deduzira contra acto do Chefe de Serviço de Finanças de Tondela, “que ordenou a instauração de processo de execução fiscal e a citação da reclamante,
ocorrida em 17 de Novembro de 2006”.
Fundamentou-se a decisão em que, sendo a regra a subida diferida da reclamação, não se mostra
existente prejuízo irreparável que justificasse a subida imediata, pois que tal não consubstancia, a se,
o “regular andamento do processo executivo”.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. O Tribunal a quo proferiu douta sentença que ordenou a subida diferida da presente reclamação, porquanto considera que o legislador, ao consagrar o artigo 278º do CPPT, quis condicionar o
conhecimento imediato da reclamação à verificação de prejuízos irreparáveis.
2. Sucede, porém, que a dimensão normativa encontrada e aplicada na douta sentença recorrida
padece de inconstitucionalidade orgânica e material.
3. Na reclamação ora em apreço, a ora recorrente pede que o acto reclamado - que, como já
se disse, foi a decisão de ordenar a instauração do processo de execução - seja declarado nulo e,
consequentemente, seja revogado, evitando-se o prosseguimento de uma execução assente num título
executivo viciado e extraído ilegalmente.
4. Todavia, subindo a final, a decisão da presente reclamação será totalmente inútil, pois a subida diferida implica o prosseguimento da execução até à concretização da penhora que, mais do que
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uma mera probabilidade, como defende a douta sentença recorrida, é uma consequência natural do
processo executivo.
5. Pondo, assim, em causa a própria sobrevivência da recorrente enquanto reunião de factores
de produção, pois a concretização da penhora de bens da reclamante irá atingir a sua esfera jurídica
e patrimonial, afectando, necessariamente, seu crédito e bom-nome.
6. 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, normativo
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).
7. 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 103º, n.º 2 da LGT, pelo que a dimensão restritiva aplicada
na douta sentença, 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).
8. Na verdade, o art. 1º do CPPT determina que o mesmo se aplica, e entre outros, “sem prejuízo
do disposto (...) na lei geral tributária”, sendo certo que esta lei consagra expressamente o direito
do interessado reclamar para o juiz da execução fiscal de todos os actos praticados pelos órgãos da
administração tributária (art. 103º da LGT), maxime, acrescentamos nós, daqueles que, praticados
na execução fiscal, lesem os seus direitos ou interesses legalmente protegidos (assim o art. 95º, nºs 1
e 2, al j) da LGT).
9. Definido que está o âmbito de interpretação e aplicação do CPPT nos termos supra expostos,
(i.e., “sem prejuízo do disposto (...) na lei geral tributária” como impõe o art. 1º do CPPT), claro fica
que a fixação do regime de subida imediata com efeito suspensivo da reclamação nos termos consignados na douta sentença, viola o disposto nas aludidas normas da LGT (arts. 95º, nºs 1 e 2, al j) e 103º,
n.º 2) e, em consequência, viola o previsto na alínea i) do n.º 1 do art. 165º da CRP, pois;
10. Nos termos da mencionada norma da Constituição, está em causa matéria que é de reserva
relativa da Assembleia da República, o que implica que a intervenção legislativa do Governo obedeça
ao objecto, sentido e extensão contido na respectiva autorização legislativa.
11. Ora, como já se disse, a lei de autorização legislativa, 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),
o que não se verifica no caso sub judice como supra já ficou demonstrado, tudo o que determina a
inconstitucionalidade orgânica da interpretação e aplicação do art. 278º do CPPT nos termos contidos
na douta sentença recorrida.
12. Por 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, a imagem, e a 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.
13. A decisão de instaurar a execução e mandar citar a reclamante ora recorrente assume natureza decisória e atinge directa e imediatamente a sua esfera jurídica, 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 CPPT.
14. Para mais quando, como é o caso dos autos, 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 (bem como a constante do art. 276º do CPPT), é lesivo
dos direitos ou interesses da recorrente.
15. A decisão recorrida veicula a ultrapassagem dos limites fixados pela Constituição para a
prevalência do princípio pro actione, na constante disputa com o princípio formalista.
16. Assim, a reclamação sub specie iuditio sempre terá de subir imediatamente, independentemente
da invocação dos aludidos prejuízos irreparáveis, porque a sua retenção e subida diferida, além de
pôr em causa os legítimos direitos, liberdades e garantias da ora recorrente, torná-la-ia inútil, o que
se reconduz à denegação da possibilidade de reclamação em contravenção da Constituição e da Lei
correctamente interpretada na conformidade com a mesma.
17. Pelo que a douta sentença ora recorrida deverá ser revogada e substituída por outra que
admita a subida imediata da presente reclamação, com as demais consequências legais.
Não houve contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso,
uma vez que, “a interpretação correcta do regime de subida da reclamação previsto no artigo 278.º do
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CPPT é a de que só haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos irreparáveis que não
sejam os inerentes a qualquer execução”, sendo que o direito à tutela judicial efectiva não pode incluir
protecção contra os inconvenientes próprios de qualquer processo judicial executivo, e a eventual
anulação de actos processuais não torna a reclamação desprovida de qualquer efeito útil.
Sem vistos, dada a sua natureza urgente, vem o processo à conferência.
Em sede factual, vem apurado que:
1- Em 25/8/2006, a Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial do Instituto da Vinha e
do Vinho (por subdelegação de competências conferida por despacho do Director de Serviços de Administração do Instituto da Vinha e do Vinho) emitiu certidão de dívida, no montante de € 159.290,90,
relativa a dívida da reclamante para com o Instituto da Vinha e do Vinho, por taxa de promoção e
juros de mora.
2- Por ofício com a referência 02.1.R/0528/06, de 25/8/2006, foi solicitada ao Chefe do Serviço
de Finanças de Tondela a cobrança coerciva da dívida referida em 1.
3- A reclamante foi citada, em 17/11/2006, no âmbito do processo de execução fiscal
n.º 270420060101010077, instaurado para cobrança da dívida ao Instituto da Vinha e do Vinho, no
montante de € 159.290.90, acrescido de juros de mora, referida em 1.
4- A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Tondela em 27/11/2006.
5- No âmbito da execução fiscal referida em 3 não foi penhorado, nem foi efectuada a venda, de
qualquer bem propriedade da reclamante.
6- A reclamante deduziu oposição à execução fiscal referida em 3, que se encontra a correr termos
no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu sob o n.º 645/07.8Bevis.
Vejamos, pois:
A questão dos autos é a da subida imediata (ao Tribunal Administrativo e Fiscal) da reclamação
para efeitos de decisão, também imediata, da reclamação, que não apenas após a penhora a venda - cfr.
o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29 de Janeiro de 1997 - recurso n.º 21.028.
O artigo 278º do CPPT apenas a autoriza, taxativamente, quando esteja em causa “prejuízo irreparável” derivada das vicissitudes da penhora e da prestação da garantia, nele elencados.
Todavia, tal interpretação literal seria inconstitucional por violação do princípio da tutela judicial
efectiva constitucionalmente previsto - artigo 268.º, n.º 4 da CRP.
Por modo que há que procurar uma interpretação do preceito conforme à Constituição.
“O alcance da tutela judicial efectiva, não se limita à possibilidade de reparação dos prejuízos
provocados por uma actuação ilegal, comissiva ou omissiva, da Administração, exigindo antes que
sejam evitados os próprios prejuízos, sempre que possível.
Por isso, em todos os casos em que o diferimento da apreciação jurisdicional da legalidade de um
acto lesivo praticado pela administração puder provocar para os interessados um prejuízo irreparável,
não pode deixar de se admitir a possibilidade de impugnação contenciosa imediata, pois é essa a única
forma de assegurar tal tutela.
Assim, a restrição aos casos previstos deste n.º 3 do artigo 277.º da possibilidade de subida imediata
das reclamações que se retira do seu texto, será materialmente inconstitucional, devendo admitir-se a
subida imediata sempre que, sem ela, o interessado sofra prejuízo irreparável”.
Cfr. JORGE DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado, 4.ª ed.,
p. 1049, nota 5.
Como assinala o mesmo autor, estando em causa a cobrança de dívidas, não haverá, em princípio,
grave lesão do interesse público dada a possibilidade de a Administração Fiscal promover arresto de
bens, com «o mesmo efeito da penhora a nível da eficácia em relação ao processo de execução fiscal
dos actos do executado (artigos 622.º e 819.º do Código de Processo Civil)».
«Parece mesmo dever ir-se mais longe e assegurar-se a subida imediata das reclamações sempre
que, sem ela, elas percam toda a utilidade».
Pois «nos casos em que a subida diferida faz perder qualquer utilidade à reclamação, a imposição
desse regime de subida reconduz-se à denegação da possibilidade de reclamação, pois ela não terá
qualquer efeito prático, o que seria incompatível com a Lei Geral Tributária e o referido sentido da lei
de autorização legislativa» (Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro), devendo, então, aceitar-se, em tais
casos, a subida imediata”.
Dando-se aí, como exemplos, segundo o mesmo autor, a “decisão que recuse suspender o processo
de execução” e “a fixação do valor base para a venda”.
Cfr. os acórdãos do STA de 16 de Agosto de 2006 - recurso n.º 0689/06 e de 2 de Março de 2005
- recurso n.º 010/05.
A recorrente não invoca, na reclamação, prejuízos irreparáveis, referindo, antes, actos que, no
mínimo, causam transtorno à reclamante e ofensa dos seus direitos, liberdades e garantias, em termos
do seu bom nome e reputação, imagem e protecção legal contra quaisquer formas de discriminação.
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Em nenhum ponto, pois, há referência à necessária irreparabilidade dos prejuízos que a citação
lhe possa provocar, sendo imprópria a respectiva invocação no recurso jurisdicional da decisão judicial
que recusou tal subida imediata - cfr. o acórdão do STA de 7 de Setembro de 2005 - recurso n.º 949/05.
Antes pretende que a referida subida diferida fará com que a reclamação perca toda a sua utilidade.
Como acima se referiu, deve admitir-se a subida imediata das reclamações sempre que, sem ela,
elas percam toda a utilidade.
Trata-se de fórmula equivalente à da regra consagrada no artigo 724.º, n.º 2, do Código de Processo
Civil para os agravos: sobem imediatamente aqueles “cuja retenção os tornaria absolutamente inúteis”.
A predita inutilidade não pode todavia deixar de relacionar-se com a irreparabilidade do prejuízo.
Como refere o acórdão deste tribunal de 9 de Agosto de 2006 - recurso n.º 0229/06, “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.
Ora, não se vê que tal seja o caso dos autos.
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.
No sentido de que não tem subida imediata a reclamação mediante a qual se pretenda evitar a penhora
em bens que o reclamante alega não responderem pela dívida exequenda e de que só é completamente
inútil a reclamação com subida diferida quando o prejuízo eventualmente decorrente daquela decisão
não possa ser reparado, cfr. o recente acórdão do STA de 15 de Fevereiro de 2006 - recurso n.º 41/06.
Pretende, todavia, a recorrente que o entendimento supra, em termos de interpretação do artigo 278.º
do CPPT - que é, afinal, o da decisão recorrida - acarretaria a inconstitucionalidade do preceito, por
ofensivo da LGT nos supraditos termos.
Todavia, nos autos não está em causa “o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal, de
todos os actos lesivos” e tanto assim é que a recorrente deduziu a presente reclamação, cuja subida diferida, como se disse, não acarreta a sua inutilidade e só a afirmativa se poderia reconduzir à denegação
da possibilidade prática da reclamação - como bem refere o Exmo. Magistrado do Ministério Público
-, o que efectivamente seria incompatível com o disposto nos artigos 95.º, n.ºs 1 e 2 e 103.º da LGT.
E, bem assim, pretende estar prejudicada a garantia constitucional - artigo 268º, n.º 4 - da tutela
jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos.
Mas, como sublinha Jorge de Sousa, CPPT anotado e comentado, 2.º volume, p. 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 o mesmo se diga, mutatis mutandis, quanto à alegada ofensa do bom nome, reputação e imagem
da recorrente.
Por outro lado, não se vê - nem a recorrente concretiza - que a instauração da execução prejudique “a
protecção legal contra quaisquer formas de discriminação” a que alude o artigo 26.º da Constituição.
Finalmente, refira-se, ainda, que, nos autos, não está em causa a liquidação de qualquer imposto nem
sequer a lesividade do acto mas, tão só e apenas, o regime de subida da reclamação, nos preditos termos.
Cfr., aliás, no sentido exposto, os acórdãos do STA de 23 de Maio de 2007 - recurso n.º 374/07
- que, aliás, aqui se seguiu de perto -, de 14 de Julho de 2008 - recurso n.º 527/08, e de 21 de Janeiro
de 2009, recurso n.º 1017/09.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 29 de Julho de 2009. — Brandão de Pinho (relator) — Fernanda Xavier — Freitas
Carvalho.
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Acórdão de 29 de Julho de 2009.
Assunto:
Execução fiscal. Dispensa de cobrança da prestação tributária. Pedido de revisão
oficiosa do acto tributário.
Sumário:
O pedido de revisão oficiosa efectuado ao abrigo do disposto no artigo 78.º, n.º 1,
2.ª parte, da Lei Geral Tributária, não tem efeito suspensivo da cobrança da prestação tributária, a que se refere o artigo 52.º, n.º 1, do mesmo diploma legal.
Processo n.º 649/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Solverde — Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Púbica vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, - que
julgou procedente a reclamação deduzida por Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa
Verde, S.A. -, determinando “que seja fixada garantia suficiente e adequada, pelo órgão da execução
fiscal, tendente à suspensão do processo executivo respectivo”.
Fundamentou-se a decisão em que a revisão do acto tributário não pode ser considerada um meio
excepcional para reagir contra as consequências de um acto de liquidação, mas sim como um meio
alternativo ou complementar dos meios impugnatórios administrativos e contenciosos, tratando-se,
assim, “de um regime reforçadamente garantístico”, sendo que “a alínea d) do n.º 2 do artigo 95.º da Lei
Geral Tributária refere os actos de indeferimento de pedidos de revisão entre os actos potencialmente
lesivos que são susceptivos de serem impugnados contenciosamente”, pelo que não faz, aqui, qualquer
sentido “distinguir entre actos de indeferimento praticados na sequência de pedido do contribuinte e
efectuado no prazo de reclamação administrativa ou para além dele”.
Conclui que “o facto de ter transcorrido o prazo de reclamação graciosa não impede que o pedido
de revisão do acto de liquidação tenha efeito suspensivo mediante o oferecimento de garantia”.
A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
1) Considerou-se que no caso o pedido de revisão que foi deduzido em 25/08/2008 suspende o
processo de execução fiscal, coadjuvado com o oferecimento de garantia.
2) Sem se levar em consideração que o pedido de revisão foi deduzido posteriormente a sentença
transitada em julgado ter mantido na ordem jurídica o acto tributário.
3) Conforme resulta da factualidade dada como provada o pedido de revisão com o qual se pretende suspender a execução foi deduzido depois de esgotado o prazo de recurso da decisão final de
1ª instância que manteve a liquidação de IRC e juros compensatórios do ano de 1999, e que está na
origem da dívida exequenda.
4) As decisões judiciais podem ser impugnadas por meio de recurso. (art.º 676º n.º 1 do CPC)
5) O prazo de interposição de recurso das decisões dos tribunais tributários de lª instância é de
10 dias. (Art 280º n.º 1 do CPPT)
6) A decisão considera-se transitada em julgado logo que não seja susceptível de recurso ordinário, ou de reclamação, nos termos dos artigos 668º e 669º”.(Art.º 677º do CPC)
7) As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer autoridades. (art.º 205º n.º 2 da CRP)
8) O acto administrativo de liquidação ficou com o efeito de caso resolvido, não podendo ser
objecto de revisão.
9) Logo o pedido de revisão deduzido pela reclamante, é inútil, para suspender a execução, na
medida em que não produz quaisquer efeitos nem de facto nem de direito.
10) Ao contrário do decidido, o pedido de revisão que o contribuinte deduziu não tem a natureza de
uma reclamação graciosa, nem afecta a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida exequenda, nem justifica a suspensão do processo de execução fiscal, em virtude da liquidação ser um valor definitivamente
estabelecido, uma vez que a liquidação foi mantida por decisão judicial transitada em julgado.
11) A suspensão da execução fiscal está regulada no artº 169º n.º 1 do CPPT, onde se diz que a
reclamação graciosa, a impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade
da dívida exequenda acompanhados da prestação de garantia nos termos da lei, têm a virtualidade
de suspender a execução fiscal.
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12) O art. 52º n.º 1 da LGT dispõe de forma semelhante.
13) Duma interpretação literal da norma o que se retira é que o procedimento de revisão não tem
o efeito de suspender a execução fiscal, na medida em que o mesmo não se encontra expressamente
aí previsto.
14) Contudo defende Jorge Lopes de Sousa, o artº 169º n.º 1 do CPPT deve ser interpretado
extensivamente de forma a abranger o procedimento de revisão.
15) Mas como refere o citado autor, não é qualquer procedimento de revisão que por si só tem a
virtualidade de suspender a execução.
16) Só nos casos em que o pedido de revisão é feito dentro do prazo de reclamação administrativa,
consubstancia uma verdadeira reclamação, e como tal este pedido de revisão terá efeito suspensivo da
execução fiscal, dentro do condicionalismo previsto no n.º 1 do artº 169º do CPPT.
17) E nos casos em que a revisão do acto tributário é pedida pelo sujeito passivo, nos termos
do artº 78º n.º 7 da LGT, não se está perante uma reclamação, recurso, impugnação da liquidação
ou oposição à execução fiscal, e consequentemente não se está perante os meios indicados na lei que
prevêem a possibilidade de suspensão.
18) Sendo certo que a suspensão da execução fiscal só pode ocorrer nos casos previstos na lei.
(Artº 85º n.º 3 do CPPT)
19) O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo, entendeu que o facto de ter decorrido o prazo de reclamação graciosa não impede que o pedido de revisão do acto de liquidação tenha efeito suspensivo, mas
o que é certo é que tal entendimento vai contra o que defende Jorge Lopes de Sousa na obra atrás citada.
20) Ora in casu, o procedimento de revisão foi desencadeado ao abrigo da 2ª parte do artº 78º
n.º 1 da LGT, com fundamento em erro imputável aos serviços, e não com base na ilegalidade da dívida.
21) O que significa que também não se mostra preenchido o requisito que é imposto pelo artigo 169º n.º 1 do CPPT, que impõe que o procedimento desencadeado tenha por objecto a legalidade
da dívida exequenda.
22) A douta sentença sob recurso, considerou abstractamente que o procedimento de revisão
suspende a execução, quando devia ter relevado em concreto o procedimento de revisão que foi desencadeado, e relevado que o mesmo não tinha a natureza de reclamação nem tinha por objecto a
ilegalidade da dívida exequenda.
23) O pedido de revisão deduzido pelo contribuinte não tem a natureza de uma reclamação onde
se discuta a legalidade da dívida, pois tal pedido nunca pode conduzir à anulação da liquidação, pois
a liquidação está estável na ordem jurídica.
24) A douta sentença recorrida violou os artigos artº 671º, 676º n.º 1, artº 677º, do CPC, artº 85º
n.º 3, 169º n.º 1, 280º n.º l do CPPT, 205º n.º 2 da CRP, 52º n.º l e 78º n.º l e n.º 7 da LGT.
E contra-alegou a reclamante, concluindo por sua vez:
A. Aquela que constitui a questão decidenda é, simplesmente - conforme bem a delimitou o douto
Tribunal a quo, contrariamente aos termos das alegações da RFP -, a de saber se o pedido de revisão
oficiosa de um acto tributário, previsto no artigo 78º da Lei Geral Tributária (LGT), é ou não um procedimento idóneo a, devidamente acompanhado com a constituição ou prestação de garantia idónea,
permitir a suspensão do processo de execução fiscal pelo qual se empreende a cobrança coerciva do
montante titulado pelo acto tributário cuja revisão se solicita.
B. Bem analisado o Direito vigente, nada impede que um sujeito passivo possa, no prazo de quatro
anos contados da liquidação ou, caso o tributo não tenha ainda sido pago, a todo o tempo, solicitar à
Administração que reveja oficiosamente um determinado acto de liquidação, ficando com isso investido
de um direito a uma decisão sobre o pedido formulado.
C. Ora, é hoje doutrinal e jurisprudencialmente pacífico o entendimento segundo o qual, existindo um erro de direito numa liquidação efectuada pelos serviços da Administração fiscal, e não
decorrendo essa errada aplicação da lei de qualquer informação do contribuinte, o erro em questão é
imputável àqueles serviços. Com efeito, o n.º 2 do artigo 266º da Constituição e o artigo 55º da LGT
estabelecem a obrigação genérica de a Administração fiscal actuar em plena conformidade com a
lei, pelo que qualquer ilegalidade não resultante de uma actuação do sujeito passivo será imputável
à própria Administração.
D. Aliás, esta imputabilidade aos serviços é independente da demonstração da culpa de qualquer
dos seus funcionários envolvidos na emissão da liquidação afectada por erro.
E. Prosseguindo, perante a redacção do n.º 1 do artigo 78º da LGT, a questão que se suscita é a
de saber se (e em que circunstâncias) o contribuinte pode a todo o tempo requerer a revisão oficiosa
do acto de liquidação - o único entendimento possível é o que é favorável a essa possibilidade.
F. De facto, uma vez que tudo o que pode ser feito oficiosamente, pode ser também feito a pedido dos interessados, nada impede que, mesmo nos casos em que, segundo o artigo 78º, a revisão
é da iniciativa da Administração, aqueles lhe requeiram esse procedimento. Aliás, os termos em que
se encontra redigido o actual n.º 7 do daquele artigo (“[i]nterrompe o prazo de revisão oficiosa do
acto tributário ou da matéria tributável o pedido do contribuinte dirigido ao órgão competente da

1210
administração tributária para a sua realização”) permitem concluir que o contribuinte tem, de facto,
a possibilidade de solicitar essa revisão.
G. Por outro lado, uma vez recebido o pedido, a Administração terá de sobre ele se pronunciar,
nos termos do princípio da decisão previsto no artigo 56º da LGT, devendo, no caso de se verificarem
os pressupostos da revisão, proceder à mesma, por imposição dos princípios da justiça e do respeito
pelos direitos e interesses legítimos do administrados, plasmados nos artigos 266º, n.º 1, da Constituição e 55º da LGT.
H. Na verdade, mesmo que se entenda que, em geral, a Administração não tem o dever de revogar
actos anteriores ilegais por decurso do prazo de impugnação contenciosa, essa revogação não pode
deixar de ser obrigatória quando for imposta por um específico dever de esta, perante uma situação
de ilegalidade, repor o statu quo ante. Ora, é essa, precisamente, a situação da emissão de uma liquidação ilegal.
I. E, portanto, se o contribuinte estiver dentro dos prazos em que a Administração pode rever
o acto e solicitar essa revisão com base num dos fundamentos com que a mesma àquela é permitida
(onde se inclui o erro imputável aos serviços), o pedido é tempestivo. A Doutrina e a Jurisprudência
são, quanto a isto, unânimes.
J. Logo, tendo a SOLVERDE apresentado o pedido de revisão do acto tributário com base em
erro imputável aos serviços, sem que o tributo liquidado se encontrasse pago, o pedido compadece-se
com o disposto no n.º 1 do artigo 78º da LGT e é, dessa forma, tempestivo.
K. Portanto, sendo o pedido de revisão oficiosa tempestivo e tendo sido apresentado como reacção
a uma aplicação ilegal do Direito por parte da Administração, ou seja, nos termos sobreditos, com
fundamento em erro imputável aos serviços, a única interpretação possível é a aquela que reconhece
que o referido pedido cabe na previsão dos artigos 52º da LGT e 169º do CPPT, podendo assim permitir a suspensão do processo executivo instaurado para cobrança coerciva da dívida titulada pela
liquidação cuja revisão se solicitou, caso seja devidamente acompanhado da prestação ou constituição
da garantia sugerida.
L. Exigem-na os princípios da justiça, da igualdade e da coerência sistemática, que sempre imporiam, pelo menos, uma interpretação extensiva do artigo 169º, mas também, de resto, a própria letra
do artigo 52º, que faz uma referenda genérica a “reclamação”, entendida de acordo com o conceito
doutrinal consagrado nos n.ºs 1 e 2, alínea a), do Código de Procedimento Administrativo (ou seja,
pedido de revogação dirigido ao seu próprio autor).
M. Aliás, pelas mesmas razões, é também admissível, não só a Impugnação Judicial do indeferimento (neste caso, tácito) do pedido de revisão que a SOLVERDE apresentou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu em 31/03/2009 e que aí corre termos sob o n.º 807/09.3BEVIS, como a própria
suspensão da execução com base nessa Impugnação - que no mesmo dia a Recorrida solicitou ao
Serviço de Finanças de Espinho.
N. Mas mesmo que nos permitamos desviar da questão que, nos termos devidamente delineados,
aqui efectivamente se discute, para analisarmos a suscitação, por parte da RFP, da existência de uma
sentença transitada em julgado incidente sobre o acto tributário cuja revisão se pediu, ainda assim
chegaremos à conclusão de que é à SOLVERDE que essa consideração verdadeiramente aproveita.
O. É que, no momento em que os esses autos corriam já termos, sete anos depois de a ora Recorrida lhe ter dirigido um pedido de informação no sentido de saber se estaria obrigada a declarar as
suas despesas confidenciais em sede de declaração Modelo 22, veio a Administração, através de um
despacho da Divisão de Liquidação da Direcção de Serviços do IRC da Direcção-Geral dos Impostos,
aderir à interpretação legal da SOLVERDE, reconhecendo a desnecessidade dessa declaração sempre
que as referidas despesas não resultem de actividades sujeitas a IRC.
P. Ou seja, estamos aqui perante um facto manifestamente relevante e superveniente: é a própria
Administração fiscal que, posteriormente à proposição da impugnação no âmbito da qual foi proferida
a sentença que invoca (e na sequência de um longo e oportuno silêncio), reconhece a legalidade e a
justeza da posição jurídica da SOLVERDE, defendida naquele processo (de resto, a decisão aludida
foi proferida no sentido em que foi — bem ou mal — por se ter considerado, simplesmente, a falta de
prova, por parte da SOLVERDE, de que as despesas confidenciais teriam sido efectuadas dentro do
seu escopo cujos proveitos estão excluídos de tributação em sede de IRC).
Q. Nestes termos, não só — no limite — está aberta a possibilidade de revisão da sentença transitada em julgado, ao abrigo das regras supletivas do direito processual civil, como, aliás, não ocorre
a excepção de caso julgado pelo facto de, como acima se disse, a SOLVERDE ter já apresentado
Impugnação Judicial do indeferimento tácito do pedido de revisão do acto tributário em crise, uma
vez que — nela se arguindo, para além de tudo o resto, aquele facto superveniente— entre este novo
processo e aqueloutro anterior não existirá coincidência de causa de pedir.
R. Isto é, a nova pretensão deduzida procederá de um conjunto de factos jurídicos distinto. Assim
sendo, também uma decisão contrária à projectada não violará o princípio da prevalência das decisões
judiciais. Em rigor, a situação decidenda é já, neste novo momento, outra.
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S. Além de tudo o mais que atrás já se defendeu, a sentença proferida no primeiro processo de
impugnação não a impede de praticar o acto de revogação: conforme bem se diz na Sentença ora
recorrida, tem sido amplamente arvorado pela melhor Doutrina um dever de a Administração revogar
os actos ilegais. De resto, o pedido de revisão de actos tributários mais não é do que a concretização
procedimental, no direito tributário, da possibilidade legal de revogação de actos administrativos - e,
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 139º do Código de Procedimento Administrativo,
aplicável por força da alínea d) do artigo 2º do CPPT, só não são susceptíveis de revogação os actos
anulados contenciosamente.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do recurso, já
que, quando o pedido de revisão é feito dentro do prazo da reclamação, consubstancia, na prática, uma
reclamação verdadeira e própria, tendo, por isso, efeito suspensivo da execução (desde que obviamente
respeite os restantes condicionalismos do n.º 1 do artigo 169.º do CPPT); mas já não assim quando o é
fora daquele prazo, em que apenas pode ter por fundamento erro imputável aos serviços e duplicação
de colecta (artigo 78.º, n.ºs 1 e 6, da LGT) pelo que se não está, aqui, perante uma reclamação, recurso
ou impugnação da liquidação ou oposição à execução fiscal, nos termos do artigo 52.º, n.º 1, da LGT;
no caso dos autos, “tratando-se de um pedido ao abrigo do disposto na 2.ª parte do artigo 78.º, n.º 1,
da LGT, com fundamento em erro imputável aos serviços e não com base na (i)legalidade da dívida,
reconduz-se a um meio de rectificação do indevidamente pago, com revogação e cessação para o futuro
dos efeitos da liquidação, e não um meio anulatório, com destruição retroactiva dos efeitos do acto”.
Sem vistos, dado o seu carácter urgente, há que decidir.
Em sede factual, vem apurado que:
Factos provados
1. A sociedade “Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A.” tem como
actividade principal a exploração de jogos de fortuna ou azar;
2. A “Solverde” foi notificada da liquidação adicional n.º 2310003254, efectuada em 19-01-2001,
de IRC, relativa ao ano de 1999, no valor total de € 461.813,67 (quatrocentos e sessenta e um mil e
oitocentos e treze euros e sessenta e sete cêntimos);
3. Posteriormente, apresentou reclamação graciosa contra a liquidação referida em 2);
4. A 18-02-2002, a “Solverde” foi notificada do indeferimento da reclamação graciosa;
5. A 04-03-2008, em processo de impugnação judicial contra a liquidação referida em 2), foi
proferida sentença, transitada em julgado, na qual se decidiu improcedente a impugnação;
6. A 25-08-2008, a “Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A.” apresentou no Serviço de Finanças de Espinho um pedido de revisão de acto tributário, incidente sobre a
liquidação adicional de IRC e juros compensatórios, com o n.º 2310003254, referente ao exercício de
1999, no montante de € 469.813,67;
7. Na data referida em 6), apresentou, em simultâneo, um pedido de fixação do valor de garantia
a prestar para suspender o processo executivo n.º 0078200101011278, que corre termos naquele SF
para pagamento coercivo da dívida decorrente daquela liquidação cuja revisão requereu;
8. A 09-09-2008, o Chefe do Serviço de Finanças de Espinho indeferiu o pedido de fixação do
valor de garantia com vista à suspensão do processo executivo;
9. A 16 de Setembro de 2008, a “Solverde” interpôs providência cautelar de suspensão da eficácia do acto do órgão de execução fiscal cumulado com a condenação deste a abster-se da prática de
quaisquer actos que obstem à suspensão do processo de execução fiscal referido em 7);
10. Por despacho judicial proferido a 16-09-2008 foi determinado que os presentes autos prosseguissem os seus termos como reclamação de acto do órgão de execução fiscal;
Todos os factos têm por base probatório, a documentação constante dos
presentes autos.
Factos não provados:
Para a decisão da causa, sem prejuízo das conclusões ou alegações de matéria de direito produzidas, de relevante, nada mais se provou.
Vejamos, pois:
A questão a dilucidar, nos autos, é - como bem expressa a recorrida - a de saber se o pedido de
revisão oficiosa, previsto no artigo 78.º, n.º 1, 2.ª parte, da LGT, é susceptível de suspender a execução
(se obviamente acompanhado da constituição ou prestação de garantia idónea).
Aquela disposição legal prevê “a revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou”,
seja por iniciativa do contribuinte - aí, “no prazo de reclamação administrativa e com fundamento
em qualquer ilegalidade” -, seja “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”.
Por sua vez, o seu artigo 52.º, n.º 1, preceitua que “a cobrança da prestação tributária suspende-se
no processo de execução fiscal em virtude de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, im-
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pugnação da liquidação e oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade
da dívida exequenda”.
E de modo semelhante dispõe o artigo 169.º do CPPT.
Ainda, nos termos do artigo 83.º, n.º 3, deste último compêndio legal, a suspensão da execução
fiscal só pode ocorrer nos casos previstos na lei.
Ora, logo literalmente, a revisão não tem guarida nos aludidos preceitos legais.
Todavia, a asserção não é definitiva, uma vez que outros meios processuais devem considerar-se
ali abrangidos, como é, desde logo, o recurso hierárquico sequente do indeferimento de reclamação
graciosa.
A questão passa, assim, pela dilucidação da natureza do pedido de revisão.
Ora, o previsto na 1.ª parte do n.º 1 daquele artigo 78.º consubstancia uma reclamação verdadeira e
própria pois que tem o mesmo prazo, é dirigida ao próprio autor do acto e por ele decidida e, sobretudo, o
mesmo fundamento - qualquer ilegalidade - cfr. os artigos 70.º, n.º 1, e 99.º do CPPT -, correspondendo,
pois, ao respectivo conceito doutrinal consagrado no artigo 158.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), do CPA.
“Assim, por força do preceituado no referido artigo 52.º, n.º 1, da LGT, que faz uma referência
genérica a «reclamação», também este pedido de revisão terá efeito suspensivo, dentro do condicionalismo do n.º 1 deste artigo 169.º.
No entanto, o mesmo parece não se poder entender em relação aos outros casos de revisão do
acto tributário, mesmo quando a denominada «revisão oficiosa» é pedida pelo sujeito passivo (o que
é permitido, como se vê, pelo n.º 1 do artigo 49.º e pelo n.º 7 do artigo 78.º da LGT). Com efeito, não
se está aqui perante reclamação, recurso, impugnação da liquidação ou oposição à execução fiscal e
só nestas situações o artigo 52.º, n.º 1, da LGT, prevê a possibilidade de suspensão da execução. Por
outro lado, a suspensão da execução fiscal só pode ocorrer nos “casos previstos na lei” (artigo 85.º,
n.º 3, do CPPT). O artigo 49.º da LGT, ao referir o pedido de revisão do acto tributário entre os casos
interruptivos da prescrição, mas ao não o incluir entre os casos de suspensão da prescrição derivada de
paragem do processo de execução fiscal, corrobora esta conclusão, pois será a não existência de efeito
de suspensão do processo de execução fiscal que justificará a não suspensão do prazo de prescrição”.
Cfr. JORGE DE SOUSA, CPPT anotado e comentado, 2.º volume, 2007, p. 172, nota 3 b).
E, mais desenvolvidamente, o acórdão do STA de 15 de Abril de 2009, processo n.º 065/09.
Conclui-se, assim, que o pedido de revisão oficiosa efectuado ao abrigo do disposto no artigo 78.º,
n.º 1, 2.ª parte, da LGT, não tem efeito suspensivo da cobrança da prestação tributária, a que se refere
o artigo 52.º, n.º 1, do mesmo diploma legal.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e manter
o acto reclamado que indeferiu o pedido de fixação do valor da garantia.
Custas pela recorrida Solverde, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 29 de Julho de 2009. — Brandão de Pinho (relator) — Fernanda Xavier — Freitas de
Carvalho.

Acórdão de 5 de Agosto de 2009.
Assunto:
Nulidade de sentença. Excesso de pronúncia. Prescrição da dívida exequenda. Suspensão do prazo de prescrição. Suspensão da execução fiscal. Factos interruptivos.
Cessação do efeito interruptivo. Factos suspensivos do prazo de prescrição.
Sumário:
I — Não há excesso de pronúncia, como vício de forma ou de limite da decisão, se o
juiz, para julgar a prescrição de dívidas tributárias, se pronuncia sobre os requisitos da suspensão do processo executivo para aferir se o prazo de prescrição se
encontrou, ou não, suspenso.
II — Ocorrendo dois factos interruptivos, cada um deles produz o seu efeito próprio.
III — Todavia, 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.
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IV — A dedução de impugnação judicial acompanhada da prestação de garantia ou
penhora de bens suficientes — artigo 169.º, n.º 1, do CPPT — suspende o prazo
de prescrição da dívida exequenda.
V — A informação a que se refere aquele n.º 1 in fine, corporiza mero acto de trâmite,
sem qualquer efeito constitutivo, não tendo qualquer relevo na aplicação do regime
da suspensão da execução, operando esta ope legis, por força da prestação de
garantia ou efectivação da penhora, sendo condição necessária e suficiente para
o efeito.
VI — Estando em causa dívidas de IVA de 1996 e 1997 com impugnação judicial deduzida em 30-08-99 e sentença transitada em 27-04-06, mas com paragem entre esta
última data e 22-01-08, e tendo o executado sido citado em 22-10-99, efectivando-se a penhora em 30-11-99, o prazo de prescrição das mesmas dívidas, atento o
exposto nos números anteriores, só começou a correr em 28-04-07.
Processo n.º 693/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fernando Manuel Marques Cardoso.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, que
julgou procedente a reclamação deduzida por Fernando Manuel Marques Cardoso e, em consequência,
julgou prescrita a dívida exequenda.
Fundamentou-se a decisão em que, estando em causa o IVA de 1996 e 1997, a penhora efectuada
em 30 de Novembro de 1999, sequente à impugnação judicial deduzida em 30 de Agosto do mesmo
ano, não suspendeu a execução, à míngua da informação a que se refere o artigo 169.º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário, já que “a suspensão da execução não é automática, antes
necessita ser expressamente declarada após os trâmites legais para o efeito, plasmados na norma em
análise”, sendo que “o processo de execução, após a penhora, esteve parado por mais de um ano, por
facto não imputável ao executado”, assim cessando a interrupção em 30 de Novembro de 2000, tendo
consequentemente a dívida prescrito em 30 de Março de 2008.
A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
1. A sentença faz errada aplicação do Direito ao invocar a necessidade da prática de um acto
processual por parte do funcionário (escrivão) de natureza não essencial mencionado na parte final
do n.º 1 do artigo 169.º do CPPT e decidiu que já decorreu o prazo de prescrição porque a penhora
realizada em 30.11.1999 não provocou a suspensão do prazo de prescrição.
2. Esse acto processual pressupõe a falta de garantia ou penhora e não tem em si mesmo qualquer
eficácia externa e visa sobretudo a determinação da notificação do interessado para prestar garantia
nos casos em que esta ou a penhora ainda não existirem como se observa no n.º 2 do mesmo preceito
legal.
3. Ao contrário do que subentende a douta sentença o artigo 169.º do CPPT não exige a declaração expressa da suspensão nem essa declaração, a existir no caso sub judice, não tem por qualquer
efeito constitutivo e carece de notificação interessado.
4. Posto que a existência da garantia ou penhora para a quantia exequenda e acrescido (artigo 199.º,
n.º 4 e 5 do CPPT) implicam de per si a suspensão do processo de execução e registo da respectiva
fase no SEF (Sistema Informático das Execuções Fiscais).5. Dado que o n.º 3 do artigo 49.º da LGT
elencava a suspensão da prescrição por motivo da paragem do processo de execução fiscal por virtude
da impugnação entre os factos que determinavam exclusivamente a suspensão da prescrição.
6. Portanto, a impugnação detinha efeito interruptivo nos termos do n.º 1 do art. 49.º da LGT e
efeito suspensivo do prazo de prescrição a partir nomeadamente da penhora.
7. O que significa que, tal como se descreveu na n/ contestação, o prazo de prescrição esteve
suspenso desde a data da penhora até à data do trânsito em julgado da impugnação e, por via disso,
ainda não operou a prescrição da cobrança do IVA de 1996 e 1997.
8. A sentença fez errada interpretação e aplicação das normas jurídicas correspondentes aos
factos nela enunciados, sendo nula, deve ser revogada por afrontar o direito aplicável, conforme
artigos 125.º do CPPT e artigo 668.º do CProCivil.
9. Outrossim, a sentença quando exorbita da causa de pedir e tira conclusões que não são invocadas no próprio enunciado da norma jurídica em que se baseia (artigo 169.º do CPPT) nem de todo
se comportam em qualquer das normas jurídicas enunciadas na sentença e que se relacionem directa
ou indirectamente com o instituto da prescrição, mesmo na oficiosidade do seu conhecimento como
questão prévia, ou como poder-dever instrutório do tribunal para afirmar a necessidade da declaração
expressa da suspensão do processo de execução fiscal no âmbito do artigo 169.º do CPPT, não estando
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isso previsto (e, por conseguinte, sua notificação ao interessado para que viesse a ter nessa perspectiva
validade e eficácia quanto a este) leva a admitir que a Mert.ma Juíza a quo fez errada interpretação
e aplicação da referida norma legal (art. 169.º do CPPT), o que provoca a nulidade da sentença, face
à última parte do n.º 1 do artigo 125.º do CPPT e do n.º 1 do artigo 668.º do CPCIVIL.
Não houve contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido da não verificação da invocada nulidade, devendo, no mais, ser ordenada a “ampliação da matéria de facto com vista a saber
se a penhora garantiu a totalidade da quantia exequenda e acrescido” o que será relevante para apurar
se houve suspensão da prescrição, nos termos dos artigos 49.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária, e 169.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário”.
Sem vistos, vem o processo à conferência.
Em sede factual, vem apurado que:
- Em 20 de Outubro de 1999 foi instaurada a execução n.º 0795-99/100450.6 para pagamento do
IVA e juros dos anos de 1994 a 1997;
- Em 30 de Novembro de 1999 foi elaborada auto de penhora de uma casa de habitação com o
artigo matricial urbano n.º 3681, registada na conservatória em 6/12/99;
- Na mesma data foi efectuado um pagamento por conta de 163.262$00;
- Em 22/10/99 o executado havia sido citado para os termos da execução por carta registada com a/r;
- Em 30/8/99 o executado impugnou judicialmente o IVA dos exercícios de 1996 e 1997, tendo
sido proferida sentença a julgar a mesma improcedente, transitada em julgado em 27/4/06;
- Em 26/2/01 foi apensada à execução 99/100450.6 a execução 00/1002872;
- O executado/reclamante em 30/2/08 solicitou a declaração da prescrição das dívidas do IVA
dos anos 1996 e 1997, que foi indeferido por despacho do Chefe da R.F. de 8/1/09, que aqui se dá por
reproduzido (fls. 66 dos autos de execução), notificado ao executado em 20/1/09;
- Deste despacho o executado recorreu para o Tribunal através do requerimento de fls. 98 a 113.
Vejamos, pois:
Vem invocada uma nulidade de sentença - de excesso de pronúncia se bem se entende a arguição
da recorrente: a sentença teria exorbitado da causa de pedir, tirando conclusões que não são invocadas
no próprio enunciado da norma jurídica em que se baseia - artigo 169.º, n.º 1, in fine, do CPPT.
Nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alínea e), do Código de Processo Civil, “é nula a sentença quando
condene em quantidade superior ou objecto diverso do pedido”.
Com esta norma, pretendeu o legislador proibir o juiz de se ocupar de questões que não tenham
sido suscitadas pelas partes, com excepção daquelas que a lei lhe permitir ou impuser o seu conhecimento oficioso.
No caso, trata-se da conclusão da sentença de que a suspensão da execução não é automática,
necessitando de ser declarada após os trâmites legais, para o efeito: a informação no processo, pelo
funcionário competente, de que a penhora garante a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.
Todavia, como bem refere o Exmo. Magistrado do Ministério Público, tal vem equacionado no
âmbito da verificação da existência da prescrição que seria prejudicada pela respectiva falta, não estando,
assim, em causa “o conhecimento de excepções na exclusiva disponibilidade das partes (artigo 660.º,
n.º 2, do Código de Processo Civil) nem de causas de pedir não invocadas”.
Poderá, pois, haver erro de julgamento - jus novit curia - mas não nulidade por excesso de pronúncia.
QUANTO À PRESCRIÇÃO:
Em causa está o IVA de 1996 e 1997, pelo que, nos termos do artigo 34.º do Código de Processo
Tributário, a estas obrigações tributárias era aplicável o prazo de prescrição de 10 anos, contado desde
o início do ano seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário.
Assim, o prazo de prescrição iniciou-se, respectivamente, a 1 de Janeiro de 1997 e a 1 de Janeiro
de 1998.
Entretanto, no dia 1 de Janeiro de 1999, entrou em vigor a Lei Geral Tributária que diminuiu, por
força do seu artigo 48.º, n.º 1, o prazo de prescrição das dívidas tributárias para 8 anos.
E, 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 ou o mesmo 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.
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O que bem se compreende, já que assim se concretiza a intenção do legislador - reduzir o prazo
-‘ sem operar qualquer efeito retroactivo.
No caso dos autos, a lei nova veio diminuir o prazo de prescrição de 10 para 8 anos e, à data da
sua entrada em vigor, segundo a lei antiga faltavam, respectivamente, 8 e 9 anos para o prazo prescricional se completar.
Pelo que é aplicável, às duas dívidas, o prazo prescricional de 8 anos, previsto na Lei Geral Tributária, contado a partir de 1 de Janeiro de 1999.
Como consta do probatório, “em 30/8/99 o executado impugnou judicialmente o IVA dos exercícios de 1996 e 1997, tendo sido proferida sentença a julgar a mesma improcedente, transitada em
julgado em 27/4/06”.
Ora, nos termos do artigo 49.º, n.º 1, da LGT, a impugnação interrompe a prescrição. Todavia,
a lei fiscal não regula completamente os efeitos da interrupção da prescrição, pelo que há que aplicar
subsidiariamente os artigos 326.º e 327.º do Código Civil.
Como escreve JORGE DE SOUSA, Notas práticas sobre a prescrição da obrigação tributária,
Áreas Editora, p. 51, “a interrupção da prescrição tem sempre como efeito a inutilização para a prescrição de todo o tempo decorrido anteriormente, sendo esse efeito instantâneo o único efeito próprio
da interrupção, presente em todas as situações (artigo 326.º, n.º 1, do CC).
Porém, em certos casos, designadamente quando a interrupção resultar de citação, notificação ou
acto equiparado, ou de compromisso arbitral, o novo prazo de prescrição não começa a correr enquanto
não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo (artigo 327.º, n.º 1, do CC).
Resultam, assim, destes artigos 326.º e 327.º dois conceitos de interrupção da prescrição ou
interrupções de dois tipos: um que se traduz exclusivamente num efeito instantâneo sobre o prazo de
prescrição (inutilização para a prescrição do tempo decorrido); outro que se consubstancia no mesmo
efeito instantâneo acrescido de um efeito suspensivo (é eliminado o período decorrido e a prescrição
não corre enquanto o processo durar, efeito duradouro este que é próprio dos factos suspensivos da
prescrição)”.
Deste modo, o prazo decorrido entre 1 de Janeiro e 30 de Agosto de 1999 foi inutilizado pela
dedução da impugnação.
Dispõe o artigo 49.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária, que “o prazo de prescrição legal suspende-se
por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso”.
Ora, como é sabido, o processo executivo pára, no caso de ser deduzida impugnação judicial, se
esta for acompanhada de prestação de garantia (ou no caso da sua dispensa) ou no caso de penhora
de bens suficientes para pagamento da dívida exequenda e do acrescido, nos termos do artigo 169.º,
n.º 1, do CPPT.
E havendo lugar à suspensão do prazo de prescrição nestes termos, o prazo “não começa nem
corre” enquanto não transitar em julgado a impugnação judicial.
Pelo que, é manifesto, não se encontram prescritas as obrigações tributárias.
Certo que aquele n.º 1 determina, in fine, que o funcionário competente informe, no processo, se
a penhora realizada garante, ou não, a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.
Todavia, tal acto não tem relevo na aplicação do regime da suspensão da execução, pois que se
trata de puro acto trâmite, sem qualquer efeito constitutivo, que apenas pretende obstar à prática de
actos inúteis, como seja o prosseguimento da execução depois de garantida a quantia exequenda e o
acrescido, e permitindo a notificação do executado, no caso de insuficiência da penhora, para prestação
da garantia.
Assim, a suspensão da execução (artigo 169.º do CPPT), como do prazo de prescrição (artigo 49.º,
n.º 3, da LGT), opera-se, ope legis, por força da prestação de garantia ou efectivação da penhora, sendo
condição necessária e suficiente para o efeito; uma coisa é a suspensão da execução, outra é a suspensão
do prazo de prescrição.
Desde que, naturalmente, no caso da penhora, esta “garanta a totalidade da quantia exequenda e
do acrescido”.
Ora, quanto a este ponto, o Exmo. Magistrado do Ministério Público defende que deve ser ordenada a ampliação da matéria de facto, mas tal não se afigura necessário.
É que, como resulta do auto de penhora realizado em 30 de Novembro de 1999, a fls.14 do processo
executivo, “para pagamento da quantia de 7.529.606$00”, foi penhorada uma casa de habitação, de rés-do-chão e 1.º andar, com logradouro e 1500 metros quadrados de área, com o artigo matricial urbano
n.º 3681, que tinha, nessa data, muito antes da reforma da tributação do património, o valor patrimonial
de Esc. 7.484.400$00, pelo que este corresponde sensivelmente ao valor da execução.
Assim sendo, temos que o prazo de prescrição que se iniciara a 1 de Janeiro de 1999 foi interrompido com a dedução da impugnação, pelo que só deveria correr novo prazo após o trânsito em
julgado desta.
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No entanto, tal não poderia acontecer, uma vez que o prazo de prescrição também foi interrompido
com a citação para execução realizada no dia 22 de Outubro de 1999.
O artigo 49.º, n.º 1, da LGT, determina que “a citação (...) [e] a impugnação (...) interrompem a
prescrição”, pelo que qualquer um destes factos interruptivos tem, de per si, o efeito de eliminar todo o
tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso da prescrição enquanto estiver pendente o processo
em que tal facto interruptivo se tenha verificado.
Daí que a citação para a execução, facto interruptivo que é, estava a produzir os respectivos efeitos
na data do trânsito em julgado da impugnação judicial.
Todavia, resulta dos autos que apesar de a impugnação judicial ter transitado em julgado em
27 de Abril de 2006 - cfr. a informação do escrivão no ofício n.º 408, de 3 de Maio de 2006, a fls. 70
- só a 22 de Janeiro de 2008, através do ofício n.º 108, a fls. 74, foi o processo remetido do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra para o Serviço de Finanças de Montemor-o-Velho.
Isto é, durante este período o processo esteve parado por facto não imputável ao contribuinte.
E nos termos do artigo 49º, n.º 2, da LGT, “a paragem do processo por período superior a um
ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito [interruptivo] previsto no número
anterior, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à
data da autuação”.
Ora, entre 1 de Janeiro de 1999, data do início do prazo de prescrição, até ao dia 22 de Outubro
do mesmo ano, data em que o contribuinte foi citado para a execução, decorreram 9 meses e 21 dias.
E desde a paragem por mais de um ano, que ocorreu em 28 de Abril de 2007, até à presente data
decorreram 2 anos, 3 meses e 7 dias.
Pelo que, concatenando cumulativamente os efeitos derivados da impugnação e da citação, temos
que o prazo de prescrição apenas se encontra a correr desde 28 de Abril de 2007.
E assim, sendo o prazo prescricional de 8 anos, as dívidas não se encontram prescritas.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e manter
o despacho reclamado que indeferiu o pedido de declaração da prescrição das dívidas exequendas.
Custas, na instância, pelo reclamante, com procuradoria de 1/6, não sendo devidas no STA.
Lisboa, 5 de Agosto de 2009. — Brandão de Pinho (relator) — Políbio Henriques — Freitas
Carvalho.

Acórdão de 12 de Agosto de 2009.
Assunto:
Reclamação de despacho do órgão de execução fiscal. Prescrição das dívidas exequendas. Ocorrência de várias causas de interrupção da prescrição. Efeito interruptivo.
Sumário:
I — Havendo sucessão de leis no tempo, a lei nova é competente para determinar os
efeitos sobre o prazo de prescrição que têm os factos que ocorrem na sua vigência,
por força do disposto no artigo 12.º do Código Civil.
II — Ocorrendo várias causas de interrupção da prescrição antes da entrada em vigor
da nova redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pelo artigo 89.º da
Lei 53-A/2006, de 29/12, devem todas elas ser consideradas.
III — A redacção actual do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, estabelecendo expressamente que
a interrupção se opera uma única vez, aplica-se apenas aos factos interruptivos verificados após o início da vigência do diploma que introduziu a alteração da norma.
IV — O facto interruptivo inutiliza para a prescrição o prazo decorrido até à sua verificação e o novo prazo só começa a correr com a decisão final (processo de natureza
administrativa), a decisão que puser termo ao processo de execução fiscal ou o
trânsito em julgado da decisão (processo judicial) - v. artigos 326.º, n.º 1 e 327.º,
n.º 1 do CC.
Processo n.º 748/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Carlos Manuel Gonçalves Areias.
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 - Carlos Manuel Gonçalves Areias, com os sinais dos autos, veio reclamar, nos termos do artigo 276.º do CPPT, do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Chaves, datado de
29/5/2008, que revogou decisão anterior, também da sua autoria, na qual declarava extintas, por prescrição das dívidas exequendas de IRS e de IVA dos anos de 1995 e 1996, as execuções fiscais contra
si instauradas para cobrança daquelas dívidas, com fundamento na sua ilegalidade.
Por sentença da Mma. Juíza do TAF de Mirandela foram as referidas dívidas julgadas prescritas,
ficando prejudicado o conhecimento da reclamação apresentada.
Inconformado com esta decisão, dela veio, então, o representante da Fazenda Pública recorrer
para o TCAN, formulando as seguintes conclusões:
1.ª - A prescrição em geral assenta em razões de segurança e certeza jurídicas, a par da sanção
pela inércia do credor que negligencia a promoção da cobrança efectiva do seu crédito.
2.ª - Sendo o crédito tributário, por natureza e por definição legal, indisponível, na prescrição de
dívidas tributárias, a inércia do credor é meramente residual e excepcional.
3.ª - Com a LGT, adoptou-se uma solução mais ajustada ao equilíbrio dos interesses do credor e
do devedor, introduzindo-se causas de suspensão da prescrição, cfr. art.º 49º.
4.ª - Todas as causas de suspensão são desencadeadas por iniciativa do devedor e conduzem,
inevitavelmente, à suspensão do processo de execução fiscal, impedindo, assim, que o credor prossiga
a cobrança da dívida, por determinação legal.
5.ª - O devedor que reclame ou impugne a legalidade da liquidação suspende o curso da prescrição, mas essa suspensão em nada o prejudica, posto que a sua pretensão seja materialmente fundada e
conduza à anulação da liquidação.
6.ª - O prejuízo sofrido, com as delongas do processo, nos casos em que tenha havido prestação
de garantia, será ressarcido pela via da indemnização prevista no art.º 53.º da LGT.
7.ª - Por seu turno, o credor, impedido de prosseguir a cobrança da dívida enquanto se mantiver
a causa de suspensão da execução, vê garantido o efectivo direito à cobrança, nos casos em que a legalidade da liquidação for reafirmada pelo tribunal.
8.ª - As causas de interrupção e de suspensão da prescrição relevantes são as que vigorarem à
data da sua ocorrência.
9.ª - As reclamações graciosas, deduzidas contra o IVA e o IRS de 1995, em plena vigência da LGT,
determinam a suspensão da contagem do prazo de prescrição, desde a sua interposição até ao trânsito
em julgado da decisão a proferir, seja no recurso hierárquico, seja na impugnação judicial.
10.ª - A reclamação graciosa deduzida contra o IVA e o IRS de 1996 interrompeu o prazo de
prescrição e do mesmo passo suspendeu-o, pelo que a contagem desse prazo foi reatada apenas no
dia seguinte ao da decisão de arquivamento, ou seja, em 26 de Janeiro de 2006, pelo que ainda não se
cumpriu.
11.ª - A sentença que declarou verificada a prescrição e declarou prejudicado o conhecimento da
reclamação violou o disposto no art.º 49.º da LGT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Por despacho do Mmo. Juiz Relator, declarou-se o TCAN incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do recurso, e competente, para o efeito, a Secção de Contencioso Tributário do STA.
Aqui remetidos, então, os autos, o Exmo. Magistrado do MP emitiu parecer no sentido de que o
recurso merece provimento, declarando-se a não verificação da prescrição das dívidas exequendas e
devolvendo-se o processo ao tribunal tributário para conhecimento do pedido formulado na reclamação.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II - Mostram-se fixados os seguintes factos:
1) Contra o ora reclamante Carlos Manuel Gonçalves Areias foi instaurado:
- em 01-07-1998, processo n.º 2380-98/101203.7, respeitante a IRS de 1995, que esteve parado
por motivos alheios ao contribuinte desde a instauração até 29-06-2005 (data da apensação);
- em 22-06-1999, processo n.º 2380-98/101286.0, respeitante a IRS de 1996, que esteve parado
por motivos alheios ao contribuinte desde 02-12-1999, data em que foi citado, até 29-06-2005);
- em 24-01-2000, processo n.º 2380-00/100270.8, respeitante a IVA de 1995 e 1996, que esteve
parado por facto não imputável ao contribuinte desde 03-02-2000 (data da citação) a 22-04-2003.
2) Relativamente ao IVA do ano de 1995 foi apresentada reclamação graciosa em 16 de Junho de
2000 (processo n.º 238020000400060.9) - informação de fls. 140.
3) No processo referido em 2) foi proferido despacho de deferimento parcial pelo Sr. Director de
Finanças de Vila Real em 04-04-2003, o qual foi comunicado ao contribuinte em 07-04-2003 - idem.
4) Da decisão proferida apresentou o contribuinte recurso hierárquico (n.º 3/2008), em 23-09-2008
- idem.
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5) Em relação ao IRS de 1995, apresentou reclamação graciosa em 04-07-2005 (processo
n.º 238020050400051.0). A reclamação foi indeferida e finda em 15-02-2006
- idem.
6) Da decisão referida em 5) apresentou recurso hierárquico (n.º 4/2006), em 24 de Fevereiro de
2006. Este processo findou em 27 de Junho de 2006, com decisão de indeferimento - idem.
7) Apresentou impugnação judicial do IRS do ano de 1995, em 01-09-2006 - idem.
8) Relativamente ao IVA e IRS do ano de 1996 apresentou reclamação graciosa (processo
n.º 238020050400052.8), em 04-07-2005 - idem.
9) Nesse processo foi proferida decisão de arquivamento com data de 25-01- 2006 - idem.
10) Por despacho datado de 24-04-2008 o Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Chaves
declarou extinta por prescrição a execução - fls. 82 do processo executivo e notificou o executado.
11) Por despacho de 29-05-2008 o Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Chaves, invocando
o disposto no artigo 140.º e seguintes do CPA, revogou o despacho referido em 10) com o fundamento
que a dívida não estava prescrita - fls. 86 do processo executivo.
III - Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF de Mirandela que julgando prescritas as dívidas exequendas de IRS e de IVA dos anos de 1995 e 1996 não
conheceu do objecto da reclamação apresentada pelo ora recorrido - a legalidade do despacho do
Chefe do Serviço de Finanças de Chaves que revogou um anterior despacho seu que havia declarado
a prescrição de tais dívidas.
Entende, porém, o representante da Fazenda Pública que o prazo de prescrição das dívidas aqui
em causa se não completou ainda.
Vejamos. Nos termos do artigo 34.º do CPT, o prazo de prescrição de tais dívidas era, então, de
dez anos, contando-se desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário, ou seja,
neste caso, desde 1/1/1996 e 1/1/1997, respectivamente.
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”.
Quanto às dívidas de 1995, em 1/1/1999, faltava menos tempo para o prazo se completar, pelo que
o prazo de prescrição aqui aplicável é, pois, o fixado na lei antiga, mas já no que se refere às dívidas
de 1996 por não faltar menos tempo para o prazo se completar é aplicável o prazo previsto na lei nova,
mas o mesmo só se conta a partir da entrada em vigor desta, ou seja, a partir de 1/1/1999.
Havendo sucessão de leis no tempo, a lei nova é competente para determinar os efeitos sobre o
prazo de prescrição que têm os factos que ocorrem na sua vigência, por força do disposto no artigo 12.º
do Código Civil.
Antes da alteração introduzida pela Lei 53-A/2006, de 29/12, que entrou em vigor em 1/1/2007,
dispunha o artigo 49.º da LGT, no seu n.º 1, que a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompiam a prescrição.
A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo
faz, porém, cessar, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 49.º da LGT, o efeito previsto no seu número 1,
somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da
autuação.
Por sua vez, nos termos dos artigos 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º, n.º 1 do CPPT, a reclamação graciosa, a impugnação judicial e o recurso hierárquico suspendem o prazo de prescrição por motivo da
paragem do processo de execução fiscal, resultante da prestação de garantia (artigos 49.º, n.º 3 da LGT
e 169.º, n.º 1 do CPPT).
Há que ter em conta ainda que a revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT (cessação do efeito
interruptivo do prazo de prescrição) pela Lei 53-A/2006, de 29 de Dezembro, não opera quanto aos
processos em que já tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por acto não
imputável ao sujeito passivo.
E que, por outro lado, na vigência da LGT, contrariamente ao que sucedia na vigência do CPT, a
instauração da execução não é causa de interrupção da prescrição, sendo apenas a citação que produz
o efeito interruptivo (artigos 34.º, n.º 3 do CPT e 49.º, n.º 1 da LGT).
Ocorrendo várias causas de interrupção da prescrição antes da entrada em vigor da nova redacção
do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pelo artigo 89.º da Lei 53- A/2006, de 29/12, devem todas
elas ser consideradas (v. acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA de 28/5/2008,
proferido no recurso n.º 840/07).
A redacção actual do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, estabelecendo expressamente que a interrupção
se opera uma única vez, aplica-se apenas aos factos interruptivos verificados após o início da vigência
do diploma que introduziu a alteração da norma.
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O facto interruptivo inutiliza para a prescrição o prazo decorrido até à sua verificação e o novo
prazo só começa a correr com a decisão final (processo de natureza administrativa), a decisão que
puser termo ao processo de execução fiscal ou o trânsito em julgado da decisão (processo judicial) - v.
artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1 do CC e. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, e Notas
sobre a aplicação no tempo das normas sobre prescrição da obrigação tributária.
Aplicando as considerações antecedentes ao caso em apreço, temos que:
- IRS de 1995 - o prazo de prescrição de dez anos iniciou-se em 1/1/1996 e foi sucessivamente
interrompido pela instauração da execução em 1/7/1998, reclamação graciosa apresentada em 4/7/2005,
recurso hierárquico interposto em 24/2/2006 e impugnação judicial deduzida em 1/9/2006 (v. pontos 1,
5, 6 e 7 do probatório).
O prazo de prescrição interrompido em 1/9/2006 ainda não se reiniciou.
- IVA de 1995 - o prazo de prescrição de dez anos iniciado em 1/1/1996 foi interrompido pela
citação efectuada em 3/2/2000 e posteriormente pela reclamação graciosa apresentada em 16/6/2000,
com decisão final de deferimento parcial em 4/4/2003, e mais tarde pelo recurso hierárquico apresentado
em 23/9/2008, sem decisão até à data (v. pontos 1, 2, 3 e 4 do probatório).
Ainda que o processo executivo tenha estado parado por mais de um ano por facto não imputável
ao contribuinte desde 3/2/2000 (data da sua citação), o que levaria à soma do prazo decorrido desde
1/1/1996 até à citação com o que decorresse a partir da cessação do efeito do facto interruptivo, ou seja,
a partir de 3/2/2001, o certo é que, por virtude da apresentação da reclamação graciosa em 16/6/2000,
o prazo de prescrição se voltou a interromper nesta data até 4/4/2003 (data em que a reclamação foi
decidida).
O prazo de prescrição reiniciado em 4/4/2003 voltou, depois, por efeito da apresentação do
recurso hierárquico em 23/9/2008, sem decisão até à data, a ser interrompido, não se tendo reiniciado
ainda.
- IRS de 1996 - o prazo de prescrição de oito anos iniciado em 1/1/1999 foi interrompido por
citação efectuada em 2/12/1999 e reclamação graciosa apresentada em 4/7/2005, com decisão final de
indeferimento em 25/1/2006 (v. pontos 1, 8 e 9 do probatório).
O prazo de prescrição reiniciado em 26/1/2006 ainda não atingiu o seu termo.
- IVA de 1996 - o prazo de prescrição de oito anos iniciado em 1/1/1999 foi interrompido por
citação efectuada em 3/2/2000 e reclamação graciosa apresentada em 4/7/2005, com decisão final de
indeferimento em 25/1/2006 (v. pontos 1, 8 e 9 do probatório).
O prazo de prescrição reiniciado em 26/1/2006 ainda não atingiu o seu termo.
As reclamações graciosas, os recursos hierárquicos e a impugnação judicial não suspenderam os
respectivos prazos de prescrição porque não ocorreu paragem dos processos de execução fiscal resultante da prestação de garantia (cfr. probatório e informação de fls. 140).
Não se mostrando, assim, prescritas as dívidas exequendas, haveria, em princípio, que conhecer,
em substituição, do pedido formulado na reclamação (anulação do despacho revogatório proferido
pelo órgão da execução fiscal) e cujo conhecimento o tribunal recorrido considerou prejudicado face
à prescrição daquelas dívidas (artigos 753º, n.º 1 do CPC e 281.º do CPPT).
Todavia, tal faculdade não é conferida ao STA nos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários quando actua na qualidade de tribunal de revista com poder de cognição restrito a matéria
de direito, por aplicação da norma constante do artigo 762.º, n.º 2 do CPC (com a adaptação de fazer
corresponder a tribunal tributário a referência da norma a Relação) - v. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT
anotado e comentado, II volume, pág. 719).
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
ao tribunal recorrido para que aí se conheça do pedido formulado na reclamação, uma vez que não se
verifica a prescrição das dívidas exequendas.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Agosto de 2009. — António Calhau (relator) — Alfredo Madureira — Alberto
Augusto Oliveira.

Acórdão de 26 de Agosto de 2009.
Assunto:
IFAP. Execução Fiscal. Competência. Contrato Administrativo.
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Sumário:
I — Os contratos celebrados entre o IFADAP (ora IFAP) e os beneficiários das ajudas
no âmbito da Portaria n.º 195/08, de 24 de Março (Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal (PAMAF), são contratos de natureza administrativa.
II — O acto de natureza sancionatória de rescisão desse contrato e ordem de reposição
dos montantes indevidamente recebidos, enquanto estatuição autoritária aplicadora
do direito ao caso, define-se como acto administrativo.
III — Nos termos do artigo 148.º alínea a) do CPPT podem ser cobrados mediante
processo de execução fiscal, nos casos e termos expressamente previstos na lei,
as dívidas ao Estado e outras pessoas colectivas de direito público que devam ser
pagas por força de acto administrativo, sendo que a previsão constante do n.º 1
do artigo 155.º do CPA satisfaz a aludida exigência de lei expressa.
Processo n.º 609/09-30.
Recorrente: IFAP – Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I.P.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — O Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, IP (IFAP, IP) vem, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 280.º do CPPT, recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Ponta Delgada que julgou improcedente a reclamação deduzida da decisão proferida pelo Chefe de
Finanças de São Roque do Pico, datada de 29 de Dezembro de 2008, nos termos da qual foi anulado o
processo de execução fiscal n.º 2950200601001124 instaurado com vista à cobrança de um crédito do
recorrente, tendo formulado as seguintes conclusões:
I. A execução fiscal subjacente aos presentes autos funda-se em Certidão de Dívida em conformidade com o disposto conjugadamente no n.º 3 do artº 149º e no artº 155º, ambos do CPA, com vista
à recuperação de subsídio comunitário tido por indevidamente pago à Executada, acrescido de juros
vencidos e vincendos até integral pagamento, calculados à taxa legal;
II. De acordo com o disposto nas als. a) e f) do n.º 2 do artº 21º DL n.º 209/2006, de 27 de Outubro,
o INGA e o IFADAP viriam a ser extintos, sendo objecto de fusão, havendo as suas atribuições, com
excepção das atribuições no domínio dos controlos ex-post, sido integradas no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP IP) criado pelo DL n.º 87/2007, de 27 de Março;
III. Como tal, o IFAP IP, enquanto sucessor dos ex-IFADAP e do ex-INGA, é a entidade credora
da dívida exequenda, cujos legítimos interesses e direitos se acham afectados, no processo, pela Decisão reclamada;
IV. De acordo com a Jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal
Constitucional, bem como dos Tribunais Administrativos e Fiscais supra referidos, e em manifesta
oposição com o entendimento do Tribunal a quo, os Contratos de Atribuição de Ajuda celebrados entre
o ex-IFADAP e os respectivos Beneficiários dos subsídios neles mencionados são contratos administrativos e os actos da sua rescisão e/ou modificação unilateral com a consequente ordem de devolução
das quantias correspondentes aos valores dos subsídios tidos por indevidamente recebidos constituem
actos administrativos cuja legalidade é jurisdicionalmente sindicável graciosa e contenciosamente nos
termos prescritos, respectivamente, no CPA e no CPTA;
V. O TC considerou no caso que apreciou, e em que, à semelhança do que sucede nos autos que
estão na origem do presente recurso, contrariamente ao decidido na Sentença ora recorrida, estava em
causa um contrato celebrado no âmbito da gestão de fundos públicos, inserida na actividade de fomento
de interesses públicos através da atribuição de ajudas pelo IFADAP a particulares, tal contrato era
administrativo, desde logo porque na respectiva regulamentação legal e convencional se consagravam
cláusulas exorbitantes. Considerou ainda como sendo decisivo para a consideração como jurídico-administrativa da relação jurídica subjacente ao mesmo o facto de se ter atribuído natureza de título
executivo às certidões de dívida emitidas pelo IFADAP (art. 53º, n.º 1, do DL 81/91 - e 8º, n.º 1, do
DL 311/94);
VI. De resto, que o acto subjacente à instauração da execução fiscal a que respeitam os presentes
autos, constitui, efectivamente, prática de acto administrativo na acepção do artº 120º do CPA, ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo, resulta evidente da simples circunstância de o TC ter considerado
como determinante na consideração do acto de rescisão e determinação da devolução das ajudas como
acto administrativo o facto de estar em causa o exercício de um poder sancionatório e autoritário de
pagamento de determinada quantia, o que decorre igualmente da referida natureza de título executivo
das certidões de dívida. De facto, a dívida exequenda não emerge de incumprimento de contrato, mas
do acto administrativo que determinou o seu pagamento;
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VII. Tratando-se, o acto de rescisão e/ou modificação unilateral de Contrato de Atribuição de Ajuda,
de acto administrativo por força do qual devem ser pagas a pessoa colectiva pública (in casa, ao IFAP
IP) por ordem desta, prestação pecuniária, rege o disposto no artº 155º do Código do Procedimento
Administrativo (CPA), que prescreve que, na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, seguir-se-á o processo de execução Fiscal regulado no Código do Processo Tributário, sendo que, de acordo
com o disposto no n.º 3 do artº 149º do CPA, o cumprimento das obrigações pecuniárias resultantes de
actos administrativos podem ser exigidos pela Administração nos termos do artº 155º, a douta Sentença
ora recorrida está em contradição com estas normas ao considerar que os contratos celebrados pelo
ex-IFADAP não estão subordinadas a normas de direito público, mas direito privado;
VIII. Resulta, assim, ser, a própria lei, no caso o CPA, contrariamente ao entendimento vertido na
Sentença ora recorrida, que determina que a cobrança das quantias devidas por força de tal acto administrativo deva ser efectuada mediante o recurso ao Código de Processo e de Procedimento Tributário
(CPPT) sendo vedada à Administração, a cobrança mediante o recurso às execuções comuns nos termos
previstos no Código de Processo Civil (CPC);
IX. Como tal, fundando-se a dívida exequenda nos presentes autos em prática de acto administrativo
de rescisão e/ou modificação unilateral de Contrato de Atribuição de Ajuda celebrado entre o Instituto
e a Executada e por força do qual esta, por ordem daquele deve devolvê-la, a respectiva cobrança pode
ser efectuada mediante o processo de execução fiscal, conforme o disposto na alínea a) do n.º 2 do
artº 148º do CPPT, ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo, que entendeu estarmos perante um acto
de direito privado e não público ao arrepio do entendimento da jurisprudência administrativa e fiscal;
X. Na verdade, ao contrário do decidido na douta Sentença ora recorrida, tem sido entendimento
da jurisprudência administrativa e fiscal, que a atribuição de um poder com tal conteúdo à Administração constitui um factor determinante para a conclusão pela administratividade dos contratos em causa,
tratando-se manifestamente de um poder outorgado à entidade administrativa, exorbitante do direito
privado e que releva da respectiva supremacia jurídico - pública.
XI. Aliás, na sequência do exposto, na relação constituída no âmbito dos presentes autos, entre o
ex-IFADAP e a beneficiária, de forma contrária à posição assumida pelo Tribunal a quo, 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.
(A este respeito cfr., entre outros, o acórdão citado do Tribunal Constitucional).
XII. Ao proferir a Sentença recorrida unicamente sustentada nos Sumários de 3 Acórdãos do
Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal a quo não teve em consideração, ainda que de forma remota,
a jurisprudência da jurisdição administrativa e fiscal, designadamente a do Supremo Tribunal Administrativo, havendo-a preferido em detrimento desta última;
XIII. Assim, o Tribunal a quo ao decidir o indeferimento da Reclamação que esteve na origem do
presente recurso está em manifesta oposição com as seguintes sentenças e acórdãos:
a) Acórdão do STA, proferido em 2 de Maio de 2000, no âmbito do Proc. n.º 045774, disponível
em www.dgsi.pt
b) Acórdão do STA, proferido em 30 de Janeiro de 2002, no âmbito do Proc. n.º 046135, disponível em www.dgsi.pt
c) Acórdão do STA, proferido em 24 de Junho de 2004, no âmbito do Proc. n.º 01229/03, disponível em www.dgsi.pt
d) Acórdão do STA, proferido em 15 de Maio de 2006, no âmbito do Proc. n.º 0193/06, disponível
em www.dgsi.pt
e) Acórdão do Tribunal Constitucional, proferido em 23 de Março, no âmbito do acórdão
n.º 218/2007, no Proc. n.º 859/03 (disponível in www.tribunalconstitucional.pt/tc)
f) Acórdão da 3ª Secção do Tribunal Constitucional, proferido na Decisão Sumária n.º 37/2008,
proferida no Processo n.º 1069/07 (disponível in www.tribunalconstitucional.pt/tc)
g) Acórdão da secção do contencioso tributário do STA, proferido em 14 de Julho de 2008, no
âmbito do Proc. n.º 0192/08, disponível em www.dgsi.pt
h) Sentença datada de 23/12/2008, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra,
no âmbito do Processo n.º 1029/08.6BECBR, registada em Coimbra;
i) Sentença datada de 20/01/2009, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo
Branco, no âmbito do Processo n.º 540/08.3BECTB, registada em Castelo Branco;
j) Sentença datada de 17/03/2009, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, no
âmbito do Processo n.º 253/09.9BELRA, registada em Leiria;
l) Sentença datada de 03/03/2009, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra,
no âmbito do Processo n.º 44/09.7BECBR, registada em Coimbra;
m) Sentença datada de 25/03/2009, proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, 2. Unidade
Orgânica, no âmbito do Processo n.º 286/09.5BELRS, registada em Lisboa;
n) Sentença datada de 02/04/2009, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, 2.
Unidade Orgânica, no âmbito do Processo n.º 244/09.2BEALM, registada em Almada;
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XIV. Bem, como, com o entendimento de que os contratos de atribuição de ajuda celebrados
entre o IFADAP (ora IFAP) e os respectivos beneficiários dos subsídios nele mencionados, não estão
subordinados a normas de direito público, mas às normas de direito privado, violou, pelo menos, o
disposto nos artºs 120º, 149º e 155º do CPA e 148º e 176º do CPPT, tanto mais que tal forma de extinção
do processo de execução fiscal nem sequer corresponde a nenhuma das formas previstas nesta última
disposição legal;
XV. Consequentemente, a Sentença recorrida deve ser revogada, por oposição manifesta ao entendimento da jurisprudência Administrativa e Fiscal, no sentido de que os contratos de Atribuição de
Ajudas do ex-IFADAP são contratos administrativos e de que o acto de rescisão por incumprimento
do clausulado do contrato e a devolução das ajudas atribuídas, é um acto administrativo, de rescisão
sanção, que traduz precisamente o poder de fiscalização e sancionatório em causa, e que não seria admissível caso o regime do contrato fosse privado (sobre esta questão se pronunciou já, aliás, o Supremo
Tribunal Administrativo, nas doutas sentenças supra melhor referidas, defendendo o entendimento de
que em causa está um contrato administrativo, e, com a rescisão sancionatória, um acto administrativo,
estando subjacente a ambos uma relação jurídico-administrativa);
XVI. Sendo que, o acto de rescisão do contrato celebrado entre o ex-IFADAP e a Executada/beneficiária e respectiva reposição das quantias indevidamente recebidas, é, na acepção do disposto no
artigo 120.º do CPA e conforme jurisprudência administrativa e fiscal supra melhor referenciada, um acto
administrativo, e, como tal a Sentença recorrida, além de revogada, deve ser substituída por outra que
julgue procedente a Reclamação, considerando que o contrato de Atribuição de Ajudas do ex-IFADAP
celebrado com a Executada é um contrato administrativo e que o acto de rescisão por incumprimento
do clausulado do contrato e respectiva devolução das ajudas atribuídas, é um acto administrativo, de
rescisão - sanção, que traduz precisamente o poder de fiscalização e sancionatório em causa, o qual não
seria admissível caso o regime do contrato fosse privado e, consequentemente, ordene o prosseguimento
da execução fiscal oportunamente instaurada.
2- A Fazenda Pública não contra-alegou.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Recorrente: IFAP - Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, I.P.
Objecto: Apurar se a cobrança de dívidas ao IFAP, antigo IFADAP, decorrentes de acto de rescisão
de um contrato de ajuda financeira, é da competência dos respectivos serviços de finanças.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso para o Supremo Tribunal Administrativo previsto no n.º 5 do artigo 280.º do CPPT
exige que a decisão recorrida perfilhe solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito
e na ausência substancial de regulamentação jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou outro
tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior, transitadas em julgado.
Já se encontra documentado nos autos o trânsito em julgado de diversos acórdãos deste tribunal, pelo
que está satisfeito este último requisito legal.
O objecto do recurso reside no facto da decisão recorrida ter julgado improcedente a reclamação
do IFAP da decisão proferida pelo Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de S. Roque do Pico, que
entendendo que o crédito exequendo não era de natureza tributária, procedeu à anulação do processo de
execução fiscal, que visava a cobrança de um crédito da reclamante. Esta decisão está em oposição, entre
outras, com a proferida por este Supremo Tribunal, no recurso 192/08, já transitado em julgado.
As decisões em oposição pronunciaram-se de modo diferente relativamente à possibilidade ou
impossibilidade de utilização do processo de execução fiscal para cobrança dos créditos do extinto
IFADAP, actual IFAP, nos termos do artigo 148, n.º 2, alínea a) do CPPT.
Para decidir esta questão controvertida torna-se necessário apurar, previamente, se os contratos
de ajuda celebrados entre o IFADAP (ora IFAP) e os respectivos beneficiários são ou não contratos
administrativos.
Trata-se de uma questão jurisprudencialmente controversa, porquanto o STJ tem vindo a pronunciar-se no sentido destes contratos serem de direito privado, enquanto o STA se tem pronunciado no sentido
de os mesmos se inserirem numa relação jurídica administrativa.
O tribunal Constitucional no acórdão 218/2007, de 23 de Março, além de ter julgado organicamente
inconstitucional, por violação do artigo 168.º, n.º 1, alínea q), da Constituição da República Portuguesa,
na versão decorrente da revisão de 1989, a norma constante do artigo 53.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 81/91,
de 19 de Fevereiro, que determina a competência dos tribunais civis para as execuções instauradas
pelo IFADAP, organismo pagador das ajudas previstas nesse diploma, também entendeu ter natureza
administrativa a relação jurídica estabelecida entre os particulares e aquele Instituto.
Na verdade aquele Tribunal decidiu que “resulta da revisão constitucional de 1989 que a jurisdição administrativa passou a ser a jurisdição “comum” para o conhecimento de litígios emergentes
de relações jurídicas administrativas: assim, enquanto anteriormente, nos casos em que não resultava
expressamente da lei qual a jurisdição competente para decidir determinada causa, se entendia que eram
competentes os “tribunais judiciais”, depois da revisão constitucional de 1989, não existindo norma
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legal a definir concretamente qual a jurisdição competente, há que indagar qual a natureza da relação
jurídica de que emerge o litígio e, se se concluir que possui natureza administrativa, então impõe-se
o reconhecimento de que competente é a jurisdição administrativa, como jurisdição “comum” para a
apreciação de litígios emergentes de relações jurídicas administrativas.”
O que está aqui em causa é um acto de rescisão pelo IFAP de um contrato de ajuda financeira
celebrado entre si e o executado. Este acto tem sem dúvida a natureza administrativa. Como se refere
no acórdão de 16/10/2003, recurso n.º 47.543, da Secção de Contencioso Administrativo do STA “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”.
Tendo as ajudas em vista a prossecução de interesse público em que o particular aparece a preencher
as condições previamente fixadas pela administração, para a realização desse interesse público, entendemos que o contrato celebrado nesses termos reúne as características de um contrato administrativo.
Aliás, o acto unilateral de rescisão e de determinação de devolução de ajudas do Contrato de
Atribuição de Ajuda, assume a natureza de verdadeiro acto administrativo, na acepção do artigo 120.º
do CPA, quanto mais não seja porque configura o exercício de um poder sancionatório e autoritário de
pagamento de determinada quantia, que tem origem na sua natureza jurídica pública.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem sido unânime em considerar a natureza administrativa
ao acto do IFADAP que ordena a restituição de subsídios. Vão neste sentido os acórdãos de 02/05/2000,
recurso n.º 45774; de 24/06/2004, recurso n.º 1229/03; de 16/05/2006, recurso 193/06; de 31/01/2008,
recurso n.º 727/07; de 13/05/2009, recurso n.º 187/09 e de 25/06/2009, recurso n.º 416/09.
Nestes termos entendemos dever ser dado provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida que deverá ser substituída por outra que julgue procedente a reclamação, em conformidade com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal.
Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
4- A decisão sob recurso tem o seguinte teor integral:
IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, vem apresentar reclamação, nos
termos dos artigos 276º e sgs. do Código de Procedimento e de Processo Tributário, de decisão proferida
pelo Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de São Roque do Pico de 29 de Dezembro de 2008 que,
entendendo que o crédito exequendo não era de natureza tributária, procedeu à anulação do processo
de execução fiscal n.º 2950200601001124, que visava a cobrança de um crédito do reclamante.
Defende este, em suma, que a execução fiscal subjacente à presente reclamação se funda em
certidão de dívida em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 149º e no artigo 155º, ambos
do CPA. Sendo os contratos de atribuição de ajuda celebrados entre o ex-IFADAP e os respectivos
beneficiários dos subsídios neles mencionados contratos administrativos, constituindo os actos da
sua rescisão e/ou modificação unilateral, com a consequente ordem de devolução das quantias correspondentes aos valores dos subsídios tidos por indevidamente recebidos, actos administrativos cuja
legalidade é jurisdicionalmente sindicável graciosa e contenciosamente, nos termos prescritos no CPA
e no Código de Processo nos Tribunais Administrativos, pelo a decisão reclamada enferma do vício de
violação de lei, em infracção ao disposto nos artigos 120º, 149º e 155º do CPA, em conjugação com os
artigos 148º, n.º 2, alínea a), e 162º, alínea c), do CPPT, deve ser revogada e substituída por outra que
ordene a tramitação do processo de execução.
Notificada, a Fazenda Pública pugnou pela não procedência da pretensão do reclamante.
O tribunal é o competente. As partes, com personalidade e capacidade, são legítimas. Não há
nulidades, outras excepções ou questões prévias de que cumpra conhecer neste momento.
O cerne da questão em análise cinge-se à interrogação sobre se os contratos de atribuição de ajuda
celebrados entre o IFADAP (ora IFAP) e os respectivos beneficiários dos subsídios neles mencionados
são ou não contratos administrativos.
Na esteira do defendido na sustentação do despacho reclamado, entendo que os referidos contratos
consubstanciam exercício de actividade privada de concessão de empréstimos, no âmbito da gestão de
uma linha de crédito, não estando subordinada a normas de direito público.
Nesse sentido, se pronunciaram, aliás, os acórdãos que infra se identificam e dos quais se transcreve o respectivo sumário, constante de www.dgsi.pt.
STJ 22.05.2003 (Luís Fonseca)
«1 - Os contratos celebrados entre o recorrente e o IFADAP têm natureza privada, tendo a rescisão
efectuada a natureza de declaração negocial e não de acto administrativo. II- Os tribunais comuns são
os materialmente competentes para conhecer da causa»
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STJ 18.11.2004 (Ferreira Girão)
«Os contratos de atribuição de ajudas pelo IFADAP, ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 797/85,
de 12 de Março, do Conselho das Comunidades Europeias (CCE), são contratos de direito privado».
STJ 8.04.2008 (Sousa Leite)
«I - Sendo definido como contrato administrativo o acordo de vontades pelo qual é constituída,
modificada ou extinta uma relação jurídica administrativa, verifica-se, porém, e desde logo, que o negócio jurídico celebrado, que constitui um contrato de financiamento à agricultura, não se integra no
leque dos contratos administrativos, que, como tais, o legislador designadamente tipificou - arts. 178º
do CPA/91 e 9º do ETAF/84, diplomas vigentes à data da publicação daquele citado DL n.º 31/94.
II – Do diploma estatutário do IFADAP (DL n.º 414/93, de 23-12) resulta que o contrato outorgado
não colhe qualquer enquadramento no exercício, por parte daquele, de qualquer actividade subordinada
às normas de direito público, mas outrossim se inserindo no âmbito da actividade privada pelo mesmo
desenvolvida, no caso presente no domínio da gestão das linhas de crédito aplicadas para o desenvolvimento do sub- sector da pecuária.
III - Como factor adjuvante de que a intervenção do IFADAP nos contratos de atribuição de ajudas
comunitárias (contratos de financiamento) ocorre despojada de qualquer vis autoritas, portanto, em pé
de igualdade com os respectivos beneficiários, ou seja, no puro âmbito do direito privado, decorre do
estatuído no n.º 3 do art. 8º do DL n.º 31/94, onde se dispõe que para as execuções instauradas pelo
IFADAP ao abrigo do presente diploma é sempre competente o foro cível da comarca de Lisboa.
IV - Os contratos de concessão de ajudas comunitárias, celebrados ao abrigo do preceituado, no
DL n.º 31/94, de 05-12, revestem a natureza de contratos de direito privado e não a de contratos de
direito administrativo».
Nos termos do exposto, julgo a pretensão do reclamante improcedente.
Custas pelo reclamante - artigo 446º do Código de Processo Civil.
5.1. O recurso jurisdicional vem interposto nos termos do n.º 5 do artigo 280.º do CPPT no qual se
exige que a decisão recorrida perfilhe “solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito e
na ausência de alteração fundamental de regulamentação jurídica, com mais três sentenças do mesmo
ou outro tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal superior”.
Importa, pois, indagar se acaso se mostra verificada a invocada oposição de julgados tendo em
vista a justificação da admissibilidade do recurso.
Ora, a decisão sob recurso alicerçou a improcedência da reclamação que fora deduzida no entendimento que os contratos de atribuição de ajudas celebrados entre o IFADAP (ora IFAP) e os respectivos beneficiários não se definem como contratos administrativos, antes consubstanciam “exercício
de actividade privada de concessão de empréstimos, no âmbito de gestão de uma linha de crédito, não
estando subordinada a normas de direito público”.
Acontece que, como foi alegado, essa decisão, sendo certo que proferida no mesmo quadro normativo, encontra-se em manifesta oposição com as decisões constantes dos arestos deste STA que o
recorrente identifica nas conclusões da sua alegação, nomeadamente no recurso n.º 192/08, transitado
em julgado, nos quais se entende que os aludidos contratos reúnem as características de contrato administrativo.
Neste contexto, inexiste qualquer obstáculo à admissibilidade do recurso, assim se impondo o
conhecimento do respectivo mérito.
5.2. Como vimos, a questão jurídica que cumpre conhecer no presente recurso jurisdicional consiste em saber se os contratos de atribuição de subsídios celebrados entre o IFADAP (ora IFAP) e os
beneficiários das ajudas são ou não contratos administrativos.
Vejamos, então.
O artigo 178.º do CPA define no seu n.º 1 contrato administrativo como um “acordo de vontades
pelo qual é constituída, modificada ou extinta uma relação jurídica administrativa”, sendo que no seu
n.º 2 logo enumera algumas espécies desses contratos, sem que isso traduza que apenas estes estejam
subordinados à jurisdição administrativa.
Ora, a relação jurídica será de direito público quando “confere poderes de autoridade ou impõe
restrições de interesse público à Administração perante os particulares, ou que atribui direitos ou impõe
deveres públicos aos particulares perante a Administração”-vide Freitas do Amaral, Direito Administrativo, pag. 439/440.
Será, portanto, decisivo para a qualificação de um contrato como administrativo que ele se destine
“à realização de um resultado ou interesse especificamente protegido no ordenamento jurídico, se e
enquanto se trata de uma tarefa assumida por entes da própria colectividade, isto é, de interesses que só
têm protecção específica da lei quando são prosseguidos por entes públicos”- vide Esteves de Oliveira
e outros, Código de Procedimento Administrativo, pág. 811.
Como se deixou expresso no acórdão de 24/04/02, no recurso n.º 48.233 da secção administrativa
deste Tribunal –“os limites do conceito de relação jurídica administrativa são controvertidos, mas são
de considerar nele inseridas as relações que se estabelecem entre a Administração e os particulares em
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que há uma prevalência do interesse público sobre o particular que se traduz na atribuição de poderes
de autoridade àquela ou imposição de deveres públicos a estes (….) Serão, assim, contratos administrativos aqueles que em que o interesse público prosseguido pela Administração Pública prevalecer
sobre os interesses privados em presença, conduzindo a um afastamento do direito privado traduzida
na previsão de situações jurídicas activas ou na imposição de situações jurídicas exorbitantes(…). cfr.
acórdão da mesma secção de 10/04/02, no recurso n.º 30/02.
Como assim, o que encontra respaldo na jurisprudência deste STA e do Tribunal de Conflitos
(acórdão de 9/03/04, processo n.º 4/3), a matriz administrativa do contrato não decorre da mera presença
de um contraente público e de uma qualquer ligação do objecto contrato a finalidades de interesse público que esse ente prossiga, antes exigindo, para além disso, a detecção, caso a caso, a “presença de
marcas de administratividade, de elementos exorbitantes, ou de traços reveladores de uma ambiência
de direito público-vide acórdão de 16/05/06, recurso n.º 163/06 (secção administrativa do STA), o qual
temos vindo a seguir de perto.
Ora, a essa luz, resulta manifesta a natureza administrativa do contrato em causa nos autos.
O contrato celebrado entre o IFADAP (ora, IFAP, IP) e beneficiário das ajudas ocorreu no âmbito da Portaria n.º 195/98 de 24 de Março, a qual consagrou, a nível nacional, o Regulamento (CE)
n.º 2328/91, do Conselho e Regulamento (CE) n.º 5950/97, do Conselho, de 20 de Maio, nos termos
dos quais foi estabelecido, a nível comunitário, o Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal (PAMAF).
Acontece que logo no artigo 4.º dessa Portaria são definidas as condições de acesso às ajudas
comparticipadas pela CE, no artigo 5.º os investimentos elegíveis e no artigo 8.º se deixa expresso que
“as ajudas calculadas nos termos do artigo anterior são concedidas sob a forma de subvenção financeira
a fundo perdido”, o que de todo invalida o entendimento perfilhado na sentença de que “os referidos
contratos consubstanciam exercício de actividade privada de concessão de empréstimos, no âmbito da
gestão de uma linha de crédito, não estando subordinada a normas de direito público”.
Por outra parte, impõe o artigo 26.º que para efeito de concessão de ajudas, os beneficiários devem
comprometer-se a manter a contabilidade a contar da concessão das ajudas, sendo que no artigo 52.º
se prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato no caso de não execução do projecto de
investimento.
Do exposto resulta uma patente prevalência do interesse público prosseguido pela administração
na celebração do contrato para a atribuição das ajudas, a qual se mostra investida de prerrogativas de
autoridade como é o caso da possibilidade de rescisão unilateral do contrato (artigo 52.º) e da imposição
de constrangimentos ao beneficiário (artigo 26.º).
Sendo assim, importa concluir que o contrato em causa, celebrado pelo IFADAP no âmbito de
gestão de fundos públicos, em que são consagradas na sua regulamentação legal cláusulas exorbitantes, inadmissíveis num contrato de direito privado, tendo em vista a prossecução do interesse público
ligado à Modernização Agrícola e Florestal e no qual o beneficiário das ajudas aparece a preencher as
condições previamente fixadas pela Administração, constitui uma relação jurídica administrativa e daí
que se defina como contrato administrativo, ao invés do entendimento perfilhado na decisão recorrida
- cfr. acórdão do Tribunal Constitucional de 23/03/07, proferido no recurso n.º 859/03.
Concluindo, sendo administrativo o contrato de atribuição de subsídios celebrado entre o IFADAP
(ora IFAP) e o respectivo beneficiário, o acto de natureza sancionatória de rescisão desse contrato e de
ordem de reposição dos montantes indevidamente recebidos, enquanto estatuição autoritária aplicadora do direito ao caso, define-se como verdadeiro acto administrativo (vide, entre outros, acórdãos de
2/05/00, 16/10/03, 24/06/04 e de 14/07/08, nos recursos n.ºs 47.543 (Pleno da Secção Administrativa),
45.774, 1229/04 e 192/08, respectivamente.)
Ora, nos termos do artigo 148.º, alínea a) do CPPT podem ser cobrados mediante diante 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, sendo que
a previsão constante do n.º 1 do artigo 155.º do CPA satisfaz a aludida exigência de lei expressa - cfr.
Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 23, anotação 5.ª ao referido artigo 148.º; bem como os acórdãos de 14/11/07, 13/05/09, 20/05/09 e 25/06/09, nos recursos n.ºs 773/07,
187/09, 427/09 e 416/09.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, julgando-se a execução fiscal como meio próprio para a cobrança da dívida exequenda,
Sem custas neste STA, uma vez que o recurso não foi contra-alegado, sendo, todavia, devidas
pela Fazenda Pública na 1.ª instância, com procuradoria de 1/8.
Lisboa, 26 de Agosto de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Madeira dos Santos — Jorge
de Sousa.
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Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
IRS. Manifestações de fortuna. Acto destacável. Acto decidido. Acto resolvido. Métodos
indirectos. Avaliação. Matéria colectável.
Sumário:
I — Da decisão de avaliação da matéria colectável por método indirecto, atinente a
«manifestações de fortuna», cabe recurso para o tribunal tributário, no prazo de
10 dias — nos termos das disposições combinadas do n.º 7 do artigo 89.º-A da
Lei Geral Tributária e do n.º 2 do artigo 146.º-B do Código de Procedimento e
de Processo Tributário.
II — A decisão de avaliação constitui acto destacável do procedimento administrativo,
pelo que se forma caso decidido ou caso resolvido na falta de recurso judicial
dessa decisão, a qual, assim, se consolida na ordem jurídica, não podendo ser
posta em causa na impugnação judicial da liquidação respectiva.
III — Esta construção legal não viola o princípio constitucional da tutela judicial efectiva
dos contribuintes.
Processo n.º 188/09-30.
Recorrente: José Vitorino Torres Pereira de Araújo e mulher.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – José Vitorino Torres Pereira de Araújo e mulher, melhor identificados nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que absolveu a Fazenda Pública
da instância, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) Não decorre do regime legal consagrado na LGT e no CPPT, nomeadamente do artº 89º-A,
n.º 7 (anterior n.º 6) um qualquer impedimento ou obstáculo à impugnação judicial contra liquidação
de IRS efectuada na sequência de avaliação indirecta nos termos do indicado artº 89º-A
B) Decorre, por outro lado e positivamente, do regime legal o carácter garantístico reforçado do
recurso a que se refere o art.º 89º-A n.º 7 (anterior n.º 6), ao possibilitar ao contribuinte que, independentemente da impugnação judicial, obtenha efeito suspensivo sobre a liquidação antes da apreciação
do mesmo
C) A previsão do recurso a que se refere o art.º 89º-A da LGT como único meio processual ao
dispor do contribuinte para reagir contra a decisão de avaliação indirecta nos termos desse preceito
legal e, por antecipação, contra a liquidação que se baseie nessa avaliação não satisfaz as exigências
legais e constitucionais de tutela jurisdicional efectiva do contribuinte, atenta a exiguidade do prazo, a
limitação dos meios de prova e a desnecessidade da constituição de advogado
D) A douta sentença sob recurso interpreta e aplica erradamente o n.º 6 do artº 89º-A da LGT (na
redacção vigente ao tempo dos factos), em conjugação com os artºs 9º, 86º, 95º da LGT, com os artºs 96º,
97º, 99º e 102º do CPPT e com os artºs 20º e 268º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa.
E) A interpretar-se o n.º 7 (anterior n.º 6) do art.º 89º-A da LGT (como o faz a douta sentença sob
recurso), a correspondente norma tem de ter-se com materialmente inconstitucional por violação do
princípio da tutela jurisdicional efectiva.
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 M.P. junto do Tribunal Central Administrativo Norte”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Pelo ofício n.º 47969/0505, de 30 de Maio de 2006, registado com aviso de recepção e destinado à 2ª notificação dos impugnantes, nos termos do n.º 5 do art.º 39º do CPPT, das correcções da
matéria colectável de IRS de 2004 resultantes da acção de inspecção tributária, cujo relatório/conclusões ia junto, os impugnantes foram informados de que “da decisão de avaliação da matéria colectável
pelo método indirecto, cabe recurso para o Tribunal Tributário de 1ª Instância a apresentar no prazo
de 10 dias a contar da assinatura do aviso de recepção que acompanha esta notificação” [fls. 49 do
processo administrativo (P.A.) apenso aos autos];
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B) Correcções essas que resultaram de acção de inspecção tributária em que a Administração Fiscal
recorreu à avaliação indirecta ao abrigo do art.º 89º-A da LGT, com fundamento em “manifestações de
fortuna” por parte dos impugnantes (fls. 26 a 27 e 31 do P.A.);
C) E contra as quais os impugnantes não interpuseram recurso para o tribunal tributário de
1ª instância (fls. 52 do P.A.);
D) Após a frustração de uma primeira tentativa para notificar os impugnantes, foi enviado ao
primeiro impugnante, em 19 de Outubro de 2006, o oficio n.º 1990, registado com aviso de recepção,
com o fim de operar 2ª notificação da liquidação em causa aos impugnantes, mas que seria devolvido
com nota de “não reclamado” (fls. 53 a 62 do P.A.);
E) Liquidação essa que tinha como data limite de pagamento 7 de Dezembro de 2006 (fls. 63 do
P.A.);
F) Em 1 de Março de 2007 foi enviada, por via electrónica, ao Tribunal a petição inicial da presente
impugnação judicial (cfr. “Marca do Dia Electrónica” a fls. 7 dos autos).
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se, tendo a administração tributária procedido à correcção da matéria tributável de IRS, correcções essas que resultaram de
inspecção tributária em que se recorreu à avaliação indirecta, ao abrigo do disposto no artº 89º-A da
LGT, com fundamento em “manifestações de fortuna”, a forma processual para reagir contra o acto de
liquidação é a impugnação judicial ou o recurso para o tribunal tributário de 1ª instância.
Na sentença recorrida, em suma, concluiu-se que era o recurso para os tribunais tributários, “partindo do postulado do legislador racional (art.º 9º do C.C.) e do princípio da legalidade”.
Por sua vez, os recorrentes entendem que a forma adequada para reagir contra o referido acto
de liquidação é a impugnação judicial, já que “não decorre do regime legal consagrado na LGT e no
CPPT, nomeadamente do artº 89º-A, n.º 7 (anterior n.º 6) um qualquer impedimento ou obstáculo à
impugnação judicial contra liquidação de IRS efectuada na sequência de avaliação indirecta nos termos
do indicado artº 89º-A.
Decorre, por outro lado e positivamente, do regime legal o carácter garantístico reforçado do
recurso a que se refere o art.º 89º-A n.º 7 (anterior n.º 6), ao possibilitar ao contribuinte que, independentemente da impugnação judicial, obtenha efeito suspensivo sobre a liquidação antes da apreciação
do mesmo”.
E acrescentam que “a interpretar-se o n.º 7 (anterior n.º 6) do art.º 89º-A da LGT (como o faz a
douta sentença sob recurso), a correspondente norma tem de ter-se com materialmente inconstitucional
por violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva”.
Vejamos se lhes assiste razão.
4 – Esta questão foi, também, apreciada, com ampla fundamentação, no Acórdão desta Secção
do STA de 24/9/08, in rec. n.º 342/08, em que as conclusões são idênticas, no qual interviemos na
qualidade de Adjunto e que, por isso mesmo, vamos passar aqui a transcrever, com as alterações que
se mostrarem pertinentes.
Escreve-se, então, no referido aresto que “o procedimento administrativo de liquidação tributária
tem a sua tramitação própria, a que deve obedecer, mormente para permitir o respeito dos direitos
processuais de todos os intervenientes, mas ainda para salvaguarda do direito à segurança e certeza
jurídica, valor de ordem pública, no qual estão interessadas, não só as partes, mas o Estado também.
É sabido que a liquidação, em sentido estrito, é a última fase do processo administrativo de liquidação
tributária. O procedimento administrativo de liquidação tributária, porém, é constituído por uma série
de actos (complexo de actos), combinados entre si, destinados a obter um resultado jurídico final, ou
seja, o montante do imposto que o contribuinte tem de entregar nos cofres do Estado.
Portanto, a liquidação, hoc sensu, é a fase que se traduz na aplicação da taxa do imposto à matéria
colectável já determinada – cf. a este respeito, por todos, v. g., o acórdão desta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo, de 13-4-1988, na Ciência Técnica e Fiscal n.º 351, p. 511.
É também da própria essência do procedimento administrativo tributário que se pratiquem ao
longo dele actos preparatórios, lógica e cronologicamente interligados e dirigidos à concretização do
acto final de liquidação. Em princípio, tais actos preparatórios, porque não são a decisão final, não
podem ser autonomamente impugnáveis; poderão ser postos em causa, sim, mas aquando da eventual
impugnação que seja feita do acto definitivo (final), de que são antecedente lógico e cronológico. Dado
que o acto administrativo é uma estatuição de autoridade com efeitos externos, compreende-se que não
sejam recorríveis os actos internos (como os pareceres, as comunicações internas dos serviços) e os actos
preparatórios, pois nestes casos não existem efeitos externos ou existem apenas efeitos prodrómicos de
um acto procedimental que só se torna decisório através do acto conclusivo do procedimento – cf. J. J.
Gomes Canotilho, e Vital Moreira, Constituição Anotada, 3.ª edição, 1993, p. 939.
Por regra, o acto de determinação da matéria colectável não é susceptível de impugnação judicial
autónoma, só podendo esse acto ser atacado na impugnação que venha a ser proposta do sequente acto
de liquidação, processo onde poderá ser invocada qualquer ilegalidade ocorrida na fase de determinação
da matéria colectável.
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Hoje, o princípio da impugnação unitária encontra-se formulado no artigo 54.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em que se dispõe como segue: “Salvo quando forem imediatamente
lesivos do direito do contribuinte ou disposição expressa em sentido diferente, não são susceptíveis de
impugnação contenciosa os acto interlocutórios do procedimento, sem prejuízo de poder ser invocada
na impugnação da decisão final qualquer ilegalidade anteriormente cometida” – na senda do que se
encontrava já claramente estabelecido no artigo 89.º do Código de Processo Tributário, e, aliás, havia
já tido acolhimento na redacção que o Decreto-Lei n.º 198/90 de 19-6 tinha dado ao artigo 86.º do
Código do IVA, como, depois, veio a acontecer também na redacção dos artigos 70.º do Código do
IRS, e 55.º do Código do IRC.
Naturalmente, que o princípio da impugnação unitária não se aplicará, quando a determinação da
matéria colectável não der origem à liquidação de qualquer tributo [cf. a alínea b) do n.º 1 do artigo 97.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário], como, por exemplo, no caso de impedir o contribuinte de reagir judicialmente contra um apuramento ilegal de prejuízos, reportáveis nos lucros dos
seis anos seguintes nos termos do artigo 47.º do Código do IRC, violando-se assim a garantia a uma
tutela jurisdicional efectiva consagrada no artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa
– cf. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2.ª edição, Almedina, 2003, pp. 359 e 360.
Não obstante o seu carácter preparatório, permite-se, no entanto, que tais actos de determinação
da matéria colectável possam ser autonomamente impugnáveis, sempre que entre eles e o acto final
haja uma relação de evidente prejudicialidade. É na inevitável relação de prejudicialidade entre o acto
preparatório (acto prejudicial) e o acto de liquidação (acto prejudicado) que reside a explicação para
que tal acto, embora preparatório, se autonomize e destaque (acto destacável) e seja, por si só, e autonomamente impugnável – cf., por todos, Alberto Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário,
págs. 140 a 191; e Américo Braz Carlos, Os Actos Preparatórios de Fixação do Rendimento Colectável,
sua Impugnabilidade Contenciosa, na Revista Fisco n.ºs 12/13, p. 20.
Diz Alberto Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 243 e ss., que a lei fixou entre
os dois actos um regime de prejudicialidade, cujas notas essenciais são as seguintes: sendo o acto autonomamente impugnável, quer o contribuinte, quer a Fazenda Pública têm legitimidade para interpor
recurso do acto de determinação da matéria colectável; em relação à determinação da matéria colectável
ocorre preclusão processual, uma vez que tal matéria não pode voltar a ser apreciada no procedimento
administrativo de liquidação; e, se o acto não for oportunamente impugnado, o valor tributável torna-se
definitivo, com força de caso decidido ou caso resolvido.
O princípio da inimpugnabilidade dos actos preparatórios cede perante o seu especial recorte
– como diz Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo, I, p. 244 e ss.; cf. também Freitas do
Amaral, Curso de Direito Administrativo, I, p. 644 e ss..
Nos termos do n.º 7 do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária, sobre “Manifestações de fortuna e
outros acréscimos patrimoniais não justificados”, «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».
E o n.º 8 do mesmo artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária acrescenta que «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». [Aliás, o n.º 5 deste artigo 146.º-B do Código de Procedimento e de Processo Tributário diz, ele próprio também, que «As regras dos números
precedentes aplicam-se, com as necessárias adaptações, ao recurso previsto no artigo 89.º-A da Lei
Geral Tributária»].
Sob a epígrafe “Tramitação do recurso interposto pelo contribuinte”, o apontado artigo 146.º-B
do Código de Procedimento e de Processo Tributário preceitua que «O contribuinte (…) deve justificar
sumariamente as razões da sua discordância em requerimento apresentado no tribunal tributário de
1.ª instância da área do seu domicílio fiscal» [n.º 1]; que «A petição referida no número anterior deve
ser apresentada no prazo de 10 dias a contar da data em que foi notificado da decisão (…)» [n.º 2]; e
que «A petição referida no número anterior não obedece a formalidade especial, não tem de ser subscrita por advogado e deve ser acompanhada dos respectivos elementos de prova, que devem revestir
natureza exclusivamente documental» [n.º 3].
Portanto – não sendo aplicável o procedimento constante dos artigos 91.º e seguintes à decisão de
avaliação da matéria colectável pelo método indirecto, por “Manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados”, constante do artigo 89.º-A da Lei Geral Tributária, de acordo com
o n.º 7 do mesmo artigo 89.º-A –, o sujeito passivo, em tal situação, não tem a faculdade de «solicitar
a revisão da matéria tributável fixada», nos termos do n.º 1 do dito artigo 91.º da Lei Geral Tributária.
Mas, em contrapartida, o contribuinte goza da faculdade de «recurso para o tribunal tributário»,
para impugnação da «decisão de avaliação da matéria colectável», por meio de «petição (…) apresentada no prazo de 10 dias a contar da data em que foi notificado da decisão (…)».
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Assim, a decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto do artigo 89.º-A da
Lei Geral Tributária constitui acto que, embora preparatório da liquidação (em sentido estrito), assume
a natureza de acto prejudicial ou acto destacável pois que, desde logo, define uma situação jurídica,
inserindo-se nas relações inter-subjectivas e condicionando irremediavelmente a decisão final.
Como assim, é tal decisão de avaliação da matéria colectável, desde logo, susceptível de «recurso
para o tribunal tributário», constituindo-se sobre a questão, e na falta desse «recurso», caso decidido ou
caso resolvido, de efeitos similares aos do caso julgado judiciário, consolidando-se a decisão na ordem
jurídica, pese embora as ilegalidades de que porventura enfermasse, determinantes da sua anulabilidade
(actos meramente anuláveis) – conforme, aliás, é o entendimento da jurisprudência reiterada e pacífica
do Supremo Tribunal Administrativo.
Ora, no caso sub judicio, a impugnação judicial vem deduzida da «liquidação adicional de IRS
n.º 20065003650170, emitida pelo Serviço de Finanças de Santo Tirso, referente ao ano de 2004, no
valor de 31.648,36 euros».
Os impugnantes, ora recorrentes, concluem que não existe «qualquer impedimento ou obstáculo à
impugnação judicial contra liquidação de IRS efectuada na sequência de avaliação indirecta nos termos
do indicado art.º 89.º-A».
E concluem bem.
Na verdade, a liquidação pode ser impugnada com fundamento em «qualquer ilegalidade».
Acontece, porém, que a questão (prejudicial) do valor da matéria colectável tem autonomia na presente
situação. Com efeito, e como decorre do regime legal e da doutrina acima apontados, a decisão de avaliação da matéria colectável, porque se trata de um acto destacável, volve-se em caso decidido ou caso
resolvido, se não for atacada por meio de «recurso para o tribunal tributário», como no caso não foi”.
5 – Alegam, ainda os recorrentes que a interpretar-se o n.º 7 (anterior n.º 6) do art.º 89º-A da LGT
(como o faz a douta sentença sob recurso), a correspondente norma tem de ter-se com materialmente
inconstitucional por violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva.
Todavia e desde logo, não indicam, na sua motivação do recurso, quais as razões em que fundamentam essa inconstitucionalidade.
E tanto bastaria para improceder a conclusão E).
De qualquer forma, sempre acrescentaremos que esta construção legal não afasta o princípio
constitucional da tutela judicial efectiva dos contribuintes.
Com efeito, o contribuinte tem ao seu dispor meio processual adequado para reagir contra o acto
de liquidação. Só que, no caso, não é, pelas razões supra apontadas, a impugnação judicial, mas o
recurso para os tribunais tributários, a deduzir no prazo para o efeito fixado no n.º 2 do artº 146º-B do
CPPT, ex vi do disposto no seu n.º 5.
6 – Por último, não há que colocar agora a questão da convolação da presente impugnação judicial
em recurso para o tribunal tributário, uma vez que a mesma foi já decidida pelo tribunal recorrido de
forma definitiva e não faz parte do objecto do presente recurso, pelo que, quanto a ela, se constituiu,
assim, caso julgado.
7 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, solidariamente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Impugnação Judicial. Avaliação indirecta. Artigo 89.º-A da LGT. Caso julgado.
Sumário:
I — Não ocorre nulidade da sentença por omissão de pronúncia (artigos 125.º n.º 1 do
CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC) se o conhecimento do mérito da impugnação ficou prejudicado pela decisão do tribunal “a quo” no sentido da existência
de erro na forma de processo, insusceptível de convolação sob pena de violação
do caso julgado (artigo 660.º, n.º 2, primeira parte, do CPC, aplicável ex vi da
alínea e) do artigo 2.º do CPPT).
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II — Não é inconstitucional a interpretação segundo a qual a impugnação judicial de
liquidação adicional de IRS não pode ter por fundamento a decisão de avaliação
da matéria tributável por “sinais exteriores de riqueza”, pois que a lei prevê a
impugnabilidade directa e autónoma desta decisão através de recurso com efeito
suspensivo e onde a prova testemunhal se deve ter como aceite quando necessária
à demonstração dos factos.
Processo n.º: 334/09-30.
Recorrente: João Carlos Ramos Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
— Relatório 1 — João Carlos Ramos Silva, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, de 31 de Julho de 2008, que, julgando verificado erro na forma de processo insusceptível de convolação, anulou todo o processado e absolveu a
Fazenda Pública da instância no processo de impugnação por si deduzido contra a liquidação de IRS
do ano de 2003, no valor de €33,090,73, para o que apresentou as conclusões seguintes:
1 — O Tribunal “a quo” deveria ter-se pronunciado sobre a impugnação judicial apresentada,
pois,
2 — O Director Geral dos Impostos ao quantificar o rendimento na sua globalidade feriu no seu
despacho o estabelecido nos seguintes artigos da LGT:
a) Artigo 4.º - Pressupostos dos tributos, n.º 1,
b) Artigo 5.º - Fins da tributação, n.º 2,
c) Artigo 55.º - Princípios do procedimento tributário,
d) Artigo 58.º - Princípio do inquisitório, e
3 — E ainda, no tocante à CRP o artigo 266.º - Princípios Fundamentais da Administração
Pública
4 — O recorrente fez ao longo da impugnação prova cabal de que “…correspondem à realidade
os rendimentos declarados e de que é outra a fonte …ou o acréscimo de património ou …”.
5 — Só não o fez no tocante à verba de 27.000 €, para a qual requereu a prova testemunhal, só
possível em sede de Impugnação Judicial;
6 — O recurso do n.º 7 do 89.º da LGT não configura uma plena e correcta impugnação judicial,
como a prevista nos artigos 99.º e seguintes do CPPT;
7 — O recurso referido não se encontra sujeito a qualquer formalidade especial, contrariamente
à Impugnação judicial, cujas formalidades a cumprir, entre outras, encontram-se previstas no art. 108
do CPPT;
8 — Não necessita de ser subscrito por um profissional do foro, um advogado, ou seja, prescinde
dos conhecimentos técnicos imprescindíveis a uma apresentação duma impugnação judicial perante
um Tribunal Tributário;
9 — Tem de ser interposto no curtíssimo prazo de 10 dias, contrariamente ao prazo previsto para
a impugnação judicial, estipulado no artigo 102.º do CPPT, que determina um prazo de 90 dias;
10 — E principalmente, pela gravosa limitação dos meios de prova, à prova meramente documental, excluindo expressamente a prova rainha do direito português, a prova testemunhal;
11 — A prova testemunhal é sempre admissível em todos os casos sendo inconstitucional o disposto
no art. 146-B do CPPT, na parte em que dispõe: —[...], que devem revestir natureza exclusivamente
documental”, dado que viola o disposto nos artigos 112.º, 13.º, 18.º e 20.º da CRP;
12 — A limitação ao direito de defesa dos contribuintes previsto neste procedimento tributário do
artigo 89.º-A da LGT, que limita a prova documental, vai expressamente contra os direitos, liberdades
e garantias e os princípios gerais de direito, por redução abusiva da defesa dos particulares, sendo
por isso inconstitucional, o que desde já se invoca, por derrogação directa dos dispositivos contidos
na CRP
13 — Já foi declarado inconstitucional a norma constante da parte final do n.º 3 do artigo 146. -B
do Código de Processo e do Procedimento Tributário, que limita a prova à prova documental.
Face ao exposto, nestes termos e nos mais de Direito aplicáveis, requer a V.as Ex.as se dignem
mandar revogar a sentença, sendo a mesma declarada nula, por omissão de pronúncia, nos termos
do n.º 1 do artigo 125.º do CPPT e 668.º do CPC (neste sentido vejam-se os acórdãos do Supremo
Tribunal Administrativo n.os 01032/07, de 16-04.2008 e 0711/07, de 24-01-2008), assim se fazendo a
costumada JUSTIÇA
2 — Não foram apresentadas contra-alegações.
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3 — O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se no sentido de que o recurso
merece provimento, face ao pedido formulado de revogação da sentença, devendo a decisão impugnada
ser revogada e substituída por acórdão declaratório da improcedência da impugnação judicial.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
— Fundamentação —
4 — Questões a decidir
Importa verificar, em primeiro lugar, da alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida, por
não ter apreciado em sede de impugnação do pedido do impugnante.
Improcedendo a alegada omissão de pronúncia, haverá que julgar se merece censura o decidido,
quanto ao erro na forma de processo, determinante da absolvição da instância da Fazenda Pública.
5 — Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) Foi efectuada ao impugnante a liquidação de IRS do ano de 2003, no montante de € 33.090,73.
B) A liquidação mencionada na alínea anterior resultou da fixação do rendimento tributável do
impugnante em sede de IRS do ano de 2003, nos termos do artigo 89.º-A da LGT.
C) Correu termos no presente tribunal o processo n.º 667/06.6 BEALM, julgado improcedente por
sentença transitada em julgado em 06/09/2006, relativamente à decisão de fixação dos rendimentos
tributáveis do ano de 2003, nos termos do artigo 89.º-A da LGT.
6 — Apreciando.
6.1 — Da alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida
Na conclusão final das suas alegações de recurso (a fls. 109 dos autos e supra transcrita) o recorrente pede a este Tribunal que a mesma seja declarada nula, por omissão de pronúncia, nos termos do
n.º 1 do artigo 125.º do CPPT e 668.º do CPC, porque, alegadamente, o Tribunal —a quo— deveria
ter-se pronunciado sobre a impugnação judicial apresentada (cf. a conclusão n.º 1 das alegações de
recurso), o que não fez pois julgou verificar-se erro na forma de processo, insusceptível de convolação, sob pena de violação do caso julgado, pelo que anulou todo o processado e absolveu o réu da
instância, nos termos do artigo 288.º, n.º 1 alínea b) do Código de Processo Civil aplicável ex vi do
artigo 2.º alínea e) do Código de procedimento e de processo Tributário (cf. a sentença recorrida, a
fls. 90 e 91 dos autos).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer a fls. 116 e 117
dos autos, defende que não ocorre a nulidade invocada, pois que na economia do discurso jurídico da
sentença a questão da apreciação da impugnação judicial ficou prejudicada pela consideração de que
o sujeito passivo tinha incorrido em erro na forma de processo, ao deduzir impugnação judicial contra
o acto de liquidação (artigo 660.º n.º 2 CPC/artigo 2.º alínea e) CPPT).
Vejamos.
Dispõe a parte final do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(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 artigo 660.º do
Código de Processo Civil (CPC), ex vi da alínea e) do artigo 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”.
No caso dos autos, a Meritíssima Juíza “a quo” considerou verificar-se erro na forma de processo,
insusceptível de convolação sob pena de violação do caso julgado, atendendo a que a decisão de fixação
do rendimento tributável com base na manifestação de fortuna (ano 2003) foi já objecto de recurso [...],
com sentença transitada em julgado, que julgou improcedente a acção, e que, estando ultrapassada a
fase liminar, haveria, não que indeferir a petição inicial, mas 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. sentença
recorrida, a fls. 90 e 91 dos autos).
Ora, dispõe o n.º 1 do artigo 288.º do CPC (aplicável ex vi do artigo 2.º alínea e) do CPPT), que,
nos casos previstos nas suas alíneas, designadamente quando anule todo o processado (cf. a alínea b)
do n.º 1), o juiz deve abster-se de conhecer o pedido, pois que a nulidade de todo o processo (como,
aliás, o caso julgado) constitui excepção dilatória (cf. a alínea b) do artigo 494.º do CPC) e estas obstam,
precisamente, a que o tribunal conheça do mérito da causa (cf. o n.º 2 do artigo 493.º do CPC).
Assim julgando, a sentença recorrida não deixou de conhecer nenhuma questão a cujo conhecimento estivesse adstrita, antes o não conhecimento da impugnação foi consequência necessária da
decisão que tomou quanto à existência de erro na forma de processo insusceptível de ser convolado
(cf. a parte final do n.º 2 do artigo 660.º do CPC).
Improcede, deste modo, a pretensão do recorrente quanto a ver declarada a nulidade da sentença
por omissão de pronúncia.
6.2 — Da inimpugnabilidade da liquidação com fundamento em errónea quantificação da matéria
tributável por recurso a sinais exteriores de riqueza nos termos do artigo 89.º-A n.º 4 da LGT
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Alega o recorrente que o tribunal “a quo” devia ter-se pronunciado sobre a impugnação judicial
que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRS relativo ao ano de 2003, com fundamento na
errónea quantificação do sinal exterior de riqueza, pois que embora a decisão do rendimento tributável com base na manifestação de fortuna tenha sido objecto de recurso, com decisão transitada em
julgado, que julgou improcedente a acção, o facto deste recurso não se encontrar sujeito a qualquer
formalidade especial nem ter de ser subscrito por advogado, o facto de ter de ser interposto no curtíssimo prazo de 10 dias e principalmente pela gravosa limitação dos meios de prova à prova meramente
documental, excluindo expressamente a prova rainha do direito português, a prova testemunhal, que
se alega ser fundamental para demonstração do valor de 27.000 €, obrigaria o tribunal a dela conhecer
(cf. os números 1, 12 a 15, 26 e 27 das suas alegações de recurso a fls. 103 a 109 dos autos e respectivas
conclusões números 1,6, 7, 8, 9 e 10 supra transcritas).
A sentença recorrida considerou não dever conhecer da impugnação por entender verificar-se erro
na forma de processo, fundamentante da decisão de anulação do processo e de absolvição da Fazenda
Pública da instância nos termos do artigo 288.º, n.º 1 alínea b) do CPC (cf. sentença recorrida a fls. 91
dos autos).
Vejamos.
Ao contrário do decidido, não se afigura haver erro na forma de processo, pois que o acto sindicado é o acto de liquidação adicional de IRS referente a 2003 e a impugnação é deduzida nos termos
do artigo 102.º e seguintes do CPPT (cf. o intróito da petição de impugnação, a fls. 2 dos autos), ou
seja, tendo como objecto acto de liquidação de imposto.
Dito isto, não se conclua, porém, que o mérito da impugnação devesse ter sido apreciado, pois
que sendo o seu único fundamento a errónea quantificação do sinal exterior de riqueza (nos termos do
n.º 4 do artigo 89.º-A da LGT), fundamento este que fora já apreciado no recurso judicial nos termos
do artigo 89.º-A n.º 7 da LGT, no qual fora proferida sentença transitada em julgado no sentido da improcedência do recurso (cf. a alínea C) do probatório supra transcrito), não poderia o Tribunal “a quo”
reeditar a discussão da questão pois que sobre ela havia já caso julgado, determinante da abstenção
do conhecimento do pedido e da absolvição da instância da Fazenda Pública, nos termos conjugados
dos artigos 288.º, n.º 1, alínea e), 493.º, n.º 2 e 494.º, alínea i) do CPC, aplicáveis ex vi da alínea e) do
artigo 2.º do CPPT.
É certo que, como alega o recorrente, o recurso do n.º 7 do artigo 89.º da LGT não configura
uma plena e correcta impugnação judicial (cf. o n.º 11 das suas alegações de recurso, a fls. 104 dos
autos), desde logo porque não tem por objecto o acto final do procedimento (o acto de liquidação do
imposto) mas a própria decisão de fixação da matéria tributável, configurando-se antes como um “acto
destacável” desse procedimento cuja impugnabilidade directa e autónoma está legalmente prevista (cf.
os números 7 e 8 do artigo 89.º-A da LGT e o artigo 146.º-B do CPPT), constituindo-se assim como
uma excepção legal ao princípio da impugnação unitária consagrado no artigo 54.º do CPPT, bem
como à possibilidade de na impugnação judicial da liquidação subsequente àquela decisão voltar a ser
invocado como fundamento a ilegalidade derivada da “errónea quantificação da matéria tributável”
resultante de sinais exteriores de riqueza nos termos do artigo 89.º-A n.º 4 da LGT”, pois que a não ser
assim haveria necessariamente o risco de julgados contraditórios, que o instituto do caso julgado visa
prevenir em prol da certeza do Direito.
Tem razão o recorrente quando se insurge relativamente à limitação dos meios de prova admissíveis
naquele recurso aos de “natureza exclusivamente documental” (cfr, a parte final do n.º 3 do artigo 146.
º-B do CPPT), limitação esta que pode ser inconstitucional nos casos em que os factos demonstrativos
da veracidade do declarado ou de que é outra a origem da “manifestação de fortuna” não podem ser
demonstrados senão através de prova sem aquela natureza, como já decidiu quer o Tribunal Constitucional (cf. o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 646/2006, de 28 de Novembro) quer este Tribunal
(cf. o Acórdão de 7 de Novembro de 2007, rec. n.º 590/07). Havia, contudo, o recorrente de ter reagido
naquele recurso, e não na impugnação que está na origem dos presentes autos, contra tal limitação de
prova, não lhe sendo igualmente lícito pretender poder deduzir impugnação com base em fundamento
já apreciado em meio próprio, em razão de limitação de prova existente no recurso.
Nem se diga, como alegado, que o recurso previsto do n.º 7 do artigo 89.º-A da LGT mais se
assemelha ao procedimento de revisão da matéria colectável previsto no artigo 91.º da LGT (cf. o
n.º 11 das alegações do recorrente, a fls. 104 dos autos), pois que este, ao contrário daquele, é um mero
procedimento administrativo embora de carácter sui generis e o recurso previsto nos números 7 e 8 do
artigo 89.º-A da LGT é um meio judicial, que convoca a intervenção e decisão de um Tribunal, que se
impõem aos demais quando nele é proferida decisão transitada em julgado.
A não sujeição a formalidades especiais, o prazo curto para a sua interposição, a desnecessidade
(que não a proibição) de constituição de advogado, as limitações à prova, mas também, claramente em
favor do contribuinte, o seu efeito suspensivo independentemente da prestação de garantia (artigo 87.º-A
n.º 7 da LGT) e o seu carácter urgente, são aspectos do regime daquele recurso que procuram um justo
equilíbrio entre a tutela do contribuinte e a dos interesses da Administração fiscal, não sendo ofensivos
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dos direitos, liberdades e garantias, por redução abusiva da defesa dos particulares (cf. a conclusão
12 das alegações de recurso, supra transcrita), salvo nos casos em que da limitação de prova resulte a
impossibilidade de demonstração dos factos justificativos da “manifestação de fortuna”, que, contudo,
deveria ter sido arguida no processo próprio e não neste, onde tal limitação inexiste.
Improcede, pelo exposto, a pretensão do recorrente.
— Decisão 7 — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e, com a presente fundamentação,
confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale —Miranda de Pacheco.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Prazo de impugnação. Termo do prazo de pagamento voluntário.
Fixação.
Sumário:
Fixado pela “ICP-ANACOM”, nos termos do artigo 35.º Decreto-Lei n.º 320/88, de
14 de Setembro, «o dia 28.02.1994 como data limite para o pagamento da factura»,
é tempestiva a impugnação da liquidação, deduzida no dia 30.05.1994 (dentro de
90 dias a partir do termo do prazo para pagamento voluntário).
Processo n.º 344/09-30.
Recorrente: TVI – Televisão Independente, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
1.1 “TVI-Televisão Independente, SA” recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo
Sul que, concedendo provimento a recurso interposto pelo ICP-ANACOM de sentença proferida pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra
liquidação de taxa de utilização do espectro radioeléctrico (2.º semestre 1993) efectuada pelo ICP, com
fundamento na caducidade do direito de impugnação judicial.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Nos termos do artigo 123.º do CPT, a impugnação da liquidação pode ser apresentada no prazo
de 90 dias a contar do término do prazo de pagamento voluntário e foi isso que sucedeu nos presentes
autos pois a impugnação judicial foi apresentada, no ICP, em 30/05/1994, exactamente 90 dias após o
término do prazo de pagamento;
2. O art. 22º/2 do CPT não tem aqui aplicação pois a sua rácio é garantística e não deve ser interpretado num sentido prejudicial ao particular conduzindo a um prazo mais desfavorável;
3. Inexiste, pois, qualquer caducidade do direito de impugnar não só pelos motivos acima expostos mas também porque para efeitos do n.º 2 do artigo 35.º Decreto-Lei 320/88, de 14 de Setembro as
taxas podem ser pagas voluntariamente sem que haja pagamento coercivo caso esse pagamento inclua
o pagamento de sobretaxa e dentro do prazo fixado para a sobretaxa;
4. Nesse caso, nunca foi fixada qualquer sobretaxa, pelo que se terá que concluir que ainda se
estava no âmbito do prazo para pagamento voluntário quando se apresentou a impugnação;
5. Entender de modo diverso equivale a violar o n.º 2 do artigo 35.º Decreto-Lei 320/88 e, bem
assim o disposto no artigo 123.º do CPT uma vez que até ao fim do prazo para pagar as taxas com as
sobretaxas estamos em tempo de pagamento voluntário não sendo legítimo instaurar qualquer procedimento para pagamento coercivo;
6. Caso se entenda como ilegal, e consequentemente nulo, por violação art. 108º CPT, a alteração
do prazo para pagamento voluntário operada por via de despacho do ICP, o mesmo se dirá da própria
notificação originária na medida em que ao fixar esse mesmo prazo para 26 de Janeiro não cumpre o
referido dispositivo;
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7. Dado que da aprovação da portaria que estabelece o tarifário em que se baseou a liquidação,
que se sucedeu a 29 de Dezembro de 1993, até 26 de Janeiro não distam 30 dias ou se julga procedente
o argumento expedido em 6) ou é forçoso concluir-se que a liquidação é anterior à portaria carecendo
aí de base legal, logo violando o p. da tipicidade e portanto devendo ser considerada nula.
8. Acresce ainda referir sobre esta questão que dos documentos de liquidação a factura reproduzida nesses autos - não consta qualquer menção aos meios de defesa ou ao prazo para reagir contra a
liquidação notificada;
9. Mesmo depois de pedir a fundamentação do acto de liquidação por meio de certidão, o ICP nada
disse relativamente aos meios de defesa e prazos para os exercer, pelo que a liquidação não poderia
ter produzido quaisquer efeitos por ter sido mal notificada em clara ofensa ao disposto no artigo 64.º
n.º 1 do Código de Processo Tributário, norma actualmente constante do artigo 36.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário;
10. A Recorrente, entendeu face ao comunicado, primeiro na factura de liquidação - que previa
a possibilidade de pagamento voluntário até à liquidação das sobretaxas inclusive - e, depois, com a
prorrogação expressa do prazo de pagamento, para mais, sem liquidação de sobretaxas, que estava
perfeitamente em prazo para pagamento voluntário pelo que entendeu estar a contar bem o prazo a que
se alude no 120.º do CPT que apenas se conta a partir do “termo do prazo de pagamento voluntário”,
ou seja, a partir do início da possibilidade de se iniciar o procedimento para pagamento coercivo;
11. Só por isso a impugnação tinha que ter-se por tempestiva dada a ineficácia da notificação da
liquidação;
12. E que não se diga que a prorrogação do prazo para pagamento foi ilegal por violação do
princípio da indisponibilidade dos créditos tributários e por violação das normas legais onde constam
previstos os prazos de pagamento voluntário;
13. Houve uma prorrogação do prazo de pagamento voluntário mas tal facto não significa por si só
que houvesse por isso uma disponibilidade dos créditos tributários; está-se apenas a falar de garantias
dos contribuintes e para estas não há qualquer limite que obste ao alargamento de garantias;
14. A TVI não foi privilegiada face a outros e nem o procedimento foi excepcional, pelo menos
por sua culpa ou iniciativa não o foi;
15. A verdade é que a Recorrente confiou na actuação da Administração e tendo sido prorrogado
o prazo de pagamento e nunca tendo sido notificada a Recorrente de mais coisa nenhuma - nem sequer
dos seus meios de defesa como se impunha na lei - a TVI, de boa fé, interpretou a lei e contou o prazo
de impugnação desde o termo do prazo fixado para pagamento voluntário;
16. Se é de noventa dias o prazo de impugnação, se o mesmo se conta nos termos da lei desde o
termo do prazo de pagamento voluntário, se esse prazo é alterado, e se nada é dito quanto às garantias de
defesa, não será legítimo apresentar a impugnação nos noventa dias que se seguem ao novo prazo?
17. No pior cenário, que será o da ilegalidade da prorrogação, ter-se-á que admitir que se tratou
de um erro da Administração que, como é evidente, não pode prejudicar a Recorrente sob pena de um
venire contra factum proprium e sob pena de a confiança depositada na conduta da Administração se
quedar desprotegida;
18. Não é de aceitar que um erro imputável à Administração se voltasse contra o interessado,
impossibilitando-o de aceder atempadamente à via contenciosa, e muito menos que a própria administração se servisse desse erro para com base nele rejeitar a impugnação apresentada;
19. Motivos imperiosos de protecção de confiança motivam a atribuição de efeitos putativos,
quer por via da aplicação do art. 134º do CPA, quer por efeito das normas constitucionais apontadas
no ponto 20), ao acto administrativo em crise;
20. No caso de se julgar intempestiva a impugnação originadora dos presentes autos irá ofender-se
os artigos 36.º n.º 1 e 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário e 123.º do Código do Procedimento Administrativo ou o antigo artigo 64.º do Código de Processo Tributário e ofende ainda os
artigos 6.º A do Código de Procedimento Administrativo, os artigos 55.º e 59.º da Lei Geral Tributária,
e os artigos 266.º e 268º da Constituição da República Portuguesa. De forma claramente atentatória
do direito à fundamentação, e da boa fé ficará prejudicado o acesso à justiça por parte da Recorrente!;
21. A ora Recorrente alegou, desde logo, que existia uma clara violação de vários princípios
constitucionalmente previstos, a saber, o princípio da Igualdade, previsto no art. 13º da Constituição da
República Portuguesa, adiante CRP, princípio da legalidade e imparcialidade da administração pública,
previstos no art. 266º n.º 2 da CRP;
22. Em termos gerais de Direito Administrativo, a violação de princípios constitucionais, constituem violação de lei, sendo, em regra geral, de acordo com o art. 135º do CPA, anuláveis caso outra
sanção não esteja prevista mas são nulos, de acordo com o disposto no art. 133º n.º 2 alínea d), os actos
que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental;
23. A partir da entrada em vigor da Constituição de 1976, começou a defender-se a aplicação
de nulidade aos actos administrativos ofensivos de direitos, liberdades e garantias, quer com base na
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vinculação da Administração em matéria de direitos, liberdades e garantias (artigo 18º e 267, n.º 2, na
redacção inicial), quer com fundamento no âmbito do direito de resistência;
24. Após esta abertura legislativa, a jurisprudência tem considerado que cabe dentro da previsão do
art. 133º n.º 2 alínea d) do CPA, merecendo assim o desvalor de nulidade, o acto violador dos direitos
liberdades e garantias do Título II da parte 1 da Constituição, bem como os direitos de carácter análogo
àqueles, espalhados pela Constituição (Direitos fora do “catálogo”), ou mesmo que se encontrem fora
da Constituição, com assento em norma de direito internacional ou em lei ordinária;
25. Há depois que avaliar se os actos impugnados ofendem o conteúdo essencial do direito fundamental, tendo de fazer-se uma análise casuística para descortinar o que é o conteúdo essencial do
direito fundamental em causa;
26. A jurisprudência tem entendido ainda que os actos que ofendam garantias dos cidadãos resultantes dos princípios constitucionais da igualdade, proporcionalidade, justiça e imparcialidade, geram
também nulidade quando a ofensa seja grave ou grosseira;
27. A violação de princípios que foi alegada pela Impugnante desde o início da sua impugnação
inicial gera nulidade e não mera anulabilidade e estando em causa a nulidade do acto administrativo, a
presente impugnação terá sempre que ser considerada tempestiva à luz do disposto no art. 123º do CPT;
28. Na exposição dos factos e direito feita na p.i. a Recorrente deixou bem claro que a Portaria
em causa nos autos era ilegal, sendo consequentemente ilegal a taxa aplicada à TVI;
29. É uma violação grosseira ao princípio da legalidade, na sua vertente da tipicidade, dado que
a taxa em questão não preencheu os elementos constitucionalmente exigidos, assentes na exigência
clara da legalidade;
30. Acresce que o ICP violou simultaneamente dois princípios fundamentais de forma grosseira,
despropositada e ilegal: o princípio da igualdade e da imparcialidade;
31. E tal ficou bem explícito, na p.i e ao longo do processo que foi inadequadamente aplicada uma
taxa mais gravosa à TVI do que a aplicada à TDP por serviços tecnicamente idênticos;
32. No caso em apreço, para além de uma grosseira e despropositada desigualdade de tratamento
entre a TVI e a TDP, ao aplicar e liquidar a taxa em apreço o ICP violou o Direito da Igualdade em
variadas vertentes: não houve igualdade na aplicação de direito, e não houve igualdade perante os
encargos públicos, no caso taxas;
33. No que concerne à aplicação do direito, o ICP, como acima se mencionou, aplicou taxas diferentes - substancialmente mais gravosas - a situações tecnicamente idênticas, sendo que rigorosamente
nada, no plano técnico, distingue os feixes hertzianos afectos à rede da TDP (Portugal Telecom, SA.),
dos afectos à rede da TVI;
34. Nada distingue, no plano técnico, a operação técnica de transporte de sinal da TVI da operação
técnica de transporte de sinal da SIC ou RTP pela TDP/Portugal Telecom, S.A.;
35. Nada distingue, a nível técnico, o objecto do transporte por uma ou outra: sinal de televisão;
36. Não existem distinções a nível dos encargos, em abstracto, de fiscalização radioeléctrica;
37. Não existe qualquer justificação, neste caso, para a aplicação desigual do direito - no caso de
regulamento de taxa - dado que as situações em apreço são, como se demonstrou iguais;
38. O que se disse quanto à aplicação desigual dos direitos aplica-se também à desigualdade
perante encargos públicos, no caso taxas;
39. Isto porque foi aplicada à TVI uma taxa muito mais gravosa à TVI do que a aplicada, pelos
mesmos serviços, à TDP, actual Portugal Telecom;
40. Fere-se assim, mais uma vez, o princípio da igualdade, na vertente da igualdade perante os
encargos públicos: perante situações idênticas devem ser aplicados encargos iguais, situação que não
ocorreu no caso em apreço;
41. Não houve, sequer, garantia de igualdade de oportunidades, pois não pode a TVI ser penalizada
por não utilizar os feixes hertzianos afectos à rede da TDP;
42. Nada justifica que se aplique uma taxa mais gravosa ao transporte de sinal de televisão próprio
do que ao transporte de sinal de televisão alheio, sendo certo que os feixes hertzianos em causa são
tão de “oferta pública” uns como os outros e nenhum deles realiza o “transporte de informação para
uso exclusivo próprio”;
43. O ICP foi ainda parcial na aplicação desigual de taxas para serviços idênticos, situação inadmissível à luz do princípio da igualdade e da parcialidade;
44. A interpretação do ICP, numa clara e deliberada confusão de conceitos, segundo a Qual: i) se a
utilização dos feixes se destina a transportar o sinal, o programa próprio do titular da rede, aquela utilização seria para “radiocomunicações privativas”; ii) mas se a utilização dos feixes se destina a transportar
programas de clientes terceiros em relação ao titular da rede, a utilização altera a sua natureza jurídica
e converte-se em “de uso público”; é uma interpretação manifestamente parcial e discriminatória, que
levou à aplicação diferenciada de taxas a situações idênticas;
45. Fica, pois, claro que o direito da igualdade foi violado nas suas diversas vertentes, não podendo
o acto de liquidação das taxas ser tolerado;
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46. O dever da procura da verdade material e sobretudo da justiça no caso concreto, princípios
enformadores da nossa ordem jurídica, não pode tolerar este tipo de violações grosseiras a princípios
de tamanha solenidade como o princípio da igualdade;
47. Por esse motivo se compreende a construção jurisprudencial que, acompanhando a tendência
da Constituição de 1976, defende que a ofensa grosseira, como no caso aconteceu, de um princípio
constitucional leva à nulidade do acto administrativo que provocou tal ofensa;
48. Fundamentando-se a presente impugnação na violação grosseira dos referidos princípios constitucionais poderia a mesma ser intentada a todo o tempo, sendo por isso completamente tempestiva,
nos termos do disposto no art. 123.º do CPT, actual art. 102º n.º 3 do CPPT;
49. O mesmo vale para os supra invocados princípios constitucionais da boa fé, fundamentação
e acesso à justiça;
50. Para aferir da tempestividade da acção deve ainda atender-se ao facto de terem sido invocadas
diversas nulidades, incluindo a nulidade decorrente de actos inconstitucionais;
51. Para aferir do desvalor jurídico de um acto há que fixar o critério de classificação, baseado
sobretudo numa análise de ponderação de valores jurídicos em causa e violados;
52. Quer no Direito Privado como no Direito Público parece ser unânime que deve atender-se ao
princípio do interesse predominantemente protegido como classificação da invalidade do acto, inclusive
para o acto inconstitucional;
53. No domínio do Direito Constitucional prevalece, inquestionavelmente o princípio da constitucionalidade sobre outros interesses públicos;
54. Num Estado de Direito Democrático deverá prevalecer como basilar a indubitável certeza de
que a Lei fundamental é inviolável;
55. O desvalor adequado para o acto inconstitucional será a nulidade, pois a necessidade da
protecção do princípio da constitucionalidade sobrepõe-se, indubitavelmente à protecção de qualquer
interesse privado;
56. A sentença do Tribunal tributário de Lisboa acaba por considerar, embora com uma argumentação um pouco diferente da utilizada pela Recorrente, que o ICP incorreu em violação de lei por erro
nos pressupostos de direito que consubstanciou uma violação do princípio da legalidade;
57. Embora a Recorrida tenha exortado nas suas alegações de recurso apenas os erros da sentença
do Tribunal tributário de Lisboa, certo é que, de forma mais ou menos clara, a sentença do Tribunal
tributário de Lisboa considerou que a aplicação da tabela da portaria 1314/93 foi erradamente efectuada;
58. Considerou claramente a sentença do Tribunal tributário de Lisboa que, ao invés da aplicação
da taxa 5131 relativa a feixes hertzianos bidireccionais para comunicações privativas, deveria ter sido
aplicada a taxa 5136 ligação estúdio emissor;
59. E tal não se prende, como argumentou a Recorrida, com a natureza da taxa - privativa ou
pública - mas antes com o tipo de taxa em questão;
60. Pode verificar-se, pelo pedido de licenciamento de feixes hertzianos, datado de 15 de Janeiro
de 1993 e reiterado em 20 de Janeiro de 2004 que se referia apenas a feixes unidireccionais porque,
precisamente apenas pretendem a ligação estúdio-emissor;
61. Por esse motivo, a Recorrente, nos artigos 66º a 79º da p.i, cujo teor se reitera, defendeu que
deveria aplicar-se não a taxa prevista no 5131 mas antes no 5136, tal qual a sentença do Tribunal tributário de Lisboa considerou;
62. A Portaria 1314/93, embora tenha mantido grande parte do previsto na Portaria 1053/92, de 10
de Novembro, veio introduzir uma distinção entre feixes hertezianos bidireccionais e unidireccionais,
mantendo a omissão da taxa devida para as “comunicações de teledifusão);
63. Se atendermos ao alegado pela Recorrente na p.i. relativamente à natureza pública das comunicações de teledifusão - argumento que aqui se reitera - então verificamos que não existia, na
Portaria 1314/93 qualquer previsão de tributação da utilização pública de feixes hertezianos para
comunicações de telefusão;
64. Se por um lado existia uma taxa (5131) relativa a feixes bidireccionais para comunicações
privativas, relativamente às comunicações públicas de teledifusão inexistia uma taxa para a utilização
de feixes hertezianos unidireccionais ou bidireccionais;
65. Mesmos as notas explicativas da mencionada Portaria - mesmo tendo um valor jurídico duvidoso, necessariamente residual - em nada contrariavam esta conclusão;
66. Claro se torna que não há previsão legal para a taxação da unitilização de feixes unidireccionais
ou bidireccionais para telecomunicações públicas de teledifusão;
67. Vigora em matéria de taxas o princípio da tipicidade segundo o qual nenhuma taxa é devida
que não esteja clara e directamente prevista e fixada na lei ou em regulamento;
68. Perante a necessidade de cumprimento do princípio da legalidade e do princípio da tipicidade,
inadmissível se torna qualquer utilização de analogia;
69. Neste caso nem sequer seria necessário porque não existindo previsão legal não pode existir
tributação;
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70. Ou então, estando perante ligações estúdio-emissor deveria aplicar-se, claramente, a taxa
prevista na portaria 1314/93 com o n.º 5136;
71. Para além desta conclusão se consolidar da comparação entre o quadro de taxas que era definido na Portaria 35191 e o sistema definido pela Portaria 1053/92, ela resulta clara da compreensão
da natureza e função dos feixes hertezianos integrados numa rede teledifusão;
72. A função dos feixes hertzianos em teledifusão é a do transporte de sinal com origem num
determinado estúdio central até cada um dos emissores e retransmissores integrados na rede de teledifusão, de onde, por seu turno, o mesmo sinal é difundido “irradiando” para o público receptor. E,
por isso, a taxa aplicável, por soma dos vários troços, é, quanto muito, a prevista sob o número 5136,
definida como “estúdio emissor” e que não estabelece qualquer limitação à largura da taxa utilizada,
e nunca a prevista sob o n.º 5131;
73. A situação que temos presentemente não é sequer a de os Serviços do ICP estarem a procurar
suprir deficiências do legislador - o que é ilegítimo - mas antes a de procurar, contra a vontade expressa
do legislador aplicar e cobrar uma taxa à Recorrente diferente daquela que a Portaria aplicável definiu
e substancialmente mais gravosa no seu montante;
74. Existe pois violação de lei, dos princípios da legalidade e tipicidade, pelo que a aplicação da
taxa é ilegal;
NESTES TERMOS E NOS DEMAIS DE DIREITO DEVE O PRESENTE RECURSO PROCEDER POR: INEXISTÊNCIA DA EXCEPÇÃO DE CADUCIDADE INVOCADA PELA RECORRENTE; BEM COMO DEVEM SER CONSIDERADAS AS VIOLAÇÕES GOSSEIRAS DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS E CONSEQUENTE NULIDADE DA LIQUIDAÇÃO IMPUGNADA; E,
AINDA QUE SE CONCLUA PELA NULIDADE DO DESPACHO DO ICP QUE PRORROGOU O
PERIODO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, DEVEM A ESTE SER RECONHECIDOS EFEITOS, AINDA QUE A TITULO PUTATIVO.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento
e o acórdão recorrido deve ser confirmado – apresentando a seguinte fundamentação.
1. Em caso análogo ao presente (taxas por utilização do espectro radioeléctrico respeitantes ao 2º
semestre 1996) o STA confirmou acórdão recorrido do TCA Sul que julgara verificada a caducidade do
direito de impugnação judicial (acórdão TCA Sul 2.03.2004 processo n.º 6304/04; ac. STA - 2ª secção
23.11.2004 processo n.º 913/2004 fls. 291/296).
O citado acórdão do TCA Sul invoca a fundamentação do acórdão STA 2ª secção 20.11.2002
processo n.º 1151/02, no qual se procedeu a perfunctória análise de idêntica questão decidenda, de
cujo sumário doutrinário se extrai:
“II - O efeito estatuitório de permitir que o administrado possa ainda efectuar o pagamento de uma
taxa nas mesmas condições em que o poderia fazer dentro do prazo de pagamento voluntário, depois
de decorrido este, não coenvolve o efeito jurídico de poder reclamar/impugnar esse tributo num novo
prazo ou num outro prazo”.
Neste contexto o ofício emitido pelo ICP em 3.02.94 (fls.45/46) apenas concedeu ao sujeito passivo
a faculdade de pagamento das taxas até ao termo do novo prazo estabelecido, sem sujeição a sobretaxa
e juros de mora; não produziu qualquer outro efeito, designadamente o estabelecimento de novo prazo
de impugnação judicial, agora contado do termo do novo prazo para pagamento.
Pelo exposto é intempestiva a impugnação judicial deduzida em 30.05.94, incidente sobre liquidação de taxas cujo termo do prazo para pagamento voluntário se verificou em 26.01.94 (art. 123º
n.º 1 alínea a) CPT).
2. Os actos tributários praticados com eventual violação dos princípios constitucionais da legalidade, igualdade e imparcialidade são anuláveis (e não nulos), em conformidade com jurisprudência
consolidada do STA (acs. 26.03.2003 processo n.º 1754/02; 28.01.2004 processo n.º 1709/03; 22.06.2005
(Pleno) 1259/04; 11.10.2006 processo n.º 67606)
Em consequência o prazo para dedução de impugnação judicial é de 90 dias, contados do termo
do prazo para pagamento voluntário, sendo inaplicável o regime de nulidade dos actos administrativos,
cuja arguição não está dependente de prazo (art. 134º n.º 2 CPA; actualmente art. 102º n.º 3 CPPT)
O acórdão STA SCT 28.05.2008 (processo n.º 176/08) pronunciou-se em idêntico sentido sobre
as questões apreciadas no parecer.
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 da caducidade, ou não, do direito de deduzir impugnação judicial.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
Factos provados.
a) À impugnante foi atribuída uma licença para exploração do 4º canal de televisão, sendo detentora de uma rede transmissora/receptora de sinal de televisão, que utiliza exclusivamente em seu
proveito;
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b) O ICP enviou à TVI e esta recebeu a factura n.º 930725481, no valor de 5.758.450$00, com
a indicação de respeitar à liquidação da taxa de utilização do espectro radioeléctrico do 2º semestre
de 1993, com data limite de pagamento 26.01.1994, e com a referência de corresponder às seguintes
licenças: 154361, 154398, 154403, 154396, 154400, 154397 e 154401, todas com o Código 02.
c) Em 25.01.1994 deu entrada do ICP o requerimento da TVI fotocopiado a fls. 42 e ss., cujo
teor se dá por integralmente reproduzido, solicitando a passagem de uma certidão e a suspensão do
pagamento da factura;
d) O ICP respondeu através do ofício fotocopiado a fls. 45 e ss., cujo teor se dá aqui por reproduzido, enviando a certidão e fixando o dia 28.02.1994 como data limite para o pagamento da factura.
e) Da certidão de fls. 66 e ss. consta que:
i. a factura n.º 930725481 do ICP, no valor de Esc. 5.758.450S00, enviada a TVI - Televisão
Independente, SA, se reporta à utilização de feixes hertzianos integrados na rede televisiva da TVI,
durante o 2º Semestre de 1993;
ii. a taxa aplicada para apuramento daquela quantia é a n.º 5131, constante do Tarifário aprovado
pela Portaria n.º 1314/93, de 29 de Dezembro, no valor de Esc. 1.442$00;
f) No período a que se reporta a factura a TVI só havia requerido o licenciamento de feixes unidireccionais, e utilizando-os como tal até 06.12.1993;
g) No período em causa o ICP aplicou à TDP - entidade com actividade idêntica à da TVI - a
taxa n.º 5130;
Factos não provados.
Nenhuns com interesse para a decisão da causa.
Motivação quanto à matéria de facto
Os factos provados resultam da sua admissão por acordo e ou prova documental, reforçada com
o depoimento das testemunhas inquiridas, que denotaram credibilidade e directo conhecimento dos
mesmos.
A que nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 712.º do Código de Processo Civil (CPC), se
acrescentam mais as seguintes alíneas em ordem a constar do probatório a matéria relativa à possível
caducidade do direito de impugnar por banda da recorrida:
i) A TVI recebeu a certidão dita em d) em 04.02.94 cfr. docs. de fls. 53 e ss e de fls. 277.
j) - A petição inicial da presente impugnação judicial deu entrada nos serviços da entidade recorrente em 30.05.1994 - cfr. carimbo aposto na 1ª pág. da petição.
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.
De outra banda, e de acordo com os termos do artigo 64.º do Código de Processo Tributário (a
que corresponde o artigo 36.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário), a liquidação (ou a
correcção dela), como acto de eficácia externa que é, tem que ser notificada aos interessados, mediante
uma comunicação oficial e formal, «na forma prevista na lei», de acordo com a imposição do n.º 3 do
artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa, e essa falta tem como consequência legal a sua
ineficácia – cf. Gomes Canotilho, e Vital Moreira, na Constituição da República Portuguesa Anotada,
1993, 3.ª edição revista, em anotação IV. ao artigo 268.º.
E o n.º 1 do artigo 64.º do Código de Processo Tributário – em concretização do imperativo constitucional – preceitua 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 notificados».
Os «actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes» são, desde
logo, actos tributários como a correcção ou a fixação da matéria colectável, e a liquidação de impostos
– cf. Alfredo de Sousa, e Silva Paixão, no Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, 1998,
em anotação 4. ao art.º 65.º.
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Por outro lado, o n.º 2 do citado artigo 64.º do Código de Processo Tributário (a que corresponde
o artigo 36.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário) reza que «As notificações conterão
sempre a decisão, os seus fundamentos e meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado,
bem como a indicação da entidade que o praticou e se o fez no uso de delegação ou subdelegação de
competências».
Por sua vez, o n.º 1 do artigo 22.º do Código de Processo Tributário (a que corresponde o n.º 1
do artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário), a propósito da “Comunicação
ou notificação insuficiente”, preceitua que «Se a comunicação da decisão em matéria tributária não
contiver a sua fundamentação legal, bem como outros requisitos exigidos pelas leis tributárias, pode o
interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso ou impugnação que desta
decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos que tenham dos que tenham sido omitidos ou a
passagem de certidão que os contenha (…)».
2.3 No caso sub judicio, o acórdão recorrido considerou que já havia decorrido o prazo de 90 dias
que a impugnante, ora recorrente, dispunha para deduzir a respectiva impugnação judicial, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do Código de Processo Tributário, então em vigor.
A impugnante, ora recorrente, conclui que, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, não
se verifica a caducidade do direito de impugnar a liquidação de taxa de utilização do espectro radioeléctrico (2.º semestre 1993) efectuada pelo ICP.
A este respeito, a recorrente conclui, especificamente, que «(…) dos documentos de liquidação
(…) não consta qualquer menção aos meios de defesa ou ao prazo para reagir contra a liquidação notificada»; e que «mesmo depois de pedir a fundamentação do acto de liquidação por meio de certidão,
o ICP nada disse relativamente aos meios de defesa e prazos para os exercer, pelo que a liquidação
não poderia ter produzido quaisquer efeitos por ter sido mal notificada em clara ofensa ao disposto
no artigo 64.º n.º 1 do Código de Processo Tributário, norma actualmente constante do artigo 36.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário».
É verdade que a entidade liquidadora não indicou na notificação da liquidação os meios de
defesa contra esta, mas o certo é que a ora recorrente usou contra a liquidação o meio impugnatório
adequado.
Quanto ao prazo para reagir contra a liquidação notificada, a entidade liquidadora também não
o indicou, mas, em certidão tempestivamente requerida pela impugnante, ora recorrente, à entidade
liquidadora, esta acabou «fixando o dia 28.02.1994 como data limite para o pagamento da factura»
– sendo certo que é competência da entidade liquidadora (ICP) fixar o prazo em que as taxas em causa
são cobradas, nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 320/88, de 14 de Setembro.
Deste modo, devendo a impugnação judicial, nos termos da lei, ser apresentada no prazo de 90
dias a partir do termo do prazo para pagamento voluntário, estamos com a ora recorrente, quando diz
[sua conclusão 4.] que «se terá que concluir que ainda se estava no âmbito do prazo para pagamento
voluntário quando se apresentou a impugnação».
E, assim, logo se vê que é tempestiva a petição inicial apresentada nestes autos de impugnação
judicial no dia 30.5.1994 (28 e 29, sábado e domingo).
Estamos, deste modo, a concluir, em resposta à questão decidenda, que não se verifica a caducidade do direito de deduzir impugnação judicial – pelo que deve ser revogado o acórdão recorrido que
assim o não entendeu.
E, então, havemos de convir que, fixado pela “ICP-ANACOM”, nos termos do artigo 35.º Decreto-Lei n.º 320/88, de 14 de Setembro, «o dia 28.02.1994 como data limite para o pagamento da factura»,
é tempestiva a impugnação da liquidação, deduzida no dia 30.05.1994 (dentro de 90 dias a partir do
termo do prazo para pagamento voluntário).
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se o aresto recorrido e
julgando tempestiva a petição inicial, devendo o Tribunal a quo conhecer do mérito do recurso, se a
tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Jorge Lino (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão de Pinho.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Garantia bancária. Suspensão da Execução Fiscal. Caducidade da garantia. Indemnização dos custos incorridos
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Sumário
1 — Nos termos do n.º 6 do artigo 183.º-A do Código do Procedimento e do Processo
Tributário, em caso de caducidade da garantia, o interessado poderá ser indemnizado pelos encargos suportados com a sua prestação, nos termos e com os limites
previstos nos números 3 e 4 do artigo 53.º da Lei Geral Tributária.
2 — Mau grado tal normativo ter sido aditado ao Código de Procedimento e de Processo Tributário pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, os “encargos suportados”
têm de ser contabilizados desde o momento da prestação de garantia, mesmo que
esta seja anterior à vigência do referido preceito legal.
Processo nº. 347/09.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: Modelo – Sociedade Gestora de Participações, SA
Relator: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva
1 - O Director de Finanças da Direcção de Finanças do Porto recorre para este Supremo Tribunal
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 22 de Dezembro de 2008, que concedeu
provimento ao recurso contencioso de anulação deduzido por MODELO – Sociedade Gestora de Participações, S.A. contra despacho de indeferimento de pedido indemnizatório por prestação de garantia,
apresentando as seguintes conclusões:
1.ª - A Lei n.º 15/2001 de 05 Junho aditou o art.º 183.º-A ao CPPT, cuja vigência teve início em
05.07.2001;
2.ª - Os prazos previstos nesta nova disposição legal (Art.º 183.º-A do CPPT) aplicavam-se aos
processos pendentes, contando-se, contudo, só a partir da entrada em vigor desta mesma lei (ex vi
art. 11.º);
3.ª – Razão pela qual os encargos suportados com a prestação de garantia para suspensão da
execução fiscal, só sejam indemnizáveis a partir de 05.07.2001 e não, também, os encargos incorridos
anteriormente a esta data;
4.ª – Ao ter decidido em sentido contrário a sentença recorrida fez uma apreciação incorrecta
do direito aplicável, violando o art.º 183.º-A do CPPT conjugado com o art.º 11.º da Lei n.º 15/2001
de 05.Junho
Nestes termos deve o presente recurso ser considerado procedente e provado e por via dele ser
proferido Acórdão que acolha as pretensões do Recorrente, como é de Justiça.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu Parecer nos seguintes
termos:
I. A questão que a recorrente Fazenda Pública vem submeter à apreciação e julgamento deste
Supremo Tribunal Administrativo refere-se a uma eventual violação dos arts. 183-A n.º 6 e 53.º, n.º 3
da Lei Geral Tributária na atribuição de indemnização pelos prejuízos incorridos com a prestação e
manutenção de garantia bancária.
Alega a recorrente que a Lei n.º 15/2001 aditou o art.º 183.º-A ao CPPT, cuja vigência teve início
em 05.07.2001.
E que os prazos previstos nesta nova disposição legal (art.º 183.º-A do CPPT) aplicavam-se aos
processos pendentes, contando-se, contudo, só a partir da entrada em vigor desta mesma lei (ex vi
art. 11.º).
Razão pela qual conclui que os encargos suportados com a prestação de garantia para suspensão da execução fiscal, só serão indemnizáveis a partir de 05.07.2001, sendo excluídos os encargos
anteriores àquela data.
II. Afigura-se-nos, porém, que não lhe assiste razão.
A decisão recorrida entendeu, e bem, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo – vide, para além do acórdão 513/06 de 11.10.2006, citado na decisão recorrida, os acórdãos
de 31.01.2007, recurso 1086/06 e de 26.04.2007, recurso 215/07, in www.dgsi.pt – que os encargos
suportados com a prestação da garantia caducada se contabilizam desde que esta foi prestada.
Como se sublinha naquele primeiro aresto a redacção do art.º 11.º da Lei 15/2001, não tem outro
significado «senão conceder sempre à administração o prazo de um ano para decidir a reclamação sem
quaisquer consequências indemnizatórias e justamente nos processos pendentes, pois, nos instaurados
posteriormente à entrada em vigor da lei, o prazo conta-se naturalmente a partir da respectiva instauração. (…) Na verdade, aquele alargamento do prazo para a decisão da reclamação, em equiparação
às reclamações ainda não pendentes, tornaria incompreensível que, ainda assim, o respectivo incumprimento não gerasse um dever de indemnização relativamente às garantias já prestadas anteriormente
à vigência do dito artigo 183.º-A desde o seu início».
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Daí que se conclua que, estando a reclamação pendente com garantia prestada e tendo a administração um ano para a decidir, mesmo após a entrada em vigor da Lei 15/2001, não o fazendo,
deverá indemnizar o contribuinte, com efeitos desde a prestação da garantia.
Nestes termos de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo ser confirmada
a sentença recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
– Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É apenas a de saber se em caso de caducidade da garantia prestada para suspender a execução, ex
vi do artigo 183.º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), os encargos suportados com a sua prestação e indemnizáveis nos termos do n.º 6 do artigo 183.º-A do CPPT e números 3
e 4 do artigo 53.º da Lei Geral Tributária (LGT), são os contabilizados desde a data em que a garantia
é prestada ou apenas os contabilizados a partir da data de entrada em vigor da Lei n.º 15/2001, de 5 de
Julho (que aditou ao CPPT aquela disposição legal, hoje parcialmente revogada).
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
Em 03/02/1999, foi apresentada reclamação graciosa, no serviço de finanças da Maia (1), relativa
a liquidação de IRC, referente ao ano de 1989, no montante global de 67.402.265$00 – cfr. fls. 6 a 29
do processo administrativo apenso aos autos.
Em 25/02/2003, foi informado pelo serviço de finanças da Maia (1) o Director de Finanças do Porto
que a reclamação graciosa se encontrava em fase de instrução, a aguardar informação dos Serviços de
Inspecção Tributária – cfr. fls. 2 do processo administrativo apenso aos presentes autos.
Para efeitos de suspensão do processo executivo n.º 1805-00/102082.0, instaurado por falta de
pagamento da quantia liquidada, foi apresentada garantia bancária em 26/05/1999, no montante de
91.836.271$00 – cfr. fls. 12 e 13 do processo administrativo apenso aos presentes autos.
Em 17/02/2003, a recorrente requereu a declaração de caducidade da garantia referenciada e, ainda,
indemnização pelos encargos suportados com a sua prestação – cfr. fls. 3 e 4 do processo administrativo
apenso aos presentes autos.
Tal pedido foi objecto de deferimento quanto à caducidade da garantia, tendo cessado todos os
efeitos inerente à mesma, mas, no tocante à indemnização solicitada, apenas deferido parcialmente, já
que, por despacho, de 07/03/2003, de Inspectora Tributária Principal, com competências subdelegadas
pelo Director de Finanças do Porto – despacho publicado no DR. n.º 212, de 12/09/2001, apenas foi
considerado o montante de € 2.123,28 – cfr. fls. 30 e 31 do processo administrativo apenso aos presentes
autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
Tal decisão foi notificada à recorrente em 11/03/2003 – cfr. fls. 32 a 34 do processo administrativo
apenso aos presentes autos.
A presente acção foi instaurada em 26/03/2003 – cfr. fls. 2 dos autos, conforme carimbo aposto
no rosto da petição inicial.
6 – Apreciando
6.1 Dos encargos suportados com a prestação de garantia
A sentença recorrida (a fls. 88 a 96 dos autos), estribando-se no decidido por Acórdão deste Supremo Tribunal de 11 de Outubro de 2006, proferido no recurso 513/06 e de que foi Relator o Senhor
Conselheiro Brandão de Pinho, decidiu ter o recorrente direito a indemnização pelos prejuízos decorrentes da prestação de garantia desde a data em que esta foi prestada, 26 de Maio de 1999, e até ser
levantada, independentemente de ter sido prestada antes ou depois da entrada em vigor do artigo 183.
º-A do CPPT, ocorrida em 5 de Julho de 2001 (cfr., sentença recorrida, a fls. 96 dos autos).
Insurge-se contra o decidido o Director de Finanças da Direcção de Finanças do Porto, ora recorrente, que pretende extrair do artigo 11.º da Lei n.º 15/2001 de 5 de Junho uma limitação da indemnização
dos encargos por garantia indevida aos incorridos a partir da data da entrada em vigor daquela lei, ou
seja a partir de 5 de Julho de 2001, invocando em defesa da sua posição o Acórdão deste Tribunal de
18 de Maio de 2005, proferido no recurso n.º 40/2005, cujo sumário transcreve e a cujos fundamentos
adere (cfr. alegações de recurso a fls. 118 e 119 dos autos).
Vejamos.
Importa desde já dizer que o Acórdão deste Tribunal invocado pelo Recorrente e a cuja fundamentação adere para sustentar a sua posição é, por um lado, anterior ao que serviu de fundamento à
decisão recorrida, por outro, que dois dos seus subscritores reviram entretanto a posição que aí defendida, manifestando-o expressamente através de declaração aposta precisamente no Acórdão de 11 de
Outubro de 2006 (rec. n.º 513/06), que fundamentou a sentença recorrida.
É também no sentido deste último Acórdão a jurisprudência posterior deste Supremo Tribunal,
expressa não apenas nos Acórdãos citados pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto no seu Parecer
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junto aos autos e supra transcrito, como também, mais recentemente, no Acórdão de 28 de Janeiro de
2009 (rec. n.º 730/08).
Entendemos não haver razão para divergir dessa orientação hoje firmada, assumida em outros
Acórdãos subscritos pelos Senhores Juízes Conselheiros adjuntos no presente recurso e que a Relatora
acompanha também e a cuja fundamentação aderimos.
Assim, como se escreveu no citado aresto:
«Dispõe o número 1 do artigo 183.º-A referido que “a garantia prestada para suspender a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição caduca se a
reclamação graciosa não estiver decidida no prazo de um ano a contar da data da sua interposição ou
se na impugnação judicial ou na oposição não tiver sido proferida decisão em 1.ª instância no prazo de
três anos a contar da data da sua apresentação”.
E, tendo a garantia caducado, há que apreciar os efeitos operados por tal caducidade.
Nos termos do seu n.º 6, “em caso de caducidade da garantia, o interessado será indemnizado
pelos encargos suportados com a sua prestação, nos termos e com os limites previstos nos n.ºs 3 e 4 do
artigo 53.º da Lei Geral Tributária”.
Ou seja, a caducidade da garantia, resultado da falta de decisão da reclamação graciosa no prazo
de um ano, dá origem a um direito a indemnização, regulado nos termos e com os limites previstos no
artigo 53.º, n.ºs 3 e 4 da LGT, pelos encargos suportados com a prestação dessa mesma garantia.
(…) Apesar das diferenças, as duas indemnizações partilham o mesmo regime legal no que concerne aos “termos e os limites” em que a obrigação deve ser paga, por força daquela remissão do n.º 6
do artigo 183.º-A do CPPT para os n.ºs 3 e 4 do artigo 53.º da LGT: “a indemnização (…) [prevista no
artigo 183.º-A, n.º 6, do CPPT] tem como limite máximo o montante resultante da aplicação ao valor
garantido da taxa de juros indemnizatórios prevista na presente lei e pode ser requerida no próprio
processo de reclamação ou impugnação judicial, ou autonomamente” – artigo 53.º, n.º 3, da LGT -,
sendo que “será paga por abate do tributo do ano em que o pagamento se efectuou” – n.º 4 deste último
artigo.
Alega a recorrente que, “por maioria de razão, o direito à indemnização não poderá compreender
os encargos suportados com a prestação de garantia até à entrada em vigor da referida Lei 15/2001”
(…), pois “a lei só dispõe para o futuro” (…).
Mas a aplicação retroactiva daquela Lei Fiscal não está em causa já que o regime transitório
da Lei n.º 15/2001, previsto no seu artigo 11.º, determina que, “relativamente aos processos pendentes” – definindo o respectivo «regime de transição» em que, portanto, já havia garantias prestadas
-, os prazos referidos naquele artigo 183.º-A só são contados a partir da entrada em vigor desta lei.
A tese da recorrente deixa sem qualquer conteúdo o inciso normativo inicial daquele artigo 11.º pois
a sua segunda parte – contagem do prazo – só pode referir-se a processos (reclamações) pendentes:
se o dito “regime de transição” fosse só referente ao prazo, a expressão “relativamente a processos
pendentes” seria de todo espúria.
Tal segunda parte não tem outro significado senão conceder sempre à administração o prazo de
um ano para decidir a reclamação sem quaisquer consequências indemnizatórias e justamente nos
processos pendentes, pois, nos instaurados posteriormente à entrada em vigor da lei, o prazo conta-se
naturalmente a partir da respectiva instauração.
À falta de tal preceito, a lei não seria retroactiva, isto é, só se aplicaria às reclamações instauradas
e às garantias prestadas posteriormente à sua vigência.
A Lei n.º 15/2001 é, pois, retroactiva, já que se aplica às reclamações pendentes com garantias
prestadas, faltando apenas definir o respectivo âmbito.
Sendo que, ao referir-se apenas à contagem do prazo de caducidade das garantias pendentes,
aquele regime transitório também tutela os efeitos dessa mesma caducidade.
Isto é: a verificação do pressuposto constitutivo da caducidade da garantia já prestada – o decurso
de um ano, a partir da entrada em vigor daquela Lei, sem que a reclamação graciosa seja decidida pela
administração fiscal – é indissociável do seu efeito – o direito a indemnização pelos encargos suportados
com a prestação da garantia caduca -, uma vez que a Lei n.º 15/2001 não diz o contrário.
O legislador, ao prever o pressuposto constitutivo da caducidade, consequentemente previu também o seu efeito.
Na verdade, aquele alargamento do prazo para a decisão da reclamação, em equiparação às reclamações ainda não pendentes, tornaria incompreensível que, ainda assim, o respectivo incumprimento
não gerasse um dever de indemnização relativamente às garantias já prestadas anteriormente à vigência
do dito artigo 183.º-A e desde o seu início.
Da referência do artigo 11.º desta Lei aos “processos pendentes” resulta, pois, que o mesmo
artigo se aplica às garantias já prestadas e, não se concretizando qualquer restrição indemnizatória,
terão de ser indemnizados todos os encargos, que não somente os posteriores à entrada em vigor da
Lei n.º 15/2001.
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O que perfeitamente se justifica atendendo a que a reclamação tem efeito suspensivo se prestada
garantida adequada – artigo 69.º, alínea f), do CPPT -, obstando à própria instauração da execução
– cfr. Jorge de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário – anotado, 4.ª edição, p. 345,
nota 8.
Em suma: havendo naturalmente reclamações pendentes com garantias prestadas e tendo a administração um ano para decidir a reclamação não se vê justificação para, não o fazendo, não dever
indemnizar o contribuinte, com efeitos desde a prestação da garantia.
Pelo que, na determinação da indemnização, os “encargos suportados” têm que ser contabilizados
desde o momento da prestação da garantia (8 de Junho de 1998) até à declaração da sua caducidade (12
de Novembro de 2002), “nos termos e com os limites previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 53.º da LGT”».
O recurso 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 sentença recorrida.
Sem custas, pois que a Fazenda Pública delas estava isenta à data em que deu entrada a petição
de impugnação (27 de Março de 2003 – cfr. fls. 2 dos autos) que está na origem dos presentes autos.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (Relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação. 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.
Processo n.º 352/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Transgranitos — M.Granitos Alto Tâmega e Fazenda Pública.
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 no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, não
se conformando com o despacho do Mmº Juiz deste 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, melhor identificada nos autos, dele vem interpor o presente recurso,
formulando 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 houve contra alegações.
Colhidos 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.
Tem sido jurisprudência pacífica, reiterada e uniforme desta Secção do STA que, declarada a nulidade da decisão de aplicação de coima por contra-ordenação tributária, o processo deve ser enviado
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à autoridade administrativa que aplicou a coima, para eventual sanação da nulidade e renovação do
acto.
Escreveu-se a este propósito no recente Acórdão desta Secção do STA de 20/5/09, in rec. n.º 351/09,
tirado em caso idêntico, em que o recorrente é o mesmo e as mesmas são as conclusões da motivação do
recurso, que “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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3 – Nestes termos acorda-se 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, 9 de Setembro de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Substituição tributária. Legitimidade.
Sumário:
Para além do caso previsto no n.º 1 do artigo 132.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário, o “substituto tributário” tem legitimidade procedimental e
processual para reclamar e depois impugnar as retenções na fonte que repute ilegais
pois que, sendo sujeito passivo da relação jurídica de imposto (artigo 18.º, n.º 3 da
LGT), os artigos 9.º, n.º 1 e 4 do Código de Procedimento e de Processo Tributário
e do artigo 26.º do Código de Processo Civil lhe conferem essa legitimidade e tem
nisso interesse digno de tutela jurídica, pois pode ser responsabilizado, perante o
Fisco e o substituído, pelas consequências da ilegalidade que cometeu na liquidação
das retenções.
Processo n.º 362/09-30.
Recorrente: Finex Confecções, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – FINEX CONFECÇÕES, LDA., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 30 de Setembro de 2008, que julgou a impugnante parte ilegítima para a impugnação do indeferimento da reclamação graciosa n.º 1805-02/400052.8,
por retenção na fonte indevidamente efectuada na distribuição de resultados relativa ao ano de 2000 no
valor de 29.687.250$00, apresentando as seguintes conclusões:
a) Na substituição fiscal total o substituto é o único sujeito passivo da relação jurídico-fiscal.
b) Como “parte” dessa relação o substituto tem, necessariamente, legitimidade processual em
todos e quaisquer litígios dela decorrentes.
c) O processo de impugnação visa a reposição da legalidade na tributação, sendo a tal desiderato
indiferente quem suportou, efectivamente, o encargo económico do imposto.
d) O substituto tem o direito de que as liquidações que, por imposição legal, é obrigado a praticar
sejam conformes à lei.
e) A todo o direito corresponde, necessariamente, uma acção, pelo que, a interpretação que foi
feita do art.º 132.º do CPPT viola o disposto no art.º 268.º, n.º 4, da CRP.
f) O substituto que cometeu um erro na liquidação de uma retenção na fonte tem, também, interesse económico na reposição da legalidade.
g) É de recusar uma interpretação da lei susceptível de se projectar em consequências “absurdas”, uma vez que, em sede interpretativa, se deve presumir que o legislador consagrou a “melhor
solução”.
h) O elemento sistemático leva a recusar, liminarmente, a interpretação de uma norma quando
tal conduza a uma colisão frontal com os princípios estruturantes do ordenamento jurídico em que tal
norma se insere.
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i) Foi feita uma interpretação errada do art. 132.º do CPPT, e violados os arts. 18.º, n.º 3, da
LGT, 9.º, n.º 1, do CPPT e 268.º, n.º 4, da CRP.
j) Pelo que deve ser revogada a decisão recorrida e reconhecida a legitimidade processual da
ora Recorrente.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto: Interpretação dada pela decisão recorrida ao artigo 132.º do CPPT, no sentido de que
o substituto só pode impugnar a retenção na fonte em caso de erro na entrega de imposto superior ao
devido.
FUNDAMENTAÇÃO
Entendemos que a decisão recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação do direito. Nada
temos a acrescentar ao parecer emitido pelo Ministério Público em 1.ª instância. Conforme vem referido
naquele parecer, bem como na contestação da Fazenda Pública, o artigo 132.º do CPPT não consente
outra leitura ou interpretação que não seja a de que o substituto só tem direito de impugnação nos
casos em que fez entrega de imposto em quantidade superior ao que reteve, pois só nessa situação vê
afectada a sua esfera jurídica.
CONCLUSÃO
Nestes termos entendemos não merecer provimento o recurso, devendo confirmar-se a decisão
recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se deve ser reconhecida legitimidade ao substituto tributário para impugnar o indeferimento de uma reclamação por si apresentada em que solicita a devolução do montante retido na
fonte, mas alegadamente indevido, relativo à distribuição de resultados a uma sociedade sua participante
sedeada na Finlândia.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
a) A sociedade Finex Confecções, Lda, aqui impugnante, procedeu à distribuição de dividendos
aos seus sócios, relativamente ao ano de 2000;
b) Foram distribuídos dividendos à sócia “L. Fashion Group Oy” com sede na Finlândia;
c) Pela impugnante, e através de guia mod 40 n.º 42000082246, foram entregues, nos cofres do
Estado, em 20.12.2000, 29.687.250$00 (esc.) a título de retenção na fonte efectuada à sociedade “L
Fashion Group OY”, aquando da distribuição dos dividendos supra referidos;
d) Em 13.03.2002 foi apresentada reclamação graciosa, solicitando a devolução dos montantes
retidos na fonte, supra referidos, entretanto indeferida.
6 – Apreciando
6.1 Da legitimidade do substituto para a impugnação do indeferimento de reclamação relativa a
retenção na fonte efectuada mas alegadamente indevida
A sentença recorrida, a fls. 31 a 34 dos autos, julgou o ora recorrente parte ilegítima para a impugnação com base no entendimento segundo o qual o n.º 1 do artigo 132.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT) apenas atribui ao “substituto” legitimidade para impugnação de valores retidos na fonte quando aquele entregou ao Estado um imposto superior ao retido, justificando a
opção legislativa nos seguintes termos: (..) ou seja, por se substituir ao verdadeiro sujeito passivo do
imposto, ao reter e entregar o montante devido por aquele, é que apenas poderá, por si, vir suscitar a
legalidade da retenção no caso de ter entregue mais do que reteve. E terá de ser assim, uma vez que a
esfera jurídica do substituto não é afectada com a entrega de um montante retido na fonte que padeça
de alguma ilegalidade. A entrega de imposto retido quando não o deveria ter sido apenas afectará
a esfera jurídica do substituído. Só não será assim, se a entrega ao Estado for superior ao montante
retido. Aí sim, o substituto é afectado, uma vez que entregou montantes que lhe pertenciam, quando
apenas devia ter entregue os montantes retidos a outros (cfr. sentença recorrida, a fls. 33 dos autos).
A favor desta interpretação da norma, que em seu entender não consente outra leitura ou interpretação que não seja a de que o substituto só tem direito de impugnação nos casos em que fez entrega
de imposto em quantidade superior ao que reteve, pois só nessa situação vê afectada a sua esfera
jurídica, se pronuncia o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer
junto aos autos e supra transcrito.
Discorda da interpretação adoptada o recorrente que, fundando uma legitimidade necessária do
“substituto” para a impugnação na sua qualidade de o único sujeito passivo da relação jurídico-fiscal,
já que em causa está uma substituição fiscal total, e pretendendo ser indiferente quem suportou efectivamente o encargo económico do imposto, pois teria direito à (reposição) da legalidade da liquidação
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que a lei lhe impõe para além de interesse económico na reposição dessa legalidade, entende que a
interpretação do artigo 132.º do CPPT sufragada pelo tribunal “a quo” é errada e violadora do disposto
nos artigos 18.º, n.º 3 da LGT, 9.º, n.º 1 do CPPT e 268.º, n.º 4, da CRP (cfr. as alegações de recurso a
fls. 45 a 48 dos autos e respectivas conclusões supra transcritas).
Vejamos.
É inequívoco, resultando literalmente do n.º 3 do artigo 18.º da LGT, que o “substituto” tributário
é sujeito passivo da relação jurídica de imposto, como o são, nos termos do mesmo preceito, o “contribuinte directo” e o “responsável”.
Se o “substituto” é o único sujeito passivo da relação jurídica de imposto, nos casos de retenção
na fonte com carácter liberatório ou a título definitivo, ou se o é também o “substituído”, aquele que
sofre a amputação económica em que o imposto se traduz e a que o artigo 20.º, n.º 1 da LGT parece
reservar a denominação de “contribuinte”, é questão não pacífica na doutrina, embora se reconheça ser
hoje maioritária a posição no sentido alegado pelo recorrente (para uma síntese das posições doutrinárias
sobre a questão veja-se BRUNO BOTELHO ANTUNES, Da Repercussão Fiscal no IVA, Coimbra,
2008, pp. 133/139). De qualquer modo, para efeitos de legitimidade, a lei tributária não estabelece
uma coincidência necessária entre a qualidade de sujeito passivo da relação jurídica de imposto e a de
parte legítima no processo tributário, pois que o artigo 9.º do CPPT recorta a legitimidade não sobre a
posição de sujeito passivo na relação jurídica de imposto mas sobre a de “contribuinte”, para logo de
seguida aí incluir também, além da administração tributária, o Ministério Público e a Fazenda Pública,
os substitutos e responsáveis, outros obrigados tributários, as partes nos contratos fiscais e quaisquer
outras pessoas que provem interesse legalmente protegido (cfr. os números 4 e 1 do artigo 9.º do CPPT,
sob a epígrafe “Legitimidade”).
Assim dispõe em geral a lei tributária quanto à legitimidade, parecendo “mais generosa” até na
atribuição de legitimidade para o procedimento e o processo tributário que a norma que sobre a matéria
se contém no artigo 26.º do Código de Processo Civil, que pressupõe a titularidade de um interesse
directo em demandar, expresso na utilidade derivada da procedência da acção, e que é conferida, na
falta de indicação da lei em contrário, aos sujeitos da relação controvertida.
A generosidade com que o CPPT recorta, em geral, a legitimidade processual tributária coexiste,
contudo, com normas como a do artigo 132.º do CPPT que, ao menos na interpretação sufragada na
sentença recorrida, limitam essa legitimidade.
Assim, dispõe a norma cuja interpretação é convocada e questionada nos presentes autos:
Artigo 132.º
Impugnação em caso de retenção na fonte
1 – A retenção na fonte é susceptível de impugnação por parte do substituto em caso de erro na
entrega de imposto superior ao retido.
2 – O imposto entregue a mais será descontado nas entregas seguintes da mesma natureza a
efectuar no ano do imposto indevido.
3 – Caso não seja possível a correcção referida no número anterior, o substituto que quiser
impugnar reclamará graciosamente para o órgão periférico regional da administração tributária
competente no prazo de dois anos a contar do termo do prazo nele referido.
4 – O disposto no número anterior aplica-se à impugnação pelo substituído da retenção que tiver
sido efectuada, salvo quando a retenção tiver a natureza de pagamento por conta do imposto devido
a final.
5 – Caso a reclamação graciosa seja expressa ou tacitamente indeferida, o contribuinte poderá
impugnar, no prazo de 30 dias, a entrega indevida nos mesmos termos que do acto de liquidação.
6 – À impugnação em caso de retenção na fonte aplica-se o disposto no n.º 3 do artigo anterior.
Que à redacção da norma falta clareza, já por outros foi apontado em trabalho académico versando
especificamente o tema (cfr. DIOGO FEIO, A Substituição Fiscal e a Retenção na Fonte: O Caso Específico dos Impostos sobre o Rendimento, Coimbra, 2001, pp. 231/238, em especial p. 234). E que a
falta de clareza da norma permite sustentar, como aliás reconhece o recorrente (cfr. as suas alegações
de recurso, a fls. 45 dos autos), a interpretação adoptada pelo tribunal “a quo” e apoiada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal (além do representante da Fazenda Pública
e do Ministério Público em primeira instância - cfr., a respectiva contestação e parecer, a fls. 19 e 28
dos autos) também se nos afigura correcto.
Importa, contudo, questionar se a interpretação adoptada, segundo a qual o “substituto” apenas
tem legitimidade para reclamar primeiro e impugnar depois retenções na fonte quando por erro tenha
entregue “imposto superior ao retido” (cfr. o n.º 1 do artigo 132.º do CPPT), conferindo-se, nos demais
casos, legitimidade apenas ao “substituído”, supostamente por ser ele o titular da capacidade contributiva e o verdadeiro prejudicado em caso de retenção indevida ou superior à devida (cfr. o n.º 4 do
artigo 132.º do CPPT e JORGE LOPES DE SOUSA, Código do Procedimento e do Processo Tributário Anotado e Comentado, 5.ª ed., Lisboa, pp. 950/953, notas 3 e 4 ao art. 132.º do CPPT) é a mais
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adequada à natureza da substituição tributária em sentido próprio (liberatória ou a título definitivo) e
aos princípios fundamentais que norteiam o actual sistema jurídico tributário.
Na substituição tributária em sentido próprio (a título definitivo ou liberatória), como a que está
em causa nos autos e constitui a regra para os rendimentos auferidos por não residentes em Portugal
(mesmo em IRC, nas situações de rendimentos devidos a entidades não residentes sem estabelecimento
estável em território português), a lei põe a cargo do “substituto” o cumprimento da generalidade dos
deveres tributários - de liquidação, declarativos, de entrega do imposto retido -, interessando-se pelo
“substituído”, o verdadeiro titular da capacidade contributiva onerada pelo imposto, somente no caso
de não ter sido efectuada a retenção legalmente devida e apenas a título subsidiário (cfr. o artigo 28.º,
n.º 1 e 3 da LGT), pois que lhe é mais simples e cómodo demandar o “substituto” que o “substituído”,
sendo isso especialmente verdade quando este seja um “não residente” (sendo igualmente razoável admitir que, como alega a recorrente a fls. 47 dos autos, aos não residentes seria mais difícil empreender
a defesa dos seus direitos perante a Administração tributária e os tribunais portugueses, ao menos por
dificuldades linguísticas e de desconhecimento do sistema jurídico nacional), e a retenção na fonte a
título definitivo tem vantagens em termos de comodidade para o Fisco e o substituído (não as tendo,
apenas, para o substituto).
Não pode, pois, afirmar-se sem mais que, ao menos nos casos de verdadeira e própria substituição
tributária, que o “substituto” apenas é prejudicado quando haja entregue imposto superior ao retido, pois
que é igualmente responsável, perante o Estado, mas também perante o “substituído” (como alegado
e necessariamente resultante das regras da responsabilidade civil), quando haja cometido ilegalidades
na liquidação, quer estas ilegalidades se traduzam na retenção de quantias superiores ou inferiores às
devidas, quer se traduzam na retenção de quantias indevidas, quer ainda quando consistam em atrasos
na retenção a que está obrigado, pois por todas elas responde exclusivamente ou em primeira linha
(cfr. o artigo 28.º da LGT), inclusivamente no plano contra-ordenacional (cfr. o artigo 114.º, n.º 4 e
n.º 5 alínea a) do RGIT.
Mas se assim é, não se vê como negar que lhe assista um interesse directo em demandar uma
ilegal liquidação por retenções na fonte, não apenas nos casos de entrega de imposto superior ao retido
mas em todos os outros em que prove ter interesse em demandar, interesse esse que há-de presumir-se
pois é sujeito passivo da relação tributária e equiparado a contribuinte para efeitos de legitimidade tributária – cfr. os artigos 18.º, n.º 3 da LGT, 9.º, n.º 1 e 4 do CPPT e 26.º do CPC), assim lhe permitindo
que possa, quanto antes, desencadear o processo destinado a expurgar da ordem jurídica eventuais
ilegalidades cometidas na liquidação das retenções na fonte e a que por erro deu causa, sendo este seu
interesse indubitavelmente digno da tutela do Direito, já que da ilegalidade da liquidação decorrem
consequências não menosprezáveis para a sua esfera patrimonial.
Estas são razões suficientemente fortes para que, de harmonia com o princípio constitucional da
tutela jurisdicional efectiva (artigo 268.º, n.º 4 da Lei Fundamental), que assegura a impugnabilidade de
todos os actos lesivos, se lhe tenha de reconhecer legitimidade para a reclamação e posterior impugnação
da retenção na fonte, não apenas no caso expressamente previsto no n.º 1 do artigo 132.º do CPPT mas
em todos os outros em se lhe reconheça utilidade derivada da procedência da acção, legitimidade que
se há-de presumir no caso, como o dos autos, em que a própria lei lhe reconhece a posição de sujeito
passivo da relação jurídica tributária (cfr. o n.º 3 do artigo 18.º da LGT) e o equipara ao contribuinte
para efeitos de legitimidade procedimental e processual (cfr. o artigo 9.º, n.º 1 e 4 do CPPT).
Há-de entender-se assim que, para além dos casos previstos no n.º 1 do artigo 132.º do CPPT, o
“substituto tributário” tem ainda legitimidade procedimental para reclamar e processual para impugnar
(posteriormente à reclamação) as retenções na fonte que repute ilegais resultando tal legitimidade da
sua qualidade de sujeito passivo da relação jurídica de imposto (artigo 18.º, n.º 3 da LGT) e do disposto nos artigos 9.º, n.º 1 e 4 do Código do Procedimento e do Processo Tributário e do artigo 26.º do
Código de Processo Civil.
O recurso merece, pois, provimento.
- 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 baixando os autos à primeira instância para conhecimento do mérito da impugnação, se outra causa
não obstar.
Sem custas, pois que a Fazenda Pública não contra-alegou.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva — (relatora) — Pimenta do Vale
— Miranda de Pacheco.
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Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Juros indemnizatórios. Vício de forma. Direito de audição. Erro imputável aos serviços.
Sumário:
I — A expressão “erro imputável aos serviços” refere-se a “erro” e não a “vício”,
o que inculca que quer relevar os erros sobre os pressupostos de facto ou de
direito que levaram a Administração a uma ilegal definição da relação jurídica
tributária do contribuinte, não considerando os vícios formais ou procedimentais
que, ferindo, embora, de ilegalidade o acto, não implicam, necessariamente, uma
errónea definição daquela relação.
II — O vício de violação do direito de audição prévia, na medida em que integra os
invocados vícios formais ou procedimentais, não é abrangido pelo “erro imputável
aos serviços”, pelo que não são devidos juros indemnizatórios.
Processo n.º 369/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Praedium II - Imobiliária, S.A.
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 do
Porto que julgou procedente a impugnação judicial que Praedium II – Imobiliária, SA, melhor identificada
nos autos, deduziu contra o acto de liquidação de contribuição especial, no valor de € 88.531,77, por
vício de forma decorrente de preterição do direito de audição e condenou a Administração Tributária
no pagamento de juros indemnizatórios, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes
conclusões:
A. A douta sentença ora posta em crise decidiu anular a liquidação impugnada referente a Contribuição Especial condenando também a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios.
B. O thema decidendum do douto decisório centrou-se na questão do vício procedimental por
preterição de formalidade essencial, traduzido na omissão da concessão do direito de audição, resultando
prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas.
D. Partindo dessa premissa, a douta decisão reconheceu à impugnante o direito ao pagamento de
juros indemnizatórios estribando o seu fundamento em erro imputável aos serviços.
E. Os pressupostos do direito a juros indemnizatórios a favor do contribuinte resultam expressos
no artigo 43º n.º 1 da LGT, e assentam na existência de erro imputável aos serviços, requisito indispensável de que lei faz depender o direito àqueles juros.
F. O direito a juros indemnizatórios provém de um dever de indemnização resultante da forçada
improdutividade das importâncias desembolsadas pelo contribuinte e constitui-se pela comprovação
dos seus pressupostos em reclamação graciosa ou impugnação judicial.
G. O vício procedimental de falta de audição prévia reconhecido na sentença e fundamento de
anulação da liquidação, não se insere no âmbito dos requisitos de “erro imputável aos serviços”, fonte
do direito a juros indemnizatórios.
I. O vício determinante da anulação do acto controvertido é relativo a uma norma que regula a
actividade da Administração e esta nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter indevido
ou não da prestação tributária.
J. Face ao direito substantivo, a anulação do acto não implica que tenha havido uma lesão da
situação jurídica substantiva e, em consequência, da anulação não se pode extrair a conclusão de ter
havido um prejuízo que mereça reparação.
L. Finalizando, não se comprovando a existência de um prejuízo, não se presume o seu valor,
fixando juros indemnizatórios.
M. Deverá, por isso, determinar-se que seja restituído apenas o que foi recebido.
N. Pelo que, decidindo como foi efectivamente decidido, é convencimento da Fazenda Pública
que a douta sentença 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 63º do
CPPT, no artigo 43º n.º 1 da LGT e no artigo 659º n.º 2 do CPC, aplicável supletivamente.
A recorrida não contra-alegou.
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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.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1 - A ora impugnante e doravante designada por PRAEDIUM II, foi notificada para proceder ao
pagamento da contribuição especial (doravante designada de CE), cfr. ofício datado de 14.11.2001 e
constante do PA a fls. 49 e que aqui se dá por integralmente reproduzida.
2 - Em 12.12.2001 a ora impugnante requereu nos termos do artº 37º do CPPT a fundamentação
da liquidação ora impugnada, cfr. fls. 14 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.
3 - Em 17.03.2003 foi emitida a respectiva certidão com a fundamentação requerida, cfr. fls. 20
a 24 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.
4 - Em 04.03.1999 foi efectuado um pedido de licenciamento para edificação de 7.557m2 numa
parcela de terreno, cfr. fls. 30 do PA, e que aqui se dá por reproduzida.
5 - O alvará de licença de construção foi emitido em 31.03.1999, cfr. fls. 31 do PA, e que aqui se
dá por reproduzido.
6 - A parcela de terreno em questão é um prédio destinado a construção, inscrito na matriz predial
urbana sob os artºs 1752 e 1755, sito na Rua do Ouro e Calçada da Arrábida, freguesia de Massarelos.
7 - A referida parcela de terreno encontra-se hoje construído e está localizada na marginal do
Porto junto à Ponte Arrábida.
8 - Em 14.04.2000, foi preenchida a declaração modelo 1, para efeitos de liquidação da C.E., cfr.
fls. 23 e 24 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.
9 - Em Julho de 2002, a Comissão emitiu o relatório de avaliação, cfr. fls. 17 a 19 destes e que
aqui se dão por reproduzidas.
10 - O relatório foi aprovado por maioria, com o voto de vencido do perito nomeado pela impugnante, cfr. fls. 19 destes autos.
11 - A impugnante procedeu ao pagamento da Contribuição Especial, ora em discussão em
02.01.2003, cfr. fls. 21 e 22 destes autos e que aqui se dão por reproduzidas.
12 - A ora impugnante não foi notificada para o exercício do direito de audição antes da liquidação
referida em 1).
3 – A questão que vem suscitada no presente recurso prende-se em saber se no caso de anulação de
acto de liquidação com fundamento em vício de forma decorrente de preterição do direito de audição deve
ou não haver lugar a pagamento de juros indemnizatórios por parte da Administração Tributária.
Questão esta que foi também apreciada no recente Acórdão desta Secção do STA de 21/1/09, in
rec. n.º 945/08, que o Relator subscreveu, sendo idênticas as conclusões e que, por isso mesmo, vamos
aqui transcrever, procurando, assim, obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr.
artº 8º, n.º 3 do CC).
Escreve-se, então, no citado aresto que “importa assinalar que os juros indemnizatórios se encontram previstos nos artigos 24.º do CPT (aplicável no caso “sub judice”) e 43.º n.º 1 da LGT, sendo que
em ambos os casos se alude a erro imputável aos serviços e não a vícios, enquadrando-se na matéria
de responsabilidade civil extracontratual, tendo guarida constitucional no artigo 22.º da CRP.
Ora, a verdade é que, tendo em conta esse enquadramento normativo/constitucional, a jurisprudência
deste Supremo Tribunal tem vindo a entender de forma reiterada e uniforme que os juros indemnizatórios não são devidos quando a impugnação do acto de liquidação procede com fundamento em vício de
forma, no caso em apreço de natureza procedimental por preterição do direito de audição - cfr acórdãos
de 5/5/99, 17/11/04, 1/10/08 e 29/10/08, nos recursos n.ºs 5557A, 772/04, 244/08 e 622/08.
Acompanhamos por inteiro esse entendimento jurisprudencial.
A propósito desta questão escreve Jorge Lopes de Sousa na anotação 5 ao artigo 61.º do CPPT,
anotado e comentado, a fls. 472:
“A utilização da expressão “erro” e não “vício” ou “ilegalidade” para aludir aos factos que podem
servir de base à atribuição de juros, revela que se teve em mente apenas os vícios do acto anulado a
que é adequada essa designação, que são o erro sobre os pressupostos de facto e o erro sobre os pressupostos de direito.
Com efeito, há vícios dos actos administrativos e tributários a que não é adequada tal designação,
nomeadamente os vícios de forma e a incompetência, pelo que a utilização daquela expressão “erro”
tem um âmbito mais restrito do que a expressão “vício”.
Por outro lado, é usual utilizar-se a expressão “vícios” quando se pretende aludir genericamente
a todas as ilegalidades susceptíveis de conduzirem à anulação dos actos, como é o caso dos arts. 101.º
(arguição subsidiária de vícios) e 124.º (ordem de conhecimento dos vícios na sentença) ambos deste
Código.
Por isso, é de concluir que o uso daquela expressão “erro”, tem um alcance restritivo do tipo de
vícios que podem servir de base ao direito a juros indemnizatórios.
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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 tributária com base no acto anulado, limitando-se a exprimir a
desconformidade com a lei do procedimento adoptado para a declarar ou a falta de competência da
autoridade que a exigiu.
Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, se
impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência de esse vício implica a lesão
de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação de
uma prestação patrimonial contrária ao direito.
Por isso, justifica-se que, nestas situações, não havendo dúvidas em que a exigência patrimonial
feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, se
dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo-se a sua avaliação
antecipada através da fixação de juros indemnizatórios a favor daquele.
Porém, nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula
a actividade da Administração, aquela nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter
indevido da prestação, à face das normas fiscais substantivas.
Nestes casos, a anulação do acto não implica que tenha havido uma lesão da situação jurídica
substantiva e, consequentemente, da anulação não se pode concluir que houve um prejuízo que mereça
reparação.
Por isso se justifica que, nestas situações, não se comprovando a existência de um prejuízo, não
se presuma o seu valor, fixando juros indemnizatórios, mas apenas se deva restituir aquilo que foi recebido, o que poderá constituir já um benefício para o contribuinte, perante a realidade da sua situação
tributária.
Trata-se de uma solução equilibrada, inclusivamente no domínio processual.
Na verdade, perante o simples reconhecimento judicial de um vício de forma ou de incompetência fica-se na dúvida sobre se estavam reunidos os pressupostos de facto e de direito de que a lei faz
depender o pagamento de uma prestação tributária; se essa dúvida é um motivo suficiente para não
exigir uma deslocação patrimonial do contribuinte para a Fazenda Pública (justificando a restituição
da quantia paga) também, por identidade de razão, será suporte bastante para não impor uma deslocação patrimonial efectiva em sentido inverso (pagamento de uma indemnização); verdadeiramente,
a regra aplicável, a mesma em ambos os casos, é a de não impor deslocações patrimoniais sem uma
prova positiva da existência de uma situação, ao nível da relação tributária, em que elas devem ocorrer.
Assim, compreende-se que, nos casos em que há uma anulação de um acto administrativo ou de
liquidação por não se verificarem os pressupostos de facto ou de direito em que devia assentar, casos
em que há a certeza de que a prestação patrimonial foi indevidamente exigida, seja atribuída uma
indemnização (no caso sob a forma de juros), e não seja feita idêntica atribuição nos casos em que a
decisão judicial não implica a antijuricidade material da exigência daquela prestação.
Isto não significa, que, na sequência de uma anulação judicial originada em vício de forma ou
incompetência, o contribuinte que se sinta lesado nos seus direitos patrimoniais, esteja legalmente
impedido de exigir judicialmente a reparação a que se julgue com direito, que lhe é assegurado não
só pela Constituição (art. 22.º da CRP), como pela lei ordinária (Decreto-Lei n.º 48051, de 21-11-67),
pois neste se faz equivaler ilegalidade a ilicitude (art. 6.º deste diploma).
Para obter esta reparação, porém, 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, 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”.
Impõe-se, pois, concluir que, no caso em apreço, tendo o acto de liquidação sido anulado com
fundamento em vício de forma, por preterição do direito de audição, inexiste suporte legal para atribuição de juros indemnizatórios à ora recorrida”.
No mesmo sentido, pode ver-se, ainda, o Acórdão de 27/6/07, in rec. n.º 80/07.
4 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida
na parte em que reconheceu à impugnante direito a juros indemnizatórios, em tal medida se julgando
improcedente a impugnação.
Sem custas neste STA, por a recorrida não ter contra-alegado (artigo 2.º, n.º 1 do CCJ), ficando
as custas na 1.ª instância a cargo da impugnante, na proporção do seu decaimento.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Lúcio
Barbosa.
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Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
IVA. Pedido de reembolso. Indeferimento por falta de suporte documental. Acção para
reconhecimento de um direito.
Sumário:
I — O indeferimento do pedido de reembolso do IVA por falta de requisitos formais
(neste caso, a não apresentação dos elementos de controle solicitados para análise
dos créditos) não determina, só por si, a extinção do direito de crédito alegado,
o qual por se manter pode sempre originar novo pedido de reembolso.
II — O reconhecimento de que o seu direito de crédito por reembolso de IVA se não
extinguiu com o indeferimento operado por falta de formalidades legais também
não determina, por outro lado, sem mais a incorporação do montante em causa
na conta corrente, pois não tendo a autora facultado os elementos que permitam
aferir a legalidade das operações subjacentes ao direito de crédito invocado tal
pretensão só poderá ser satisfeita quando a autora fornecer à AF os elementos
comprovativos por esta solicitados ou quando a AF promover as acções necessárias
a aferir da legalidade de tais operações.
Processo n.º: 383/09-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: TNT SKYPAK FINANCE, BV.
Relator: Exmo. Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Tnt Skypak Finance, bv, identificada nos autos, veio, através da presente Acção para Reconhecimento de um Direito ou Interesse Legítimo em Matéria Tributária, pedir que o Director de Serviços
de Reembolsos do IVA seja condenado a reconhecer que a falta de entrega dos elementos de controle
solicitados para análise dos créditos relativos ao pedido de reembolso, podendo originar o indeferimento do pedido de reembolso, não determina a extinção, prescrição, confisco ou qualquer outra forma
de “perda” do direito dos créditos que suportaram o pedido de reembolso formulado na Declaração
Periódica de Janeiro de 2002, no montante de € 215.262,33, e a dar cumprimento à parte final do n.º 2
do art.º 14.º do DL n.º 229/95, de 11 de Setembro, designadamente, incorporando aquele montante na
conta corrente da Autora, com todas as consequências legais.
Por sentença de 30/09/2008 da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, decidiu-se reconhecer que a falta de entrega dos elementos de controle solicitados para análise dos créditos relativos
ao pedido de reembolso, podendo originar o indeferimento do pedido de reembolso, não determina a
extinção, prescrição, confisco ou qualquer outra forma de “perda” do direito dos créditos que suportaram o pedido de reembolso formulado pela Autora na Declaração Periódica de Janeiro de 2002, no
montante de € 215.262,33 e condenar a Entidade demandada a promover as acções necessárias a aferir
da legalidade das operações subjacentes ao direito de crédito da Autora relativo a reembolso de IVA
formulado, inicialmente, no mês de Janeiro de 2002 e, posteriormente, no mês de Maio de 2003, no
montante de € 215.262,33, proferindo decisão sobre o pedido.
Não se conformando com tal decisão, dela vem agora o Director-Geral dos Impostos interpor
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1- A douta sentença recorrida ao decidir, como decidiu, no sentido de que a administração fiscal
não podia indeferir o pedido de reembolso com o alcance de fazer precludir o direito ao reembolso ou
de o extinguir, violou, entre outras, as disposições contidas nos artigos 22.º, n.º 11 e 91.º, n.º 2 (actual
artigo 98.º) do Código do IVA.
2- Na verdade, a administração fiscal ao indeferir a pretensão da recorrida não introduziu nenhuma
distinção, nem podia, que permitisse distinguir entre o indeferimento suprível por falta de elementos
documentais e a pura rejeição do pedido de forma definitiva por falta da necessária prova, nos prazos
legalmente fixados.
3- E, ao contrário da douta sentença recorrida, a administração fiscal não fez tal distinção porque
a própria lei não o faz (artigo 22.º, n.º 11 do Código do IVA), e onde a lei não distingue não é lícito ao
intérprete distinguir.
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4- Mal andou, pois, a douta sentença recorrida em fazer uma distinção que a lei não consente e
da qual resultaria um ónus absurdo e inadmissível para a administração fiscal que a paralisaria de todo
e poria em causa o princípio da verdade de que gozam as declarações periódicas dos sujeitos passivos.
5- A douta sentença ao decidir no sentido de que os serviços da administração fiscal para procederem à alteração da situação tributária dos sujeitos passivos, no que à legitimação do reembolso diz
respeito, estão subordinados à prévia realização de uma acção de fiscalização que verifique a conformidade das operações subjacentes ao direito de crédito, fez uma errada interpretação e aplicação das
normas aplicáveis.
6- A estar correcto o entendimento da douta sentença recorrida, teríamos que, por força do princípio
da igualdade, os sujeitos passivos de IVA que reclamassem reembolsos ficariam, na prática, dispensados
de apresentar os documentos comprovativos do seu direito e a administração fiscal para indeferir tais
pretensões teria, antes de o fazer, de confirmar a existência desses documentos junto de cada sujeito
passivo e das suas sedes e domicílios fiscais.
7- Ao decidir como decidiu, a douta sentença recorrida fez tábua rasa do princípio da colaboração
previsto no artigo 50.º da Lei Geral Tributária que vincula quer a administração fiscal quer os sujeitos
passivos.
8- A douta sentença recorrida não só pôs em causa aquele princípio, pondo, igualmente, em causa
o princípio da boa-fé nas relações que os sujeitos passivos estabelecem com a administração fiscal.
Contra-alegando, veio a Autora dizer que:
I- O recurso deve ser extinto sem julgamento de mérito, por inexistir interesse de agir, uma vez
que o seu objecto refere-se a matéria não tratada na douta sentença e não ser o objecto da causa;
II- É inatacável o indeferimento do pedido de reembolso solicitado na Declaração Periódica de
Janeiro de 2002 por não terem sido entregues os elementos exigíveis;
III- A douta sentença, assim, não decidiu no sentido de que a recorrente não podia indeferir o
pedido de reembolso, já que este assunto nem sequer foi objecto da acção;
IV- A interpretação da douta sentença recorrida pela recorrente destoa em completo do que se
encontra decidido, pelo que a reforma da douta sentença não trará nenhuma utilidade, nem se mostra
necessária nos termos requeridos pela recorrente nas alegações;
V- Entretanto, acaso ultrapassada a questão prévia supra, o que apenas se admite à cautela, sem
prescindir e por mero dever de prudente patrocínio, no mérito, não assiste razão à recorrente, conforme
julgou a sentença recorrida, pelo que:
VI- O direito de crédito não se confunde com o direito ao reembolso;
VII- Nenhuma norma legal estabelece, como consequência da não entrega dos elementos de
controlo, a “perda dos créditos” mas sim o indeferimento do pedido de reembolso;
VIII- Resulta das disposições conjugadas do n.º 11 do art.º 22 do Código do IVA e do Decreto-Lei n.º 229/95 que, pedido o reembolso, fica suspenso o mecanismo de dedução do IVA suportado nas
aquisições de bens e/ou serviços, do liquidado ou a entregar nos cofres do Estado até à decisão final
sobre o pedido de reembolso formulado;
IX- Tornado definitivo o despacho de indeferimento do pedido de reembolso por falta de entrega
de elementos de controlo, a recorrente teria apenas e tão só de repor os valores dos créditos cujo reembolso foi indeferido, para a compensação desse com o valor do IVA liquidado e a entregar nos cofres do
Estado, o que não fez, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade e demais garantias do contribuinte;
X- E que acertadamente veio a douta sentença corrigir, determinando que a recorrente reconheça
a consequência legal da omissão da recorrida, a saber, que a falta de entrega dos elementos de controlo
solicitados para a análise dos créditos relativos ao pedido de reembolso, podendo originar o indeferimento do pedido de reembolso, não determina – porque a lei assim preceitua – a extinção, prescrição,
confisco ou qualquer outra forma de “perda” do direito dos créditos que suportaram o referido pedido
na Declaração Periódica de Janeiro de 2002, no montante de € 215.262,33.
XI- A douta sentença recorrida fez correcta aplicação do Direito ao caso sub judice, pelo que não
merece reforma ou censura.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste STA emite parecer no sentido de que o recurso merece
parcial provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
A. Em 6 de Março de 2002, a ora A. requereu aos serviços competentes da Administração Tributária
o reembolso da quantia de € 215.262,33, relativo a IVA do mês de Janeiro de 2002, tendo o reembolso
requerido sido negado, por despacho de 3 de Abril de 2003, de que a ora A. foi notificada em 16 de
Abril de 2003, com fundamento em não terem sido apresentados os elementos previstos no Despacho
Normativo n.º 342/93, de 30.10 – fls. 7 e 39 do Processo Administrativo junto aos autos;
B. Em Maio de 2003, a A. apresentou novo pedido de reembolso de IVA, onde incluiu a importância referida em A – fls. 32 do Processo Administrativo;
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C. Em 29 de Julho de 2005, por despacho do Subdirector-Geral dos Impostos, foi proposto o
indeferimento do pedido de reembolso referido em A (relativo a Janeiro de 2002), com fundamento
em encontrar-se caducado o direito ao reembolso – fls. 45 do PA;
D. Em 9 de Agosto de 2005, foi a ora A. notificada para se pronunciar sobre o projecto de decisão
referido em C – fls. 32;
E. Por ofício datado de 20-10-2005, foi a ora A. informada de que, a propósito do indeferimento
proposto em C, foi elaborada informação remetida à Direcção de Serviços do IVA, para efeitos de emissão de parecer, e de que fica o exercício do direito de audição notificado através do ofício n.º 88203,
de 09.08.2005, a aguardar a emissão do parecer solicitado.
III – A recorrida veio intentar a presente acção para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo em matéria tributária pedindo a condenação da AT a reconhecer que o indeferimento do pedido
de reembolso de IVA, por falta de apresentação dos elementos solicitados para aferir da legitimidade
do reembolso, não determina a extinção do direito de crédito que suporta o pedido de reembolso e a
incorporar o montante deste na sua conta corrente.
Esta acção foi apresentada na sequência de pedido de reembolso de IVA formulado pela autora que
mereceu a proposta de indeferimento, por parte do Subdirector Geral dos Impostos, com fundamento
na caducidade do direito ao reembolso, e de que a autora foi notificada para exercer o seu direito de
audição.
Na decisão recorrida, a Mma. Juíza “a quo” reconhece que a falta de entrega dos elementos de
controle solicitados para análise dos créditos relativos ao pedido de reembolso podendo embora originar
o indeferimento do pedido de reembolso não determina, contudo, a extinção, prescrição, confisco ou
qualquer outra forma de perda do direito dos créditos que suportaram o pedido de reembolso formulado pela autora, ora recorrida, e condena a entidade demandada, ora recorrente, a promover as acções
necessárias a aferir da legalidade das operações subjacentes ao direito de crédito da autora relativo ao
reembolso de IVA formulado para que possa depois, então, proferir decisão sobre o pedido.
Vem agora a recorrente alegar que a douta sentença recorrida ao decidir, como decidiu, no sentido de a AF não poder indeferir o pedido de reembolso com o alcance de fazer precludir o direito ao
reembolso ou de o extinguir violou, entre outras, as disposições contidas nos artigos 22.º, n.º 11 e 91.º,
n.º 2 (actual artigo 98.º) do CIVA.
Sustenta a recorrente que tal decisão no sentido de que os serviços da AF para procederem à alteração da situação tributária dos sujeitos passivos, no que à legitimação do reembolso diz respeito, está
subordinado à prévia realização de uma acção de fiscalização, que verifique a conformidade das operações subjacentes ao direito de crédito, fez uma errada interpretação e aplicação das normas aplicáveis.
Ora, em nenhum momento a decisão recorrida afirma que o indeferimento do pedido de reembolso, por falta de entrega dos elementos de controle, esteja subordinado à prévia realização de uma
acção de fiscalização.
Nem sequer a recorrida alguma vez contestou a legalidade do indeferimento do pedido de reembolso formulado por falta de apresentação dos elementos solicitados pela AF.
O que a sentença recorrida esclarece e, a nosso ver, bem é a distinção entre o procedimento de
reembolso do IVA e o direito ao crédito do mesmo, pois uma coisa é o direito ao crédito de IVA, cujo
exercício se encontra regulado pelos artigos 19.º a 22.º do CIVA, e outra o procedimento de reembolso,
previsto no n.º 5 e seguintes do artigo 22.º do CIVA.
Como se refere na decisão recorrida, a importância da neutralidade do sistema tributário do IVA,
defendida quer na jurisprudência do TJCE quer na doutrina portuguesa citadas, traduz-se na essencialidade do direito à dedução no sistema tributário do IVA, o que faz com que as exigências formais do
pedido de reembolso do IVA não constituam requisitos substantivos da verificação do direito de crédito,
mas tão só da efectivação do reembolso.
E, a ser assim, é evidente que o indeferimento do pedido de reembolso do IVA por falta de requisitos formais (neste caso, a não apresentação dos elementos de controle solicitados para análise dos
créditos) não determina, só por si, a extinção do direito de crédito alegado, o qual por se manter pode
sempre originar novo pedido de reembolso.
O alcance de tal indeferimento não vai além da impossibilidade de o contribuinte realizar o reembolso pretendido, por não ter sido efectuada a comprovação do direito ao mesmo, não se reconhecendo,
nem deixando de se reconhecer, o eventual direito de crédito subjacente, o qual só se extinguirá depois
de decorrido o prazo em que pode ser exercido, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do CIVA.
Todavia, o reconhecimento de que o seu direito de crédito por reembolso de IVA se não extinguiu
com o indeferimento operado por falta de formalidades legais, e que poderia, por isso, ter a autora
requerido o reembolso em momento posterior (o que fez sem que sobre tal requerimento tenha recaído
qualquer decisão até ao momento), também não determina sem mais a incorporação do montante em
causa na sua conta corrente, como pretende com esta acção.
É que não tendo a autora facultado os elementos que permitam aferir a legalidade das operações
subjacentes ao direito de crédito invocado tal pretensão só poderá ser satisfeita quando a autora fornecer
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à AF os elementos comprovativos por esta solicitados ou quando a AF promover as acções necessárias
a aferir da legalidade de tais operações.
Daí que a sentença que assim decidiu não mereça, por isso, qualquer censura.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Jorge Lino.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Convolação. Acção Administrativa especial. Impugnação judicial. Tempestividade.
Prazo. Erro na notificação.
Sumário:
I — Do indeferimento de reclamação graciosa de actos de liquidação cabe dois meios
de reacção de igual modo legítimos, quer seja a impugnação judicial a apresentar
no prazo de 15 dias nos termos do n.º 2 do artigo 102.º do CPPT, quer o 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).
II — É admissível a impugnação na via contenciosa do indeferimento desse recurso
hierárquico, não obstante este revestir natureza facultativa, desde logo porque se
alcança da previsão normativa do artigo 76.º, n.º 2 do CPPT a possibilidade de
ser objecto de “recurso contencioso”.
III — Do indeferimento do recurso hierárquico de indeferimento de reclamação graciosa
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).
IV — No caso de erro na notificação quanto ao prazo para a interposição dessa acção, nada obsta à aplicação subsidiária do disposto no n.º 1 do artigo 161.º do
CPC e “maxime do n.º 3 do artigo 198 do mesmo diploma ao prever que “Se a
irregularidade consistir em se ter indicado para a defesa prazo superior ao que a
lei concede, deve a defesa ser admitida no prazo indicado, a não ser que o autor
tenha feito citar novamente o réu em termos regulares”.
Processo n.º 461/09-30.
Recorrente: Subdirector Geral dos Impostos.
Recorrido: Euro RSCG – Publicidade, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Subdirector Geral dos Impostos vem recorrer do despacho da Mmª Juiz de Direito do Tribunal Tributário de Lisboa que determinou a convolação em impugnação judicial da acção administrativa
especial, intentada por “Euro RSCG – Publicidade Lda.”, com os demais sinais dos autos, do acto de
indeferimento do recurso hierárquico interposto do despacho que indeferiu a reclamação graciosa de
IRC referente ao exercício de 1996, formulando as seguintes conclusões:
A) O, aliás, douto despacho saneador recorrido, ao decidir pela convolação da presente acção administrativa especial em impugnação judicial fez, salvo o devido respeito, uma incorrecta interpretação
e aplicação do direito aos factos, motivo pelo qual não deve ser mantido.
B) É que, tendo a 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 a mesma questiona.
C) 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.
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D) 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.
E) Logo, tendo o recurso hierárquico natureza facultativa, se a 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.º 102º n.º 2 do CPPT).
F) Ainda que assim não se entenda, sem conceder, e como se decidiu no Acórdão do TCA, de
16/03/03, 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 que ser o prazo de 15 dias previsto no n.º 2 do art. 102º do CPPT.
G) Em segundo lugar, mesmo que se entenda, como o faz o despacho ora recorrido que o prazo
para a interposição de impugnação judicial na sequência do indeferimento de um recurso hierárquico
que comporte a apreciação da legalidade do acto de liquidação, é de 90 dias, segundo o disposto no
art. 102º, n.º 1, alínea e) do CPPT, sempre se deveria ter concluído pela impossibilidade da convolação,
por tal prazo se encontrar, no caso em apreço, excedido.
H) Facto que, aliás, está dado como provado no despacho saneador ora recorrido, uma vez que o
prazo de 90 dias terminava em 26 de Setembro de 2005, dia que coincidiu com uma segunda-feira, dia
útil, e a petição só entrou no Tribunal no dia 28.9.05.
I) O facto de a notificação do acto pela AT ter indicado o prazo de 3 meses, não transforma o prazo
de 90 dias para a interposição de impugnação judicial num prazo de 3 meses e nem acarreta qualquer
suspensão ou interrupção do prazo de 90 dias.
J) Igualmente, não acarreta qualquer desculpabilização da A. susceptível de fazer justificar, legalmente, a intempestividade da p.i.
K) Na verdade, a discussão sobre qual era o meio processual próprio para no caso atacar a decisão
que indeferiu recurso hierárquico interposto ao abrigo do art. 66º do CPPT, do indeferimento de reclamação graciosa, é de natureza jurídica e sendo a A. patrocinada por Advogado não estava desonerada
de apreciar a questão do meio processual para reagir contra o acto praticado pela AT.
L) É que, o acto do Subdirector-Geral dos Impostos é um acto que, regra geral, e daí a notificação
efectuada nos termos em que o foi pela AT, pode ser atacado por via da acção administrativa especial,
desde que o particular invoque vícios próprios daquele mesmo acto que conduzam à sua anulação.
Deste modo, é o administrado que deve escolher se quer atacar o acto do Subdirector-Geral por vícios
próprios do mesmo ou se pretende continuar a discutir a legalidade da liquidação de imposto, tal como
o fez na reclamação graciosa.
M) Pelo que, a tempestiva apresentação da petição, não obstante a notificação efectuada pela AT,
era exigível à A., tendo em conta o padrão de um cidadão normalmente diligente, a que se reporta o
artº. 58º do CPTA.
N) E nem, ao caso, é aplicável por analogia o artº. 161º n.º 6 do CPC. É que não só estamos
perante campos diferentes, como também e, sobretudo, só os actos praticados pelas secretarias são
susceptíveis de serem relevados ou “reparados” pelo juiz do processo, os erros e omissões praticados
pela AT, no procedimento administrativo, a existirem, só podem, eventualmente, ser susceptíveis de
conduzir à anulação ou declaração de nulidade do acto no processo judicial em que esse mesmo acto
é apreciado.
2 - A recorrida EURO RSCG - Publicidade LDª, contra alegou nos termos que constam a fls. 163,
concluindo da seguinte forma:
1 - O douto despacho recorrido fez boa e correcta aplicação do Direito, ao decidir pela convolação
da presente acção administrativa especial em impugnação judicial.
2 - Contrariamente ao que parece fazer crer o Recorrido, não há qualquer intempestividade no
acto praticado pela ora Alegante.
3 - Na verdade o caso em análise merece uma atenção particular pelos contornes que envolveram
a notificação.
4 - É que para além de a Administração Tributária ter comunicado, erradamente, o meio de defesa
ao dispor da recorrida para contestar a decisão de indeferimento do recurso hierárquico, a verdade é
que apontou para tal, o prazo de 3 meses.
5 - Ora, efectivamente os autos demonstram que a Alegante interpôs acção administrativa especial
dentro do prazo apontado pela Administração Tributária, já que a notificação da decisão de indeferimento
ocorreu em 28 de Junho de 2005 e a petição inicial foi apresentada em 28 de Setembro de 2005.
6 - A recorrida foi notificada em 28 de Junho de 2005, da decisão do Subdirector Geral dos Impostos,
e no prazo de 3 meses, interpôs a acção administrativa especial, tendo os fundamentos processuais sido
integralmente cumpridos, pelo que a respectiva acção, não só é meio legalmente próprio para efeitos de
impugnação da decisão da administração fiscal, como em termos objectivos se encontra devidamente
fundamentado, e delimitado, pelo que é meio idóneo para impugnação de acto administrativo/fiscal.
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7 - O artigo 97º, n.º 3 da Lei Geral Tributária prescreve a convolação do processo quando o meio
usado não for o adequado segundo a lei.
8 - E assim determinou o douto despacho recorrido, convolando, o recurso contencioso em impugnação judicial, pois que, para alem das razões de natureza formal, tal é imposto pelo cumprimento
dos princípios da tutela jurídica efectiva, e da obtenção de justiça material.
9 - No presente caso encontram-se reunidos todos os pressupostos legais para que, interposto
recurso contencioso pelo interessado, e concluindo o Tribunal que o meio próprio era a impugnação,
procedesse à sua convolação.
10 - Na verdade, não fazia sentido que a Alegante fosse prejudicada, no sentido em que, a responsabilidade pela notificação emitida, pertence apenas à Administração Tributária, sendo de aplicar
aqui o disposto no artigo 161º n.º 6 do CPC.
11 - Não pode, a Alegante, ser prejudicada por uma errada indicação do prazo de recurso, erro
esse da responsabilidade da Administração Tributária, que indicou como meio de defesa a interpor, a
acção administrativa especial, e o prazo de 3 meses.
12 - Dispõe o artigo 161º, n.º 6 do CPC, o seguinte “os erros e omissões das notificações efectuadas pela Administração Tributária não podem, em qualquer caso, prejudicar as partes, mais ainda,
quando estão em causa meios de defesa contra actos lesivos de situações de contribuintes” - (sublinhado
nosso).
13 - Assim a decisão de convolação tomada pelo Tribunal recorrido foi a correcta e, como tal,
não deve ser alterada.
3 - O Exmº Procurador-geral Adjunto não se pronunciou sobre o mérito do recurso invocando as
seguintes razões:
“Notificado nos termos do artigo 146.º n.º 1 do CPTA o Ministério Público vem declarar que não
se pronuncia sobre o mérito do recurso, por entender que a relação jurídica material controvertida não
implica direitos fundamentais dos cidadãos, interesses públicos especialmente relevantes ou valores
constitucionalmente protegidos como a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento do
território, a qualidade de vida, o património cultural e os bens do Estado, das Regiões Autónomas e
das Autarquias Locais (Artigos 9.º, n.º 2 e 146.º, n.º 1 do CPTA).”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - O despacho recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1 - Na sequência de acção inspectiva levada a efeito pelos competentes serviços da AT, foi emitida a liquidação adicional de IRC n.º 8310011272, respeitante ao exercício de 1996 (cfr. fls. 21 a 45
do PAT);
2 - Por discordar da liquidação efectuada, a A.. em 27/11/00, interpôs reclamação graciosa da
mesma, a qual veio a ser indeferida, por despacho de 17/12/03, notificado à A. em 30/12/03 (cfr. PAT,
na parte respeitante ao processo de reclamação graciosa);
3 - Em 29 de Janeiro de 2004, a ora A. interpôs recurso hierárquico da decisão de improcedência
da reclamação graciosa (cfr. fls. 93 e seguintes do PAT);
TRIBUNAL
4 - Em 23 de Maio de 2005, o Subdirector-Geral indeferiu o recurso hierárquico interposto, tendo
esta decisão sido notificada à ora A. e, bem assim, ao seu mandatário, em 28/06/05, respectivamente
(cfr. recurso hierárquico junto ao PAT);
5 - Conforme se retira da análise das decisões de indeferimento supra aludidas, em qualquer dos
casos foi apreciado o mérito dos pedidos (cfr. PAT);
6 - De ambos os ofícios de notificação da decisão do recurso hierárquico (da recorrente e do
seu mandatário) consta a menção à possibilidade de ser apresentada Acção Administrativa Especial,
junto da Secção do Contencioso Tributário, do Tribunal Central Administrativo, no prazo três meses
(cfr. fls. PAT);
7 - A ora A. apresentou a presente acção junto do TCA, Sul, em 28/09/05, tendo remetido o articulado inicial, primeiramente, através de fax, conforme resulta de fls. 2;
12 - O TCA, Sul, veio a declarar-se incompetente, em razão da hierarquia, tendo, o acórdão proferido, apontado como competente o tribunal tributário de 1ª instância e, consequentemente, determinado
a remessa dos autos ao Tribunal de 1ª instância (cfr. fls. 74 a 79 dos autos).
5 - O despacho sob recurso determinou a convolação dos presentes autos de acção administrativa
especial em impugnação judicial, “anulando todos os actos praticados posteriormente á apresentação
da p.i., a qual é de aproveitar”.
Para tanto, no essencial, ponderou-se que a impugnação contenciosa dos actos administrativos
proferidos em recurso hierárquico interposto de indeferimento de reclamação graciosa, comportando
a apreciação da legalidade de actos de liquidação deve ser feita através de impugnação judicial e não
acção administrativa especial e daí que, nos termos dos artigos 98.º n.º 4 do CPPT, 97.º, n.º 3 da LGT e
199.º do CPC, considerando tempestiva a impugnação judicial se determinou a respectiva convolação
na forma de processo adequada.
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Inconformado com essa decisão, não questionando que no caso a impugnação judicial constituía o
meio processual adequado para impugnar o acto de indeferimento do recurso hierárquico, o recorrente
vem defender na sua alegação de recurso a intempestividade dessa impugnação judicial com a consequente inviabilidade de se proceder à correcção do constatado erro na forma de processo.
Não se crê que alguma razão assista ao recorrente.
Vejamos.
5.1- O recorrente começa por alegar que tendo o autor deduzido reclamação graciosa, do indeferimento da mesma cabia impugnação judicial a apresentar no prazo de 15 dias nos termos do n.º 2
do artigo 102.º do CPPT, sendo esta a via judicial própria para recorrer do acto de liquidação que aí se
questiona (conclusão B).
Ora, a este respeito, importa sublinhar que essa via de impugnação judicial do indeferimento da
reclamação graciosa não se define como o único meio de reacção contra essa decisão, uma vez que à
luz do n.º 1 do artigo 76.º do CPPT 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).
Como se deixou expresso no acórdão de 15/04/09, no recurso n.º 1108/08 “.., sendo a lei que
faculta ao contribuinte este meio de defesa, não pode a administração tributária pretender coarctar
aos contribuintes as garantias que a lei lhes confere, impondo-lhes uma via única de reacção quando
a via oferecida pelo legislador é dual”.
Como assim, em face do indeferimento da reclamação graciosa a ora recorrida tinha dois meios
de reacção da mesma forma legítimos (artigos 102.º n.º 2 e 76.º, n.º 1 do CPPT), quer a impugnação
judicial, quer o recurso hierárquico.
De igual modo, também não se acompanha o recorrente quando defende que, atenta a natureza
facultativa do recurso hierárquico, não será admissível a impugnação na via contenciosa do respectivo
indeferimento (conclusão E),
Na verdade, o facto de, em regra, o recurso hierárquico revestir natureza facultativa (artigo 67.º,
n.º 1 do CPPT) apenas significa que a sua interposição não é obrigatória, desde logo porque se alcança
da previsão normativa constante do artigo 76.º n.º 2 do CPPT a possibilidade de ser objecto de “recurso
contencioso”
A opção legislativa tributária de permitir a impugnação contenciosa de actos meramente confirmativos, ao invés do que sucede no contencioso administrativo, deve ser entendida como uma “extensão das garantias dos contribuintes” (acórdão de 7/11/07, no recurso n.º 418/07) que decorre directa e
imediatamente da lei.
Entende o recorrente, por outra parte, que o prazo para interpor impugnação judicial do indeferimento de recurso hierárquico seria de 15 dias conforme o previsto no n.º 2 do artigo 102.º do CPPT.
A sem razão do recorrente resulta logo do facto deste invocado normativo se referir apenas ao
indeferimento de reclamação graciosa e não de recurso hierárquico.
Sempre que esteja em causa a legalidade da liquidação e não tendo sido deduzida impugnação
judicial com o mesmo objecto (artigo 76, n.º 2 do CPPT), como acontece no caso “sub judicio”, o
recurso hierárquico é passível de impugnação judicial, que, nos termos do artigo 102.º, n.º 1, alínea e)
do CPPT, deverá ser apresentada no prazo de 90 dias a contar da notificação da decisão desse recurso
hierárquico, como constitui jurisprudência firme e reiterada deste Supremo Tribunal - cfr, entre outros,
acórdãos de 9/10/08, 4/03/09 e 15/04/09, nos recursos n.ºs 567/08, 1034/08 e 1108/08, respectivamente;
no mesmo sentido ver Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls 578 e
581, anotação 7 e 8 ao artigo 76.º).
5.2. - A decisão recorrida tendo embora concluído que a presente acção administrativa especial
tinha entrado para além do acima aludido prazo de 90 dias (que terminava a 26/09/05), uma vez que a
decisão de indeferimento de recurso hierárquico fora notificado ao mandatário da A. em 28/06/05 e a
acção apenas dera entrada 28/09/05 (4 e 7 do probatório), dia que coincidira com uma segunda feira,
dia útil, concluiu pela admissibilidade da convolação.
Para o efeito ponderou-se nos seguintes termos:
“Porém, o caso em análise merece uma atenção particular, pelos contornos que envolveu a
notificação da decisão de indeferimento do recurso hierárquico que lhe foi comunicada. É que, como
se disse, para além de a AT ter comunicado, erradamente, o meio de defesa ao dispor da recorrente
para contestar a decisão de indeferimento do recurso hierárquico (já vimos que apontou como meio
de defesa a acção administrativa especial, quando ao caso se adequava a impugnação judicial), a
verdade é que indicou como prazo para tal o de três meses.
Ora, o que os autos demonstram é que a Autora interpôs acção administrativa especial dentro do
prazo (sublinhe-se, de três meses) apontado pela AT, já que a notificação da decisão de indeferimento
ocorreu em 28.06.05 e a petição inicial foi apresentada em 28.9.05.
Como é de elementar justiça, a Autora não pode ser prejudicada por uma errada indicação do
prazo de recurso, erro este da inteira responsabilidade da Administração.
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Com efeito, nos termos do artigo 36º. n.º 2 do CPPT, as notificações conterão sempre a decisão,
os respectivos fundamentos, meios de defesa e prazo para reagir contra o acto. sendo óbvio que tal
indicação deve ser dada correctamente e que, se o não for, o erro daí decorrente não pode prejudicar
o contribuinte, sob pena de total frustração da confiança que os administrados devem depositar nas
informações emanadas da própria Administração. Trata-se de expectativas e confiança que merecem
ser tuteladas.
Por isso, e à semelhança daquilo que o CPC prevê para os actos da secretaria - vide, o artigo 161º,
n.º 6 do CPC’ — os erros e omissões das notificações efectuadas pela Administração Tributária não
podem, em qualquer caso, prejudicar as partes (mormente quando, como no caso em análise, está em
causa, a possibilidade de lançar mão de meios de defesa contra actos lesivos da situação dos contribuintes).”
No intento de rebater esta argumentação o recorrente limita-se a defender, no essencial, que a
errada informação prestada à ora recorrida não lhe acarretaria qualquer desculpabilização susceptível
de justificar a intempestividade da p.i., não sendo, por outro lado, aplicável por analogia o disposto
no artigo 161.º n.º 1 do CPC, já que os erros e omissões praticados pela AT só podem, eventualmente,
“ser susceptíveis de conduzir à anulação ou declaração de nulidade do acto no processo judicial em
que esse mesmo acto é apreciado”.
Ainda aqui falece a razão ao recorrente.
Subscrevendo-se, no essencial, a argumentação expendida no despacho recorrido, sempre se
acrescentará que a jurisprudência tem vindo a adoptar o entendimento que os interessados não devem
ser prejudicados por erros de entidades competentes- cfr. acórdãos deste STA de 5/05/87, 24/10/96 e
31/05/05, nos recursos n.ºs 23.205, 39.578 e 46.544.
Neste sentido, nada obsta à aplicação subsidiária do já citado n.º 1 do artigo 161.º do CPC e
“maxime” do n.º 3 do artigo 198.º do mesmo diploma ao prever que “Se a irregularidade consistir em
se ter indicado para a defesa prazo superior ao que lei concede, deve a defesa ser admitida no prazo
indicado, a não ser que o autor tenha feito citar novamente o réu em termos regulares”.
Aplicando este entendimento ao caso que nos ocupa, tendo a ora recorrida sido notificada do
indeferimento do recurso hierárquico que interpusera no dia 28/06/05 (4. do probatório), o prazo de
três meses que lhe foi concedido nos termos dessa notificação, de natureza substantiva, contínuo e
contado de acordo com as regras do artigo 279.º do CC, por remissão do artigo 20.º, n.º 1 do artigo 20.º
do CPPT, terminava a 28/09/05 e daí que, tendo a acção administrativa especial sido apresentada nesta
precisa data (7. do probatório), se tenha de concluir que a respectiva petição seja tempestiva para
efeito de impugnação judicial, dessa forma tornando admissível a convolação, como bem se decidiu
no despacho recorrido.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, em consequência, o
despacho recorrido.
Custas a cargo do recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Isabel
Marques da Silva.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação. Recurso judicial. Omissão de pronúncia. Nulidade da decisão.
Sumário:
De acordo com os termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 379.º do Código de Processo
Penal — aplicável ao processo contra-ordenacional fiscal, por força da alínea b)
do artigo 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, e artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro (Lei Quadro das Contra-Ordenações) —, é nulo o
despacho judicial que, de modo nenhum, se pronuncia sobre as questões levantadas
em recurso judicial de aplicação de coima, de «nulidade insuprível, a que se refere o
artigo 63.º do RGIT»; e de «atenuação especial da coima, nos termos do artigo 32.º,
n.º 2, do mesmo RGIT».
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Processo n.º 478/09-30.
Recorrente: Ambaro Sonorização – Fábrica de Material Eléctrico e Electrónico, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1. “AMBARO SONORIZAÇÃO-FÁBRICA DE MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, LDA” vem interpor recurso do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que,
nos presentes autos de recurso de contra-ordenação, julgou que «improcede o recurso interposto e em
consequência mantém-se a decisão recorrida».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A douta sentença recorrida não se pronunciou sobre o que a ora recorrente nas alegações de
recurso que deduziu nestes autos, concretamente nºs. 8 e 9 das conclusões, alegou, respectivamente e
conforme o aí exposto, quanto à nulidade insuprível, a que se refere o art. 63º do RGIT, da decisão de
aplicação de coima proferida pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças, bem assim como relativamente
ao beneficio da atenuação especial da coima, nos termos do art. 32º, n.º 2, do mesmo RGIT.
2. Assim, a douta sentença recorrida é nula (art. 379º, n.º 1 c), do Código de Processo Penal
- CPP – aplicável, ex-vi do art. 3º, a), do RGIT), nulidade que se invoca para todos os efeitos. SEM
PRESCINDIR,
3. Decorre da matéria de facto que a douta sentença recorrida deu como provada que, relativamente
à mesma infracção de que deu lugar à aplicação de coima que a douta sentença recorrida confirmou,
já havia sido concluída a prática do crime de abuso de confiança fiscal.
4. Sendo assim, como é, não pode a recorrente voltar a ser condenada com a aplicação de coima,
por contra-ordenação, sob pena de ser violado o princípio non bis in idem, o que representaria inconstitucionalidade por violação do disposto no n.º 5 do art. 29º da CRP, inconstitucionalidade que, desde
já, se invoca.
5. Aliás, do art. 45º do RGIT não resulta que se em processo crime não for aplicada uma coima
devem os “Serviços” aplicá-la.
6. Por outro lado, no douto parecer (cuja cópia está junta aos presentes autos) que proferiu no
processo crime, o Exmo. Representante do Ministério Público diz o seguinte que, com a devida vénia
se transcreve: “Tais factos consubstanciam a prática de um crime de abuso de confiança fiscal na
forma continuada, previsto e punível nos termos do disposto no art. 105º n.º 1 do RGIT, aprovado pela
Lei n.º 15/2001, de 5.6 e arts. 30º n.º 2 e 79º do Cód. Penal, sendo a arguida sociedade solidariamente
responsável nos termos do art. 8º do RGIT”.
7. Concluindo que a ora recorrente não pode voltar a ser condenada com aplicação de coima, por
contra-ordenação, sob pena de ser violado o princípio non bis in idem, forma proferidas, em casos idênticos ao destes autos, doutas decisões da Meritíssima Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga,
já transitadas em julgado, nos seguintes processos, todos da Unidade Orgânica 3: - nºs. 401/06.6BEBRG,
403/06.7BEBRG, 410/06.OBEBRG, 725/06.7BEBRG, 727/06.3BEBRG e 729/06.0BEBRG.
8. Face ao exposto, a douta sentença recorrida deve ser revogada e substituída por outra que
conceda provimento aos recurso de contra-ordenação e revogue a decisão de aplicação de coima que
foi proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças.
9. A douta sentença recorrida violou, entre outros, o disposto no art. 379º, n.º 1, c), do CPP, e no
art. 29º, n.º 5, da CRP.
Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso e, consequentemente, a douta sentença
recorrida: a) Deve ser considerada nula, com as legais consequências; caso assim se não entenda, b) Deve
ser revogada, substituindo-se por outra que, concedendo provimento ao recurso de contra-ordenação e
revogue a decisão de aplicação de coima, proferida pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público emitiu parecer, essencialmente, nos seguintes termos.
(…) Quanto à reclamada omissão de pronúncia não colhe o argumento suporte algum, com o devido
respeito. Na verdade, foram já proferidas nestes autos duas sentenças visando, precisamente, sanar os
vícios formais advindos de trâmites postergados e de fundamentação escassa. E o que se depreende de
fls. 62 a 65 e 132 a 135. Em consequência, foi o processo devolvido, para a respectiva sanação, ao 2.º
Serviço de Finanças de Braga, estando supridos os males detectados. Por isso, não tem agora o tribunal
a quo de debruçar-se novamente sobre temas já resolvidos.
No tocante ao alegado desrespeito do princípio ne bis in idem, deve reconhecer-se assumir a
questão algum melindre, não sendo unívoca a perspectiva. Por um lado, o facto típico alvo da sanção é o mesmo: a não entrega ao Fisco de um valor em dinheiro que o agente tem o dever legal de
entrega; nessa medida está ele sujeito à regra decorrente do art.º 2.º, n.º 3, do RGIT, reflexo da ideia
do concurso aparente. Ou seja, deve a infracção ser punida segundo a norma mais severa que a prevê
por ser ela a que melhor defende o interesse jurídico protegido. Por outro lado, o art.º 45 do citado
diploma legal só faz sentido conjugado com o seu art.º 43, n.º 1, não sendo pois um efeito necessário
do art.º 44 do mesmo RGIT. Quer isto dizer que, arquivado o inquérito em sede criminal - por não
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se ter demonstrado o dolo, v. g., ou por o montante em causa não ser o exigido ou, ainda, por não
terem decorrido os prazos fixados na lei -, haverá lugar, aí sim, à análise da eventual contra- ordenação (Considera a Mestre Isabel Marques da Silva ser este um caso em que a contra-ordenação se
delimita reciprocamente em relação ao crime de abuso de confiança previsto no art.º 105 do RGIT; in
“REGIME GERAL DAS INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS”, página 201). Ponto é que não tenha um
havido, como no caso do dito art.º 44, um pronunciamento formal sobre a prática do crime e sobre
a sua autoria, admitida aliás livremente pelo seu autor através do cumprimento voluntário de toda
a obrigação fiscal, conducente ao arquivamento do processo. Nesse caso, tem de considerar-se que
o Estado exerceu, ainda que de uma forma excepcional, o seu jus puniendi (Veja-se, sobre a natureza do crime de abuso de confiança fiscal e salientando o seu carácter de delito de omissão pura, a
Mestre Susana Aires de Sousa in “OS CRIMES FISCAIS”, páginas 122 a 124). Logo, o desencadear
de uma outra punição mesmo que de diferente cariz (não penal), incidindo sobre a mesma conduta
típica pode configurar, uma violação do referido princípio, com sede constitucional no respectivo
art.º 29, n.º 5.
Atento o exposto, deverá o recurso improceder quanto à reclamada omissão de pronúncia, admitindo-se o seu provimento no restante.
1.5. Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Por razão de precedência lógica (pois a solução em sentido afirmativo da suscitada questão determina a nulidade do despacho judicial em crise), importa equacionar e resolver primeiramente a questão
de omissão de pronúncia devida, levantada nas conclusões 1. e 2. do presente recurso.
2.1 Em matéria de facto, o despacho judicial recorrido consignou o seguinte (que submetemos
a alíneas).
a) A Recorrente deu entrada da declaração periódica de IVA relativa a Maio de 2003 sem o correspondente meio de pagamento do imposto, autoliquidado pela importância de 5026.55 €.
b) O auto de notícia foi exarado a 20.12.2003.
c) A notificação pelo Serviço de Finanças, ao Recorrente foi em 03.03.2004, dando-lhe conhecimento que contra ela tinha sido intentada o presente processo.
d) Foi instaurado o processo de inquérito, n.º 89/05.6 IDBRG, por crime por abuso de confiança
fiscal, o qual em 01.06.2005, foi arquivado por ter sido pago IVA e os acréscimos legais.
e) Em 02.02.2006, foi a Recorrente condenada na coima de 1211.40 €. (fls. 13 e 14 dos autos).
f) Dessa decisão foi a arguida notificada, tendo interposto recurso.
g) Em 23.10.2006, foi submetida à apreciação do tribunal que considerou que haver violação das
normas legais e julgou verificada nulidade insuprível, tendo determinado a devolução aos Serviços de
Finanças.
h) Em 19.03.2007, foi proferida nova decisão pelo Chefe de Finanças na qual a Recorrente foi
condenada na coima de 1211.40 €, decisão de que ora recorre (fls. 78 e 79 dos autos).
i) Dessa decisão foi a arguida notificada, tendo interposto recurso.
j) Em 28.12.2007, foi proferida decisão na qual julgou verificada a nulidade insuprível e ordenada
a devolução dos processos ao Serviço de Finanças.
k) Contra a Recorrente foi instaurado o processo inquérito n.º 89/05.6 IDBRG, por crime de
abuso de confiança fiscal, tendo o Ministério Público proposto o seu arquivamento, o que mereceu
a concordância da Meritíssima Juíza do JIC, nos termos do art. 22º e 44º do RGIT, por despacho de
01.06.2005 (fls. 122 a 129).
l) Em 13.05.2008 foi proferida nova decisão, decisão que agora se recorre (fls. 144 e 145 dos
autos).
m) Desta decisão foi a arguida notificada em 15.05.2008, tendo interposto recurso em
04.06.2008.
2.2. Sob a epígrafe “direito subsidiário”, o artigo 3.º, alínea b), do Regime Geral das Infracções
Tributárias (aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho) dispõe que são aplicáveis subsidiariamente,
quanto às contra-ordenações e respectivo processamento, o regime geral do ilícito de mera ordenação
social.
Este regime geral do ilícito de mera ordenação social, com demarcação no Decreto-Lei n.º 433/82,
de 27 de Outubro (Lei Quadro das Contra-Ordenações), no seu artigo 41.º, intitulado de “Direito
subsidiário”, e subordinado aos “Princípios e disposições gerais” constantes do capítulo II, estabelece que, sempre que o contrário não resulte deste diploma, são aplicáveis, devidamente adaptados,
os preceitos reguladores do processo criminal (n.º 1); e que no processo de aplicação da coima, as
autoridades administrativas competentes gozam dos mesmos direitos e estão submetidas aos mesmos
deveres das entidades competentes para instrução criminal, sempre que o contrário não resulte desta
lei (n.º 2).
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O Código de Processo Penal, no seu artigo 379.º, sob a epígrafe “nulidade da sentença”, preceitua
como segue.
1 - É nula a sentença:
[…]
c) Quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de
questões de que não podia tomar conhecimento.
Ressalta imediatamente do disposto nesta a alínea c) do n.º 1 do artigo 374.º do Código de Processo
Penal que a sentença é nula, «quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse
apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento» – semelhantemente, aliás, ao
que preceituam os 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.
Esta nulidade (como repetidamente vem dizendo esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo) está conexionada com os deveres de cognição do Tribunal, estabelecendo-se o dever do juiz 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.
Cf., especificamente para o processo contra-ordenacional fiscal, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 26 de Abril de 2007, proferido no recurso n.º 1168/08.
2.3 No caso sub judicio, o despacho judicial em crise apresenta, no fundamental, o seguinte
conteúdo.
A Recorrente alega que relativamente, à infracção a que se refere a decisão recorrida, foi instaurado o processo inquérito n.º 89/05.6 IDBRG, por crime de abuso de confiança fiscal, sendo que o
Ministério Público propôs o seu arquivamento, proposta que mereceu a concordância da Meritíssima
Juíza do JIC, nos termos do art. 22º e 44º do RGIT.
Entende a Recorrente que já foi condenada no referido processo de inquérito, pelo que não pode,
agora ser novamente objecto de condenação neste processo de contra-ordenação.
Determina o art. 45º do RGIT que “Sendo arquivado o inquérito ou não deduzida a acusação, a
decisão é comunicada à administração tributária ou da segurança social para efeitos de procedimento
por contra-ordenação, se for caso disso.”
Resulta da matéria dada por assente que por despacho de 01.06.2005 a Meritíssima Juíza determinou o arquivamento nos termos do art.ºs 22º e 44º do RGIT.
Resulta da interpretação do artº 45º quando em sede de processo-crime não for aplicada expressamente uma coima o mesmo deve ser devolvido ao respectivos Serviços para que seja apreciada a
eventual aplicação de coima.
À Recorrente não foi aplicado qualquer sanção, no processo-crime, pelo que a decisão de arquivamento não é impeditiva da aplicação de coima em processo de contra-ordenação.
Face ao exposto, improcede o recurso interposto mantendo a decisão recorrida.
Como se vê, o despacho judicial ora recorrido omitiu pronúncia, em absoluto, sobre aquelas
questões, ditas supra nas conclusões 1. e 2., da «nulidade insuprível, a que se refere o art.º 63.º do
RGIT, da decisão de aplicação de coima proferida pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças, bem
assim como relativamente ao beneficio da atenuação especial da coima, nos termos do art.º 32.º, n.º 2,
do mesmo RGIT».
E o que é certo é que tais questões foram nestes autos desde sempre levantadas pela ora recorrente
(cf. as suas alegações, mormente a fls. 18 a 32, e 83 a 91).
Como assim, é forçoso concluir que o despacho judicial recorrido sofre realmente de omissão
de pronúncia devida, determinante da sua nulidade, sobre as questões que a ora recorrente aponta nas
conclusões de 1. e 2. da alegação do presente recurso.
Pelo que, assim sendo, havemos de concluir que, de acordo com os termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 379.º do Código de Processo Penal – aplicável ao processo contra-ordenacional fiscal, por
força da alínea b) do artigo 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, e artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 433/82, de 27 de Outubro (Lei Quadro das Contra-Ordenações) –, é nulo o despacho judicial que, de
modo nenhum, se pronuncia sobre as questões levantadas em recurso judicial de aplicação de coima,
de «nulidade insuprível, a que se refere o art. 63º do RGIT»; e de «atenuação especial da coima, nos
termos do art. 32º, n.º 2, do mesmo RGIT».
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e anular o despacho judicial recorrido,
remetendo-se os autos ao Tribunal a quo para nova decisão.
Sem custas.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

1263

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
IVA. Isenção. Transacções intracomunitárias.
Sumário:
I — De harmonia com o disposto no artigo 14.º do RITI — DL n.º 290/92, de 28.12 —,
só as transmissões de bens efectuadas por um sujeito passivo que se encontre
abrangido, no país de origem, por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens, em que o adquirente seja uma pessoa singular ou colectiva
registada para efeitos do IVA noutro Estado membro, que este utilize o respectivo
número de identificação para efectuar a aquisição e o mesmo se encontre abrangido
por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens nesse outro
Estado membro estão isentas de tributação em sede de IVA.
II — As apontadas circunstâncias enquanto pressupostos da questionada isenção tributária são de verificação cumulativa.
Processo n.º 491/09-30.
Recorrente: Faiart — Fábrica de Louças Regionais Portuguesas, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformada com a decisão do Tribunal Tributário de 1ª Instância de Leiria que lhe julgou improcedente, por não provada, a impugnação judicial que deduzira contra a liquidação adicional de IVA,
respeitante aos exercícios de 1993 a 1997, no montante de 9.541.570$00, dela interpôs recurso para
esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo a impugnante Faiart – Fábrica de Louças Regionais
Portuguesas, Lda -, nos autos convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso e, pugnando pela revogação do
sindicado julgado e pela consequente anulação dos actos tributários de liquidação adicional e respectivos
juros compensatórios, formulou, a final, as seguintes conclusões:
A) A expedição e entrega de bens pela recorrente a partir do território nacional com destino a
outro Estado-Membro é uma transmissão de bens isenta.
B) O destinatário dos bens é o verdadeiro adquirente dos mesmos.
C) O intermediário, a quem foram facturados os bens, não é o adquirente dos bens, sendo, tão
só, o receptor ou recebedor da comissão.
D) O adquirente destes bens é um sujeito passivo situado e registado para efeitos de IVA num
Estado membro e que está abrangido por um regime de tributação de aquisições intracomunitárias de
bens, liquidando o competente imposto.
E) A operação deve ser julgada como uma transmissão intracomunitária de bens isenta à luz da
alínea a), do n.º 1 do art. 14º do RITI.
F) A douta sentença recorrida fez errónea qualificação dos factos em causa e incorrecta interpretação e aplicação do artigo 14.º, n.º 1, alínea a) do RITI
Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu, depois,
douto parecer no sentido de não merecer provimento o recurso, devendo antes confirmar-se a decisão
recorrida já que, em seu esclarecido entender, aqui se efectuou correcta interpretação e aplicação da
lei, designadamente, da invocada alínea a) do artigo 14.º do RITI.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar e decidir.
O tribunal recorrido deu como assente, fixando, a seguinte matéria de facto:
1. No âmbito de uma “Fiscalização Rápida” realizada à impugnante, que incidiu sobre os exercícios de 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 foi elaborado o relatório junto a fls. 38 cujo conteúdo se dá
por reproduzido.
2. Apurou-se que nos anos em referência, a impugnante enviou mercadorias para a Comunidade,
mas foram facturadas a um cliente sedeado em país terceiro. Assim, diz-se no relatório, “…dado
que não se trata de exportações (não existe uma vez que os bens não foram expedidos para fora da
comunidade) mas sim de transmissões intracomunitárias (as facturas foram emitidas a um terceiro
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sedeado num país terceiro e pagas por este) deveria ter sido liquidado IVA à empresa Merinka, com
sede em Gibraltar (…)
3. No capítulo respeitante à “Fundamentação e valor das correcções”, consta do relatório o seguinte: “As correcções tiveram por base a falta de liquidação de IVA em facturas que foram emitidas
a um cliente sedeado num país terceiro, cujas transacções foram indevidamente consideradas isentas,
nos termos do artigo 14º do RITI, já que os bens foram expedidos para a comunidade, mas foram
facturados para fora da comunidade”, fls. 39 cujo conteúdo se dá por reproduzido.
4 a 13. Nestes pontos da matéria fixada e que aqui por economia se dão por reproduzidas, segue-se a identificação numérica das facturas correspondentes aos anos de 1993 a 1997, todas emitidas a
Merinka Investiments, LTD, com sede em Gibraltar, e que identificou o número VAT GB-599631971,
delas constando a isenção de IVA).
14. “Merinka Investiments, LTD”, relativamente aos anos de 1993 a 1997 não se encontrava
registada para efeitos de Imposto sobre o Valor Acrescentado em qualquer dos países membros da
União Europeia.
15. O número de identificação fiscal “GB599631971” constante das facturas supra identificadas pertence a sujeito passivo “New Image Supplies Limited” (fls. 32 do apenso de reclamação, cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
16. O sujeito passivo “New Image Supplies Limited” cessou a sua actividade em 01/09/1995
(fls. 32 do mesmo apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido).
17. A Administração Fiscal procedeu às seguintes liquidações adicionais de IVA da responsabilidade da Impugnante:
a. Ano de 1993, LA n.º 97414502; 892.149$
b. Ano de 1994, LA n.º 97414508; 1.767.838$
c. Ano de 1995, LA n.º 97414515; 4.187.558$
d. Ano de 1996, LA n.º 97414544; 1.899.569$
e. Ano de 1997, LA n.º 97414548; 1.302.456$
18. A que acresce a liquidação de juros compensatórios.
19. A “Merinka” fazia as encomendas à impugnante, pagava-as, e dava-lhe todas as indicações
para onde e para quem era expedida a mercadoria, dados que constavam das facturas.
Face a esta factualidade, a sindicada sentença julgou improcedente a impugnação judicial que
apreciava, com base no acolhido entendimento de que as questionadas transacções comerciais integravam
falsa operação triangular, para efeitos de liquidação/isenção de IVA, por nelas haver participado apenas
como destinatário das respectivas facturas de venda um terceiro sedeado em Gibraltar, a Merinka, tendo
as respectivas mercadorias sido antes directamente entregues ao operador comunitário, e que, assim,
face ao estatuído pelo art.º 14º alínea a) do RITI, não poderia ocorrer a invocada e requerida isenção
de IVA, pois se não verificavam os requisitos legais que, cumulativamente, o citado normativo legal
estabelece para o efeito.
Considerou-se, para tanto e ao contrário do sustentado pela Impugnante que, a Merinka Investiments, LTD empresa a quem foram facturadas as mercadorias não se encontrando, à data, registada
para efeitos de IVA, em qualquer Estado Membro da Comunidade Europeia e que esta, na operação
aquisitiva, não utilizara o seu número de identificação fiscal, mas antes um número de identificação
fiscal de entidade alheia e que à data já se encontrava extinta, e ainda que tal não satisfazia a exigência
legal viabilizadora da reclamada isenção fiscal.
Por isso e porque, considerou-se ainda, a Merinka Investiments, LTD, também não se mostrava
abrangida por regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens, a sindicada sentença
julgou improcedente a impugnação judicial deduzida e, em consequência, manteve as questionadas
liquidações adicionais de IVA.
É contra o assim decidido que continua a insurgir-se a Impugnante e ora Recorrente, nos termos
das transcritas conclusões do presente recurso jurisdicional, onde, em síntese e fundamentalmente e
no controvertido ponto, reproduz a argumentação antes invocada e que na decisão ora recorrida não
logrou acolhimento.
Mas sem qualquer razão e hipótese de êxito.
Na verdade e tal como bem proficientemente evidencia o Ex.mo Procurador Geral Adjunto neste
Supremo Tribunal, “… nos termos da alínea a) do artigo 14º do RITI, só estão isentas de imposto, as
transacções intracomunitárias de bens, quando cumulativamente se verifiquem as seguintes circunstâncias:
- Sejam efectuadas por um sujeito passivo como tal previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 2º
do CIVA;
- Ser o adquirente pessoa singular ou colectiva registada para efeitos de IVA noutro Estado
Membro;
- Tenha o adquirente utilizado o respectivo número de identificação fiscal para efectuar a aquisição;
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- Encontrar-se abrangido por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens.”
E como também acentua, vem adquirido e não controvertido que “… a empresa a quem foi facturada a mercadoria, relativamente aos anos de 1993 a 1997 não se encontrava registada para efeitos
de Imposto sobre o Valor Acrescentado em qualquer dos países membros da União Europeia (ponto
14 do probatório).”
Ora, a não verificação do apontado requisito, por si só, demanda a insustentabilidade e consequente
improcedência da argumentação desenvolvida pela Impugnante e ora Recorrente, já que, como se deixa
referido e emerge, sem dúvida ou séria controvérsia, do disposto no invocado e aplicável artigo 14º do
RITI, estes requisitos/circunstâncias são de verificação cumulativa.
Com efeito e nos termos do referido artigo 14º do RITI, estão isentas do imposto “as transmissões
de bens efectuadas por um sujeito passivo dos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º, expedidos ou
transportados pelo vendedor, pelo adquirente ou por conta destes a partir do território nacional para
outro Estado membro com destino ao adquirente, quando este seja uma pessoa singular ou colectiva
registada para efeitos de IVA nesse outro Estado membro, que tenha utilizado o respectivo número de
identificação para efectuar a aquisição e aí se encontre abrangido por um regime de tributação das
aquisições intracomunitárias de bens”.
Importa pois, para que a transmissão seja isenta, que o adquirente no outro Estado membro seja
pessoa singular ou colectiva aí registada para efeitos de IVA, não bastando a identificação pelo número
fiscal, que, embora fazendo presumir o registo na Administração Fiscal respectiva, não faz prova de
que se esteja perante pessoa aí registada para aqueles efeitos.
Tal como se acolheu no acórdão deste Supremo Tribunal e Secção do passado dia 19-02-2003,
processo n.º 1772/02, onde se sumariou que:
“Nos termos do artº 14º alínea a) do RITI – Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias
– aprovado pelo artº 4º do DL 290/92, de 28-12, estão isentas de imposto sobre o valor acrescentado as
transmissões de bens efectuadas por um sujeito passivo que se encontre abrangido, no país de origem,
por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens, em que o adquirente seja uma
pessoa singular ou colectiva registada para efeitos do IVA noutro Estado membro, que este utilize o
respectivo número de identificação para efectuar a aquisição e o mesmo se encontre abrangido por um
regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens nesse outro Estado membro”.
Ora, no caso dos autos vem dado como provado e assente que a Merinka Investiments, LDA,
empresa a quem foi facturada a mercadoria, não se encontrava registada em nenhum dos países membros da Comunidade Europeia para efeitos de IVA e que o número fiscal utilizado e constante das
questionadas facturas corresponde ao que antes fora atribuído a uma outra entidade entretanto extinta,
a New Image Suppplies Limited.
E ainda que de mero intermediário se tratasse, como pretendia a Recorrente se admitisse, sempre
lhe caberia a ela Impugnante e ora Recorrente demonstrar que o destinatário final dos bens (o adquirente) era um sujeito passivo registado para efeitos de IVA noutro Estado membro, prova que, aliás e
como vem estabelecido, também não foi feita.
Não merece pois qualquer reparo a sentença que assim julgou, improcedendo antes, isso sim, o
presente recurso jurisdicional.
Termos em que acordam os juízes desta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao presente recurso jurisdicional e confirmar a impugnada sentença.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Alfredo Madureira (relator) — Jorge Lino — Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Embargos de terceiro. Posse. Artigo 1251.º do CC. Prescrição.
Sumário:
I — Provando-se que o embargante roçou unicamente mato em determinado imóvel,
durante três meses, desconhecendo-se, porém a que título o fez, tais factos não
integram o conceito de posse, tal como vem definida no artigo 1251.º do CC.
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II — O processo de embargos não é o meio próprio para apreciar a invocada prescrição
do tributo.
Processo n.º 508/09-30.
Recorrente: Benjamim de Jesus Sousa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. BENJAMIM DE JESUS SOUSA, identificado nos autos, deduziu, junto do então Tribunal
Tributário de Leiria, embargos de terceiro.
O Mm. Juiz do TAF de Leiria julgou os embargos improcedentes.
Inconformado, o impugnante interpôs recurso para este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1) O embargante praticou actos de posse sobre os imóveis em discussão nos autos;
2) O embargante beneficia do instituto da acessão na posse prevista no artigo 1256º do Código
Civil;
3) O tributo fiscal devido pelos executados já se encontra prescrito, nos termos do artigo 48º do
LGT, que se invoca, urna vez que o embargante tem legitimidade processual na sua invocação;
4) Não consta na sentença e nem o embargante foi notificado de que foi dado cumprimento ao
artigo 357º do CPC
5) Foram violadas as seguintes normas jurídicas: 1256º do C6digo Civil; artigo 48º do LGT e
artigos 194º, 197º, 202º e 357º do CPC
Não houve contra-alegações.
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:
1. No dia 24 de Outubro de 1989, no Cartório Notarial da Marinha Grande, foi outorgada a escritura
de partilha que consta dos autos a fls. 17 cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.
2. Nos termos dessa escritura, o prédio inscrito com o artigo 3068 foi adjudicado a Maria de Jesus
de Sousa c marido, assim como 28/136 avos indivisos do prédio inscrito na matriz sob o artigo 3173.
3. Estes prédios encontram-se descritos na Conservatória do Registo Predial de Marinha Grande,
ambos registados a favor dos respectivos herdeiros, como consta de fls. 10 e segs., cujo conteúdo se
dá por integralmente reproduzido.
4. Estes prédios foram penhorados à ordem do processo de execução fiscal n. 1392-01/1011030.1
5. Não obstante a outorga da escritura em 1989, já em 1976 se fizeram partilhas em vida, adjudicando aos herdeiros os bens tal como consta da escritura de partilhas.
6. O embargante há cerca de 3 meses começou a cortar os pinheiros e mato existente no prédio
com o artigo 3173.
7. Em 16 de Julho de 2002 o embargante liquidou na Repartição de Finanças de Marinha Grande
2 sisas respeitantes aos imóveis penhorados, como consta de fls. 28 e segs. cujo conteúdo se dá por
integralmente reproduzido.
3. O recorrente suscita várias questões que deverão ser analisadas separadamente.
Vejamos então.
3.1. Defende o recorrente que não consta da sentença, (sendo que o embargante de tal não foi
notificado) de que foi dado cumprimento ao art. 357º do CPC.
E para fundamentar esta conclusão, escreveu nas respectivas alegações.
“Não consta na sentença que os executados tinham sido notificados para contestar nos termos do
art. 357º do CPC, conforma, aliás, já foi sustentado num recurso anterior.
“O que torna mais uma vez a sentença nula, nos termos dos artºs 194º, 197º, alínea a) e 202º do
CPC”.
Trata-se de uma nulidade consistente na omissão de um acto e não de uma nulidade de sentença.
Sobre o assunto pronunciou-se o EPGA nos termos seguintes:
“A arguida nulidade processual da falta de notificação da executada para contestação dos embargos
foi oportunamente suprida (art. 357º, n. 1 CPC; fls. 116/117.
“Ao embargante não tem que ser comunicado o cumprimento do preceito legal, seguindo-se a
tramitação processual até à prolação da sentença (artºs 167º e 211º do CPPT)”.
Tem razão o MP.
A nulidade foi suprida – vide fls. 116 e 117, que se reporta à notificação da executada –, razão
por que este fundamento não procede.
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Por outro lado, esta diligência não tem que ser comunicada ao embargante, não havendo qualquer
disposição legal que a tal obrigue.
Não ocorre assim a mencionada nulidade.
3.2 Sustenta o recorrente que praticou actos de posse.
E qualificou esses actos: roçar mato.
Sobre isto o Mm. Juiz a quo escreveu:
“O facto de se ter provado que o embargante há cerca de três meses começou a cortar os pinheiros
e mato existente no prédio … não constitui, só por si, qualquer acto de posse, porque se desconhece a
que título o fez”.
É óbvio, face aos factos provados, que o recorrente não praticou actos que integrem o conceito
de posse, tal como vem definida no art. 1251º do CC.
Não é possível surpreender, nos actos apontados, nem o elemento material (corpus), nem o elemento psicológico (animus).
Não procede pois este segmento do recurso.
3.3. Defende igualmente o embargante que beneficia do instituto de acessão na posse prevista no
artigo 1256º do CC.
Mas manifestamente não tem razão.
Na verdade, não se tendo provado a posse do embargante, não pode ele beneficiar deste dispositivo
legal, que se reporta a quem houver sucedido na posse.
Improcede pois patentemente este segmento do recurso.
3.4. Sustenta finalmente o recorrente que o tributo fiscal já se encontra prescrito.
Mas esta pretensão não pode aqui ser apreciada
Na verdade, não é o processo de embargos o meio próprio para apreciar a invocada prescrição,
sendo que os autos não fornecem quaisquer elementos que habilitassem o tribunal a um qualquer juízo
sobre tal alegação.
Em suma: é manifesto que o recorrente não pode obter êxito na sua pretensão.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Pimenta do Vale — António Calhau.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Oposição à execução. Pluralidade de execuções não apensadas. Excepção dilatória.
Absolvição da instância. Denegação do acesso ao direito e aos tribunais.
Sumário:
1 — A oposição a dois processos de execução fiscal distintos não pode ser concretizada através de uma única oposição, mesmo considerando a circunstância de
a fundamentação de facto e de direito poder ser idêntica relativamente às duas
oposições.
2 — A dedução de uma única oposição a diversas execuções fiscais que não estão
apensadas constitui uma razão obstativa do conhecimento do mérito e, por isso,
uma excepção dilatória, nos termos do artigo 493.º do CPC, excepção dilatória
inominada, porque não consta do elenco meramente exemplificativo do artigo 494.º
do mesmo CPC e que, evidentemente, determina o indeferimento liminar da oposição, nos termos do artigo 234.º-A do CPC.
3 — Com tal decisão não se denega o acesso do recorrente ao direito e aos tribunais,
porquanto sempre este, nos termos do disposto nos artigos 234.º-A e 476.º do CPC,
pode deduzir oposições autónomas contra as duas execuções fiscais em causa,
no prazo aí estabelecido, sendo as mesmas consideradas interpostas na data da
apresentação da petição inicial desta oposição.
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Processo n.º 521/09.
Recorrente: Miguel da Graça Moura
Recorrido: Fazenda Pública
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Miguel da Graça Moura, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão da
Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa que rejeitou liminarmente a oposição por si deduzida aos
processos de execução fiscal n.ºs 3239200401003267 e 3239200401019350 do Serviço de Finanças
de Lisboa 7, instaurados para cobrança coerciva de dívidas referentes a IRS do ano de 1999, dela vem
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1.ª- A decisão sob censura entendeu indeferir liminarmente a petição de oposição com o pretexto
de que tal petição visava atacar a quantia exequenda exigida em dois processos de execução fiscal que
corriam seus termos separadamente;
2.ª- Só que na verdade o Recorrente também entende que aquela decisão contraria a possibilidade
legal de cumulação de pedidos a intentar numa só petição de oposição desde que exista uma clara conexão, o que neste caso era indubitável: o mesmo imposto, o mesmo ano e os mesmos fundamentos;
3.ª- Razão que é reforçada com o preceituado no art.º 104.º do CPPT e pelo art.º 30.º do CPC
mandado aplicar ao processo tributário pelo art.º 2.º, alínea c) do CPPT;
4.ª- Ao não ter decidido por esta forma, o Sr. Dr. Juiz “a quo” denegou o acesso do Recorrente
ao direito e aos tribunais e postergou o princípio da economia processual, porquanto deveria ter aproveitado todos os elementos factuais carreados para o processo pelo Recorrente, com o consequente
conhecimento do mérito da causa;
5.ª- Ao invés, optou por trilhar o caminho mais fácil, sendo certo que assim a decisão proferida
violou o art.º 104.º, combinado com o art.º 206.º, o art.º 209.º e o art.º 211.º, n.º 1, todos do CPPT, e o
art.º 30.º do CPC e ainda o art.º 20.º, n.º 1 e art.º 268.º, n.º 4 da CRP.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste STA emite parecer no sentido de ser confirmada a decisão
recorrida e, assim, negado provimento ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) Em 21-1-2004, o Serviço de Finanças de Lisboa 7 instaurou contra o oponente o processo
de execução fiscal n.º 3239200401003267, para cobrança coerciva de dívida relativa a IRS do ano de
1999, tendo por base a certidão de dívida n.º 2004/4904, emitida em 10-1-2004, no valor de € 4.910,43
(cfr. capa do PEF, certidão de dívida e informação oficial, a fls. 19, 20, 48 e 49 dos autos, que se dão
por integralmente reproduzidas);
B) O oponente foi citado, no âmbito do processo de execução fiscal identificado em A) que antecede,
em 30-9-2005 (cfr. certidão de citação, a fls. 26 dos autos, que se dá por integralmente reproduzida);
C) Em 31-7-2004, o Serviço de Finanças de Lisboa 7 instaurou contra o oponente o processo de
execução fiscal n.º 3239200401019350, para cobrança coerciva de dívida relativa a IRS do ano de 1999,
tendo por base a certidão de dívida n.º 2004/38232, emitida em 18-7-2004, no valor de € 28.770,00
(cfr. capa do PEF, certidão de dívida e informação oficial, a fls. 34, 35, 48 e 49 dos autos, que se dão
por integralmente reproduzidas);
D) O oponente foi citado, no âmbito do processo de execução fiscal identificado em C) que antecede,
em 30-9-2005 (cfr. certidão de citação, a fls. 40 dos autos, que se dá por integralmente reproduzida);
E) Em 26-10-2005, foi apresentada no Serviço de Finanças de Lisboa 7 a petição inicial da presente
oposição, deduzida contra os processos de execução fiscal identificados em A) e C) que antecedem (cfr.
petição inicial, a fls. 2 a 9 dos autos, que se dá por integralmente reproduzida);
F) Os processos de execução fiscal identificados em A) e C) que antecedem não foram apensados
entre si (cfr. informação oficial, a fls. 57 dos autos, que se dá por integralmente reproduzida).
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TT de Lisboa que, julgando
verificada excepção dilatória inominada, rejeitou liminarmente a oposição deduzida pelo ora recorrente,
com o fundamento de que tal oposição visava atacar a dívida exequenda exigida em dois processos
de execução fiscal que não se encontram apensados e que correm termos separadamente desde a sua
instauração.
Alega o recorrente que existindo uma clara conexão factual (o mesmo imposto, o mesmo ano,
os mesmos fundamentos) se impunha o conhecimento do mérito da causa sob pena de denegação do
acesso do recorrente ao direito e aos tribunais e de violação do princípio da economia processual.
Não tem, porém, razão o recorrente.
Com efeito, como se diz na decisão recorrida, não sendo a oposição à execução fiscal, embora
com tramitação processual autónoma relativamente à execução fiscal, mais do que uma contestação a
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esta, a oposição a dois processos de execução fiscal distintos não pode ser concretizada através de uma
única oposição, mesmo considerando a circunstância de a fundamentação de facto e de direito poder
ser idêntica relativamente às duas oposições (neste mesmo sentido, v. acórdão deste STA de 5/12/2007,
proferido no recurso 795/07).
Sendo certo que a dedução de uma única oposição a diversas execuções fiscais que não estão
apensadas constitui uma razão obstativa do conhecimento do mérito e, por isso, uma excepção dilatória,
nos termos do artigo 493.º do CPC, excepção dilatória inominada, porque não consta do elenco meramente exemplificativo do artigo 494.º do mesmo CPC e que, evidentemente, determina o indeferimento
liminar da oposição, nos termos do artigo 234.º-A do CPC.
Por outro lado, não obstante a natureza judicial do processo de execução fiscal (artigo 103.º, n.º 1
da LGT), é aos órgãos da AT que compete a prática de actos de natureza não jurisdicional no mesmo,
designadamente os relativos à apensação de execuções fiscais (artigos 151.º e 179.º do CPPT), pelo
que não competia ao tribunal recorrido verificar os pressupostos e decidir a apensação dos processos
executivos em causa.
Também não é verdade que a decisão recorrida denegue o acesso do recorrente ao direito e
aos tribunais, porquanto sempre o recorrente, nos termos do disposto nos artigos 234.º-A e 476.º do
CPC, podia deduzir oposições autónomas contra as duas execuções fiscais em causa, no prazo aí
estabelecido, sendo as mesmas consideradas interpostas na data da apresentação da petição inicial
desta oposição.
E, como refere o Exmo. PGA neste STA no seu parecer, tendo o recorrente optado pela interposição
deste recurso, em vez de apresentar novas oposições, nem mesmo assim o recorrente perdeu ainda a
oportunidade de usar daquela faculdade, pois neste caso o prazo conta-se a partir da notificação deste
acórdão, considerando-se a oposição deduzida na data em que a primeira petição foi apresentada ao
órgão de execução fiscal (v. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, vol. II, pág. 415).
Razão por que a decisão recorrida, tendo feito uma correcta interpretação e aplicação da lei, não
merece censura.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — António Calhau (Relator) — Lúcio Barbosa — Pimenta do
Vale.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Poderes de Cognição do STA. Incompetência em razão da hierarquia.
Sumário:
I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1.ª instância o Supremo Tribunal
Administrativo — Secção de Contencioso Tributário — apenas conhece de matéria
de direito — artigo 26.º alínea b) do novo ETAF e 280.º n.º 1 do CPPT-.
II — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto é aquela secção incompetente para dele conhecer, em razão da hierarquia, sendo antes, para tanto,
competente a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo — artigo 38.º alínea a) do novo ETAF -.
III — Não versa exclusivamente matéria de direito o recurso jurisdicional em que o
recorrente alega, nas conclusões das respectivas alegações, factos que o TT de
1.ª Instância não deu como provados ou controverte estes.
Processo n.º 558/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Teresa do Céu Xavier Torrinha Cardoso e Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Alfredo Madureira.
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Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformado com a aliás douta sentença do Tribunal Tributário de Braga que julgou procedente
a oposição à execução fiscal deduzida por Teresa do Céu Xavier Torrinha Cardoso, nos autos melhor
identificada, e em consequência determinou a extinção da execução fiscal que contra esta revertera,
dela interpôs recurso para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público junto daquele Tribunal Administrativo e Fiscal — cf. requerimento de interposição
e despacho de admissão subsequente a fls. 134 e 135 -.
Apresentou, depois, tempestivamente as respectivas alegações de recurso, que aqui se dão por
integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais — cf. fls 140 e seguintes -, dirigindo-as expressamente aos Venerandos Desembargadores do Tribunal Central Administrativo do Norte — Secção de
Contencioso Tributário -, pugnando pela revogação do impugnado julgado com a consequente improcedência da oposição à execução.
Não foram apresentadas quaisquer contra — alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público suscitou, depois, em douto
parecer, a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, com base no sufragado entendimento de que o presente recurso jurisdicional não versa, como deveria, exclusivamente, matéria de
direito, já que, aduz, o Recorrente levou às conclusões das suas alegações factos não estabelecidos nem
considerados na sindicada decisão.
E que, assim, não versando o recurso apenas matéria de direito, é antes competente para dele
conhecer o Tribunal Central Administrativo Norte.
Ouvidas as partes sobre a questão prévia assim suscitada e nada tendo sido oportunamente requerido ou alegado, vêm os autos à conferência com dispensa de vistos — cf. despacho do Relator de
fls. 155 -, cumprindo agora decidir.
Em primeiro lugar e desde logo, prejudicialmente, da questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, isto é, da questão da competência em
razão da hierarquia.
Com efeito, integrando a competência em razão da hierarquia pressuposto processual relativo
ao Tribunal e constituindo requisito de interesse e ordem pública é não só do conhecimento oficioso,
como pode ser arguida também pelo Ministério Público até ao trânsito em julgado da decisão da causa,
devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder o de qualquer outra matéria — cf. artigos 16.º
n.º 1 e 2 do CPPT e 13.º do CPTA.
Questão que, adiantê-mo-lo desde já, não pode deixar de proceder.
Com efeito, compulsada a matéria de facto fixada pela sindicada sentença e que aqui, por economia processual, se dá por integralmente reproduzida, e confrontada esta com o teor das alegações
e conclusões do presente recurso jurisdicional, conclusões que, nos termos dos arts. 684.º e 690.º do
CPC, fixam, delimitando, o respectivo alcance impugnatório, designadamente com as conclusões 4.ª,
5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª das alegações do Recorrente,
Importa na verdade concluir que, nestas, se suscitam questões que haverão de ser dirimidas em
sede de fixação dos factos materiais da causa, já que, inequivocamente, consubstanciam invocação
de factos e matéria não fixados nem considerados na impugnada decisão e de que se pretende sejam
extraídas outras e dispares consequências jurídicas.
Afirma-se, com efeito, na conclusão 9.ª que “... a sentença recorrida fez errada interpretação
dos factos …“ e, na conclusão 10.ª que “os elementos de prova produzida são de molde a concluir que
a oponente exerceu, no período a que respeitam as dívidas a gerência de direito e de facto, pelo que
é parte legítima na execução.”.
Tal significa, assim, que o presente recurso não versa exclusivamente matéria de direito.
Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26.º alínea b) e 38.º alínea a) do novo ETAF e 280. º
n.º 1 do CPPT-, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete
apenas conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.ª Instância, com
exclusivo fundamento em matéria de direito,
E aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez e de acordo com as regras da respectiva competência territorial, conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1.ª Instância,
com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1, do citado artigo 26.º do referido Estatuto.
Porque assim e acolhendo a jurisprudência reiterada, pacífica, constante e uniforme desta Secção
do Supremo Tribunal Administrativo que vem entendendo dever aferir-se a competência pelo “quid
disputatum” e não pelo “quid decisum”, relevando apenas e para sobre ela se pronunciar e decidir a
questão de apurar e saber se o Recorrente, nas alegações de recurso e respectivas conclusões, suscita
ou invoca, como suporte da sua pretensão, factos que não foram dados como provados na decisão
recorrida,
Independentemente da eventual atendibilidade e pertinência de tais factos para a decisão de
mérito,
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Pois que a apreciação desta, envolvendo já juízo de mérito, apenas caberá ao tribunal depois de
decidida positivamente a questão da sua competência,
(Isto é, o tribunal não pode antecipar a sua posição sobre a solução da questão de direito antes
de decidida a da sua competência, já que aquela cabe apenas ao tribunal que vier a ser julgado competente.),
Impõe-se concluir que se verifica ocorrer a invocada excepção da incompetência, em razão da
hierarquia, questão que obsta ao conhecimento do mérito do presente recurso.
E, verificada esta, resulta, também, desde logo e de harmonia com as invocadas disposições legais,
apurada a competência da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, Norte,
para conhecer do objecto do presente recurso jurisdicional.
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção em julgar procedente a questão prévia suscitada pelo
Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal e, em consequência, declarar
esta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do presente recurso jurisdicional, indicando como competente para tanto o Tribunal Central
Administrativo do Norte (Secção do Contencioso Tributário).
Sem custas.
Lisboa, 09 de Setembro de 2009. — Alfredo Madureira (relator) — António Calhau — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Inutilidade superveniente da lide. Prescrição da obrigação
tributária. Interrupção da prescrição. Suspensão da prescrição.
Sumário:
I — De acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 297.º do CC, a lei que estabelecer,
para qualquer efeito, um prazo mais curto do que 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 — A impugnação judicial interrompe a prescrição mas a paragem do processo por
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar
tal efeito, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que
tiver decorrido até à data da autuação (n.os 1 e 2 do artigo 49.º da LGT).
III — O prazo de prescrição só se suspende em virtude de impugnação judicial se o
processo de execução fiscal ficar parado por esse motivo, nos termos do n.º 3 do
artigo 49.º da LGT e 169.º, n.º 1 do CPPT.
Processo n.º 571/09.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Cardoso.
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 decisão da Mma. Juíza do
TAF de Mirandela que julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide, dela vem interpor
recurso para este STA, formulando as seguintes conclusões:
1.ª- Enquanto o credor não puder, livremente, exigir o seu crédito, por imposição legal determinada
pela suspensão do processo executivo, a prescrição não pode correr; 2.ª- A suspensão do processo de
execução, motivada por uma das causas previstas nos art.ºs 52.º da LGT e 169.º do CPPT, tem como
consequência a suspensão do curso da prescrição, nos termos do art.º 49.º, n.º 4 (ao tempo n.º 3) da LGT.
3.ª- A presunção de que o legislador consagra as soluções mais acertadas (n.º 3 do art.º 9.º do
Código Civil) só permite esta interpretação das normas citadas, de outra forma, permitir-se-ia que a
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prescrição pudesse ocorrer mesmo quando a entidade credora estivesse legalmente impossibilitada de
fazer valer o seu crédito.
4.ª- As causas de suspensão da prescrição aplicam-se aos factos ocorridos na vigência da lei que
as contém, no caso, a impugnação judicial apresentada em 26-04-2000 é causa do efeito suspensivo
contido, à data, no n.º 3 do art.º 49.º da LGT.
5.ª- Todas as causas de suspensão do curso da prescrição previstas na lei tributária são desencadeadas por iniciativa do devedor e conduzem, inelutavelmente, à suspensão do processo de execução
fiscal, posto que seja prestada garantia ou realizada a penhora, impedindo assim o credor de prosseguir
a cobrança da dívida, por determinação legal.
6.ª- O devedor que impugne a legalidade da liquidação faz suspender o curso da prescrição, mas
essa suspensão em nada o prejudica, posto que a sua pretensão seja materialmente fundada e conduza
à anulação da liquidação impugnada.
7.ª- Por seu turno, o credor, impedido de prosseguir a cobrança da dívida enquanto se mantiver a
causa de suspensão da execução, vê garantido o efectivo direito à cobrança, nos casos em que a legalidade da liquidação for reafirmada pelo Tribunal.
8.ª- A presente impugnação judicial, apresentada em 26-04-2000, em plena vigência da LGT,
determina a suspensão da contagem do prazo de prescrição, suspensão que só cessará com o trânsito
em julgado da decisão da impugnação.
9.ª- A sentença que declarou verificada a prescrição e, por consequência, a extinção da impugnação por inutilidade superveniente da lide, abstendo-se de conhecer do mérito da impugnação, violou o
disposto no n.º 3 do art.º 49.º da LGT, na sua redacção ao tempo da impugnação.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece
provimento, devendo revogar-se a decisão recorrida e prosseguir o processo de impugnação judicial.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1) O imposto impugnado respeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares dos anos
de 1996 e 1997.
2) Para cobrança coerciva do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares do ano de
1996 foi instaurada em 12-05-2000 o processo de execução fiscal n.º 2445-00/100081.0 no Serviço de
Finanças de Ribeira de Pena.
3) No processo executivo referido em 2) não foi efectuada a citação do executado.
4) Para cobrança coerciva do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares do ano de
1997 foi instaurada em 12-05-2000 o processo de execução fiscal n.º 2445-00/100082.9 no Serviço de
Finanças de Ribeira de Pena.
5) No processo executivo referido em 3) não foi efectuada a citação do executado.
6) A impugnação judicial deu entrada no Serviço de Finanças de Ribeira de Pena em 26-04-2000,
o qual não teve andamento processual relevante até 21-01-2002 (fls. 60), por facto não imputável ao
contribuinte.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF de Mirandela que julgou extinta, por inutilidade superveniente da lide, a impugnação deduzida pelo ora recorrido
contra a liquidação de IRS dos anos de 1996 e 1997, por se ter entendido que já havia decorrido o prazo
de prescrição de tais dívidas.
A questão que é, assim, objecto do recurso é, pois, a de se saber se a prescrição já ocorreu.
Estando em causa uma liquidação de IRS relativa aos anos de 1996 e 1997, o prazo de prescrição
aplicável ao tempo era o de dez anos, contado desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu o
facto tributário, nos termos do artigo 34.º, n.ºs 1 e 2 do CPT.
Entretanto, entrou em vigor a 1 de Janeiro de 1999 a LGT que encurtou para oito anos o prazo
de prescrição.
De acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 297.º do CC, a lei que estabelecer, para qualquer
efeito, um prazo mais curto do que fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem
em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.
Assim sendo, no caso em apreço, tendo o prazo de prescrição começado a contar-se em 1/1/1997
e 1/1/1998, respectivamente em relação ao IRS de 1996 e ao IRS de 1997, é evidente que à data de
entrada em vigor da LGT não faltava menos tempo para o prazo se completar segundo a lei antiga.
Daí que o prazo de prescrição aplicável seja o previsto na LGT, ou seja, oito anos, contados desde
1/1/1999.
E à luz da LGT a instauração da execução em 12/5/2000 já não interrompia a prescrição, ao
contrário do que sucedia no âmbito do CPT (artigo 34.º, n.º 3), sendo agora apenas com a citação que
tal interrupção acontece, nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, na redacção da Lei n.º 100/99, de
26/7.
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Também de acordo com esta norma a impugnação judicial apresentada em 26/4/2000 interrompeu
a prescrição, sendo que esta não teve andamento processual relevante até 21/1/2002, pelo que, por força
do n.º 2 do artigo 49.º da LGT, na redacção anterior à Lei 53-A/2006, de 29 de Dezembro, a paragem do
processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo fez cessar o efeito
interruptivo previsto no n.º 1 do mesmo artigo, somando-se, neste caso, o tempo decorrido após esse
período ao que já havia decorrido até à data da autuação.
A revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT operada pela Lei n.º 53-A/2006, que entrou em vigor
em 1/1/2007 não tem aqui relevância porquanto tal revogação só se aplica aos prazos de prescrição em
curso em que ainda não tivesse decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto
não imputável ao sujeito passivo (artigo 91.º da citada Lei 53-A/2006, de 29 de Dezembro).
Contado, assim, o tempo decorrido desde 1/1/1999 até 26/4/2000 com o tempo que decorreu entretanto desde 26/4/2001, não há dúvida que já se completaram os oito anos necessários para a prescrição
das dívidas cuja liquidação é impugnada.
Alega a recorrente FP que tal, porém, não sucedeu, pois, por força do n.º 3 do artigo 49.º da LGT
o prazo de prescrição se suspendeu por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude
da impugnação judicial apresentada.
Não há dúvida que o prazo de prescrição legal se suspende por motivo de paragem do processo de
execução fiscal em virtude de impugnação judicial mas, nos termos do n.º 1 do artigo 169.º do CPPT,
a execução só ficará suspensa até à decisão do pleito em caso de impugnação judicial que tenha por
objecto a legalidade da dívida exequenda desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195.º do CPPT 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.
Ou seja, não é a mera apresentação de uma impugnação judicial que suspende automaticamente
a execução fiscal instaurada para cobrança da dívida em causa, sendo necessário para que tal aconteça que seja constituída ou prestada garantia ou a penhora efectuada garanta a totalidade da quantia
exequenda.
Ora, de acordo com o probatório fixado na decisão recorrida, nenhuma dessas circunstâncias se
verifica, pelo que não há aqui que fazer apelo à aplicação do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, pois não se
constata que o processo de execução fiscal tenha sido suspenso em virtude de estar pendente a presente
impugnação judicial, nem o recorrente, enquanto representante da FP sequer alega tal facto.
E não se mostrando parado o processo de execução fiscal é óbvio que o prazo de prescrição se
não suspendeu.
Razão por que a sentença recorrida nenhuma censura nos mereça.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso.
Sem custas, por delas estar isento a recorrente Fazenda Pública.
Vale.

Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Lúcio Barbosa — Pimenta do

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Recurso de decisão de aplicação de coima. Taxa de justiça inicial. Remessa à conta.
Omissão de despacho inicial.
Sumário:
I — Tendo a recorrente apresentado recurso para o tribunal a quo da decisão que lhe
aplicou uma coima em processo de contra-ordenação tributário, este só poderia
terminar por despacho ou sentença que o julgasse procedente ou improcedente
ou despacho que o rejeitasse liminarmente ou considerasse sem efeito.
II — Entendendo a M.ma. Juíza a quo que neste tipo de processo havia lugar ao pagamento de taxa de justiça inicial, e daí o ter ordenado a notificação da recorrente
para que esta procedesse ao seu pagamento, perante a ausência desse pagamento,
a M.ma. Juíza a quo deveria ter desse facto retirado as consequências jurídicas
que se impunham, proferindo despacho em conformidade, em vez de se limitar a
remeter os autos à conta, pondo, nessa medida, termo aos mesmos.
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Processo n.º 586/09-30.
Recorrente: ALISER — Serviços de Alimentação, 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 – ALISER – Serviços de Alimentação, Lda., com os sinais dos autos, interpôs recurso para o TAF
de Lisboa de uma decisão de aplicação de coima proferida por autoridade administrativa em processo
de contra-ordenação tributário.
Por não se mostrar paga a taxa de justiça inicial, foi ordenada, por despacho de 25/1/2007, pelo
Mmo. Juiz daquele tribunal a remessa dos autos ao SF para que a recorrente fosse notificada para proceder ao pagamento da referida taxa com acréscimo, nos termos do artigo 80.º, n.ºs 1, 2 e 3 do Código
das Custas Judiciais.
Notificada deste despacho, veio a recorrente requerer o esclarecimento do mesmo, por entender
que o disposto para as custas judiciais não tem aplicação no caso das contra-ordenações.
Por despacho da Mma. Juíza do TT de Lisboa de 5/5/2008 foi mantido o despacho anterior.
Notificada do despacho que recaiu sobre o pedido de esclarecimento formulado, veio, então, a
recorrente, uma vez que o SF a não notificou de qualquer prazo para proceder aos pagamentos referidos,
requerer a revogação deste despacho e a sua substituição por outro que recebesse o recurso, seguindo-se os ulteriores termos processuais.
Por entender nada mais haver a decidir nos presentes autos, ordenou a Mma. Juíza do TT de
Lisboa a remessa dos autos à conta.
Não se conformando com este despacho, dele vem agora a recorrente interpor recurso para este
STA, formulando as seguintes conclusões:
A) No requerimento de 10/09/2008 que precedeu o despacho ora recorrido a recorrente alegou
a falta de notificação, pelo Serviço de Finanças, de prazo para proceder aos pagamentos referidos no
despacho de fls. 32 (nos termos do qual o tribunal recorrido ordenara a remessa dos autos ao Serviço
de Finanças para que este notificasse a recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça inicial
com acréscimo – art.º 80.º, n.ºs 1, 2 e 3 do Código das custas judiciais), e
B) Requereu a revogação e/ou declaração de ineficácia daquele mesmo despacho de fls. 32, porquanto, tal como decidido por esse Venerando Tribunal nos recursos judiciais por aplicação de coima
fiscal, não há lugar ao pagamento da taxa de justiça inicial;
C) Ao julgar nada mais haver a decidir nos autos quando neles inexiste uma qualquer decisão ou
despacho sobre o alegado e pedido pela recorrente, o tribunal recorrido omitiu pronúncia sobre questão
que lhe foi colocada e sobre que devia pronunciar-se.
D) Omissão de pronúncia que fere de nulidade a decisão/despacho recorrido, nos termos da
alínea d) do n.º 1 do art.º 668.º do Cód. Proc. Civil;
E) Para além e mais grave do que tal omissão de pronúncia é o facto de o despacho recorrido ao
decidir como “decidiu” e ao ordenar a remessa dos mesmos à conta na prática pôr termo ao recurso
interposto pela ora recorrente da decisão administrativa que lhe aplicou coima fiscal;
F) Sem qualquer fundamento de facto ou de direito;
G) Sendo certo que o recurso interposto para o Tribunal a quo só poderia terminar após decisão/
sentença que o julgasse procedente ou improcedente ou decisão/despacho que o rejeitasse liminarmente
ou considerasse sem efeito;
H) O que manifestamente não aconteceu;
I) E nem sequer se verificou também nos autos a situação prevista no n.º 3 do art.º 80.º do CCJ
para que o recurso fosse – ou pudesse ser – considerado sem efeito;
J) Antes do mais porque nos recursos judiciais por aplicação de coima fiscal, e nos termos conjugados do disposto no artigo 93.º do RGCO e dos artigos 86.º, 87.º e 97.º do Código das Custas Judiciais,
não há lugar ao pagamento da taxa de justiça inicial;
K) Depois porque o próprio Serviço de Finanças não notificou a recorrente de qualquer prazo para
proceder ao pagamento da taxa de justiça inicial com acréscimo, conforme aquela disposição legal, se
aplicável, que o não é, impõe;
L) E ainda que a omissão nela prevista se verificasse – e não verificou – sempre estaria o Mmo.
Juiz a quo obrigado a proferir decisão/despacho a dar sem efeito o recurso;
M) O que não se contém no despacho recorrido nem em qualquer um dos despachos que o precederam;
N) O despacho recorrido é assim também nulo por absoluta falta de fundamentação e omissão de
pronúncia ex vi o disposto nas als. b) e d) do n.º 1 do art.º 668.º do Cód. Proc. Civil;
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E,
O) Ao pôr termo ao processo nos singulares termos em que o fez, o despacho recorrido é também
ilegal por violador do direito da recorrente à tutela jurisdicional efectiva genericamente consagrado
pelos art.ºs 20.º, n.º 1 e 268.º, n.º 4 da CRP e do direito à defesa garantido pelo art.º 32.º, n.º 10 da
mesma Lei Fundamental.
Contra-alegando, veio o Exmo. Magistrado do MP em exercício de funções junto do TT de Lisboa
dizer que:
a) Não deve manter-se na ordem jurídica douto despacho judicial que pronunciando-se sobre um
requerimento não o defira ou indefira;
b) Interposto recurso, nos termos do disposto no art.º 80.º do RGIT, deverá ser proferido despacho
que admita ou rejeite tal recurso.
c) O douto despacho recorrido viola o disposto no art.º 8.º, n.º 1 do Código Civil;
d) O recurso jurisdicional interposto pela arguida deverá ser julgado procedente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Nada mais há a decidir nos presentes autos. Notifique.
Remetam-se os autos à conta.
Lisboa, 19/09/08».
III – Vem o presente recurso interposto do despacho da Mma. Juíza do TT de Lisboa que, por
entender nada mais haver a decidir nos presentes autos, ordenou a remessa dos mesmos à conta.
O despacho recorrido recaíu sobre requerimento apresentado pela ora recorrente que pedia a revogação de anterior despacho que ordenava a notificação daquela para proceder ao pagamento da taxa
de justiça inicial referente a recurso apresentado de decisão que lhe aplicara uma coima em processo
de contra-ordenação tributário.
Ou seja, tendo a Mma. Juíza “a quo” entendido que era devida taxa de justiça inicial no recurso
apresentado pela ora recorrente e ordenando, por isso, a notificação desta para que procedesse ao pagamento da mesma, e sem que se mostrasse a referida taxa paga, decidiu sem mais remeter os autos à conta.
Ora este despacho, para além de omitir qualquer pronúncia sobre o requerido, põe, na prática,
termo ao recurso interposto pela recorrente da decisão que lhe aplicou uma coima, sem qualquer fundamentação.
Daí que, por esse motivo, atenta a sua nulidade, se não possa manter.
Com efeito, tendo a ora recorrente apresentado recurso para o tribunal “a quo” da decisão que lhe
aplicou uma coima em processo de contra-ordenação tributário, este só poderia terminar por despacho
ou sentença que o julgasse procedente ou improcedente ou despacho que o rejeitasse liminarmente ou
considerasse sem efeito.
Sendo que o que os autos evidenciam é que nenhum despacho desse tipo ou natureza foi proferido.
Mesmo entendendo-se que a Mma. Juíza “a quo” defende que neste tipo de processo há lugar ao
pagamento de taxa de justiça inicial, e daí o ter ordenado a notificação da recorrente para que esta procedesse ao seu pagamento, o que se verifica é que, perante a ausência desse pagamento, a Mma. Juíza “a
quo” em vez de ter desse facto retirado as consequências jurídicas que se impunham, proferindo despacho
em conformidade, se limitou a remeter os autos à conta, pondo, nessa medida, termo aos mesmos.
Assim, é manifesto que o despacho recorrido não poderá ser mantido.
É que, tendo sido interposto recurso, nos termos do artigo 80.º do RGIT, deverá, antes de mais,
ser proferido despacho que admita ou rejeite tal recurso ou o considere sem efeito, o que não se mostra
que tenha sido feito nos autos.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, anulando, em consequência, o despacho recorrido, devendo
ser proferido despacho nos termos previstos nos artigos 63.º e 64.º do RGCO ou, se assim for entendido,
no n.º 3 do artigo 80.º do CCJ.
Sem custas.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Concurso de infracções. Cúmulo jurídico.
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Sumário:
I — Face ao disposto no artigo 25.º do RGIT (na redacção introduzida pelo artigo 113.º
da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento) a prática de várias
infracções fiscais é punida com uma única coima.
II — O cúmulo é assim jurídico e não material.
Processo n.º 631/09.
Recorrente: MUNDIPORTA — Comércio e Montagem de Portas e Divisórias, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. MUNDIPORTA – Comércio e Montagem de Portas e Divisórias, SA., com sede na Rua
Jorge Colaço, 21 A/B, Lisboa, interpôs recurso para o TAF de Lisboa da decisão do chefe do Serviço
de Finanças de Lisboa, que, no âmbito de um processo contra-ordenacional, lhe aplicou uma coima
de € 5.971,78.
A Mm. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa julgou o recurso improcedente.
Inconformado, a arguido interpôs recurso para este Supremo Tribunal.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
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. 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. 19º do RGCO, 20º n. 2 e 79º do Código Penal, aplicáveis subsidiariamente em
matéria de contra-ordenações fiscais por força dos artºs 3º alínea b) do RGIT e 32º 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. 2 do RGIT com o agravamento
previsto no art. 26º. n. 4 do mesmo código, sendo os respectivos intervalos determinados pela mais
elevada prestação tributária em falta
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 de que a Recorrente é acusada, neste e
nos restantes processos pendentes referentes ao período entre o início de 2003 e o final de 2005, com
as demais consequências legais.
Contra-alegou o Ministério Público, tendo o Sr. Procurador da República apresentado as pertinentes
alegações, que finalizaram no seguinte quadro conclusivo:
1. Está imputada á arguida recorrente a prática da contra-ordenação p.p. nos artigos 40º/1/a) e
26º/1 do CIVA e 114º/2 e 26º/4 do RGIT
2. Porquanto 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. 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. Como justificação desse comportamento a arguida vem alegar dificuldades económicas resultantes de uma acentuada diminuição das vendas
5. Para quer 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;
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B – Homogeneidade da forma de execução
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. Ora no caso em análise é manifesto que não ocorre o pressuposto referido na alínea E da anterior conclusão
7. 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. Assim 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. Portanto, as alegadas dificuldades económicas, nem sequer levemente, diminuem a culpa da
arguida
10. 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 19º do RGCO e 30º/2 e 79º do
Código Penal.
O EPGA junto deste Supremo Tribunal louva-se nas alegações do Ministério Público na 1ª Instância.
Foram colhidos os vistos legais.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
1. Em 15/09/05 pelo serviço de finanças de Lisboa 8, foi instaurado o processo de contra-ordenação
n. 3107200506064787
2. No dia 30/07/2005, pela Direcção de Cobrança do IVA (DSCIVA), José Salvador Félix Sequeira Rodrigues, Inspector Tributário, verificou pessoalmente que a arguida entregou em a declaração
periódica em 11/7/05 cujo termo do prazo terminava, nessa data, referente ao período de 2005/05, sem
a prestação tributária necessária a satisfazer totalmente o montante de imposto exigível, no valor de
€29.858,9 (conforme auto de notícia…)
3. O auto de notícia mencionado no n. anterior deu origem ao presente processo de contra-ordenação
fiscal, referido em 1:
4. No âmbito do qual, em 08/02/06, o arguido foi notificado, para apresentar a sua defesa, e, nada
disse
5. Em 01/3/06, por despacho do Chefe do Director de Finanças Adjunto, e tendo cm conta os
factos referidos no auto de notícia, foi aplicada coima ao arguido no valor de €: 6.748,11
6. A decisão referida no n. anterior foi notificada ao arguido em 01/04/06
7. Em 26/04/2006, conforme carimbo aposto a folhas 15, deu entrada no Serviço de Finanças
Lisboa 8 o recurso da decisão de aplicado de coimas interposto pela arguida e que deu origem ao presente processo
8. O Director de Finanças Adjunto, decidiu manter o despacho e remeteu os autos ao Tribunal
Tributário.
3. A recorrente sustenta que há um concurso de infracções, pretendendo que seja efectuado o
cúmulo jurídico, por se tratar de infracção continuada.
Que dizer?
A questão aqui em causa foi já objecto de outros arestos deste Supremo Tribunal, um dos quais
(acórdão de 21/01/2009 (rec. n. 928/08) foi igualmente subscrito pelo ora relator, pelo que o seguiremos na íntegra, por com ele concordarmos, sendo que o recorrente é o mesmo, sendo idênticas as
respectivas alegações de recurso.
Vejamos então.
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.
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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 grave 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 contra-ordenações fiscais, por força da
remissão do artigo 32.º do Regime Geral das Contra-Ordenações [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. 4 do artigo 2º 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-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, I, Verbo, Lisboa, 2000, p. 196.
No caso sub judicio, a ora recorrente conclui mormente que”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. 19º do RGCO, 20º,
n. 2 e 79º do Código Penal, aplicáveis subsidiariamente em matéria de contra-ordenações fiscais por
força dos artºs 3º, alínea b) do RGIT e 32º do RGCO” (1).
A sentença recorrida, porém – seguindo, aliás, doutrina e jurisprudência correntes no domínio
anterior ao regime instituído pela Lei do Orçamento para o ano de 2009 –, prosseguiu outro caminho,
concluindo que não há infracção continuada.
Contudo, o que é ponto assente – pois é peremptoriamente afirmado pela recorrente e não é minimamente posto em causa pela parte contrária, resultando aliás de outros recursos interpostos –, é que
o comportamento de que a recorrente foi acusada nos presentes autos repetiu-se ao longo do intervalo
de tempo compreendido entre o início de 2003 e finais de 2005
Assim, é irrecusável que, na situação presente, tendo o contribuinte praticado várias contra-ordenações fiscais, deve ser punido com uma coima única, nos termos do artigo 25.º do Regime Geral
das Infracções Tributárias [segundo a redacção do artigo 113.º da Lei n.º 64-A/2008 de 31 de Dezembro
(Orçamento do Estado para 2009)].
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida
para contemplação da situação à luz da (nova) redacção do 25.º do Regime Geral das Infracções Tributárias.
Sem custas.
Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.
(1) Vide igualmente o acórdão deste STA de 6/5/2009 (rec. n.º 995/08).
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Acórdão de 9 de Setembro de 2009.
Assunto:
Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia.
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 — Não integra nulidade por omissão de pronúncia — mas antes eventual erro de
julgamento — a alegação de que o STA conheceu indevidamente de matéria de
facto e aplicou lei ferida de inconstitucionalidade.
Recurso n.º 693/09.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fernando Manuel Marques Cardoso.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Fernando Manuel Cardoso vem arguir a nulidade do acórdão de fls. - “o qual deve ser julgado
nulo e de nenhum efeito, com todas as legais consequências” -, alegando, em síntese, que o Tribunal
“conheceu de questão que antecipadamente deveria constar do probatório (sic) não o podendo fazer
em face da sua competência que está circunscrita a matérias de direito (...)”.
O Tribunal - assevera - não teria elementos para decidir que a penhora garantia a totalidade da
dívida e do acrescido e, bem assim, para entender que o processo de impugnação esteve parado por
mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença.
Mais alega a inconstitucionalidade do artigo 729.º, n.ºs 2 e 7, do Código de Processo Civil, “interpretado no sentido de que em matéria de conhecimento oficioso e quando não constarem do probatório
todos os elementos fácticos pertinentes para a questão de direito pode ser proferida decisão sem que
previamente haja lugar a ampliação da matéria de facto, por ofensa dos parâmetros constitucionais do
direito a um processo justo e equitativo - due process of law - que pressupõe, principaliter em matérias
de conhecimento oficioso, o conhecimento dos factos constantes do processo que sejam susceptíveis de
determinar o sentido da decisão a proferir e também do próprio princípio do Estado de Direito”.
Sem vistos, vem o processo à conferência.
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. artigo 660.º, 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, p. 143.
Não é o caso dos autos: o Tribunal não omitiu decisão sobre qualquer questão que lhe tivesse
sido colocada.
Os fundamentos da arguição do reclamante - conhecimento de factos sem “competência” para
o efeito e a predita inconstitucionalidade - constituiriam antes, a confirmar-se, erros de julgamento, a
considerar em termos de reforma da decisão - artigo 669.º, n.º 2, do CPC.
Todavia, nem a mesma vem pedida nem vêm alegados os respectivos pressupostos, nomeadamente
a existência de “lapso manifesto”.
Brevis, sempre se dirá, não obstante, que a consideração da paragem do processo de impugnação
judicial não envolve qualquer conhecimento de facto mas apenas a consideração de actos processuais.
Por outro lado, ao considerar que a penhora garantia a dívida exequenda e acrescido, o Tribunal
limitou-se a tomar em consideração o auto de penhora, acto processual idem.
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Finalmente, e como já resulta do exposto, não fez qualquer interpretação inconstitucional do
artigo 729.º do CPC pois que se não socorreu, sequer, de quaisquer factos, eis ipsis, não constante do
probatório.
Termos em que se indefere a reclamação.
Custas pelo reclamante, com taxa de justiça de cinco UCs.
ves.

Lisboa, 9 de Setembro de 2009. — Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçal-

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Acção administrativa especial. Acto de indeferimento de pagamento de IRC de empresa
reprivatizada. Competência em razão da matéria.
Sumário:
É o Tribunal Administrativo de Círculo (e não o Tribunal Tributário) que goza de competência em razão da matéria para, em 1.ª instância, conhecer da acção administrativa especial que tenha por objecto o acto do Secretário de Estado do Tesouro e das
Finanças, de indeferimento de pedido de pagamento pelo Fundo de Regularização
da Dívida Pública do IRC liquidado a empresa reprivatizada, formulado ao abrigo
da alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 453/88, de 13 de Dezembro.
Processo n.º 198/09-30.
Recorrentes: Ministério Público e CIMPOR — Cimentos de Portugal, SGPS, S. A.
Recorrido: Ministério das Finanças.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 O Ministério Público no Tribunal recorrido e “Cimpor-Cimentos de Portugal, SGPS, SA”
vêm recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que julgou «a presente acção
administrativa especial PROCEDENTE, pelo que anulo o despacho n.º 52/05 - SETF, de 07/01/2005,
do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, que indeferiu à A. o pedido de reembolso referente
ao IRC, relativo ao exercício de 1999».
1.2 Em alegação, o Ministério Público recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A Autora CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, SA vem, através da presente AAE sindicar
o despacho de 7 de Janeiro de 2005, de S. Exa., o Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, que
indeferiu pedido de reembolso referente ao IRC do exercício de 1999.
2. A A. pede a anulação do despacho referido, com base em vício de forma, por omissão do exercício do direito de audição prévia e substancial, por violação de lei.
3. O autor do acto sindicado, SEFT, é membro do Governo Constitucional.
4. Ora, o Tribunal competente para conhecer das AAE respeitantes a actos administrativos relativos
a questões fiscais praticadas por actos do Governo é o Tribunal Central Administrativo Sul, nos termos
do estatuído nos artigos 31.º e 38.º do ETAF, 2.º da Lei 107-D/2003, de 31 de Dezembro, artigos 2.º/2
e 8.º do DL 325/2003, de 30 de Dezembro e 1.º da Portaria 1418/2003, de 30 de Dezembro.
5. O Tribunal Tributário de Lisboa é, pois, incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer
da pretensão formulada pela CIMPOR.
6. A competência do Tribunal é de ordem pública e precede o conhecimento de qualquer outra
matéria (artigo 13.º do CPTC).
7. A douta sentença recorrida violou, assim, o normativo constante do artigo 38.º/b) do ETAF:
Nestes termos e nos mais de direito que Vexas, doutamente, suprirão, deve ser julgado procedente
o presente recurso jurisdicional, com consequente revogação da decisão recorrida, na medida em que,
indevidamente, considerou competente, em razão da hierarquia, o TT de Lisboa e conheceu do mérito
da causa, a fim de os autos serem remetidos ao TCAS, por ser o competente, nos termos do estatuído
no artigo 14.º/l do CPTA., como é de LEI.
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1.3 Por sua vez, a recorrente “Cimpor-Cimentos de Portugal, SGPS, SA”, em alegação, apresentou
as seguintes conclusões.
a) Subjacente aos presentes autos não está, ao contrário do implicitamente decidido, uma questão
fiscal;
b) E por isso mesmo é que a questão dos autos não está abrangida na competência dos tribunais
tributários estabelecida no n.º 1 do art. 49º do ETAF - designadamente em iv) da sua alínea a) - mas sim
na competência dos tribunais administrativos, nos termos do n.º 1 do art. 44.º do mesmo ETAF;
c) Entendendo de forma diferente, ao considerar-se competente em razão da matéria, o Tribunal
a quo violou as referidas disposições legais
d) Subsidiariamente, quando assim não fosse entendido, deveria a douta sentença ser revogada na
parte em que considerou que o despacho impugnado não violou o art. 3º, n.º 2, alínea d), do Decreto-Lei
n.º 453/88, de 13 de Dezembro, na redacção do art. 1º do Decreto-Lei n.º 36/93, de 13 de Fevereiro.
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a douta sentença recorrida e
declarando-se incompetente em razão da matéria o Tribunal Tributário de Lisboa por ser competente o
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa; quando, por mera hipótese, assim não fosse entendido,
deveria revogar-se a douta sentença recorrida na medida em que julgou improcedente a alegação do
vício de violação de lei; sempre com as legais consequências; com o que V. Ex.cias, Senhores Conselheiros, farão Justiça!
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Nos termos do art. 212º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa compete aos Tribunais
Administrativos e Fiscais o julgamento das acções e recursos contenciosos que tenham por objecto
dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais.
Por sua vez resulta do artº 4º do ETAF que incumbe aos Tribunais Administrativos e Fiscais na
administração da justiça, assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, reprimir
a violação a legalidade e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados no âmbito da relações
jurídicas administrativas e fiscais.
Sobre o conceito de questão fiscal o Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, pag. 154 e seguintes, analisa duas teses essenciais que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a adoptar.
Numa delas entende-se por questão fiscal «toda a que emerge de resolução autoritária que imponha aos cidadãos o pagamento de qualquer prestação pecuniária com vista à obtenção de receitas
destinadas à satisfação de encargos públicos do ente respectivo», admitindo-se, por vezes a sua extensão ao «conjunto de relações jurídicas que surjam em virtude do exercício de tais funções ou que com
elas estejam objectivamente conexas ou teleologicamente subordinadas» - vide os seguintes acórdãos
do Supremo Tribunal Administrativo, citados pelo referido autor: de 17-3-87, proferido no recurso
n.º 23993, publicado no Boletim do Ministério da Justiça, n.º 365, página 469, e em Apêndice ao Diário da República de 7-5-93, página 1509; de 12-1-88, proferido no recurso n.º 24796, publicado em
Apêndice ao Diário da República de 8-10-93, página 102; de 22-2-90, proferido no recurso n.º 26147,
publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 394, página 323, e em Apêndice ao Diário da República de 12-1-95, página 1429; de 6-10-93, proferido no recurso n.º 26369, publicado em Apêndice ao
Diário da República de 15-10-96, página 4792; de 2-12-93, proferido no recurso n.º 32307, publicado
em Apêndice ao Diário da República de 15-10-96, página 6744; de 3-11-94, proferido no recurso
n.º 34575, página 7646; de 7-8-96, proferido no recurso n.º 40641, página 5743; de 14-5-97, do Pleno,
proferido no recurso n.º 36943.
Noutra linha, entende-se, mais amplamente, que é «questão fiscal a que exija a interpretação e
aplicação de quaisquer normas de direito fiscal substantivo ou adjectivo, para resolução de questões
sobre matérias respeitantes ao exercício da função tributária da Administração Pública» - neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos, também citados pelo mesmo autor: de 31-1-89, proferido
no recurso n.º 26331, publicado em Apêndice ao Diário da República de 14-11-94, página 683; de
8-9-93, proferido no recurso n.º 32624, publicado em Apêndice ao Diário da República de 21-8-96,
página 4515; de 7-6-94, proferido no recurso n.º 30654, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 31-12-96, página 4532; de 10-10-96, proferido no recurso n.º 40894-A, publicado em Apêndice ao
Diário da República de 15-4-99, página 6702; de 11-3-97, proferido no recurso n.º 41144, publicado
no Boletim do Ministério da Justiça n.º 465, página 360.
Destas duas teses defende aquele autor, que «a segunda é a que está mais em sintonia com a razão
de ser da repartição de competência em razão da matéria entre os vários tipos de tribunais, que assenta,
essencialmente, em procurar incrementar a melhoria da qualidade das decisões judiciais, que se crê ser
um corolário natural da especialização».
«Por isso, valendo esta razão de ser da repartição de competência sempre que esteja em causa a
interpretação e aplicação de quaisquer normas de direito fiscal substantivo ou adjectivo e a resolução
de questões sobre matérias respeitantes ao exercício da função tributária da Administração Pública,
deverá adoptar-se esta segunda tese».
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A questão da competência a apreciar no caso subjudice, reconduz-se assim, à luz desta última
tese jurisprudencial, a que aderimos, a saber qual a pretensão jurídica deduzida pela autora na petição
inicial, designadamente se se pretende, de alguma forma, apreciar a validade de um acto em que a
Administração fez interpretação e aplicação de normas de direito fiscal substantivo ou adjectivo para
resolver questão incluída no exercício da função tributária.
Será assim decisiva, para a resolução da questão, a análise da pretensão jurídica formulada pela
recorrente, tanto mais que, como é sabido, a competência (ou jurisdição) de um tribunal se afere pelo
“quid decidendum”, ou seja, pelos objectivos prosseguidos pelo autor.
Ora, no caso presente, considerando quer um quer outro dos entendimentos jurisprudenciais
acima referidos, parece seguro poder concluir-se que, tal como a pretensão jurídica da recorrente foi
apresentada, que não estamos perante uma questão de natureza fiscal.
A requerente veio apenas pedir o reembolso de dívidas à Administração Fiscal, dívidas essas resultantes de período anterior à reprivatização, que não terão sido consideradas no processo de avaliação
e que, em seu entender, serão da responsabilidade do Fundo de Regularização da Dívida pública, ao
abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do Decreto-Lei 453/88.
A tutela jurisdicional pretendida pela recorrente não corresponde assim a matéria reservada à
jurisdição fiscal, já que é inequívoco que não exige a interpretação e aplicação de normas de direito
fiscal, para resolução de questões sobre matérias respeitantes ao exercício da função tributária.
Termos em que somos de parecer que deve ser julgada procedente a arguida incompetência em
razão da matéria.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação dos recursos, quer do Ministério Público recorrente,
quer da recorrente sociedade, e ainda perante o parecer do Ministério Público neste Tribunal, as questões
que aqui se colocam são, desde logo, as de saber se o Tribunal a quo goza de competência em razão
da matéria e da hierarquia.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) A sociedade “CIMPOR - CIMENTOS DE PORTUGAL E.P.” foi transformada em “CIMPOR
- CIMENTOS DE PORTUGAL SA” nos termos do DL n.º 197/91 de 29/05 e em conformidade com
a Lei n.º 11/90 de 05/04.
B) A sociedade “CIMPOR - CIMENTOS DE PORTUGAL SA” foi objecto de um processo de
reprivatização, nos termos do DL n.º 120/94 de 10/05.
C) O processo de reprivatização desenvolveu-se por fases, nos termos do art.º 1.º do DL n.º 120/94
de 10/05.
D) Na 1ª fase, em 1994, foram objecto de reprivatização as acções correspondentes a 20% do
capital social, nos termos do DL n.º 120/94 de 10/05 e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 31
- A/94 de 13/05.
E) Na 2ª fase, em 1996, foram objecto de reprivatização acções correspondentes a aproximadamente 45% do capital da sociedade, nos termos do DL n.º 64/96 de 31/05 e das resoluções do Conselho
de Ministros n.º 142/96 de 30/08 e n.º 163-A/96 de 04/10.
F) No âmbito da reestruturação, realizada após a 2ª fase de reprivatização, a sociedade “CIMPOR
- CIMENTOS DE PORTUGAL SA” foi transformada em sociedade gestora de participações sociais,
adoptando a designação de “CIMPOR - CIMENTOS DE PORTUGAL SGPS, SA”, por escritura lavrada em 31/12/1996, outorgada no 17º Cartório Notarial de Lisboa (cfr documento a fls. 26 dos autos).
G) Na 3ª fase, em 1998, foram objecto de reprivatização acções correspondentes a aproximadamente 25% do capital social, nos termos do DL n.º 94-A/98 de 17/04 e das Resoluções do Conselho
de Ministros n.º 61/98 de 06/05 e n.º 63/98 de 18/05.
H) Na 4ª fase, em 2001, foram objecto de reprivatização acções correspondentes a 10,049% do
capital da sociedade, nos termos do DL n.º 331/2000 de 30/12 e da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 40/2001 de 19/04.
I) Antes de cada uma das quatro fases da privatização, a A. foi objecto de uma avaliação, nos
termos do art.º 296.º alínea e) da CRP e do art.º 5.º da Lei n.º 11/90 de 05/04.
J) Em Outubro de 2003, a A. foi notificada pela Direcção Geral dos Impostos de uma liquidação n.º 8310017212 de 14/10/2003, referente ao IRC, relativa ao exercício de 1999, no montante de
€ 4.038.934,33 (cfr. documento a fls. 36 dos autos).
K) Em 23/02/2004, a A. deduziu reclamação graciosa da liquidação adicional mencionada na
alínea anterior, alegando em síntese que “(...) as correcções dizem respeito a um ajustamento correspondente a 40% do aumento das reintegrações resultante de avaliações de bens do activo imobilizado
corpóreo vendidos intragrupo em 1996, 1997 e 1999.” Pelo que “A reclamante entende que não foi
tida em consideração pelos Serviços de Inspecção Tributária, a situação particular das reavaliações
do imobilizado vendido intragrupo” e que as “(...) reavaliações ocorrido no âmbito de uni complexo
processo de privatização. (...) Em 27/09/1996, foi requerida ao Ministro das Finanças a faculdade de
reavaliar o imobilizado corpóreo utilizado na sua actividade operacional. O pedido apresentado foi
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deferido parcial mente, por despacho do Ministro das Finanças de 24/12/1996, apenas indeferindo a
possibilidade de acréscimo das amortizações referente aos exercícios de 1992 a 1995. (...) estando a
reclamante e o grupo de sociedades cujas participações sociais esta geria abrangidas pela Tributação
pelo Lucro Consolidado, nos termos previstos no artigo 59.º do CIRC (...) as amortizações registadas
pelas diversas empresas do grupo (...) foram incluídas como custos fiscais do grupo consolidado. Pelo
que a consideração da totalidade do custo, e não apenas de 60% do mesmo é uma consequência directa
da sucessão de factos elencados, decorrentes da privatização, nos moldes e com as autorizações que
lhe foram concedidas, da sua reestruturação e do regime de consolidação. Não havendo fundamentação para as correcções ora operadas, consistentes na desconsideração de 40% daquele custo.” (cfr.
documento a fls. 37 e ss, Vol. 1, do Processo Administrativo).
L) Em 11/11/2004, tendo em conta a referida liquidação e nos termos do art.º 3.º n.º 2 alínea d) do
DL n.º 453/88 de 13/12, a recorrente A. requereu ao Senhor Presidente do Fundo de Regularização da
Dívida Pública o montante de € 4.038.934,33, acrescido de juros moratórios, assumindo o compromisso
de devolver a totalidade dos valores restituídos pelo Fundo (cfr. documento a fls. 45 e ss dos autos).
M) Em 18/01/2005, a A. recebeu o ofício datado de 10/01/2005, notificando o Despacho de indeferimento do requerimento mencionado em L) (cfr. documento a fls. 9 e 25 dos autos).
N) O Despacho mencionado na alínea anterior foi proferido em 07/01/2005 (Despacho n.º 52/05-SETF) pelo Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças com os seguintes fundamentos:
- Só após a confirmação da dívida pela Administração Fiscal face à reclamação graciosa apresentada pela CIMPOR e só após o pagamento da mesma dívida é que o Fundo de Regularização da Dívida
Pública (FRDP) poderia ter de reembolsar a A.;
- Em qualquer caso, o reembolso da quantia em causa à A. não é justificável visto que iria beneficiar os titulares do capital já reprivatizado nas três primeiras fases;
- Por último, sempre deveria ser julgado improcedente o pedido de pagamento da quantia em
causa uma vez que afigura-se altamente improvável e não está minimamente demonstrado, que o conhecimento antecipado da existência da obrigação fiscal referida fosse causa suficiente para alterar a
decisão de investimento. (cfr. documento a fls. 25, 48 dos autos e parecer de fls. 51 a 56 cujo teor se
dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).
O) Anteriormente foram efectuadas liquidações adicionais de IRC, referentes aos anos de 1990
e 1991.
P) Foi requerido do Fundo de Regularização da Dívida Pública o pagamento das liquidações
referentes aos anos mencionados na alínea anterior (cfr. documento a fls. 57 e ss dos autos).
Q) Tendo o Fundo assumido a responsabilidade pelo pagamento integral das mesmas (cfr. documento a fls. 60 e 61 e ss dos autos).
R) Foi deferido idêntico pedido relativo à liquidação adicional relativa ao exercício de 1993 (cfr.
documento a fls. 65 dos autos).
2.2 De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 46.º (“Objecto”), inserido no Capítulo I (“Disposições Gerais”) do Título III (“Da Acção administrativa especial”) do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, «Seguem a forma da acção administrativa especial, com a tramitação regulada no
capítulo III do presente título, os processos cujo objecto sejam pretensões emergentes da prática ou
omissão ilegal de actos administrativos, bem como de normas que tenham ou devessem ter sido emitidas ao abrigo de disposições de direito administrativo». E o n.º 2 do mesmo artigo 46.º dispõe que
«Nos processos referidos no número anterior podem ser formulados os seguintes pedidos principais:
a) Anulação de um acto administrativo ou declaração da sua nulidade ou inexistência jurídica; b)
Condenação à prática de um acto administrativo legalmente devido; c) Declaração da ilegalidade de
uma norma emitida ao abrigo de disposições de direito administrativo; d) Declaração da ilegalidade
da não emanação de uma norma que devesse ter sido emitida ao abrigo de disposições de direito
administrativo.
Por sua vez, os artigos 44.º e 49.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (redacção da
Lei n.º 107-D/2003, de 21 de Dezembro) estabelecem, respectivamente, a “Competência dos tribunais
administrativos de círculo”, e a “Competência dos tribunais tributários”.
O n.º 1 daquele artigo 44.º preceitua que «Compete aos tribunais administrativos de círculo conhecer, em 1.ª instância, de todos os processos do âmbito da jurisdição administrativa, com excepção
daqueles cuja competência, em primeiro grau de jurisdição, esteja reservada aos tribunais superiores
e da apreciação dos pedidos que nestes processos sejam cumulados».
E o n.º 1 daquele artigo 49.º reza que «Compete aos tribunais tributários conhecer: a) Das acções de impugnação: i) Dos actos de liquidação de receitas fiscais estaduais, regionais ou locais, e
parafiscais, incluindo o indeferimento total ou parcial de reclamações desses actos; ii) Dos actos de
fixação dos valores patrimoniais e dos actos de determinação de matéria tributável susceptíveis de
impugnação judicial autónoma; iii) Dos actos praticados pela entidade competente nos processos de
execução fiscal; iv) Dos actos administrativos respeitantes a questões fiscais que não sejam atribuídos
à competência de outros tribunais; b) Da impugnação de decisões de aplicação de coimas e sanções
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acessórias em matéria fiscal; c) Das acções destinadas a obter o reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos em matéria fiscal; d) Dos incidentes, embargos de terceiro, verificação
e graduação de créditos, anulação da venda, oposições e impugnação de actos lesivos, bem como de
todas as questões relativas à legitimidade dos responsáveis subsidiários, levantadas nos processos de
execução fiscal; e) Dos seguintes pedidos: i) De declaração da ilegalidade de normas administrativas
de âmbito regional ou local, emitidas em matéria fiscal; ii) De produção antecipada de prova, formulados em processo neles pendente ou a instaurar em qualquer tribunal tributário; iii) De providências
cautelares para garantia de créditos fiscais; iv) De providências cautelares relativas aos actos administrativos impugnados ou impugnáveis e às normas referidas na subalínea i) desta alínea; v) De
execução das suas decisões; vi) De intimação de qualquer autoridade fiscal para facultar a consulta
de documentos ou processos, passar certidões e prestar informações; f) Das demais matérias que lhes
sejam deferidas por lei».
Por outro lado, segundo o artigo 37.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (redacção
da Lei n.º 107-D/2003, de 21 de Dezembro), «Compete à Secção de Contencioso Administrativo de
cada tribunal central administrativo conhecer: a) Dos recursos das decisões dos tribunais administrativos de círculo para os quais não seja competente o Supremo Tribunal Administrativo, segundo o
disposto na lei de processo; b) Dos recursos de decisões proferidas por tribunal arbitral sobre matérias
de contencioso administrativo, salvo o disposto em lei especial; c) Das acções de regresso, fundadas
em responsabilidade por danos resultantes do exercício das suas funções, propostas contra juízes dos
tribunais administrativos de círculo e dos tribunais tributários, bem como dos magistrados do Ministério Público que prestem serviço junto desses tribunais; d) Dos demais processos que por lei sejam
submetidos ao seu julgamento».
2.3 No caso sub judicio, a recorrente sociedade conclui que «a questão dos autos não está abrangida
na competência dos tribunais tributários estabelecida no n.º 1 do art. 49º do ETAF - designadamente
em iv) da sua alínea a) - mas sim na competência dos tribunais administrativos, nos termos do n.º 1 do
art. 44.º do mesmo ETAF» [cf. sua conclusão b)].
E tem razão a sociedade ora recorrente.
Com efeito, na presente acção administrativa especial, entrada em Tribunal em 19-4-2005, a sociedade autora, ora recorrente, veio pedir «que a acção deve ser julgada procedente e, em consequência, o
Despacho dos autos ser anulado por ilegal, ser declarado que a A. tem direito ao pagamento requerido e
por isso ser ordenado tal pagamento, com as legais consequências». E, na verdade, o acto impugnado nos
autos é o Despacho n.º 52/05-SETF, de 7 de Janeiro de 2005, do Secretário de Estado do Tesouro e das
Finanças, referido em M) do probatório, que indeferiu o requerimento que a ora recorrente apresentara
ao Presidente do Fundo de Regularização da Dívida Pública a pedir “(…) o pagamento à requerente
da quantia de IRC e juros compensatórios adicionalmente liquidados, no montante de € 4.038.934,33,
acrescido de juros moratórios que vierem a ser liquidados, assumindo o compromisso de, obtendo
ganho de causa na reclamação graciosa ou em eventual impugnação judicial que lhe venha a suceder,
devolver a totalidade dos valores restituídos pelo Fundo». Este requerimento fora apresentado, «nos
termos do art.º 3.º, n.º 2, alínea d) do DL n.º 453/88 de 13/12», e no seguimento de notificação feita
pela Direcção Geral dos Impostos de liquidação adicional de IRC relativa ao ano de 1999, no referido
valor – cf. nomeadamente as alíneas J), L) e N) do probatório e os documentos aí referidos.
Ora, como logo se vê, o que está em causa nesta acção administrativa especial é o acto de indeferimento pelo Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças do pedido feito pela sociedade autora,
ora recorrente, de pagamento pelo Fundo de Regularização da Dívida Pública do IRC que lhe fora
adicionalmente liquidado, no montante de € 4.038.934,33, relativamente ao exercício do ano de 1999.
Portanto: não está em causa nenhum acto ou questão fiscal com elenco no supracitado n.º 1 do
artigo 49.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, determinante da competência em razão da matéria dos tribunais tributários – o que, aliás, vem proficientemente salientado no parecer do
Ministério Público consignado supra em 1.4, e de que aqui neste passo, data venia, nos apropriamos.
Razão por que a competência em razão da matéria para o conhecimento da presente acção administrativa especial é, em 1.ª instância, a dos tribunais competentes para a resolução de «todos os
processos do âmbito da jurisdição administrativa», não exceptuados por lei, nos termos do supracitado
n.º 1 do artigo 49.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais: os tribunais administrativos
de círculo.
Como assim, e visto que a competência em razão da matéria para conhecer da presente acção
administrativa especial é, em 1.ª instância, do Tribunal Administrativo de Círculo, não pode proceder
a questão da competência em razão da hierarquia (do Tribunal Central Administrativo) levantada pelo
Ministério Público recorrente.
Estamos deste modo a concluir que o Tribunal a quo neste caso não goza de competência em
razão da matéria, cuja é do Tribunal Administrativo de Círculo.
Então, havemos de convir, em súmula, que é o Tribunal Administrativo de Círculo (e não o Tribunal Tributário) que goza de competência em razão da matéria para, em 1.ª instância, conhecer da
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acção administrativa especial que tenha por objecto o acto do Secretário de Estado do Tesouro e das
Finanças, de indeferimento de pedido de pagamento pelo Fundo de Regularização da Dívida Pública
do IRC liquidado a empresa reprivatizada, formulado ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 453/88 de 13 de Dezembro.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso do Ministério Público; e conceder provimento ao recurso da sociedade recorrente, revogando-se a sentença recorrida, julgando-se o tribunal
tributário a quo incompetente em razão da matéria e declarando-se o Tribunal Administrativo do Círculo
de Lisboa o competente em razão da matéria e da hierarquia para o conhecimento da presente acção
administrativa especial.
Sem custas.
Lisboa, 16 de Setembro 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Taxa pela emissão de licença de remodelação de posto de combustíveis. Conceito de
“bomba abastecedora de combustível”.
Sumário:
O conceito de “bomba abastecedora de combustível”, para efeitos de incidência da
taxa pela emissão de licença para o estabelecimento ou ampliação de postos de
combustíveis, prevista no artigo 15.º n.º 1 alínea l) do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de
Janeiro (na redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 25/2004, de
24 de Janeiro), corresponde ao de “mangueira abastecedora”, enquanto dispositivo
destinado a transferir combustível de um reservatório para um depósito de veículo
automóvel, e não ao de “unidade de abastecimento”.
Processo n.º 327/09-30.
Recorrente: Petróleos de Portugal – Petrogal, SA
Recorrido: EP- Estradas de Portugal, SA e Fazenda Pública
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Petróleos de Portugal – Petrogal, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 8 de Maio de 2008, que julgou improcedente
a impugnação por si interposta contra a liquidação de taxas devidas pela emissão de licença de obras
de remodelação do posto de combustíveis sito na EN 16, ao Km 3 250, apresentando as seguintes
conclusões:
1. Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pela 1.ª Unidade Orgânica do Tribunal
Tributário de Lisboa no âmbito do processo identificado em epígrafe, nos termos do qual foi julgada
totalmente improcedente a impugnação movida pela ora Recorrente, tendo por objecto a liquidação de
taxas devidas pela emissão de licenças para remodelação do posto de abastecimento de combustíveis
sito na E.N. 16 ao Km. 3.250-E.
2. A controvérsia subjacente aos presentes autos reside na diversa interpretação feita ao teor do
artigo 15, 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.
3. No caso “sub judice”, à Recorrente foi cobrada uma taxa ao abrigo do disposto na alínea l)
do art. 15.º, n.º 1 daquele diploma legal, a qual ascendia a € 9.536,10 (nove mil quinhentos e trinta
e seis euros e dez cêntimos), a título de emissão de licença para realização de obras de remodelação
– que incluíam a instalação de sete novas mangueiras de abastecimento – no aludido posto de abastecimento.
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4. Contrariamente ao que sugere o Tribunal recorrido, os conceitos de bomba abastecedora de
combustíveis e de mangueira abastecedora não são susceptíveis de confusão, e, muito menos, são
coincidentes.
5. Na realidade, enquanto a bomba abastecedora designa um conjunto de equipamentos que
permite o abastecimento de veículos, a mangueira é apenas um dos equipamentos que fazem parte
dessa bomba, designadamente aquele que fornece combustível.
6. Com efeito, de acordo com o art. 2.º, alínea b) do Decreto-Lei n.º 246/92, 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 09.02.
7. Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26.11, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 195/2008, de 06.10, o qual estabelece os procedimentos e as competências em matéria de
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-lhes 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).
8. Considerando que é a unidade de abastecimento o elemento essencial para indicar a função
económica do posto e a sua capacidade, aquela deveria ser a base de incidência da taxa prevista no
artigo 15.º, n.º 1, alínea l) do Decreto-Lei n.º 13/71, pelo que o conceito de “bomba abastecedora”
deve ser entendido como “unidade de abastecimento”.
9. A base de tributação da mencionada taxa, ao contrário do que sugere o Mmo. Juiz “a quo”,
deveria corresponder a cada uma das unidades de abastecimento autorizadas existentes naquela área
de serviço, e não a cada uma das mangueiras abastecedoras, cuja única função é permitir o transporte
do combustível da unidade de abastecimento até aos depósitos dos veículos.
10. Acresce que, conforme resulta do art. 12.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 13/71, a competência da
EP – Estradas de Portugal, E.P.E. (anteriormente designada JAE e IEP) em matéria de licenciamento
de postos de abastecimento de combustíveis limita-se apenas a verificar se “a estrada ou a perfeita
visibilidade de trânsito não são afectadas” pelo estabelecimento do posto de abastecimento ou por
obras nele a realizar.
11. Dessa forma, é licito concluir que o licenciamento rodoviário do posto de abastecimento não
incide sobre o tipo de equipamento utilizado para fornecer combustível, mas apenas sobre as condições da sua implementação, de modo a assegurar que a rodovia ou a visibilidade dos condutores não
seja afectada.
12. 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.
13. Aliás, não se vislumbra como a mera instalação de novas mangueiras de abastecimento possa
de algum modo afectar “a estrada ou a perfeita visibilidade do trânsito”, pelo que não há qualquer
fundamento para a liquidação do tributo em causa.
14. 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 que todo o número de
utentes do mesmo sofra uma variação proporcional, isto é, para mais.
15. 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 l) 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.
Nestes termos e nos demais de Direito aplicáveis, deve o presente recurso ser julgado procedente,
por provado, e em consequência ser revogada a sentença recorrida, a qual deverá ser substituída
por outra que considere como base para a fixação da taxa prevista no artigo 15.º, n.º 1, alínea l) do
Decreto-Lei n.º 13/71 as unidades de abastecimento, e não as mangueiras abastecedoras, assim se
fazendo a devida e costumada JUSTIÇA!
2 – Contra-alegou a EP – Estradas de Portugal, S.A., concluindo nos termos seguintes:
a) Pelo licenciamento da remodelação do posto de abastecimento de combustíveis localizado na
EN 16 ao KM 3.250-E, a Direcção de estradas de Aveiro aplicou por cada mangueira a taxa fixada
na alínea l) do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.º 25/2004.
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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 do 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 9.º do Código Civil que na fixação do sentido e alcance da lei, manda
o interprete 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 interpretado 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 de licença para o estabelecimento e 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) 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 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 e saída de combustível.
l) 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) Um maior número de bombas abastecedoras/mangueiras resulta numa maior procura, atenta
a capacidade de abastecimento que é aferida por aquele número de mangueiras.
o) 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.
p) 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 peara os veículos automóveis.”
8v. processo n.º 0250/04).
q) 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,
r) Para efeitos de aplicação das taxas a que se refere a alínea l) do n.º 1 do artigo 15.º 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.
Nestes termos e nos mais de direito que V. Exas. mui doutamente suprirão, deverá ser negado
provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida, por ser de JUSTIÇA.
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3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos termos
seguintes:
Objecto do recurso: A questão objecto do recurso diz respeito à legalidade da liquidação das
taxas devidas pela emissão de licença de obras de remodelação do posto de abastecimento de combustíveis sito na E N 16, ao Km3 250, emitida pela Direcção de Estradas de Aveiro do extinto Instituto
das Estradas de Portugal.
Alega recorrente que o conceito de “bomba abastecedora” prevista no artigo 15.º, n.º 1, alínea K)
do Decreto-Lei n.º 13/71 não é susceptível de confusão com o de mangueira abastecedora, pelo deve
ser entendido como “unidade de abastecimento”.
E que a base de tributação da mencionada taxa, ao contrário do que se sugere na decisão recorrida,
deveria corresponder a cada uma das unidades de abastecimento autorizadas existentes naquela área
de serviço, e não a cada uma das mangueiras abastecedoras, cuja única função é permitir o transporte
do combustível da unidade de abastecimento até aos depósitos dos veículos.
Fundamentação: a nosso ver o recurso merece provimento.
A questão objecto de recurso é sobretudo uma questão de interpretação da lei fiscal.
E na interpretação da lei há-de presumir-se que o legislador consagrou as soluções mais acertadas
e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados (art.º 9.º, n.º 3 do Código Civil).
Assim para a análise do preceito forçoso é recorrer ao subsídio interpretativos do elemento gramatical e também à ratio legis, tendo sempre como presente que a captação do sentido de uma norma
não pode fazer-se de uma forma isolada.
Ora resulta do art.º 15º, n.º 1, alínea K) do Decreto-Lei 13/71 que o montante da taxa de autorização ou licença pelo estabelecimento ou ampliação de postos de combustível é calculado por cada
bomba abastecedora de combustível.
A taxa em causa deriva funcionalmente do acto constitutivo da obrigação de remoção de um limite
jurídico à actividade dos particulares por parte da JAE, mais concretamente a emissão de autorização de construção, verificados que sejam, por parte daquela autoridade todos os aspectos relativos à
segurança do trânsito.
É essa a razão de ser da intervenção das Estradas de Portugal (anteriormente JAE) na emissão
das autorizações em causa.
Como decorre do preâmbulo do referido diploma legal o legislador pretendeu elencar o número
de casos sujeitos à aprovação, autorização ou licença da JAE, tendo em vista a protecção da rede de
estradas nacionais em todos os aspectos que o seu uso postula, especialmente no respeitante à segurança do trânsito.
E no n.º 1 do artigo 12.º do mesmo diploma legal reafirma-se que só poderá ser concedida aprovação autorização ou licença referida nos arts, 6º, 7º, 8º e 9º quando se verifique que a estrada ou a
perfeita visibilidade do trânsito não são afectados.
Ou seja a intervenção da Estradas de Portugal na emissão das referidas licenças tem vista a
protecção da rede de estradas nacionais em todos os aspectos que o seu uso postula, especialmente
no respeitante à segurança do trânsito.
É essa a razão de ser da norma, ou ratio legis daí que se entenda, no que acompanhamos a recorrente, que o licenciamento rodoviário do posto de abastecimento não contende com o tipo de equipamento
utilizado para fornecimento de combustível (mangueira, bombas duplas ou bombas multiprodutos) mas
sim com as condições da implantação no terreno de cada bomba abastecedora de combustível.
Nestes termos entendemos que a decisão recorrida, ao considerar como base de tributação o
número de mangueira de abastecimento, fez errada interpretação do referido preceito legal, pelo que
o recurso merece provimento.
4 – Questão a decidir
É a de saber o conceito de bomba abastecedora de combustível, utilizado na (actual) alínea l do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro (na redacção do Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de
Janeiro) como base de incidência da taxa por autorização ou licença de estabelecimento ou ampliação
de postos de combustíveis, deve corresponder ao de mangueira abastecedora ou, pelo contrário, ao de
unidade de abastecimento.
5 – Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso deram-se como
provados os seguintes factos:
A. Em 27 de Janeiro de 2006, o Director da Direcção de estradas de Aveiro do, então, EP Estradas
de Portugal, EPE, emitiu, a pedido da ora Impugnante, o diploma de licença n.º 020/2006/DEAVR,
para remodelação de um posto de abastecimento de combustíveis na Estrada Nacional 16, ao Km. 3
250 – E – fls. 24;
B. Com a emissão do diploma de licença referido em A foi liquidado, pela entidade emitente,
imposto de selo no montante de € 3,00, e foram liquidadas as taxas previstas no art. 15.º do Dec-Lei
n.º 13/71, de 23 de Janeiro, alterado pelo Dec-Lei n.º 25/04, de 24 de Janeiro, alínea l) e alínea j), nos
montantes de € 9 536,10 e € 681,48, respectivamente, no total de € 10,220,58 – fls. 26;
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C. Os montantes das taxas referidas em B foram fixados tendo em conta o número de mangueiras
de abastecimento de combustíveis previsto no projecto de remodelação referido em A – fls. 27;
6 – Apreciando
6.1 Do conceito de “bomba abastecedora de combustível” para efeitos da (actual) alínea l do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro (na redacção do Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24
de Janeiro)
Questão essencialmente idêntica à dos presentes autos, que se resume a uma questão de interpretação de um conceito utilizado em norma de incidência tributária, foi resolvida por Acórdão deste
Supremo Tribunal do passado dia 17 de Junho de 2009, proferido no recurso n.º 263/09.
Consideramos não haver razões para divergir do então decidido, acompanhando, pois, a argumentação aí expendida e a decisão então tomada, tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes
do Direito (artigo 8.º, n.º 3 do Código Civil).
Escreveu-se no citado aresto:
“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 à 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.
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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.”
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, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Miranda de Pacheco.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Ocupação do subsolo. Taxa. Imposto.
Sumário:
I — 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.
II — Não ofenda o princípio da igualdade o facto de à concessionária da utilização do
subsolo ser exigida a mesma taxa que é cobrada, ao mesmo propósito, a todas as
empresas, sejam ou não concessionárias de serviços públicos.
Processo n.º 332/09-30.
Recorrente: Lisboagás – GDL – Sociedade Distribuidora Gás Natural Lisboa, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, SA, melhor identificada
nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que julgou
improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação da taxa de ocupação do
subsolo, relativa ao ano 2000, no valor € 275.797,88, efectuada pela Câmara Municipal de Sintra, dela
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. A Recorrente foi notificada pela Câmara Municipal de Sintra (CMS) para proceder à liquidação
das taxas de subsolo referentes ao ano de 2000 no montante de Esc.: € 275.797,88, tendo as mesmas
sido objecto de impugnação judicial intentada em 24/05/2004, encontrando-se previstas no artigo 29º,
n.º 2.2 da Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas Municipais” de 2000;
2. A sentença recorrida, para aferir da natureza do tributo, cinge a apreciação da mesma ao facto
de existir ou não uma utilização individualizada do subsolo por parte da Recorrente;
3. Salvo o devido respeito, a sentença recorrida não faz a apreciação devida do que é uma utilização individualizada do subsolo para efeitos da apreciação da natureza do tributo pois não afere quem
efectivamente beneficia da utilização do subsolo — utilizadores da rede — nem atende à natureza do
serviço prestado pela concessionária — verdadeiro serviço público;
4. A natureza de serviço público é relevada nos doutos pareceres que se juntam aos autos;
5. Em parecer do Professor Freitas do Amaral — junto aos autos e cujos argumentos se dão por
reproduzidos para todos os efeitos legais — a natureza do serviço prestado assume relevância para aferir
da natureza do tributo: ora devido à inexistência de contraprestação individualizada, ora encontrando-se
fora do âmbito das atribuições dos municípios;
6. A utilização do domínio público para fins de interesse colectivo, é a base para a não tributação
do mesmo defendida em Parecer do Professor Sérvulo Correia — cuja cópia ora se junta e cujos argu-
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mentos se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais — concluindo-se pela impossibilidade por
parte dos municípios de cobrar tributos às concessionárias de serviços públicos.
7. Em termos tributários, pode definir-se a taxa como uma prestação pecuniária, imposta coactiva
ou autoritariamente pelo Estado ou outro ente público; sem carácter sancionatório; utilização individualizada, pelo contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos ou semi-públicos; com contrapartida
numa actividade do credor especialmente dirigida ao mesmo contribuinte;
8. 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;
9. Não estamos perante 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;
10. Trata-se de bens públicos utilizados 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;
11. Trata-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;
12. A contraprestação específica da alegada taxa – utilização do subsolo como meio de alcançar
a instalação do serviço público de interesse geral – implicaria que a taxa remunerasse a utilidade específica para a Recorrente;
13. Uma taxa implica não apenas existência de uma prestação pública, bem como a divisibilidade
dessa prestação sob pena de apenas uma entidade pagar por todos os beneficiários de tal prestação o
que violaria os princípios da igualdade e da proporcionalidade;
14. No caso do tributo impugnado, à prestação pública – possibilidade de ocupação do subsolo
– corresponde fundamentalmente um benefício colectivo, não se limitando apenas, nem sobretudo, a
dar resposta ou satisfação aos interesses da Recorrente e, nessa medida os custos inerentes devem ser
financiados por impostos e não por taxas;
15. Embora a Recorrente seja concessionária de um serviço público e não esteja impedida de
realizar lucro com essa actividade, o benefício individualizado e efectivo da utilização do subsolo não
é apenas nem sobretudo o seu;
16. Pelo menos não há motivo para que se diga que a mesma retira uma utilidade tão especial,
diferente, ou tão “individualizável” que a distinga dos demais utentes da rede pública;
17. E se assim não se entender, sempre se dirá que estamos perante uma grosseira violação do
princípio da igualdade previsto no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa na medida em
que não há razões bastantes para que se entenda que se deve tributar a Recorrente e não os demais
beneficiários da rede como se começou por aludir no ponto inicial da presente peça;
18. Sendo a actividade de distribuição de gás uma actividade de serviço público nacional — conforme a própria legislação acima citada a caracteriza — e sendo uma tarefa do Estado, a Concessionária,
quando chamada a actuar no lugar do Estado está ela própria a exercer uma função administrativa;
19. A actividade de criação de redes e distribuição de gás natural está ligada à satisfação de necessidades colectivas básicas, estando essa actividade, mesmo que concessionada, sujeita às obrigações
de serviço público;
20. Demonstrativo de tal situação é que, mesmo que o concessionário, legitimamente e por forma
a ser compensado pelo investimento – atendendo que não existe compensação directa do Estado – vise
o lucro está sempre condicionado pelas exigências do interesse público, nomeadamente inexiste liberdade de estabelecimento de preços;
21. O fornecimento de gás assume-se como um Serviço Público essencial para os cidadãos, que
dele dependem para as mais variadas actividades do dia-a-dia e Tal é claramente estipulado na Lei
23/96, de 26 de Julho, com as recentes alterações introduzidas pela Lei 12/2008, 26 de Fevereiro, onde
se estipula não só que o fornecimento de gás é um serviço público essencial como estando sujeito a
regras de protecção dos utentes;
22. Atendendo a tais características, certo é que a Concessionária presta um serviço de utilidade
pública, servindo puramente interesses colectivos;
23. Para prosseguir os intuitos do contrato a que se vinculou, a Recorrente necessita de utilizar,
para as exclusivas funções a que está adstrita via contrato de concessão de um serviço público, o subsolo
e utiliza o domínio público;
24. 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;
25. A razão de ser do domínio público é a afectação funcional de bens à utilidade pública;
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26. 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;
27. 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;
28. Em suma, o 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;
29. 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;
30. Os direitos de ocupação do domínio público para a instalação ou funcionamento de serviço
público, como, por exemplo, a distribuição de gás, consubstanciam um uso comum do domínio público;
31. Trata-se de 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;
32. Como acima se referiu, o uso comum do domínio público é gratuito porque se trata da destinação normal do bem público, ou seja, em prol da comunidade;
33. Não sendo possível a taxação desta utilização, não previu, obviamente, o legislador ou o
contrato de concessão qualquer isenção;
34. 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 — a saber, Decreto-Lei n.º 280/2007 — seja
susceptível de ser taxada;
35. As Bases da Concessão aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 33/91, consagram na nossa ordem
jurídica a assunção pelo Estado da responsabilidade pela instalação e funcionamento do serviço público
de distribuição de Gás Natural;
36. 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;
37. Deste modo, o subsolo que subjaz às vias públicas municipais pode ser usado pelo Estado
para prossecução dos seus fins públicos, na medida em que tal não conflitue com os fins municipais a
que o domínio esteja afecto;
38. Assim, 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. 23º, 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;
39. Não restam dúvidas de que 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;
40. O subsolo das vias de circulação que integram o domínio público municipal é afecto na sua
utilização à instalação das condutas e equipamentos do serviço público de gás natural, ou seja, a um
uso público que se enquadra nas atribuições do Estado;
41. Por conseguinte, em virtude do contrato de concessão e da aprovação do traçado e do projecto da rede de gás natural, a CMS 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 da concessão, uma vez que aquela ficou afecta a um uso público que se enquadra
nas atribuições do Estado;
42. Deste modo, 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;
43. Pelo exposto, não pode a CMS, 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;
44. O acto de liquidação das taxas impugnadas é nulo, por violação do disposto no artigo 133º,
n.º 2, alínea b) do Código de Procedimento Administrativo;
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45. Por outro lado, a verdade é que estando em causa um serviço público concedido pelo Estado
– e não pelo Município – e constituindo obrigação da concessionária perante o concedente “dotar-se
de todas as infra-estruturas e outros meios necessários, em cada momento, à exploração da concessão e
promover a respectiva implantação” (cfr. cláusula 27ª, n.º 1 do contrato de concessão — Doc. n.º 1 junto
à p.i.), nunca a cedência e utilização dos bens do domínio público municipal poderia ficar dependente
da vontade discricionária do titular desse domínio, sob pena de, se assim fosse, ficarem ameaçados o
cumprimento das obrigações contratuais da concessionária e — o que é o mais importante — a regularidade, continuidade e eficiência do serviço (cfr. cláusula 78 do contrato — Doc. n.º 1 junto à p.i.);
46. Estabelecendo a lei a obrigação de o Estado, como concedente, proporcionar ao concessionário o direito ao uso do domínio público necessário à implantação da rede de distribuição regional de
gás natural, não pode o contrato de concessão deixar de ser interpretado à luz do prescrito nas bases
legalmente estabelecidas;
47. A previsão do protocolo com o município não deve ser entendida nem como uma transferência
daquela obrigação do Estado para o Município, nem como uma condição necessária para o exercício
do uso pelo concessionário mas, como uma simples forma de o Estado cumprir a sua obrigação de
proporcionar ao concessionário o uso de bens dominais de outras entidades, compatibilizando-se esse
uso – sempre que possível, através da celebração do referido protocolo –, com as outras finalidades a
que se encontram afectos os bens dominais em causa;
48. Porque assim é, o mencionado protocolo não é sequer uma condição necessária para que o
referido uso se concretize, pois prevê-se que, em caso de desacordo com a autarquia quanto às condições do mesmo, o Estado assegurará directamente o uso em causa, reafectando para o efeito o domínio
público necessário à implantação e exploração das infra-estruturas da rede de gás natural;
49. Essa reafectação do bem vai além do que se estabelece na Base XVII pois já não é apenas o
uso do bem público pelo concessionário que é garantido pelo concedente, mas sim a própria titularidade
do bem dominial, que é retirada ao Município e passa a ser afectada ao concessionário;
50. Deste modo, a reafectação dominial prevista na cláusula 23ª do contrato de concessão é uma
solução extrema que se traduz na reafectação do imóvel em causa a favor do concessionário e que não
se deve confundir com a simples disposição tomada pelo Estado na Base XVII quanto ao uso pela
concessionária dos bens dominiais necessários à instalação e exploração da rede de gás natural;
51. Tal é por demais demonstrativo da manifesta prevalência do interesse nacional sobre os
interesses patrimoniais da autarquia e da consequente compressão dos poderes desta em matéria de
administração do seu domínio;
52. Não podem ter a natureza de taxas os tributos exigidos pela CMS, porquanto não cabendo a
esta o poder de dispor sobre a porção do seu domínio na medida do necessário à instalação da concessionária (em virtude da celebração do contrato de concessão e da aprovação do traçado e do projecto
da rede), falta aqui – para além do supra mencionado requisito da individualização da contrapartida – a
própria natureza de contrapartida que seria essencial para que se pudesse falar de uma verdadeira e
própria taxa;
53. Quanto muito a CMS teria direito, atendendo à desafectação do uso dominial — ainda que
limitada a um uso específico — a alguma compensação, na medida em que por força do Decreto-Lei
n.º 33/91, complementado pelos despachos que aprovam o traçado da rede, possa ter sido lesada na sua
capacidade de afectar os bens em causa a outros usos e de assim os poder empregar para satisfazer as
atribuições a seu cargo, mas nunca poderia pretender cobrar regularmente uma taxa.;
A entidade recorrida contra-alegou nos termos que constam de fls.451 e seguintes, que se dão aqui
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
1ª— Bem andou a douta sentença ora posta em crise ao julgar improcedente, por não provada,
a impugnação deduzida pela ora recorrente e, em consequência a manter na ordem jurídica os actos
impugnados;
2ª— Na verdade a grande questão, desde logo, a decidir nos presentes autos é saber se estamos
perante uma taxa ou um imposto;
3ª— Questão esta que tem sido amplamente discutida quer na jurisprudência quer na doutrina.
Sendo que,
4ª— ambas têm sido unânimes em considerar que a distinção entre taxa e imposto reside na bilateralidade ou não da primeira em relação ao segundo;
5ª— O que, dito de outro modo significa que à sua obrigatoriedade corresponde uma contrapartida
concreta e individualizável e que, conforme vem sendo referido pelo Venerando Tribunal Constitucional
tal bilateralidade não implica uma equivalência económica entre o valor do serviço e o montante da
quantia a prestar (a não ser que viole o principio da proporcionalidade);
6ª— Ora, da matéria de facto dada como provada à ora recorrente é facultada a ocupação, utilização do subsolo deste município, ocupação essa que aquela faz no âmbito da sua actividade comercial,
colocando tubagens, condutas, para prover à distribuição de gás canalizado, fazendo, deste modo, um
uso privativo e individual daquele domínio.
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7ª— Razão pela qual estamos, indiscutivelmente, perante uma taxa apesar de se pretender satisfazer necessidades colectivas,
Logo,
8ª— Não há, pois, dúvidas que a contraprestação consiste na ocupação, utilização, pela recorrente,
do domínio público do Município de Sintra. Pelo que, tal tributo tem plena cobertura legal.
9ª— E é exigível, conforme referido anteriormente, e face à matéria de facto dada como provada,
do artº 23º, n.º 2.2 do “Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Município de Sintra” em vigor
para 2000.
10ª— Para além de que se encontra prevista no artº 19º da Lei das Finanças Locais — Lei n.º 42/98,
de 6 de Agosto — mais concretamente na alínea c) do supra citado normativo legal, uma vez que existe
ocupação de domínio público municipal;
11ª— Não sendo lícito, face ao teor literal do artº 19º, alínea c) da LFL e qualquer interpretação no
sentido de que o subsolo incluído nos limites territoriais deste município não seja um bem do domínio
público municipal.
12ª— Bem pelo contrário, o subsolo incluído nos limites territoriais do Município Sintrense
constitui bem do seu domínio público municipal e que está sob administração directa deste município.
13ª— Tudo isto para dizer que, apesar de na alínea c) do artº 5º, do Dec.-Lei n.º 374/89, de 26 de
Outubro não se fazer qualquer distinção relativamente à titularidade do domínio, este só pode dizer
respeito ao domínio público estadual.
14ª— O que a ser verdade seria uma ingerência governamental num património que não lhe
pertence e que, dispondo o artº 238º, n.º 1 da C.R.P que as autarquias locais têm património e finanças
próprias;
15ª— Bem como o seu n.º 3 refere que “As receitas próprias das autarquias locais incluem obrigatoriamente as provenientes da gestão do seu património...”
16ª— Razão pela qual não podemos, sob pena de inconstitucionalidade, de forma alguma concordar
com a posição assumida pela ora recorrente nos presentes autos.
17ª— Além de que não tendo havido qualquer reafectação do domínio, é o Município de Sintra
que tem, aliás nos termos da lei, a administração e gestão do seu domínio público municipal.
18ª— Face ao exposto, a ora recorrente faz uma utilização privativa de um bem do domínio
público municipal e,
19ª— Por conseguinte, não está sujeita ao regime de isenções referido no art. 33 da Lei 42/98,
de 6 de Agosto
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento ao
recurso, sufragando-se, para o efeito, na jurisprudência desta secção do STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) A “LISBOAGÁS GDL – SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE LISBOA,
S.A.”, é concessionária do serviço público da rede de distribuição regional de gás natural de Sintra, nos
termos do Decreto-Lei n.º 33/91, de 16 de Janeiro, tendo sucedido em todos os direitos e obrigações à
“GDP – GÁS DE PORTUGAL, S.A.” (cfr. art. 1º e 2º da petição inicial e documento de fls. 23 a 79);
B) Através de ofício datado de 10 de Março de 2004 a Câmara Municipal de Sintra notificou
a impugnante para proceder ao pagamento da quantia de € 275.797,88, relativa a taxas devidas pela
ocupação/utilização do subsolo municipal, prevista no n.º 2.2 do art. 23º da Tabela de Taxas e Licenças
em vigor para o município de Sintra para o ano de 2000 (cfr. fls. 80 a 87).
C) No n.º 2.2 do art. 23º, sob a epígrafe “ocupação do subsolo”, da Tabela de Taxas e Licenças
referida na alínea anterior, consta: “Com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes – por metro
linear e por ano: 2.2 – com diâmetro superior a 20 cm – 455$ – 2,27euros” (cfr. doc. a fls. 221)
D) A presente impugnação foi deduzida em 24/05/2004 (conforme carimbo aposto a fls. 2 dos
autos).
3 – Posto isto, passemos, então, à apreciação da questão que constitui objecto do presente recurso.
Tem sido pacífica, uniforme e reiterada a jurisprudência da Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo e mesmo do Tribunal Constitucional no sentido de que 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.
Com efeito e como se escreveu, a propósito, no Acórdão do Pleno desta Secção do Contencioso
Tributário do STA de 17/12/08, in rec. n.º 267/08, em que o Relator foi o mesmo, “a distinção constitucional entre os conceitos de imposto e de taxa tem por base o carácter unilateral ou bilateral e sinalagmático dos tributos, sendo qualificáveis como impostos os que têm aquela primeira característica e
como taxas os que têm as últimas.

1295
Como se refere no n.º 2 do art. 4.º da L.G.T. e já anteriormente se entendia, as taxas podem ter
por fundamento a utilização de um bem do domínio público.
Essa relação sinalagmática entre o benefício recebido e a quantia paga não implica uma equivalência económica rigorosa entre ambos, mas não pode ocorrer uma desproporção que, pela sua dimensão,
demonstre com clareza que não existe entre aquele benefício e aquela quantia a correspectividade ínsita
numa relação sinalagmática.
Nomeadamente, o que está em causa, em primeiro lugar, para determinar se o tributo tem natureza
de taxa, é se essa ocupação do subsolo consubstancia uma utilização individualizada desse bem, no
interesse próprio da Impugnante, seja ou não exclusivo.
A colocação de tubagens no subsolo consubstancia uma utilização individualizada deste, uma
vez que, mantendo a Impugnante essa utilização, não será possível utilizar o mesmo espaço para
outras finalidades, ficando, assim, limitadas as possibilidades de utilização desse subsolo para outras
actividades de interesse público e para outras concessões do seu uso pela autarquia, com cobrança das
respectivas taxas.
O facto de a Impugnante 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, naturalmente vocacionada para obtenção de lucros.
De resto, a utilização de bens do domínio público, designadamente aqueles que como tal são definidos
na Constituição (artº. 84.º), entre os quais se incluem as estradas, não pode ser permitida em situações
de interesse exclusivo de particulares, pois isso reconduzir-se-ia à subversão da atribuição constitucional
da natureza de bens do domínio público. Por isso, relativamente aos bens classificados pela Constituição
como integrando o domínio público, as autorizações de uso privativo do domínio público através de
licenças ou concessões, não podem, sem violar a Constituição, deixar de ser efectuadas em situações
em que, concomitantemente com o interesse do particular, há também um interesse público, mesmo
que não seja o prevalente.
Por isso, a satisfação de um interesse público pela actividade de uma empresa privada, não é obstáculo à aplicação da taxação prevista para autorizações de uso privativo de bens do domínio público,
sendo mesmo esse tipo de situações em que há cumulativamente interesse público e privado o campo
de aplicação natural das taxas pela utilização de bens do domínio público.
Por outro lado, não há elementos que permitam afirmar que haja uma desproporção entre a quantia
liquidada e o benefício que a utilização individualizada do subsolo constitui para a Impugnante, pelo
que não se pode excluir aquela relação sinalagmática por hipotética falta de correspectividade”.
Assim, em sintonia com a jurisprudência do Tribunal Constitucional (Acórdãos n.ºs 365/2003
e 366/2003, ambos de 14-7-2003, e n.º 396/2006, de 28-6-2006.) e deste Supremo Tribunal Administrativo (Acórdãos de 17-11-2004, proferidos nos recursos n.ºs 650/04 e 654/04, de 13-4-2005,
recurso n.º 1339/04, e de 27-4-2005, recurso n.º 1338/04) é de concluir que o tributo liquidado no acto
impugnado, ao abrigo do disposto no artº. 23º, n.º 2.2 do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças
da Câmara Municipal de Sintra para o ano financeiro de 2000 tem a natureza de taxa, tendo cobertura
legal no artº 19º, alínea c), da Lei das Finanças Locais n.º 42/98 de 6 de Agosto.
Neste sentido, pode ver-se, ainda os Acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo de 17/11/04, in rec. n.º 650/04; de 27/4/05, in rec. n.º 1.338/04, de 13/4/05, in
rec. n.º 1.339/04 e de 8/11/06, in rec. n.º 648/06.
4 – Na conclusão 17ª, invoca a recorrente a violação do princípio da igualdade, questão esta que
é colocada ponderando a sua situação e a dos demais beneficiários da rede.
Mas, carece também de razão.
O princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei é estabelecido pelo art. 13.º da CRP.
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 que se estabeleçam distinções, mas sim, distinções desprovidas
de justificação objectiva e racional.
Essencialmente neste sentido, pode ver-se, por todos, o Acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 128/99, de 3-3-1999, proferido no processo n.º 140/97, publicado no BMJ 485/26.
Assim, só resultaria violado esse princípio se o Regulamento e a Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Sintra visasse apenas, tributar a recorrente e o mesmo não acontecesse em relação a todas
as empresas que estivessem na mesma situação.
No caso em apreço, não se vislumbra qualquer discriminação da impugnante em relação a qualquer
outro cidadão a nível da imposição do pagamento da taxa em causa.
Por outro lado, já vimos que o que justifica a “exigência da taxa não é o uso de interesse público
do subsolo, mas o do interesse privado que, concomitantemente, a recorrente dele retira. O que faz
com que a taxa, ao ser igual para todos os que ocupam o subsolo, sejam ou não concessionários de
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serviços públicos, não ofende o princípio da igualdade, nem o da proporcionalidade” (citado aresto
n.º 648/06).
5 – Por último, na parte final das alegações a Impugnante suscita, porém, a questão da 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, à face do disposto no art. 133.º,
n.º 2, alínea b), do CPA.
Todavia, sobre esta questão o Tribunal “a quo” não formulou qualquer juízo ou emitiu qualquer
pronúncia, sendo certo que também a não considerou prejudicada pela solução encontrada.
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, as conclusões 35
e segs. não podem também e necessariamente, deixar de improceder.
Aliás, a verificar-se a invocada violação de lei, ela conduziria não à nulidade, mas à mera anulabilidade do acto.
6 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão de Pinho.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Fusão por incorporação. “Transmissão” de dívida fiscal não liquidada. Legitimidade
para a execução fiscal. artigo 112.º alínea a) do Código das Sociedades Comerciais.
artigo 204.º, n.º 1 alínea b) do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Sumário:
I — Do artigo 112.º alínea a) do Código das Sociedades Comerciais não resulta a
proibição de liquidação adicional de IRC a sociedade extinta por fusão, nem a
da consequente instauração contra ela de execução fiscal tendente à cobrança
coerciva daquela dívida, pois que a extinção da sociedade incorporada por fusão
não arrasta consigo a extinção das dívidas tributárias cujo facto tributário ocorreu em momento anterior ao registo da fusão nem a impossibilidade de instaurar
processo tendente à sua cobrança coerciva;
II — Por essa razão, não é parte ilegítima na execução a sociedade incorporada, como
não o é a sociedade incorporante a quem tais dívidas podem ser cobradas pois
que para ela se “transmitiram”, seja como sucessora seja como responsável pelo
seu pagamento nos termos da lei das sociedades comerciais.
III — Daí a sua legitimidade processual.
Processo n.º 372/09-30.
Recorrente: Corticeira Amorim, SGPS, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – CORTICEIRA AMORIM SGPS, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu de 24 de Novembro de 2008, que
julgou improcedente a oposição à execução por IRC relativo ao exercício de 1996 deduzida por AMO-
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RIM INDUSTRIAL SOLUTIONS INDÚSTRIA DE CORTIÇA E BORRACHA II, S.A., a que sucedeu,
apresentando as seguintes conclusões:
1ª A lei determina, no artigo 112.º a) do Código das Sociedades Comerciais, que com o registo
da fusão se extingue a sociedade incorporada.
2ª A transmissão dos direitos e obrigações da sociedade incorporada para a sociedade incorporante não equivale à continuação da existência jurídica da sociedade incorporada na sociedade
incorporante.
3ª Extinta a sociedade, as obrigações tributárias não liquidadas só poderão vir a ser validamente
liquidadas e executadas em nome da sociedade incorporante.
4ª Extinta a sociedade, é ineficaz a liquidação de imposto na pessoa da sociedade extinta, como
ineficaz é a instauração da respectiva execução fiscal contra a sociedade extinta.
5ª A sociedade incorporante carece de legitimidade para ser executada num processo de execução
instaurado na pessoa da sociedade extinta, relativo a uma dívida de imposto liquidado igualmente na
pessoa da sociedade extinta.
Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogada a douta decisão recorrida e declarada extinta a execução com todas as consequências
legais.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto: Saber se uma execução fiscal pode ser iniciada contra uma sociedade que foi incorporada noutra por fusão, produzindo os seus efeitos na sociedade incorporante.
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida julgou improcedente a oposição, por considerar não haver ilegitimidade da
pessoa citada nem haver falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade.
Preceitua o n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa que “Os actos
administrativos estão sujeitos a notificação dos interessados, na forma prevista na lei, e carecem
de fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos”.
O n.º 6 do artigo 77.º da Lei Geral Tributária, por sua vez, afirma relativamente à fundamentação
e eficácia da decisão de procedimento tributário que “A eficácia da decisão depende da notificação”.
O artigo 36.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo tributário regula 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”.
No caso “sub judice” a Administração fiscal citou, em 30 de Abril de 2003, para os termos da
execução uma sociedade que se havia fundido por incorporação numa outra em 31 de Dezembro de
1999, sendo certo que essa fusão foi comunicada à A.T. em 3 de Fevereiro de 2000. A dívida de IRC,
por sua vez, havia sido notificada à sociedade incorporada em 19 de Dezembro de 2001.
A sentença recorrida, partindo do princípio ser entendimento maioritário da Doutrina e Jurisprudência, que a sociedade incorporada “continua a sua existência jurídica na sociedade incorporante”,
julgou não ter decorrido qualquer anomalia no procedimento tributário da A.F., que procedeu à notificação da liquidação e à citação do processo de execução fiscal na pessoa da devedora originária,
que identificou com o número de identificação fiscal respectivo.
Parece-nos não ter razão, tal como a Fazenda Nacional na sua contestação, quando entende que
“com a fusão, opera-se uma transmissão da sociedade e não propriamente a sua extinção”. Na verdade, parece-nos que a Doutrina e Jurisprudência apenas acolhem uniformemente a circunstância da
sociedade fundida por incorporação perder a sua personalidade jurídica. O que aceitam, também, é
que essa fusão “não dita a morte”, em termos de realidade económica, da sociedade incorporada,
mas antes a sua transformação, ainda que integrada num conjunto mais alargado. Quer isto dizer
que há continuação da sua actividade económica, agora na sociedade incorporante, havendo, porém,
alteração da pessoa jurídica que prossegue aquela actividade.
Uma sociedade ao incorporar por fusão outra sociedade, sucede-lhe nos seus direitos e obrigações, designadamente as fiscais, pelo que, no caso concreto, tanto a notificação do tributo liquidado,
como a citação para a execução, deviam ter sido efectuadas na pessoa da sociedade incorporante,
tanto mais que a fusão fora comunicada em devido tempo à A.F.
Entendemos, por isso, que os actos já referidos não foram validamente notificados à oponente,
apesar de, na prática, esta ter tomado conhecimento dos mesmos, por ter designação igual à da sociedade incorporada, ainda que com identificação fiscal distinta.
CONCLUSÃO
Nestes termos, entendemos merecer provimento o recurso interposto, devendo revogar-se a decisão
recorrida, julgando-se procedente a oposição, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do artigo 204.º
do CPPT.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se é parte ilegítima na execução fiscal instaurada contra sociedade incorporada por
fusão, por dívida de IRC que lhe foi liquidada já após o registo da fusão, a sociedade incorporante que
lhe sucedeu no exercício da actividade.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto de recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. Foi instaurada execução fiscal por dívidas relativas a IRC do ano de 1996, no valor total de
1.547.574,52 euros, contra a empresa Amorim Industrial Solutions – Indústria de Cortiça e Borracha II,
com sede na Rua de Meladas, n.º 260, Mozelos, Santa Maria da Feira.
2. A Amorim Industrial Solutions – Indústria de Cortiça e Borracha II foi incorporada, por fusão,
a 31 de Dezembro de 1999, pela sociedade Corkbor – Investimentos e participações, SA, com sede na
Rua de Meladas, n.º 260, Mozelos, Santa Maria da Feira.
3. A divida de IRC foi notificada a Amorim Industrial Solutions – Indústria de Cortiça e Borracha II,
no dia 19.12.01 na Rua de Meladas, n.º 260, Mozelos, Santa Maria da Feira.
6 – Apreciando
6.1 Da legitimidade para a execução fiscal por dívida da sociedade incorporada por fusão da
sociedade incorporante
Alega a ora recorrente que, como nos termos do artigo 112º, a) do Código das Sociedades Comerciais com o registo da fusão se extingue a sociedade incorporada e que extinta a sociedade as obrigações tributárias não liquidadas só poderão vir a ser validamente liquidadas e executadas em nome da
sociedade incorporante, sendo ineficaz a liquidação de imposto na pessoa da sociedade extinta, como
ineficaz é a instauração da respectiva execução fiscal contra a sociedade extinta, pelo que a sociedade
incorporante carece de legitimidade para ser executada num processo de execução instaurado na pessoa
da sociedade extinta, relativo a uma dívida de imposto liquidado igualmente na pessoa da sociedade
extinta (cfr. as conclusões 1.ª, 3.ª, 4.ª e 5.ª das alegações de recurso, supra transcritas).
Vejamos.
Como bem diz a recorrente, resulta da própria lei das sociedades comerciais – artigo 112.º alínea a)
do Código das Sociedades Comerciais (CSC) -, que, nos casos de fusão por incorporação, a que se
refere a alínea a) do n.º 4 do artigo 97.º do CSC [cfr., por todos, RAÚL VENTURA, Fusão, Cisão,
Transformação de Sociedades: Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, 3.ª reimp.da 1.ª ed.
de 1990, Coimbra, 2006, p. 16 (nota 5 ao art. 97.º do CSC) e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (coordenador), Código das Sociedades Comerciais Anotado, Coimbra, 2009, p. 323 (nota 10 ao art. 97.º
do CSC)], com a inscrição da fusão no registo comercial extinguem-se as sociedades incorporadas
(…) transmitindo-se os seus direitos e obrigações para a sociedade incorporante (…).
Pretende a recorrente extrair da citada norma a impossibilidade jurídica de liquidação adicional de
IRC à sociedade extinta bem como da consequente instauração contra ela de execução fiscal tendente
à cobrança coerciva daquela dívida, devendo, no seu entender, tais actos terem como destinatária a
sociedade incorporante que lhe sucedeu.
Afigura-se-nos, contudo, que não lhe assiste razão, como se demonstrará.
Independentemente da posição que se assuma acerca da natureza jurídica da fusão – matéria em
que se defrontam na Europa Continental duas grandes orientações dogmáticas [como dá conta DIOGO
GONÇALVES in ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (coord.), Código das Sociedades Comerciais
Anotado, cit., p. 323 (nota 9 ao art. 97.º do CSC), que aqui seguimos], a teoria da sucessão universal, em
tudo semelhante à sucessão “mortis causa” e a teoria do acto modificativo das sociedades envolvidas,
mediante transformação, sendo esta última a doutrina a actualmente prevalecente em Itália, França e
Portugal e aquela outra a que mais se aproxima da construção germânica da “Universalsukzession”, e
que, sob outra designação (estinzione-creazione-sucessione universale), foi no passado prevalecente
em Itália –, a extinção da personalidade jurídica própria da sociedade incorporada por fusão não tem
por efeito a extinção dos seus direitos e deveres, antes, por expressa disposição legal estas se “transmitem” para a sociedade incorporante, seja porque esta sucede aquela, em conformidade com a teoria
da sucessão universal, seja porque as situações jurídicas de que era titular a sociedade incorporada
permanecem inalteradas ao longo do processo de fusão para se reunirem depois numa nova entidade,
em conformidade com a teoria do acto modificativo.
Temos, assim, que, qualquer que seja a construção dogmática assumida quanto à natureza da fusão,
esta operação de reorganização empresarial não extingue as dívidas fiscais da sociedade incorporada,
ainda que tais dívidas não estivessem ainda liquidadas aquando do registo da fusão, pois que não é a
liquidação, mas a verificação do facto tributário, ocorrido antes da fusão da sociedade incorporada e a
ela atinente, o facto constitutivo da relação jurídica de imposto (cfr. o n.º 1 do artigo 36.º da Lei Geral
Tributária), nada obstando igualmente à instauração contra a sociedade incorporada por fusão do pro-
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cesso de execução fiscal tendente à cobrança coerciva daquela dívida, pois que, como se escreveu no
Acórdão deste Tribunal de 12 de Março de 2003 (rec. n.º 1975/02), a sociedade extinta continua, de
resto, a ser o sujeito da relação jurídica tributária, mesmo que a lei designe outros responsáveis pelo
respectivo pagamento. Não implicando o fim da personalidade jurídica de um dado sujeito a extinção
dos créditos dos seus credores, nada há na lei que impeça a Administração Fiscal de efectuar um
acto tributário de liquidação já depois de extinta a pessoa (singular ou colectiva) sujeito passivo da
obrigação jurídica tributária. Menos, de exigir o pagamento da obrigação fiscal já antes liquidada.
(....) Em súmula, o desaparecimento da personalidade jurídica colectiva do respectivo sujeito passivo
não é causa extintiva das obrigações de crédito, não obstando, pois, a que os credores façam valer
os seus correspondentes direitos. Assim, a Administração Fiscal, munida de título executivo em que
figura como devedora a sociedade extinta, pode fazer prosseguir (e, até, instaurar) acção executiva
para a respectiva cobrança, desde que a dívida se tenha tomado exigível.
Acompanhando o citado Acórdão, conclui-se no sentido da admissibilidade da liquidação adicional
de imposto e subsequente instauração da execução fiscal tendente à sua cobrança coerciva contra a
sociedade extinta por fusão-incorporação, importando agora averiguar da legitimidade como executada
da sociedade incorporante.
Conhecem-se em outros ordenamentos que nos são culturalmente próximos normas fiscais expressas
atribuindo à sociedade incorporante a posição jurídica de sucessor tributário pelas dívidas tributárias
da sociedade incorporada, como sucede no Brasil (cfr. os artigos 132 e 129 do Código Tributário
Nacional brasileiro) e em Espanha (cfr. o artigo 40 n.º 3 da actual Ley General Tributaria espanhola),
sendo também esta, embora sem norma geral expressa, ainda a jurisprudência italiana dominante (cfr.
AUGUSTO FANTOZZI, Corso di Diritto Tributário, 2005, UTET, Torino, p. 159).
Há que reconhecer que não há, entre nós, norma fiscal expressa nesse sentido, mas tal não quer
significar que a sociedade incorporante seja parte ilegítima na execução movida contra a sociedade
incorporada, pois que, por força da já citada alínea a) do n.º 1 do artigo 112.º do CSC, para a sociedade incorporante “se transmitem” ou nela “se reúnem”, como efeito da inscrição da fusão no registo
comercial, os direitos e obrigações da sociedade incorporada, não sendo as obrigações fiscais excepção
a esta regra, como não a é a legitimidade da sociedade incorporante para o processo de execução fiscal
(legitimidade que, aliás, pediu lhe fosse reconhecida, na qualidade de sucessora daquela outra, para
os presentes autos), pois que esta sociedade, não figurando embora no título executivo como devedor,
sucedeu àquela ou, noutra concepção, sempre será responsável pelo seu pagamento (cfr. a alínea b)
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, a contrario), por força da alínea a) do n.º 1 do artigo 112.º do CSC.
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, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho —
António Calhau.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Taxa de urbanização. Inconstitucionalidade. Nulidade. Anulabilidade.
Sumário:
1 — A liquidação de um tributo ao abrigo de norma inconstitucional não se mostra
ferida de nulidade, mas antes de anulabilidade, uma vez que não ofende o conteúdo
essencial do direito à propriedade privada, que, nos termos da Constituição da
República, não é absoluta ou ilimitada.
2 — As imposições tributárias não podem ser vistas como restrições ao direito de
propriedade, mas antes como condicionamentos implícitos desse direito, consubstanciando uma agressão da esfera patrimonial em termos limitados, ainda
que se considere o direito de propriedade como um direito análogo aos direitos,
liberdades e garantias.
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Processo n.º 418/09-30.
Recorrente: EDINORTE – Edificações Nortenhas, Lda.
Recorrido: Câmara Municipal do Porto.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Edinorte – Edificações Nortenhas, Lda., com os sinais dos autos, vem recorrer da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou procedente a excepção de caducidade do direito
de deduzir a impugnação judicial com vista à declaração de nulidade da liquidação da taxa de urbanização, no montante de € 55.827,45, e, em consequência, absolveu da instância a Câmara Municipal do
Porto, dela vem interpor o presente recurso formulando as seguintes conclusões:
A) Oportunamente a recorrente deduziu impugnação judicial da liquidação da taxa de urbanização
no montante de € 55.827,45, respeitante ao alvará de licença n.º 326, de 1991, da Câmara Municipal
do Porto, com fundamento na nulidade do acto.
B) Todavia, o tribunal a quo julgou a impugnação improcedente, absolvendo a Câmara Municipal
do Porto, pois declarou verificada a excepção da caducidade do direito de acção da impugnante.
Ora,
C) A referida liquidação foi efectuada com base no Regulamento Municipal de Obras — R.M.O.
— da Câmara Municipal do Porto, regulamento esse que padecia de inconstitucionalidade formal, pois
não fazia indicação expressa da norma habilitante ao abrigo da qual fora emitido, violando assim o
disposto no artigo 115º, n.º 7 da CRP, correspondente ao actual artigo 112º, n.º 8.
D) Tal inconstitucionalidade foi já por diversas vezes apreciada no Tribunal Constitucional, nomeadamente nos seus acórdãos nºs. 148/2000 (publicado no DR, II série, de 9/10//00), 297/2001 ou
220/2001, todos eles no sentido de considerar o referido regulamento ferido de inconstitucionalidade
formal,
E) Consequentemente, a taxa de urbanização, na medida em que se encontra disciplinada por tal
diploma e nele se fundamenta, terá de se considerar inválida;
F) Face à inconstitucionalidade da norma em que se funda, não poderá deixar de se declarar nula
a liquidação da taxa de urbanização que com base nesse regulamento foi efectuada, na verdade,
G) A violação de lei constitucional é geradora de nulidade, de acordo com o preceituado no
art. 133º, n.º 2, d), do CPA, na medida em que ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental,
pois a cobrança de impostos ilegais constitui uma agressão intolerável do património dos contribuintes,
ofensivo do direito de propriedade.
Isto posto,
H) Sendo a liquidação nula, a lei é bem clara: a impugnação com fundamento na nulidade da
liquidação pode ser deduzida a todo o tempo — art. 102º, n.º 3, do CPPT.
I) De facto, se o acto praticado está ferido de nulidade tal significa que não deve produzir os
efeitos a que tende, por respeito pelo principio da legalidade que preside à acção da administração, a
fim de se não permitir a subsistência na ordem jurídica de actos nulos apenas pelo facto de não terem
sido contestados no prazo previsto para os actos meramente anuláveis.
J) Razão pela qual a presente impugnação é tempestiva.
K) Não tendo assim entendido, a aliás douta decisão recorrida violou, além do mais, o disposto
no artigo 133º, n.º 2, d), do Código de Procedimento Administrativo, no art. 102º, n.º 3, do Código de
Processo e Procedimento Tributário e nos artigos 103º, n.º 3, e 112º, n.º 8, da Constituição da República
Portuguesa.
2- A entidade recorrida Câmara Municipal do Porto contra-alegou nos termos que constam de
fls. 105 e seguintes que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para
concluir do seguinte modo:
1. O impugnante/recorrente alicerça a sua tese no facto de entender que o acto de liquidação
configura um acto nulo, uma vez que o regulamento Municipal de Obras estava ferido de inconstitucionalidade formal, e como tal a impugnação era passível de ser deduzida a todo o tempo.
2. A inconstitucionalidade formal não gera nulidade mas mera anulabilidade do acto de liquidação.
3. É relevante ter-se verificado o pagamento voluntário da taxa, para efeitos de contagem do prazo
de caducidade de direito de acção.
4. A impugnação judicial não poderá ser apreciada pelo tribunal uma vez que foi deduzida após
pagamento voluntário da mesma e depois de esgotado prazo para impugnar contenciosamente.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«1.Recorrente: Edinorte — Edificações Nortenhas, Ldª
2. Objecto do recurso:
a) Tempestividade da impugnação judicial da liquidação de taxa de urbanização efectuada pela
Câmara Municipal do Porto.
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b) Qualificação jurídica do vício assacado ao acto de liquidação impugnado: inconstitucionalidade
formal do Regulamento Municipal de obras da Câmara Municipal do Porto.
Nas conclusões das suas alegações de recurso alega a recorrente que a violação da lei constitucional é geradora de nulidade na medida em que ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental
pois a cobrança de impostos ilegais constitui uma agressão intolerável do património dos contribuintes,
ofensivo do direito de propriedade.
E que assim, dado que o fundamento da impugnação é o da nulidade do acto fundado na inconstitucionalidade orgânica do regulamento municipal, que ofende o conteúdo de um direito fundamental,
a impugnação pode ser deduzida a todo o tempo, nos termos do disposto no art. 102º n.º 3 do Código
de Procedimento e de Processo Tributário.
3. Fundamentação:
A nosso ver não assiste razão à recorrente. A decisão recorrida, colhendo apoio na jurisprudência
dominante deste Supremo Tribunal Administrativo, entendeu que os actos que aplicam normas inconstitucionais não são, por esse facto, nulos, estando sujeitos ao regime geral das invalidades — cf., neste
sentido, para além dos acórdãos citados no parecer do Ministério Público junto da primeira instância
(fls. 62), os acórdãos de 7.05.2008, recurso 1034/07, de 5.07.2007, recurso 479/06 e de 10.01.2007,
recurso 459/06, todos in www.dgsi.pt.
E na verdade assim é, pois que no caso subjudice, mesmo perspectivando a inconstitucionalidade
orgânica do regulamento ao abrigo da qual foi efectuada a liquidação, tal vício geraria apenas a anulabilidade do acto e não a sua nulidade.
Dispõe o art. 133º nºs 1 e 2 alínea d) do Código de Processo Administrativo são nulos os actos a
que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de
invalidade, nomeadamente os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental.
Mas não é esse o caso do invocado, e constitucionalmente garantido, direito de resistência jurídica
ao pagamento de impostos (art. 103º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa) o qual, reconhecendo aos cidadãos o direito de não pagamento de impostos quando a sua liquidação e cobrança se não
façam nas formas prescritas na lei, não é de forma alguma posto em causa pela inconstitucionalidade
orgânica do regulamento ao abrigo da qual foi efectuada a liquidação.
Antes pelo contrario é direito de resistência jurídica ao pagamento que permite ao contribuinte
alegar, na própria execução coerciva, em termos de oposição, a inconstitucionalidade da lei, base da
liquidação do tributo — vide, neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16-11-2005,
processo 0736/05, in www.dgsi.pt.
O vício imputado ao acto tributário impugnado seria, pois, quando muito, sancionado pela regra
geral da anulabilidade, pelo que não será aplicável ao caso subjudice o disposto no artº 102º, n.º 3 do
Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Daí que se entenda que bem andou a sentença recorrida ao julgar extemporânea a impugnação.
Termos em que somos de parecer presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado instância.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
─ Em 11/05/1990, entrou em vigor o Regulamento Municipal de Obras da Câmara Municipal
do Porto, aprovado nas reuniões da Câmara Municipal de 06/04/1989 e da Assembleia Municipal de
05/06/1989, tornado público pelo edital n.º 11/89, de 14/08, cujo teor aqui se tem por integralmente
reproduzido.
─ Em 13/02/1991, a ora impugnante foi notificada pela Câmara Municipal do Porto da aprovação
de projecto de licenciamento e de que a taxa de licença correspondente ascendia a 11.985.672$00, na
qual se incluía taxa de urbanização, que deveria ser paga até 11/06/1991.
─ A liquidação desta taxa foi efectuada com base nas normas constantes do Regulamento Municipal de Obras da Câmara Municipal do Porto referenciado.
─ Essa taxa foi paga em 12/07/1991.
─ Dessa liquidação deduziu a aqui impugnante impugnação para o Presidente da Câmara Municipal do Porto, por requerimento de 08/10/1991, que veio a ser indeferida, por despacho proferido em
13/05/1992, notificado à ora impugnante em 18/05/1992.
─ Dessa decisão a impugnante recorreu para o Tribunal Tributário de 1ª Instância do Porto, tendo
sido proferida sentença em 24/09/1997.
─ Por Acórdão proferido em 26/02/2002, a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo negou provimento ao recurso interposto dessa sentença proferida em 1ª instância.
─ Em 20/11/2002, o Supremo Tribunal Administrativo negou, igualmente, provimento ao recurso
da ora impugnante, por acórdão proferido no âmbito do processo n.º 1151/02-30, por se verificar a
caducidade do direito de impugnação, junto aos autos pela impugnante, cujo teor aqui se tem por
integralmente reproduzido.
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─ O presente processo de impugnação foi apresentado neste tribunal em 12/07/2004 — cfr. carimbo aposto no rosto da petição inicial e registo informático (SITAF).
5- A questão que vem controvertida no presente recurso prende-se em saber se uma norma regulamentar inconstitucional gera nulidade ou mera anulabilidade do acto de liquidação de uma taxa de
urbanização que a aplicou.
No sentido da anulabilidade dessa liquidação se pronunciou a sentença recorrida e daí que tenha
concluído pela procedência da excepção de caducidade do direito de deduzir impugnação judicial,
absolvendo da instância, em consequência, a ora recorrida Câmara Municipal do Porto.
Com apoio em jurisprudência pacífica e sucessivamente reiterada deste Supremo Tribunal, que
seguiremos de perto, a decisão sob recurso não merece qualquer censura-cfr, entre outros, acórdãos de
31/01/01, 15/01/03, 25/05/04, 16/11/05, 10/01/07, 5/07/07 e 7/05/08, nos processos n.ºs 26.392,1629/02,
208/04, 1108/03 (Plenário), 736/05, 459/06, 479/06 (Pleno) e 1034/07, respectivamente.
Vejamos, então.
Como primeira nota importará realçar que nem o artigo 88.º n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei 100/84,
de 29 de Março, nem o artigo 4.º do artigo 1.º da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, aplicável ao caso, estabelecem a nulidade dos actos de liquidação dos tributos aí mencionados, mas, antes, a nulidade das
deliberações que determinaram o seu lançamento.
Por outra parte, no domínio do contencioso tributário a nulidade ou mesmo a inexistência de norma
em que se baseie um acto de liquidação não implica a nulidade deste, gerando apenas uma situação de
ilegalidade abstracta de liquidação nos termos do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, invocável, nos casos
de cobrança coerciva, até ao termo do prazo de oposição à execução fiscal, mesmo que posteriormente
ao de impugnação de actos anuláveis, mas nunca a todo o tempo.
De igual modo, em relação ao acto que aplique norma inconstitucional, como é o caso, o correspondente vício de violação de lei por erro nos pressupostos de direito gera mera anulabilidade, salvo
se ocorrer ofensa do conteúdo essencial de um direito fundamental- alínea d) do n.º 2 do artigo 133.º
do CPA, o que não acontece no caso do princípio da legalidade ou do direito à propriedade privada que
não é absoluto ou ilimitado, como repetidamente o Tribunal Constitucional tem vindo a afirmar.
De facto, as imposições tributárias não podem ser vistas como restrições ao direito de propriedade
mas antes como limites implícitos deste direito, “consubstanciando uma agressão da esfera patrimonial
dos contribuintes em termos limitados” (acórdão do Plenário acima citado), ainda que se considere o
direito de propriedade como um direito análogo aos direitos, liberdades e garantias.
A este propósito escrevem Gomes Canotilho e Vital Moreira in Constituição da República, em anotação ao artigo 62.º -“o direito de propriedade a que se refere a rubrica do artigo parece consistir, pois e
apenas, na garantia do direito à propriedade, isto é, no direito de não ser expropriado ou esbulhado pelo
Estado ou por terceiros, salvo por utilidade pública e mediante indemnização. O direito à propriedade
que a Constituição garante está assim longe do conceito amplo do direito de propriedade que inclui
tradicionalmente não só o direito de não ser expropriado do titulo ou posse, mas também à liberdade de
uso, de fruição, de disposição, sem limites ou intromissões de terceiros e, desde logo, do Estado.”.
Como assim, bem se andou na sentença sob recurso ao concluir pela caducidade do direito de
deduzir a impugnação do acto de liquidação da taxa de urbanização em causa.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, em consequência, a
sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Isabel
Marques da Silva.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Taxas. Exclusão tributária. Obra da iniciativa de Município. Artigos 11.º e 15.º do
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
Sumário:
As obras da iniciativa de um Município, realizadas embora por entidade privada em
cumprimento de condição imposta pelo Município para o licenciamento de obra
particular, sujeitas a mera aprovação do projecto e não a autorização ou licença, nos
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termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, não estão sujeitas
ao pagamento à Estradas de Portugal das taxas previstas no n.º 1 do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 13/71.
Processo n.º 423/09-30.
Recorrente: EP — Estradas de Portugal, S. A.
Recorridos: Carclasse — Comércio de Automóveis, S.A., 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 – EP, ESTRADAS DE PORTUGAL, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 28 de Novembro de 2008, que
julgou procedente a impugnação deduzida por CARCLASSE, Comércio de Automóveis S.A., com os
sinais dos autos, contra liquidação de taxa no valor de 9 053.12 €, apresentando as seguintes conclusões:
1) Aquando da apresentação do projecto das novas instalações da Impugnante, o Município exigiu-lhe, como condicionante do licenciamento, a construção e infra-estruturação do referido arruamento
paralelo ao Acesso ao IC1, decisão administrativa que não foi impugnada pela Impugnante.
2) Nos termos dos arts. 1.º, alínea a) e 2.º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, talude de acesso ao IC1 em apreço, temporariamente ocupado e vedado pela Impugnante para
construção do arruamento em causa, integra a chamada zona de estrada e, consequentemente, área
de jurisdição da EP – Estradas de Portugal, E.P.E., pelo que a realização de obras na mesma ou a
utilização do seu solo, subsolo e espaço aéreo dependem de aprovação ou licença da Junta Autónoma
de Estradas, consoante os casos – cfr. art. 6.º, n.º 1, alínea a) do supra referido diploma legal.
3) Aliás, a Impugnante solicitou à Direcção de estradas de Viana do castelo o licenciamento das
intervenções a realizar naquele talude do acesso ao IC1, tendo sido tal pedido deferido e liquidadas
as respectivas taxas, a título de ocupação ou de vedação temporárias e de outras taxas, num total de
9.053,12€, nos termos e ao abrigo do disposto no art. 15.º, n.º 1, als. b) e i) do Decreto-Lei n.º 13/71,
de 23 de Janeiro.
4) Já a douta sentença recorrida veio decidir que a situação em causa nos autos escapa à previsão legal daquele art. 15.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 13/71, anulando assim a liquidação das referidas
taxas, com fundamento de que a referida obra se insere na previsão da alínea a) do n.º 3 do mesmo
artigo, referente às isenções de taxas para “As obras de igrejas, escolas, hospitais e estabelecimentos
de benefic(i)ência ou interesse público”.
5) Contudo, o que na verdade sucedeu no presente caso foi que, no âmbito de um processo de
licenciamento de uma determinada operação urbanística (obras de construção das instalações da
impugnante), o Município exigiu como condicionante a construção de um arruamento que, ainda que
não tenha serventia para as instalações da impugnante e sirva maioritariamente o interesse público
de restabelecimento de ligações viárias, não confere à obra, por força dessa circunstância, o carácter
de obra pública.
6) Veja-se, a este propósito, o regime Jurídico da Urbanização e edificação (DL n.º 555/99,
de 16 de Dezembro) que prevê, para determinadas operações urbanísticas, a criação de áreas para
espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas (nomeadamente viárias, como é o caso) e
equipamentos (art. 43.º).
7) Efectivamente, «a previsão de áreas para espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas e equipamentos (…) configura uma das exigências essenciais para a obtenção de um
adequado ordenamento do território, em especial na sua vertente de racionalização da ocupação da
urbe» - cfr. MARIA JOSÉ CASTANHEIRA NEVES, FERNANDA PAULA OLIVEIRA e DULCE LOPES,
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, Comentado, Almedina, p. 264-265.
8) Isto é: sempre uma condicionante como aquela que está aqui em causa (construção de um
arruamento) servirá mediatamente razões de interesse público de um adequado ordenamento do
território, mas nem por isso a sua execução se traduzirá na construção de uma obra pública ou de
interesse público directo.
9) Tal condicionante, porque exigida no âmbito de um processo de licenciamento de uma obra
particular, faz parte integrante desta.
10) Além do mais, está por apurar se a realização da obra em causa não constitui uma mais
valia financeira ou urbanística para a Impugnante, designadamente através da redução de taxas ou
das compensações devidas ao Município de Viana do Castelo.
11) Pois, se assim for, poderá ter ocorrido um interesse da Impugnante e do Município na realização da obra e, nessa medida, na ocupação da estreita faixa de terreno no talude do acesso ao IC1,
assim como na vedação temporária da área de implantação daquele, a que o EP é alheio.
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12) Devendo, nessa medida, serem liquidadas as respectivas taxas, a título de ocupação e vedação temporárias e de outras taxas, nos termos e ao abrigo do disposto no art.15.º, n.º 1 als. b) e i) do
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
13) E tanto assim é que, nos termos do art. 62.º, n.º 2 do RJUE, a licença de utilização de edifícios
ou suas fracções só será emitida desde que a obra concluída esteja em conformidade com o projecto
aprovado e com as condições de licenciamento.
14) Temos pois e assim em conclusão o seguinte: o acto administrativo não foi impugnado e foi
inclusivamente aceite, a obra foi feita com vista à obtenção de um escopo privado lucrativo (justamente
o licenciamento camarário) e foi determinada por terceira pessoa que não a impugnada, foi levada a
efeito em parte sobre solos sujeitos à jurisdição do Estado, a Impugnante estava vinculada a solicitar
o licenciamento, não se podendo, finalmente, qualificar-se a obra em causa como obra pública ou de
interesse público para todos os efeitos legais.
15) O que está em causa é a utilidade privada (justificada pelo licenciamento camarário e pelo
gozo da utilidade privativa que a vedação propicia) que se retira da vedação durante um lapso de
tempo significativo e não uma utilidade meramente momentânea ou tendencialmente momentânea e,
portanto, inexpressiva.
16) Pelo que, salvo melhor opinião, mal andou a sentença recorrida, devendo, assim, a mesma
ser revogada, mantendo-se a liquidação dos tributos impugnados.
Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, como é de inteira JUSTIÇA!
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto: Decisão que julgou não haver lugar ao pagamento de taxas pela ocupação e vedação
temporárias de parte de terreno sob jurisdição pública, para construção de arruamento, em consequência
de uma condicionante imposta por uma autarquia, no licenciamento de um estabelecimento.
Fundamentação
Entendemos que a decisão recorrida faz uma correcta interpretação e aplicação do direito. Na
verdade a obra em causa é da responsabilidade do Município de Viana do Castelo, que pediu autorização às Estradas de Portugal para proceder à mesma, tendo sido realizada pela impugnante, por lhe
ter sido transmitida a obrigação de execução por aquela autarquia, como condição de aprovação de
projecto de licenciamento de obra particular.
Como bem se refere na decisão recorrida a realização da obra “tem por escopo um interesse
público, da população em geral, e não o interesse privado, embora tenha sido imposta à impugnante,
como condição de licenciamento de obra”.
As obras da iniciativa das autarquias locais, mesmo havendo lugar a aprovação ou autorização
das Estradas de Portugal, estão isentas de taxas, como resulta das disposições conjugadas dos artigos 11.º e 15.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 13/71 de 27 de Janeiro. No caso concreto a impugnante apenas
concretizou um projecto elaborado pelos serviços municipais e autorizado pela Direcção de estradas,
do qual não retirou qualquer proveito, visto o arruamento construído se destinar apenas a restabelecer
as ligações das vias públicas locais.
A obra realizada, apesar de construída por um privado, não deixa de ter natureza pública, estando
por isso mesma isenta de taxas.
Em apoio deste entendimento convocamos o parecer do Conselho Consultivo da PGR, publicado
no DR II série n.º 175 de 11/09/2007, citado na decisão recorrida, cuja doutrina é aplicável ao caso
“sub judice”
CONCLUSÃO
Nestes termos, é nosso parecer dever ser confirmada a decisão recorrida, negando-se provimento
ao recurso.
4 – Questão a decidir
É a de saber se há ou não lugar ao pagamento de taxas à Estradas de Portugal, nos termos do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71 de 27 de Janeiro, pela ocupação e vedação temporárias de parte de
terreno sob jurisdição pública, para construção de arruamento, em consequência de uma condicionante
imposta pela autarquia local no licenciamento de uma obra particular.
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto do presente recurso foram
dados como provados os seguintes factos:
1. Em 14.12.2005, foi a Impugnante notificada pela Est(r)adas de Portugal, E.P.E., para proceder
ao pagamento da taxa de 9053.12 € (fls. 15 dos autos);
2. A Impugnante apresentou na Câmara Municipal de Viana do Castelo, um processo de licenciamento, para a construção de instalações, no sítio de Fonte de Baixo, Meadela, Em Viana do
Castelo;
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3. O Município exigiu à Impugnante, como condição para o licenciamento da obra, a construção
e infra-estruturação de arruamento a Norte e Ponte, paralelo à IC1, ao longo da parte Nascente do
seu prédio, conforme documente constante de fls. 19 a 22 dos autos;
4.O arruamento não serve de acesso à Impugnante, restabelece as ligações das vias públicas
locais,
5. Em 25.11.2005, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, requereu ao director de estradas,
autorização para utilizar o terreno adjacente ao talude de apoio ao acesso de Meadela à Ponte Nova
(fls. 40 a 45 do PA apenso);
6. Em 07.12.2005, a Direcção de estradas autorizou o Município, desde que fosse remetida,
através da entidade que iria executar os trabalhos, uma planta com o traçado(s) das condutas e das
áreas que se pretende ocupar (fls. 46 do PA);
7. Durante a execução da obra a Impugnante teve de ocupar uma faixa de terreno no talude da
EP-EPE e vedar a área de implantação da obra;
8. A Impugnante solicitou, autorização à Estradas de Portugal;
9. Em 14.12.2005, Estradas de Portugal, notificou a Impugnante para em 15 dias solicitar a
remessa de guia de receita a fim de proceder ao pagamento das taxas liquidadas;
10. Em 29.12.2005, a Impugnante fez um requerimento à referida entidade, esclarecendo que
não pretendia requer(er) qualquer licenciamento, pois a vedação provisória fora determinada pela
implantação de obra pública co-projectada entre o Município e EP-EPE (fls. 51 e 52 do PA apenso);
11. Em 1.02.2006, a E.P.E., através do ofício n.º 253º, informa que a situação está sujeita (a)
aplicação de taxa, concedendo o prazo de 10 dias para proceder ao pagamento (fls. 60 do PA);
12. Em 12.05.2006 a Impugnante apresentou a presente impugnação judicial.
6 – Apreciando
6.1 Da não sujeição da obra ao pagamento de taxas previstas no artigo 15.º, n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 13/71, de 23 de Janeiro
A sentença recorrida, a fls. 130 a 134 dos autos, considerou não haver lugar ao pagamento de taxas
pela ocupação e vedação temporárias, resultante da construção de arruamento, pela Impugnante em
parte de terreno sob jurisdição pública, em consequência de uma condicionante imposta pelo Município de Viana do Castelo, no licenciamento de um estabelecimento, pois que resulta da interpretação
conjugada (do) art. 11.º e do art. 15º do Dec-Lei n.º 13/71, que as obras da iniciativa das autarquias
locais, quando tem lugar a aprovação ou autorização da Estradas de Portugal, estão fora do âmbito
de incidência das taxas por força da alínea b) do n.º 3 do citado preceito legal, situação aplicável aos
autos pois que a obra em causa seria da responsabilidade da autarquia e embora transmitida para a
responsabilidade de entidade privada, não perde a sua natureza pública, estando isenta das taxas
previstas no artº 15 do citado diploma (cfr. sentença recorrida, a fls. 133 dos autos). Invoca a sentença
recorrida em apoio do entendimento que adopta, para além das citadas disposições legais, o Parecer do
Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República n.º 2/2007 (Publicado no Diário da República,
2.ª Série, n.º 175, de 11 de Setembro de 2007), que se pronunciou em sentido idêntico, embora a situação seja referente a empresas de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais (fls. 133 e
134 dos autos). O assim decidido merece o apoio do Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto
deste tribunal, no seu Parecer junto aos autos e supra transcrito.
Não se conforma com o decidido a ora Recorrente que, negando o carácter público ou de interesse
público da obra, pois que teria sido realizada pela recorrida em cumprimento de uma condição imposta
pelo Município ao licenciamento de uma outra obra do seu exclusivo interesse, a ocupação e vedação temporárias na zona de estrada estaria sujeito a aprovação ou licença pela Estradas de Portugal,
autorização essa requerida e deferida, e daria lugar ao pagamento de taxas nos termos e ao abrigo do
disposto no art. 15.º, n.º 1, als. b) e i) do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sendo-lhe inaplicável
a isenção prevista na alínea a) do n.º 3 do artigo 15.º do citado diploma legal (cfr. as conclusões das
alegações de recurso supra transcritas).
Vejamos.
Resulta do probatório fixado na sentença recorrida que obra em causa, determinante do pagamento
das taxas cuja liquidação se questiona nos presentes autos, é a de construção e infra-estruturação de
arruamento a norte e Ponte, paralelo à IC1, ao longo da parte Nascente do (…) prédio da impugnante
e não a obra particular que a então impugnante realizou no seu prédio, embora aquela tenha sido realizada pelo particular em cumprimento de condição imposta pelo Município para o licenciamento desta
(cfr. os números 2 e 3 do probatório supra transcrito).
Perderá aquela obra, de construção de um arruamento que não serve de acesso à Impugnante,
antes restabelece as ligações das vias públicas locais (cfr. o n.º 4 do probatório supra transcrito), o seu
carácter público ou pelo menos de interesse público por ter sido realizada e suportada financeiramente
por uma entidade privada, que a realizou pois que essa foi condição imposta pelo Município para licenciamento de sua obra particular, na qual tem, obviamente, interesse económico?
Não parece.
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Aquela obra não deixa, por ter sido realizada por um particular e como condição para o licenciamento de uma outra obra sua, de ser uma obra da iniciativa do Município, pelo que, nos termos da
alínea a) do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, está apenas sujeita a aprovação do
projecto, e não a autorização ou licenciamento, da Estradas de Portugal.
Ora, as taxas previstas no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, apenas são devidas quando em
causa estão obras sujeitas a autorização ou licença, e não já quando em causa estão obras sujeitas a
simples aprovação do projecto, como se viu ser a em causa nos autos pois que da iniciativa do Município.
Basta para assim se concluir atentar na letra do n.º 1 citado preceito legal, que, na sua redacção
actual (resultante das alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos-Leis números 667/76, de 5
de Agosto, 235/82, de 19 de Junho e 25/2004, de 24 de Janeiro) dispõe:
Artigo 15.º
Taxas
1 – Sem prejuízo de legislação específica, as taxas a pagar por cada autorização ou licença são
as seguintes: (sublinhados nossos).
Resulta, pois, do corpo a norma transcrita - norma de incidência objectiva das taxas devidas à
então Junta Autónoma de Estradas - que apenas estão sujeitas às taxas previstas nas alíneas do n.º 1 do
artigo 15.º as obras sujeitas a autorização ou licença, e não também as sujeitas a mera aprovação de
projecto, que estão assim excluídas do âmbito de incidência de tais taxas, ou seja, numa situação de
não sujeição tributária ou de não tributação, como se concluiu no Parecer do Conselho Consultivo da
Procuradoria Geral da República n.º 2/2007, citado na sentença recorrida e no parecer do Excelentíssimo
Procurador-Geral adjunto junto deste Tribunal, onde se lê, a páginas 26 398, in fine e 26399:
A letra da lei é clara no sentido de apenas prever a incidência de taxa nos casos de obras sujeitas
a “autorização” ou “licença”.
Uma vez que tal preceito nada refere no tocante às obras dependentes de simples “aprovação”
por parte da JAE (EP), será que foi intenção do legislador não abranger no âmbito de incidência
dessa taxa as obras da iniciativa das entidades referidas no artigo 11.º, alínea a), do mesmo diploma
(Estado, demais pessoas colectivas públicas e empresas ferroviárias)?
Ou será que o legislador, quando se refere apenas a «autorização ou licença», no n.º 1 do preceito,
se não exprimiu nos melhores termos, pretendendo, com tal redacção, abranger a generalidade das
obras, ainda que dependentes de mera aprovação?
O intérprete deve presumir que o legislador exprimiu o seu pensamento em termos adequados
(artigo 9.º, n.º 3 do Código Civil). Daí que, numa primeira abordagem, e na falta de outros elementos
interpretativos com suficiente relevo para infirmar tal presunção, deverá entender-se que a norma de
incidência da taxa apenas abrange os casos de obras sujeitas a autorização ou licença, e já não as
sujeitas a mera aprovação da JAE (EP).
Sucede, todavia, que os antecedentes legislativos, conjugados com o teor do preâmbulo do
Decreto-Lei n.º 13/71, apontam, exactamente, no sentido de que o legislador apenas visou, no n.º 1 do
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, abranger as obras sujeitas a autorização ou licença, e não já as
sujeitas a aprovação por parte da JAE.
5.2. No âmbito do Estatuto das Estradas Nacionais, as taxas a cobrar pelos licenciamentos da
JAE relativos a obras a efectuar na sua área de jurisdição vinham previstos na Tabela anexa respectiva.
A norma de incidência era geral, não havendo, na altura, distinção entre os casos de aprovação,
autorização ou licenciamento.
Das Notas à referida tabela resultava, todavia, um complexo esquema de isenções de taxa,
abrangendo as seguintes situações:
a) A ocupação do subsolo (com cabo, tubo, cano ou aqueduto) ou do espaço aéreo em extensão
até 20 metros – Nota 1.ª, alínea a);
b) Relativamente ao Estado, as servidões de água de rega e de lima pelas valetas das estradas,
quando resultantes de obrigações contraídas em acto de expropriação ou de direitos adquiridos anteriormente à construção da estrada – Nota 1.ª, alínea b);
c) As obras de qualquer natureza a efectuar pelo Estado na zona de protecção da estrada – Nota
2.ª, alínea a);
d) Obras em edifícios de autarquias locais e de pessoas colectivas de utilidade pública administrativa a efectuar na zona de protecção à estrada – Nota 2ª, alínea b), in fine;
e) As obras de construção ou reconstrução geral de edifícios na zona de protecção da estrada
para fins industriais ou agrícolas, de igrejas, escolas, hospitais, estabelecimentos de beneficência,
alpendres, telheiros e outros cobertos – Nota 2.ª, alínea b);
f) Determinadas obras e actividades de pequena envergadura ou importância, levadas a cabo
relativamente à zona de protecção – Nota 2.ª, alíneas c) a h), e Nota 4.ª, alíneas a) a l);
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g) O estabelecimento, no subsolo da estrada, de canalizações de água e esgotos respeitantes a
serviços públicos, ficando, no entanto, as entidades que promoverem a execução de abastecimento de
águas com distribuição domiciliária obrigadas a fornecer, anual e gratuitamente, à JAE determinados
volumes de água, bem como a estabelecer ramais de canalização até aos limites do leito da estrada
por cada atravessamento ou quilómetro de canalização – Nota 3.ª.
Para além das situações descritas, poderia o Governo conceder isenção de taxa às licenças para
obras de manifesta utilidade pública, sempre que das mesmas não resultassem quaisquer benefícios
ou interesses pecuniários para o requerente – Nota 7.ª.
Nos casos não abrangidos por isenções, era permitido, relativamente a «serviços autónomos,
companhias concessionárias do Estado, autarquias locais, pessoas colectivas de utilidade pública
administrativa e empresas singulares ou colectivas» acordar com a JAE um sistema de compensação,
mediante o qual, caso concedessem um qualquer bónus à JAE, esta reduziria a taxa devida na proporção correspondente – Nota 8.ª.
Resulta do exposto que o Estado e as autarquias locais, embora isentos de taxas quanto a obras
a efectuar na zona de protecção à estrada, não estavam isentos quanto a obras a efectuar no subsolo
da estrada, a não ser que se tratasse de canalizações relativas a serviço público de água e esgotos.
Para que o Estado e as autarquias locais, assim como as demais pessoas colectivas públicas,
pudessem beneficiar de isenções relativamente a outras situações, teria o Governo que, caso a caso,
decidir sobre a sua concessão ou denegação, por força do disposto na Nota 7.ª à Tabela anexa ao
Estatuto das Estradas Nacionais, do que resultaria sempre actividade burocrática acrescida, conduzindo, nuns casos, à isenção pretendida e, nos outros, à efectiva realização da despesa decorrente do
pagamento da taxa.
Com o Decreto-Lei n.º 13/71, visou o legislador, como propósito essencial, de acordo com o
respectivo preâmbulo, simplificar os serviços, sobretudo dos circuitos administrativos, no sentido de
reduzir despesas e imprimir à Administração maior eficiência.
Uma das vertentes dessa simplificação foi, em termos de circuito administrativo, a eliminação da
obrigatoriedade de licenciamento de obras por parte da JAE, sempre que as mesmas fossem da iniciativa
do Estado ou de qualquer outra pessoa colectiva pública (artigo 13.º, n.º 1), não se efectuando qualquer
distinção entre as autarquias locais e as pessoas colectivas públicas de outra natureza. Nesses casos,
as obras ficaram sujeitas a mera aprovação do projecto por parte de tal entidade.
Outra das vertentes foi a não tributação da mera aprovação, por parte da JAE, desses projectos
de obras, evitando as correspondentes despesas e a actividade burocrática com estas relacionada.
Daí que se conclua no Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da que vimos
citando que:
As obras da iniciativa do Estado e das demais pessoas colectivas públicas a que se reporta o artigo 11.º, alínea a), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, estão fora do âmbito de incidência das
taxas previstas no n.º 1 do artigo 15.º do mesmo diploma (cfr. conclusão 1.ª, p. 26 400).
No caso dos autos, a obra determinante da liquidação de taxas é uma obra da iniciativa do Município
de Viana do Castela, embora efectuada por uma entidade privada no cumprimento de condição imposta
pelo Município para o licenciamento de obra particular. Não deixa, em razão destas circunstâncias, de
ser da iniciativa do Município, e como tal não sujeita autorização ou licença, mas a simples aprovação
do projecto, estando por isso, como se demonstrou, excluída do âmbito de incidência das taxas previstas
no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
E mesmo que assim se não entendesse, o que não se concede, a obra em causa sempre estaria
abrangida pela isenção de taxas, e não já por exclusão ou delimitação negativa da incidência das mesmas,
prevista na parte final da alínea a) do n.º 3, do artigo 15.º daquele Decreto-Lei, pois não parece surtir
dúvidas que uma obra de construção e infra-estruturação de arruamento paralelo à IC1, que não serve
de acesso à Impugnante, antes restabelece as ligações das vias públicas locais, se há-de qualificar como
sendo de interesse público, e assim sendo estaria isenta estaria de quaisquer taxas por força daquela
disposição legal, que, não exigindo sequer que este seja exclusivo, predominante ou imediato, sempre
daria cobertura à situação dos autos, em que o interesse público da obra é manifesto, pois que doutra
forma sempre seria estranho às atribuições do Município.
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, 16 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Lúcio
Barbosa.
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Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Reclamação de Créditos. Poderes de Cognição do Tribunal. Factos não alegados.
Sumário:
I — Em processo de reclamação de créditos, o Tribunal pode tomar em consideração
factos não alegados, designadamente os factos notórios, os factos de que o tribunal tenha conhecimento pelo exercício das suas funções, os factos indiciadores
de uso anormal do processo e os factos instrumentais, tanto relativamente aos
factos fundamentais como às afirmações de direito, que considere necessários ao
apuramento da verdade.
II — Sendo várias as situações em que o Tribunal pode tomar em consideração factos
não alegados, a demonstração de que houve erro de julgamento na sentença
recorrida ao dar como assente que os trabalhadores reclamantes exerciam a sua
actividade profissional no prédio vendido, só podia ser feita mostrando que não
se estava perante qualquer das situações em que tal é permitido.
Processo n.º 442/09-30.
Recorrente: Iberobrita — Produtora de Inertes, 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 – IBEROBRITA – PRODUTORA DE INERTES, S.A, recorre para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que procedeu a uma graduação
de créditos no âmbito de um processo de execução fiscal.
A Recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
A. Procedendo-se ao pagamento dos credores reconhecidos e graduados e tendo em consideração
que o crédito da ora Recorrente foi reconhecido em último lugar, e que a executar-se a decisão recorrida,
a ora Recorrente nada recebe atendendo ao valor de venda do imóvel em questão (melhor constante
do processo e decisão ora recorrida), o efeito útil da decisão e do presente recurso fica inteiramente
prejudicada;
B. Deverá a este recurso ser fixado um efeito suspensivo, o que se requer, nos termos do disposto
no n.º 2 do art.º 286.º do Código de Procedimento e Processo Tributário e no art. 687º n.º 4 do Código
de Processo Civil.
C. Estabelece o disposto no Art.377º n.º1 b) do Código do Trabalho que “Os créditos emergentes
do contrato de trabalho e da sua violação ou cessação, pertencentes ao trabalhador, gozam dos seguintes
privilégios creditórios... privilégio imobiliário especial sobre os bens imóveis nos quais o trabalhador
preste a sua actividade”.
D. Aliás, recentemente, veio o Supremo Tribunal de Justiça reiterar este mesmo entendimento,
na Revista n.º 974-2008, 7- Secção: “Se é sobre os imóveis do empregador que incide o privilégio
imobiliário, o requisito especial tem de ir buscar-se, segundo o que dispõe a lei, à actividade do trabalhador: imóvel onde ele preste a sua actividade; não diz a lei imóvel da actividade do empregador
onde o trabalhador presta actividade.”
E. Em conformidade com o regime legal já supra explanado, dependendo a existência de um
privilégio imobiliário a favor dos trabalhadores do exercício da actividade profissional no bem imóvel
a que tal benefício se reporta, não basta aos trabalhadores invocar a proveniência laborai do respectivo
crédito, ou por outra, a natureza do seu crédito, impendendo sobre eles também o ónus da alegação de
factos demonstrativos de que aí prestaram efectivamente a sua actividade profissional.
F. Ora, tendo os trabalhadores reclamado os seus créditos, cabia-lhes alegar e demonstrar que
o imóvel do empregador vendido no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0710-01/100313.5 e
apensos, que o Serviço de Finanças de Cantanhede move a Calcical - Indústrias de Cal, Lda., consistia
naquele no qual prestavam a sua actividade, para beneficiar do privilégio imobiliário especial consagrado no art. 377º n.º 1 b) do Código do Trabalho.
G. Não poderia ter o Exmo. Dr. Juiz do Tribunal “a quo” considerado provado que o imóvel
vendido fosse aquele onde os trabalhadores prestavam a sua actividade, tendo por tal violado as supra
mencionadas disposições legais (art. 264º n.º 2 e 664º do Código de Processo Civil), uma vez que não
foi alegado por qualquer um dos trabalhadores reclamantes que o imóvel vendido fosse a unidade onde
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os trabalhadores prestavam a sua actividade. H. Assim sendo, deve a D. Sentença recorrida revogada
e substituída por outra que considere inexistente o privilégio imobiliário especial, previsto no art. 377
n.º 1 b) do Código de Trabalho, graduando-se os demais créditos, nos termos aí consignados:
a. Créditos exequendos pelas ordens das penhoras, levando-se em conta as anulações documentadas; b. O crédito reclamado pela Iberobrita - Produtora de Inertes, S.A., (ora Recorrente), até ao valor
de 39.676,30 €.
Termos em que, com o mui douto provimento de V. Ex.as, deve ser concedido provimento ao
presente recurso e, consequentemente, ser a decisão final proferida pelo Douto Tribunal a quo revogada na parte em que reconhece privilégio imobiliário especial aos créditos dos trabalhadores, assim
se fazendo a tão costumada...
JUSTIÇA!
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Vistos os autos verifico que o recorrente nas conclusões das suas alegações, onde concentra o
objecto e âmbito de recurso, vem dizer que o M.º juiz do tribunal “a quo” não poderia ter considerado
provado um facto, por o mesmo não ter sido alegado por qualquer dos reclamantes.
Com efeito, no ponto G das conclusões das suas alegações de recurso o recorrente versa uma
questão relativa à prova, não se conformando com o facto do juiz ter dado como provado algo que lhe
estava vedado, por não ter sido alegado pelas partes.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da sua competência 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
se invoque como fundamento da pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida ou que a
mesma não considerou.
No caso concreto o facto que a recorrente diz ter sido dado como provado não faz parte do probatório, constando apenas da apreciação de direito quando se refere que “não há dúvida alguma que
o imóvel vendido nos autos é a unidade fabril onde os trabalhadores prestavam a sua actividade. Pelo
que, quer pela lei anterior quer pela lei nova, a 1a e os 2.º Reclamantes gozam deste privilégio”. Provavelmente o M.º Juiz terá entendido tratar-se de facto notório, que não carecia de prova, nos termos
do artigo 514.º do CPC.
De qualquer modo, tratando-se de matéria de facto verifica-se a incompetência deste Supremo
Tribunal Administrativo, sendo competente para conhecer o recurso o Tribunal Central Administrativo
do Norte - artigos 280.º, n.º 1 do CPPT e 12.º, n.º 5, 26.º alínea b) e 38.º alínea a) do ETAF.
Nestes termos, somos do parecer que, após audição do recorrente, este Tribunal deve julgar-se
incompetente em razão da hierarquia.
As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se pronunciando a Recorrente dizendo,
em suma, que na referida conclusão invoca a violação do princípio dispositivo, sendo uma questão
jurídica que coloca.
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
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).
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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 – No caso em apreço, o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público defende que na
conclusão G) das suas alegações, a Recorrente afirma que o Tribunal recorrido não podia dar como
provado que «o imóvel vendido nos autos é a unidade fabril onde os trabalhadores prestavam a sua
actividade».
A razão por que a Recorrente defende que tal facto não devia ser dado como provado são as
limitações que entende derivarem do princípio do dispositivo (arts. 264.º, n.º 2, e 664.º do CPC) por
não ter sido alegado por qualquer dos trabalhadores reclamantes que o imóvel vendido fosse a unidade
onde os trabalhadores prestavam a sua actividade.
Sendo assim, a questão colocada é uma questão exclusivamente de direito.
Na verdade, a Recorrente não põe em dúvida a correcção do juízo formulado pelo Meritíssimo
Juiz, não questionando que o prédio em causa fosse efectivamente aquele em que os trabalhadores
reclamantes exerciam a sua actividade, defendendo apenas que há um obstáculo processual a que tal
facto seja dado como provado.
Nestes termos, improcede a questão prévia suscitada.
5 – O art. 377.º, n.º 1, alínea b), do Código do Trabalho, na redacção inicial, estabelecia que os
créditos emergentes do contrato de trabalho e da sua violação ou cessação, pertencentes ao trabalhador,
gozam de privilégio imobiliário especial sobre os bens imóveis do empregador nos quais o trabalhador
preste a sua actividade.
Os trabalhadores reclamantes não alegaram que prestavam a sua actividade no imóvel vendido.
A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é apenas a de saber se o Tribunal podia
dar como provado que os trabalhadores reclamantes exerciam a sua actividade profissional no prédio
vendido.
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6 – A tese da Recorrente assenta no pressuposto de que o Tribunal apenas pode dar como provados
factos que tenham sido alegados.
Porém, como resulta do preceituado nos arts. 264.º, n.º 2, 514.º e 665.º do CPC, o Tribunal pode
tomar em consideração factos não alegados, designadamente os factos notórios, aqueles de que o tribunal tenha conhecimento pelo exercício das suas funções e os factos indiciadores de uso anormal do
processo [aquelas normas são aplicáveis por força do disposto no art. 2.º, alínea e), do CPPT].
Para além disso, é também possível ao Tribunal conhecer de factos instrumentais não alegados
pelas partes. (1) O nexo de instrumentalidade necessário para legitimar a consideração de factos não
alegados resultantes da discussão da causa pode existir tanto em relação aos factos fundamentais como
às afirmações de direito, às razões jurídicas invocadas. (2)
Por isso, é de concluir que o tribunal pode tomar em consideração todos os factos instrumentais
relativamente a factos alegados e a questões de direito suscitadas que considere necessários ao apuramento da verdade. (3)
No caso em apreço, não é indicada na sentença recorrida qual a razão por que o Meritíssimo Juiz
deu como assente que os trabalhadores reclamantes de créditos trabalhavam no edifício vendido no
processo de execução fiscal.
No entanto, quer o Meritíssimo Juiz tenha entendido que se trata de facto notório (como aventa
o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público) quer tenha entendido, com razão ou não, que
se está perante qualquer das outras situações em que é permitido ao Tribunal tomar em consideração
factos não alegados, o certo é que a Recorrente não demonstra que se esteja perante uma situação em
que tal seja proibido.
Na verdade, sendo várias as situações em que o Tribunal pode tomar em consideração factos não
alegados, a demonstração de que houve erro de julgamento na sentença recorrida ao dar como assente
que os trabalhadores reclamantes exerciam a sua actividade profissional no prédio vendido, só podia
ser feita mostrando que não se estava perante qualquer das situações em que tal é permitido.
E, se é certo que o facto de serem várias as situações em que há a possibilidade legal de tomar em
consideração de factos não alegados poderia de alguma forma dificultar a tarefa da Recorrente, também é certo que, por um lado, podia ter pedido uma aclaração da sentença sobre esse ponto [ao abrigo
do art. 669.º, n.º 1, alínea a), do CPC], e, por outro lado, também não é menos certo que, mesmo sem
esse esclarecimento, não se trata de uma tarefa que se possa considerar de grande dificuldade, pois é
reduzido o número de situações em que tal consideração pode ocorrer.
Nestas circunstâncias, não se pode considerar demonstrado que a sentença enferme de erro de
julgamento ao considerar provado que os trabalhadores reclamantes exerciam a sua actividade profissional no prédio vendido.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pela Recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Miranda
de Pacheco.
(1) Neste sentido, ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil,
1.ª edição, páginas 400-402 e 433.
(2) Autores e obra citada, página 401.
(3) Autores e obra citada, página 402, onde escrevem: «Em resumo, dir-se-á que o juiz só pode incluir no questionário
os factos articulados pelas partes, mas que a eles pode acrescentar os factos instrumentais que considere necessários ao
apuramento da verdade».

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Taxa. Utilização do subsolo. Empresas de rede.
Sumário:
O tributo pago aos municípios por «empresas de rede» pela utilização do subsolo
municipal, com a colocação neste de tubos e de condutas, tem a natureza de taxa,
e não de imposto, atento o seu carácter bilateral ou sinalagmático.
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Processo n.º 443/09-30.
Recorrente: Lisboagás GDL — Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S. A.
Recorrido: Município da Amadora.
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, que «julga totalmente improcedente a impugnação deduzida, e em consequência mantém-se na ordem jurídica os actos de liquidação impugnados»
da autoria da Câmara Municipal da Amadora.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. 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);
2. 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;
3. 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.
4. Caso que se entenda possível o apuramento desse valor sempre estaremos perante uma grosseira
violação do p. da igualdade e do p. da proporcionalidade o que resulta claro por oposição ao tratamento
dado aos outros utilizadores da rede;
5. Não estamos perante 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;
6. Trata-se de bens públicos utilizados 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;
7. Não existindo uma contrapartida individualizada para a Recorrente do pagamento daquelas
“taxas”, as quantias que a CMA 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;
8. Ainda que se viesse a entender que o tributo em causa constitui uma taxa, o que se admite sem
conceder por mera cautela de patrocínio, sempre se diria que a mesma seria nula;
9. Conforme foi alegado na Petição Inicial de Impugnação, 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;
10. As Bases da Concessão aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 33/91 consagram na nossa ordem jurídica a assunção pelo Estado da responsabilidade pela instalação e funcionamento do serviço público
de distribuição de Gás Natural;
11. 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;
12. 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;
13. 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”;
14. 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;
15. Em virtude do contrato de concessão e da aprovação do traçado e do projecto da rede de gás
natural, a CMA 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
da concessão, uma vez que aquela ficou afecta a um uso público que se enquadra nas atribuições do
Estado;
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16. 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;
17. Pelo exposto, não pode a CMA, 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;
18. Caso se entenda insuficiente o quanto fica dito a propósito da nulidade do acto de liquidação
das taxas impugnadas, sempre se dirá ainda que não podem ter a natureza de taxas os tributos exigidos
pela CMA, porquanto não cabendo a esta o poder de dispor sobre a porção do seu domínio na medida
do necessário à instalação da concessionária (em virtude da celebração do contrato de concessão e da
aprovação do traçado e do projecto da rede), falta aqui - para além dos supra mencionados requisitos
da individualização e divisibilidade da contrapartida - a própria natureza de contrapartida que seria
essencial para que se pudesse falar de uma verdadeira e própria taxa;
19. Quando muito a CMA teria direito, atendendo à desafectação do uso dominial - ainda que
limitada a um uso específico - a alguma compensação, na medida em que por força do Decreto-Lei
n.º 33/91, complementado pelos despachos que aprovam o traçado da rede, possa ter sido lesada na
sua capacidade de afectar os bens em causa a outros usos e de assim os poder empregar para satisfazer
as atribuições a seu cargo, mas nunca poderia pretender cobrar regularmente uma taxa, razão por que
estamos, assim, perante um tributo que não é exigível, nem devido por ser nulo.
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 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que deve ser confirmada a decisão
recorrida, negando-se provimento ao recurso interposto – apresentando a seguinte fundamentação.
Diga-se desde já que a questão objecto do presente recurso tem sido frequentemente analisada
por este Supremo Tribunal. No caso sub judice a recorrente entende que a ocupação do subsolo com
tubos e condutas de gás, não consubstancia uma utilização individualizada desse bem, em seu interesse
próprio, pelo que o tributo aplicado pelo Município da Amadora não poderá ser uma taxa.
Sufragamos a abundante jurisprudência deste STA, que vem entendendo de modo uniforme que
a “colocação de tubagens no subsolo consubstancia uma utilização individualizada deste, uma vez
que, mantendo a impugnante essa utilização, não será possível utilizar o mesmo espaço para outras
finalidades, ficando, assim, limitada a possibilidade de utilização desse subsolo para outras actividades
de interesse público.”
“O facto de a impugnante 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” (Acórdão do STA de 12/11/2008,
processo n.º 701/08).
A recorrente alega também que a gratuitidade da ocupação do subsolo municipal, resultaria do
disposto na Base XVII do Decreto-Lei n.º 33/91 de 16 de Janeiro. Pensamos não vingar, também, tal
argumento, pois na esteira do douto acórdão deste STA de 9/5/2007, processo n.º 1223/06, não vislumbramos “qualquer norma ainda que de âmbito geral, que confira à recorrente qualquer isenção de
pagamento do tributo em causa”. Sendo certo que aquele normativo lhe concede a possibilidade de
utilizar o domínio público, enquanto entidade que prossegue um fim público, não pode olvidar-se que
se trata de uma concessão de utilização desses bens com fim lucrativo.
Adoptar a interpretação da recorrente seria violar não só, o princípio geral da onerosidade da
ocupação do domínio público municipal, consagrado na alínea e) do artigo 19.º da Lei n.º 42/98 de 6
de Agosto (Lei das Finanças Locais), mas também o princípio constitucional da autonomia patrimonial
e financeira das autarquias locais, constante do artigo 238.º da CRP.
Entendemos por isso que a decisão recorrida faz uma correcta interpretação e aplicação da lei.
No mesmo sentido os doutos acórdãos deste STA de 13/04/2005, recurso n.º 1339/04; de 9/10/2008,
recurso n.º 500/08; de 10/12/2008, recurso n.º 735/08 e de 17/12/2008, recurso n.º 276/08.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) A “LISBOAGÁS GDL - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL DE LISBOA, S.A.”, é concessionária do serviço público da rede de distribuição regional de gás natural de
Lisboa, nos termos do Decreto-Lei n.º 33/91, de 16 de Janeiro, tendo sucedido em todos os direitos e
obrigações à “GDP - GÁS DE PORTUGAL, S.A.” (cfr. art. 1º e 2º da petição inicial e documento de
fls. 56 a 115);
B) Através do ofício n.º 024006, de 04/12/2006, a Câmara Municipal da Amadora notificou a
impugnante de um mapa de valores referentes a taxas previstas nos pontos 17. e 32. do Regulamento
e Tabela de taxas e Outras receitas municipais, relativas a ocupação da via pública e abertura de valas,
cfr. doc. de fls. 43 e 44.
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C) A impugnante solicitou à câmara municipal da Amadora esclarecimentos sobre o alcance do
ofício supra identificado, requerendo a passagem de certidão ao abrigo do art. 36º e 37º da LGT, a qual
não foi passada, cfr. art. 3º, 4º e 5º da p.i. e fls. 51 a 55 e fls. 204 a 207 do p.a..
D) Em 16/01/2007 e em 24/01/2007, foi a impugnante notificada da liquidação de taxas de abertura
de valas, cujo pagamento deveria se efectuado no prazo de 10 dias, conforme documentos de fls. 45 a
48, que aqui se dá como reproduzido.
E) A impugnante deduziu reclamação relativamente à notificação de 24/01/2007 (cfr. doc. de
fls. 49).
F) A presente impugnação deu entrada neste tribunal, via fax, em 05/03/2007 (cfr. fls. 3 dos
autos).
2.2 No acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7-5-2008, rec. n.º 1.034/07
(seguindo de perto, aliás, o acórdão da mesma Secção, de 16-1-2008, rec. n.º 603/07), além do mais,
escreveu-se como segue.
(…) De resto, a utilização de bens do domínio público, designadamente aqueles que como tal são
definidos na Constituição (artº. 84.º), entre os quais se incluem as estradas, não pode ser permitida em
situações de interesse exclusivo de particulares, pois isso reconduzir-se-ia à subversão da atribuição
constitucional da natureza de bens do domínio público. Por isso, relativamente aos bens classificados pela
Constituição como integrando o domínio público, as autorizações de uso privativo do domínio público
através de licenças ou concessões, não podem, sem violar a Constituição, deixar de ser efectuadas em
situações em que, concomitantemente com o interesse do particular, há também um interesse público,
mesmo que não seja o prevalente. Por isso, a satisfação de um interesse público pela actividade de uma
empresa privada, não é obstáculo à aplicação da taxação prevista para autorizações de uso privativo de
bens do domínio público, sendo mesmo esse tipo de situações em que há cumulativamente interesse
público e privado o campo de aplicação natural das taxas pela utilização de bens do domínio público.
Por outro lado, não há elementos que permitam afirmar que haja uma desproporção entre a quantia
liquidada e o benefício que a utilização individualizada do subsolo constitui para a Impugnante, pelo
que não se pode excluir aquela relação sinalagmática por hipotética falta de correspectividade. Assim,
em sintonia com a jurisprudência do Tribunal Constitucional (acórdãos n.ºs 365/2003 e 366/2003, ambos de 14-7-2003, e n.º 396/2006, de 28-6-2006) e deste Supremo Tribunal Administrativo (acórdãos
de 17-11-2004, proferidos nos recursos n.ºs 650/04 e 654/04, de 13-4-2005, recurso n.º 1339/04, e de
27-4-2005, recurso n.º 1338/04) é de concluir que os tributos liquidados no acto impugnado, ao abrigo
do disposto no artº. 30º, ponto 7 do Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e Preços da Câmara
Municipal de Almada para os anos financeiros de 1996 a 1998, têm a natureza de taxas, tendo cobertura
legal no referido artº. 11.º, alínea c), da Lei das Finanças Locais de 1987 (Esta cobertura mantém-se à
face da posterior lei das finanças locais, no artº. 19.º, alínea c), da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto). Neste
sentido, pode ver-se, ainda os Acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo de 17/11/04, in rec. n.º 650/04; de 27/4/05, in rec. n.º 1.338/04 e de 13/4/05, in rec.
n.º 1.339/04. Por outro lado, alega a recorrente que beneficiaria da isenção a que se reporta o artº 33º,
n.º 1 da Lei das Finanças Locais, uma vez que, ocupando o subsolo ao abrigo da concessão, exerce
poderes que são do Estado. Mas não tem razão. Com efeito, “a isenção de que goza o Estado é subjectiva, não se vendo modo de ela poder ser transmitida a outrem, seja pela via administrativa, seja por
contrato… Acresce que a concessão não transfere para o concessionário senão os poderes necessários
ao desempenho do serviço público por que fica responsável – e é por isto mesmo que lhe é permitido
instalar equipamentos no domínio público. Mas não mais do que isso. A concessão não altera a natureza jurídica do concessionário que, no caso, é uma sociedade comercial, e não passou, por obra da
concessão, a ser uma pessoa colectiva de direito público (acórdão da Secção do Contencioso Tributário
do STA de 8/11/06, in rec. n.º 648/06).
Já no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13-4-2005, proferido no recurso n.º 1339/04 dissertava-se, em termos com os quais inteiramente concordamos, do modo que segue.
A distinção constitucional entre os conceitos de imposto e de taxa tem por base o carácter unilateral ou bilateral e sinalagmático dos tributos, sendo qualificáveis como impostos os que têm aquela
primeira característica e como taxas, os que têm as últimas. Como se refere no n.º 2 do art. 4.º da L.G.T.
e já anteriormente se entendia, as taxas podem ter por fundamento a utilização de um bem do domínio
público. (Neste sentido, podem ver-se: – SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro,
volume II, 4.ª edição, página 64; – ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, volume I, páginas
42-43; – DIOGO LEITE DE CAMPOS e MÓNICA LEITE DE CAMPOS, em Direito Tributário, 1996,
página 27; – BRAZ TEIXEIRA, Princípios de Direito Fiscal, 1979, página 43-44; – PAMPLONA
CORTE-REAL, Curso de Direito Fiscal, volume I, página 165.). Essa relação sinalagmática entre o
benefício recebido e a quantia paga não implica uma equivalência económica rigorosa entre ambos, mas
não pode ocorrer uma desproporção que, pela sua dimensão, demonstre com clareza que não existe entre
aquele benefício e aquela quantia a correspectividade ínsita numa relação sinalagmática. Nomeadamente,
o que está em causa, em primeiro lugar, para determinar se o tributo tem natureza de taxa é se essa
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ocupação do subsolo consubstancia uma utilização individualizada desse bem, no interesse próprio da
Impugnante. A colocação de tubagens no subsolo consubstancia uma utilização individualizada deste,
uma vez que, mantendo a Impugnante essa utilização, não será possível utilizar o mesmo espaço para
outras finalidades, ficando, assim, limitada a possibilidade de utilização desse subsolo para outras actividades de interesse público. O facto de a Impugnante 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.
De referir ainda que tem sido pacífica, uniforme e reiterada a jurisprudência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, e do Pleno da mesma Secção, no sentido
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 – cf., no mesmo sentido,
entre outros, os acórdãos do Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, n.º 267/08, de
17-12-2008; e n.º 43/08 e n.º 963/08, ambos de 6-5-2009.
2.3 No caso sub judicio, a recorrente conclui, desde logo, que «sempre estaremos perante uma
grosseira violação do p. da igualdade e do p. da proporcionalidade o que resulta claro por oposição ao
tratamento dado aos outros utilizadores da rede».
Neste particular, a sentença recorrida pondera que «vem afirmando o Tribunal Constitucional
(Acórdão n.º 357/99, in DR II série, de 2/3/00), [que] a referida bilateralidade não implica uma equivalência económica rigorosa entre o valor do serviço e o montante da quantia a prestar pelo utente desse
serviço, salva sempre a desproporção intolerável».
E pondera com acerto a sentença recorrida.
Acresce, também, que a recorrente não consubstancia a alegada «grosseira violação do p. da
igualdade e do p. da proporcionalidade», e não especifica nem particulariza o «tratamento dado aos
outros utilizadores da rede».
A recorrente conclui também que «não pode a CMA, 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».
Mas o que é certo é que os municípios «têm património e finanças próprios», sendo que 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; sendo certo ainda que constituem receitas
do município, entre outras, o produto da cobrança de taxas por licenças concedidas pelo município
– tudo de harmonia mormente com os artigos 2.º, 3.º e 4.º da Lei das Finanças Locais, na versão da Lei
n.º 42/98 de 6 de Agosto, aqui aplicável ratione tempore.
E se é verdade que são nulos os actos dos órgãos das autarquias locais, que sejam estranhos às
atribuições destas de acordo com a alínea b) do n.º 2 do artigo 133.º, em conjugação especialmente
com a alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, não é menos
verdade que a liquidação da taxa em causa constitui, como se viu, um acto inscrito no círculo de atribuições do Município liquidador – pelo que improcede o argumento de que é nulo o acto de liquidação
da taxa impugnada.
Quanto ao mais, concordamos também com a sentença recorrida, quando considera que «a abertura
de valas e a colocação de condutas no subsolo consubstancia uma utilização individualizada deste, pois,
mantendo a impugnante essa utilização, não será possível a utilização do mesmo espaço para outras
finalidades de interesse público ou para outras concessões do seu uso pela autarquia, com cobrança
das respectivas taxas»; «de facto, a circunstância de a impugnante ser concessionária de um serviço
público, proporciona-lhe a satisfação dos seus interesses enquanto empresa comercial privada, cujo
fim é por natureza a obtenção de lucro»; «assim sendo, o facto da impugnante desenvolver enquanto
concessionária uma actividade destinada a satisfazer o interesse público, não afasta a qualificação do
tributo cobrado pela Câmara Municipal da Amadora, como taxa».
E, deste modo, estamos a concluir, ainda com a sentença recorrida, que «a taxa objecto de impugnação nestes autos não enferma de qualquer ilegalidade».
Pelo que, a terminar, havemos de convir, e em súmula, que o tributo pago aos municípios por
“empresas de rede” pela utilização do subsolo municipal, com a colocação neste de tubos e de condutas,
tem a natureza de taxa, e não de imposto, atento o seu carácter bilateral ou sinalagmático.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 16 de Setembro 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.
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Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
IRC. Caducidade do direito de liquidação. Suspensão do respectivo prazo em consequência de acção inspectiva. Regime simplificado de determinação do lucro tributável.
Sumário:
I — O prazo de caducidade do direito de liquidar impostos periódicos, que é de quatro
anos e se conta a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário
— artigo 45º da LGT —, suspende-se com a notificação ao contribuinte de inicio
de acção inspectiva externa, cessando este efeito suspensivo, contando-se aquele
prazo de caducidade desde o início, caso a inspecção ultrapasse seis meses contados a partir daquela notificação;
II — Nos demais casos, isto é, quando a acção inspectiva se conclua antes de decorridos aqueles seis meses, o efeito suspensivo do prazo de caducidade mantém-se
até à notificação ao contribuinte da conclusão do procedimento inspectivo, pela
elaboração do relatório final, notificação que, assim, o legislador elegeu como
termo do prazo de suspensão do prazo de caducidade do direito de liquidar o
imposto respectivo, tudo conforme dispõe o artigo 60.º, n.os 1 e 2 do RCPIT.
III — O regime simplificado de determinação do lucro tributável previsto no artigo 53.º
n.os 4 e 5 do CIRC mais não visa do que permitir o cálculo simplificado, mediante
aplicação de determinados coeficientes a determinados proveitos, do lucro tributável e a tributar, mas não dispensa o contribuinte de incluir na sua declaração anual
de rendimentos qualquer anormal ganho porventura obtido durante o respectivo
exercício, nem o isenta da respectiva tributação, nos precisos termos do disposto
nos artigos 43.º e 44.º do CIRC.
IV — E a tributação deste eventual e anormal ganho, obtido durante determinado
exercício, se o contribuinte se encontrar abrangido pelo regime simplificado
de determinação do lucro tributável — artigo 53º do CIRC—, há-de ficar condicionada/dependente da determinação do lucro tributável alcançado mediante
aplicação do coeficiente correspondente — in casu, 0,45, por se tratar de outros
ou restantes proveitos.
Processo n.º: 473/09-30.
Recorrente: SANTOLIZ — Material Electrónico, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformada com a douta sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que
lhe julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira contra a liquidação de IRC de 2003, no
montante de €396.352,88, dela interpôs recurso para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo
a impugnante Santoliz- Material Eléctrico., Lda, nos autos convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso, formulando, a final, as seguintes
conclusões:
1. A suspensão do prazo de caducidade do direito à liquidação ocorre entre o início e o termo
dos actos de inspecção.
2. Os actos de inspecção ficam concluídos com o envio da nota de diligência ou antes da notificação do direito de audição.
3. Com efeito, da conjugação do n.º 1 do artigo 46º com o n.º 1 dos artigos 60º e 61º do RCPIT
conclui-se que os actos de inspecção abrangem apenas os actos que são praticados fora dos serviços
da Administração Fiscal, por contraposição aos actos internos de inspecção.
4. Deste modo, o período da suspensão da caducidade só abrange os actos externos da inspecção
tributária.
5. O âmbito de aplicação do regime simplificado de determinação do lucro tributável abrange
a totalidade dos proveitos, quer os da actividade normal quer os outros proveitos, incluindo as mais
valias.
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6. Ou seja, no regime simplificado a aplicação dos coeficiente referidos no n.º 4 do art.º 53.º
do CIRC é feita à totalidade dos proveitos obtidos pelo contribuinte, sejam eles obtidos no exercício
normal da actividade, sejam outros proveitos extraordinários.
7. Acresce referir que a lei não prevê um regime misto em que a determinação do lucro tributável
(directa ou indirecta) depende da natureza dos proveitos.
8. A douta decisão recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação do n.º 1 do artigo 46º da LGT
conjugado com o n.º 1 dos artigos 60º e 61º do RCPIT bem como dos n.ºs 3 e 4 do art.º 53º do CIRC.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Foi proferido despacho de sustentação - cfr. fls 168 a 170 - e ordenada a subida dos autos.
Neste Supremo Tribunal Administrativo depois, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu
douto parecer opinando pela confirmação do julgado, com base no sustentado entendimento de que o
recurso jurisdicional não merece provimento em qualquer dos dois fundamentos invocados, a saber,
quer quanto à alegada caducidade do direito à liquidação, quer no que se refere à também invocada
errónea determinação do lucro tributável.
Ali, por entender, com o seu Colega da 1ª Instância e de harmonia com o disposto nos artigos 46º
n.º 1 da LGT e 62º n.º 1 e 2 do RCPIT, que a suspensão do prazo de caducidade ocorre entre a notificação ao contribuinte do inicio da acção de inspecção externa e, caso esta se não esgote no prazo legal
– seis meses -, a data da notificação do relatório final daquela acção inspectiva; e
Aqui, quanto à errónea determinação do lucro tributável, por entender, tal como se sustentou na
sindicada sentença, que “… a venda do terreno não se traduziu na venda de mercadoria comercializada
pela recorrente, mas antes venda de um activo imobilizado corpóreo. “
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta cumpre apreciar e decidir.
O tribunal recorrido deu como assente, fixando, a seguinte matéria de facto:
a) A impugnante é tributada em imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) pelo
Serviço de Finanças de Leiria;
b) Em 21/05/2003, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Marinha Grande, a aqui impugnante adquiriu a “Imocampinas – Compra e Venda de Propriedades, Lda.” um prédio rústico, inscrito
na matriz sob o artigo 772 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Leiria sob o n.º 762, por
permuta de um prédio urbano, inscrito sob o n.º 257, com aquisição registada a favor da impugnante
– cfr. escritura de permuta e compra e venda de fls 90 a 94 do processo administrativo apenso;
c) Aos prédios referidos na alínea b) foi na escritura pública atribuído os seguintes valores:
Prédio rústico: seiscentos e vinte e três mil e quinhentos euros. Prédio urbano: Um milhão setenta e
dois mil e quinhentos euros (cfr. escritura de permuta e compra e venda);
d) A impugnante recebeu, de acordo com a referida escritura, a importância de quatrocentos e
nove mil euros, para igualação de valores;
e) Ainda na mesma escritura identificada na alínea b) a impugnante vende ¼ indiviso do prédio
rústico, inscrito na matriz sob o artigo 772, que tinha adquirido pela permuta efectuada, à Junta de
Freguesia da Barosa, pelo preço de cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco euros
(cfr. escritura de permuta e compra e venda);
f) A impugnante tinha adquirido o prédio urbano referido nas alíneas b) e c) por €3.446,69 através
de escritura pública realizada a 21/05/1974, no 1º Cartório Notarial de Leiria (cfr. fls. 72 e 97 a 101
do processo administrativo apenso);
g) Em 14/11/2007, foi a agora impugnante notificada para exibição da escrita e de documentos
fiscalmente relevantes (cfr. fls. 142 do processo administrativo);
h) Em resultado da acção de inspecção que teve início em 14/11/2007, foram apuradas as transacções referidas nas supras alíneas b), c), d) e e), as quais não foram declaradas pela impugnante à
Administração Fiscal (cfr. relatório da inspecção);
i) Em 22/11/2007, foi a impugnante notificada para proceder à regularização da escrita no prazo
de onze dias (cfr. fls. 143 do processo administrativo);
j) Em consequência da referida acção inspectiva, foi em 21/12/2007, a impugnante notificada
para exercer o direito de audição sobre o Projecto de Relatório da Inspecção tributária (cfr. fls. 121
a 129);
k) O relatório final da Inspecção Tributária de fls. 68 a 75 do PA apenso, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, foi concluído em 08/01/2008 e notificado à impugnante, por carta registada
com aviso de recepção, em 21/01/2008, através do ofício n.º 1316, de 18/01/2008 (cfr. fls 46 e 47 do
processo administrativo);
l) A Administração Tributária apurou no relatório final da acção inspectiva o lucro tributário
para o exercício de 2003 do montante total de € 977.991,67;
m) Atenta a matéria de facto apurada em sede de acção inspectiva a Administração Tributária
procedeu à liquidação de IRC do ano de 2003, no montante total de €369.352,88, sendo €46.615,63
de juros compensatórios (cfr. fls. 31);
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n) Em 11/02/2008, foi a impugnante notificada da liquidação de IRC e juros compensatórios do
ano de 2003, referidos na alínea anterior (cfr. fls. 21 do processo administrativo);
o) A presente impugnação foi apresentada em 23/05/2008 (cfr. carimbo oposto no rosto da petição
inicial a fls. 1 dos autos).
E, com base nesta factualidade, julgou improcedente a impugnação judicial que apreciava, considerando:
Por um lado, não se verificar ocorrer a alegada caducidade do direito de liquidar o IRC de 2003,
uma vez que o respectivo prazo de caducidade daquele direito – quatro anos a partir do termo do ano
em que se verificou o facto tributário - não tinha ainda decorrido quando, em 14.11.2007, a Impugnante
e ora Recorrente foi notificada do inicio da acção inspectiva externa,
E que a suspensão do decurso daquele prazo de caducidade só conheceu termo efectivo com a
subsequente notificação do relatório final daquela acção inspectiva, em 21.01.2008, data a partir da
qual se reiniciou a contagem do prazo de caducidade entretanto suspenso e que, assim, em 11.02.2007,
data da subsequente notificação à impugnante da correspondente liquidação, ainda não conhecera termo
final, tudo conforme o disposto nos artigos 45º e 46º da LGT e 62º do RCPIT; e
Por outro lado, no que concerne à questão da alegada errónea tributação do lucro tributado, a
sindicada sentença considerou antes que a correcção efectuada à matéria colectável teve apenas em
consideração o apurado facto de, no decurso do exercício de 2003, a Impugnante e ora Recorrente haver
obtido ganho de €977.991,67 correspondente à venda de prédio urbano pelo valor de €1.072.500,00
que antes, em 21/05/74, adquirira por €3.446,69 que, assim e para o questionado efeito, integrava mais
valia que importava tributar.
É contra o assim decidido e nos termos das transcritas conclusões do seu recurso jurisdicional que
se insurge a Impugnante e ora Recorrente, pugnando pela revogação do julgado.
Não lhe assiste, porém, qualquer razão.
Com efeito e no que respeita à caducidade do direito de liquidar o imposto respectivo e à forma
de contagem do prazo de suspensão daquele prazo de caducidade em consequência de acção inspectiva
determinada e notificada ainda no decurso daquele primeiro prazo de caducidade do direito de liquidar o
imposto, os invocados e aplicáveis preceitos legais – os artigos 45º e 46º da LGT e 60º e 61º do RCPIT
-, são bem claros na respectiva estatuição e insusceptíveis de albergar o entendimento propugnado pela
Impugnante e ora Recorrente, designadamente o levado às conclusões 1 a 4 das sua alegações.
Na verdade e como bem se acentua na sindicada sentença e nos pareceres dos Ex.mos Magistrados
do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal e do Tribunal de 1ª Instância ora recorrido, nada da
letra nem do espírito daqueles normativos permite distinguir, com relevo para a contagem do prazo de
suspensão do prazo de caducidade do direito de liquidar, actos internos de inspecção e actos externos
de inspecção e muito menos permite se confira apenas a estes últimos a eficácia suspensiva.
Da interpretação conjugada dos referidos preceitos legais decorre apenas e só, tal como se acolheu
na sindicada sentença, que o prazo de caducidade do direito de liquidar impostos periódicos, que é de
quatro anos e se conta a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário – artigo 45º da
LGT –, se suspende com a notificação ao contribuinte de inicio de acção inspectiva externa, cessando
este efeito suspensivo, contando-se aquele prazo de caducidade desde o início, caso a inspecção ultrapasse seis meses contados a partir daquela notificação;
Nos demais casos, isto é, quando a acção inspectiva se conclua antes daqueles seis meses, o
efeito suspensivo do prazo de caducidade mantém-se até à notificação ao contribuinte da conclusão do
procedimento inspectivo, pela elaboração do relatório final, notificação que, assim, o legislador elegeu
como termo do prazo de suspensão do prazo de caducidade do direito de liquidar o imposto respectivo,
tudo conforme dispõe o artigo 60º n.º 1 e 2 do RCPIT.
Assim e perante os factos fixados e agora assentes é incontroverso que não se verificou ocorrer
a caducidade do direito de liquidar o IRC de 2003.
O respectivo prazo de quatro anos não tinha ainda decorrido quando, em 14.11.2007, a Impugnante foi notificada do inicio da acção inspectiva externa, e a suspensão do decurso daquele prazo de
caducidade, assim operada, só conheceu termo efectivo com a subsequente notificação do relatório
final e termo daquela acção inspectiva, em 21.01.2008, data a partir da qual se reiniciou a contagem do
prazo de caducidade até então suspenso, e que, assim, em 11.02.2008, data da subsequente notificação
à impugnante da liquidação respectiva, ainda não conhecera termo final, tudo conforme o disposto nos
artigos 45º e 46º da LGT e 62º do RCPIT.
Vai neste sentido também a jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo
- vejam-se os acórdãos de 07.12.2005 e 29.11.2006, processos n.º 993/05 e 695/06, respectivamente -.
Já quanto à questão da determinação do lucro tributável emergente do apurado e anormal ganho
obtido pela Recorrente durante o questionado exercício e decorrente da apurada e não controvertida
venda do referido e convenientemente identificado prédio urbano, cremos não poder deixar de concluir
que lhe assiste razão.
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Com efeito e tal como se sustenta nas conclusões 5ª a 7ª das alegações da Recorrente, ao contribuinte
que esteja sujeito ao regime simplificado de determinação do lucro tributável – cfr. artigo 53º do CIRC -, este
lucro tributável haverá de ser sempre determinado mediante aplicação, a todos os proveitos obtidos durante o
exercício em causa e, como aqui, mesmo aos ganhos anormalmente conseguidos, mediante aplicação, dizia, do
coeficiente respectivo – 0,20 para venda de mercadorias e ou produtos e de 0,45 ao valor dos restantes proveitos.
Ora, compulsados os presentes autos, designadamente o teor da questionada e impugnada liquidação
adicional – cfr. fls. 73 demonstração de liquidação – importa concluir que ao apurado ganho com a venda
do referido imóvel “… prédio urbano pelo valor de € 1.072.500,00, o qual foi adquirido em 21/05/1974,
por € 3.446,69 (valor actualizado mediante aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda
– Portaria n.º 267/2003, de 3 de Abril) ganho que constituiu uma mais-valia de €977.991,67, …”
Quiçá por não oportunamente declarado, na liquidação adicional subsequente, não foi aplicado,
como deveria – cfr. artigo 53º n.º 4 e 10 do CIRC -, o coeficiente aplicável – 0,45 – pois de outros
ou restantes proveitos se tratava, para, assim, se determinar o lucro tributável respectivo e a tributar
adicionalmente, uma vez que a Impugnante estava, ao tempo do exercício, abrangida pelo regime
simplificado de determinação do lucro tributável.
E mesmo tratando-se de proveito qualificável como mais valia tal, por si só, não demanda alteração nas regras de determinação do lucro tributável e tributação aplicáveis, no regime pelo qual a
Impugnante se encontrava abrangida.
É certo que o invocado artigo 53º do CIRC, no seu número 4º, prevê ainda, salvaguardando, para
a determinação do lucro tributável neste regime simplificado, a possibilidade de correcção dos valores
de base contabilística necessários pela Direcção Geral dos Impostos, nos termos gerais,
Mas, ainda assim e como aqui, sem prejuízo do disposto no seu número anterior, isto é, “Cessa a
aplicação do regime simplificado …, caso em que o regime geral de determinação do lucro tributável
se aplica a partir do exercício seguinte … “
Quer dizer, porventura corrigidos os valores contabilísticos a atender no apuramento do lucro tributável, ao contribuinte abrangido pelo regime simplificado de determinação daquele lucro não deixam,
nesse exercício, de continuar a ser-lhe aplicáveis as regras antes fixadas – cfr. artigo 53º n.º 4 do CIRC
-, a saber: a aplicação do coeficiente respectivo – 0,20 ou 0,45 – aos valores corrigidos ou apurados.
Não pode pois, face ao que exposto fica, manter-se a impugnada liquidação adicional nem a
sindicada sentença que lhe deu acolhimento.
Termos em que acordam os Juízes desta secção do Supremo Tribunal Administrativo em, com este
fundamento, conceder provimento ao presente recurso jurisdicional, em revogar a sindicada sentença
e em anular a impugnada liquidação adicional.
Sem custas aqui e na 1ª instância.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Alfredo Madureira (relator) — António Calhau — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Artigo 150.º do CPTA.
Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu carácter
excepcional, estrutura e requisitos, não pode entender-se como de índole generalizada mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do
sistema.
II — Não cabe no mesmo dispositivo legal a pretensão jurídica alicerçada na apreciação
de ilegalidades que eivavam o acto de liquidação impugnado e que impediam a
administração de utilizar métodos indirectos, por se tratar de questão meramente
pontual, que não ultrapassa os limites do caso concreto.
Processo n.º 538/09-30.
Recorrente: Norberto Agostinho Marques Timóteo.
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 – Norberto Agostinho Marques Timóteo, melhor identificado nos autos, não se conformando
com o acórdão do TCA Sul que negou provimento ao recurso que havia interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que, por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial
que havia deduzido contra o acto de liquidação de IRS e juros compensatórios, referentes aos anos
de 1999 a 2001, no montante global de € 26.662,38, dele vem, nos termos do disposto no artº 150º do
Código de Processo nos Tribunas Administrativos, interpor o presente recurso, formulando as seguintes
conclusões:
1ª- As liquidações fiscais em referência, relativas a IRS dos anos de 1999 a 2001, constituíram,
como houve o especial cuidado de expressar na p.i. de impugnação - seu n.º 6 - o objecto da impugnação judicial a que os autos se reportam, consideradas essas liquidações no seu sentido amplo de
abranger não apenas o seu conceito restrito de apuramento do imposto pela aplicação da respectiva
taxa à matéria colectável, mas ainda os actos procedimentais anteriores da Administração Fiscal que
conduziram ao apuramento dessa matéria colectável, também eles submetidos a regras legais, que não
foram respeitadas (supra n.º 5);
2ª- No caso essas liquidações, como vem alegado, estão eivadas de irregularidades, que se prendem, duas delas, com erros de cálculo no apuramento do imposto supostamente devido, e uma outra
cuja inobservância pela Administração Fiscal inviabilizava, legalmente, esta Administração de utilizar
métodos indirectos para determinar a matéria colectável, base dessas liquidações (v. supra nºs 2 a 5);
ocorrências que determinaram, as duas primeiras, a ilegalidade parcial das liquidações impugnadas, e a
última, a ilegalidade total dessas mesmas liquidações, enquanto incidentes sobre uma matéria colectável
ilegalmente determinada (supra nºs 6 e 6.1);
3ª- Tais ilegalidades, qualquer delas, eram, como aconteceu, sindicáveis judicialmente através
da impugnação judicial das ditas liquidações, como se fez, à luz do disposto no artº 86º, n.º 4 da LGT,
como referido antes (supra nºs 3 a 6), nomeadamente pelo facto de que não foi facultado ao contribuinte
o uso do seu direito de proceder à regularização de eventuais irregularidades por ele cometidas na sua
contabilidade (v. supra als. c) e c. 1 do n.º 5), faculdade que, se acautelada, poderia permitir, em sede
administrativa, aquela regularização contabilística;
4ª- Não o entendeu assim o douto acórdão recorrido, que, omitindo qualquer pronúncia sobre as
alegações da recorrente e seus fundamentos, ignorou em absoluto aquelas irregularidades cometidas
no procedimento das liquidações impugnadas, e com isso deixando de pronunciar-se, nomeadamente,
acerca do mérito da causa e negando provimento ao recurso como ficou referido (v. supra nºs 7, 8 e 9),
a pretexto, fundamentalmente, de que o contribuinte não reclamara prévia e administrativamente da
matéria colectável fixada por métodos indirectos, o que inibia a recorrente de impugnar judicialmente
as liquidações de imposto correspondentes a essa mesma matéria colectável, posição esta inaceitável
face ao disposto no n.º 4 do artº 86º da LGT, como antes ficou referido.
5ª- Em consequência, o douto acórdão recorrido terá violado, directa ou indirectamente, os seguintes normativos legais:
- LGT - artºs 76º, 77º, 86º, nºs 1 e 4 e 99º, n.º 14;
- CPPT - artºs 99º d) e 115º, n.º 2;
- CPA - artº 124º;
- CIRS - artº 39º, nºs 2 e 3;
- CRP - artº 268º, n.º 3.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de o recurso não poder ser admitido,
por não se verificarem os pressupostos do recurso excepcional de revista.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) O impugnante foi alvo de uma acção de fiscalização, respeitante aos exercícios de 1999 a 2001,
em sede de IVA e IRS, que culminou com a elaboração do relatório de fls. 17 a 26 do apenso, que se
dá por integralmente reproduzido, do qual resultaram correcções meramente aritméticas e correcção
dos valores declarados com recurso a métodos indirectos.
B) O impugnante foi notificado do relatório da inspecção tributária, a coberto do ofício n.º 2176,
de 04/04/2003, de fls. 33, que se dá por integralmente reproduzido onde se assinalaram os pontos 2, 3
e 3, com o seguinte teor:
«2. Foi fixado o conjunto de rendimentos líquidos, por métodos indirectos nos termos previstos
nos artigos 87º a 90º da LGT e artigo 38º do CIRS, no(s) seguinte(s) exercício(s):
Ano
Rendimento líquido fixado
1999
€ 59.340,51
2000
€ 59.466,18
2001
€ 58.860,86
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3. Foi apurado IVA, por métodos indirectos, nos termos previstos nos artigos 87º a 90º da LGT e
artigo 84º do CIVA, no montante global de € 6.382,94, distribuído pelos seguintes exercícios:
Ano
Período
Imposto em falta
1999
1º, 2º, 3º e 4º trimestres
€ 3.423,99
2000
1º, 2º, 3º e 4º trimestres
€ 194,74
2001
1º, 2º, 3º e 4º trimestres
€ 2.764,21
As decisões tomadas referidas nos pontos anteriores têm por base os factos, motivos e fundamentos
e, bem assim como, os critérios e cálculos que originaram os valores acima referidos, expressamente
desenvolvidos no Relatório da Inspecção Tributária, que faz parte integrante da presente notificação.
Contra a fixação poderá V. Exª solicitar a revisão da matéria tributável ou imposto fixado por
métodos indirectos, numa única petição devidamente fundamentada, dirigida ao Director de Finanças
da área do domicílio fiscal, a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do
aviso de recepção que acompanha esta notificação, com indicação do Perito que o representem, nos
termos previstos no artº 91º da LGT, e eventualmente o pedido de nomeação de perito independente
nos termos do n.º 4 deste artigo.
3. Das correcções meramente aritméticas efectuadas à matéria tributável e/ou imposto, sem recurso a métodos indirectos, cujos fundamentos constam do Relatório da Inspecção Tributária que se
anexa e que faz parte integrante da presente notificação, será a breve prazo, notificado da liquidação
pelos serviços da DGCI. Desta notificação constará a indicação dos prazos e meios de defesa contra
a liquidação.
IVA – 1999
€ 649,53
IVA – 2000
€ 3.719,45
IVA – 2001
€ 421,90
Da presente notificação das correcções efectuadas e dos fundamentos, não cabe qualquer reclamação ou impugnação. (...)».
C) A presente impugnação não foi precedida da reclamação prevista no art. 91.º da LGT.
3 – Antes de mais, importa referir que vem sendo jurisprudência pacífica desta Secção do STA que
o recurso de revista excepcional, previsto no artº 150º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso
tributário, isto face, até, ao princípio pro actione.
Posto isto, estabelece o artº 150º, n.º 1 do CPTA que “das decisões proferidas em 2.ª instância
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais
pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.
Por outro lado, tem vindo este Supremo Tribunal Administrativo a acentuar, repetidamente, que
“quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e
principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser 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”
(vide Acórdão desta Secção do STA de 24/5/05, in rec. n.º 579/05).
“Na mesma orientação, refere Mário Aroso, que “não se pretende generalizar o recurso de revista,
com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios”,
cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma 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” (Acórdão
desta Secção do STA de 20/5/09, in rec. n.º 295/09).
Do que fica exposto, não vemos que, no caso em apreço, se verifiquem os requisitos apontados.
Com efeito, no caso dos autos e como também o reconhece o recorrente, a impugnação judicial
foi julgada improcedente por não ter deduzido pedido de revisão contra o acto de liquidação apurado
em consequência da fixação da matéria colectável por recurso a métodos indirectos.
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Questiona, porém, o recorrente que o tribunal recorrido deixou de apreciar as ilegalidades, que
cita, que eivavam o acto de liquidação e impediam a administração de utilizar métodos indirectos, sendo
certo que “qualquer delas, eram, como aconteceu sindicáveis judicialmente através da impugnação
judicial das ditas liquidações”.
Ora, logo por aqui se vê que se trata de questão meramente pontual, que não ultrapassa os limites
do caso concreto, aqui se esgotando, consequentemente, insusceptível de se repetir num número de
casos futuros indeterminados, “isto é, não se verifica a capacidade de expansão da controvérsia que
legitima o recurso de revista “como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação
prática” (Acórdão desta Secção do STA de 27/5/09, in rec. n.º 410/09).
Por outro lado, a questão, tal como vem suscitada, não reveste importância fundamental para o
presente efeito, por não assumir qualquer relevância jurídica objectiva ou social ou que esteja, sequer,
em causa a melhor aplicação do direito.
Como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007, in rec. n.º 0357/07:
“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que 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”.
Assim sendo e face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos,
nem tão pouco o recorrente indicou razões de excepcionalidade que permitam conhecer do recurso.
4 – Nestes termos e uma vez que não se verificam os requisitos expressos no n.º 1 do artº 150º do
CPTA, acorda-se em não admitir o recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação Fiscal. Descrição sumária dos factos.
Sumário:
I — A descrição sumária dos factos prevista no artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT
como requisito da decisão administrativa da aplicação da coima visa assegurar
ao arguido a possibilidade do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, no
pressuposto de um conhecimento perfeito dos factos que lhe são imputados.
II — O facto tipificado como contra-ordenação no n.º 2 do artigo 114.º do RGIT reporta-se á tipificação constante do n.º 1 do mesmo preceito legal, mas cometido de
forma negligente, sendo seu pressuposto essencial a prévia dedução da prestação
tributária não entregue.
III — Neste sentido, a falta de entrega da prestação tributária de IVA não preenche o
tipo legal de contra-ordenação acima referido, uma vez que no IVA a prestação
a entregar não é a prestação tributária deduzida, mas sim a diferença positiva
entre o imposto suportado pelo sujeito passivo e o imposto a cuja dedução tem
direito.
Processo n.º 540/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: CSP – Companhia de Segurança Privada, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Exmº Magistrado do Ministério Publico, não se conformando com a sentença do Tribunal
Tributário de Lisboa que julgou procedente o recurso deduzido por CSP – Companhia de Segurança
Privada, Lda. da decisão administrativa que por contra ordenação fiscal lhe aplicou a coima no montante
de € 33.525,00, por este ter apresentado a declaração periódica de IVA referente ao mês de Outubro
de 2004, no montante de € 244.938,61, desacompanhado do respectivo meio de pagamento, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1 - A questão controvertida é a de saber se a decisão da autoridade administrativa que aplicou a
coima sofre ou não da nulidade insuprível prevista no art.º 63.º n.º1 alínea d) com referência ao art.
º 79.º n.º1 als. b) e c), ambos do RGIT;
2 - A exigência da descrição sumária dos factos, imposta pelo art.º 79.º nº. 1 alínea b) do RGTT, tem
como ratio informar o arguido da conduta, por si praticada, que preenche o tipo contra-ordenacional;
3 - Há que dar-se por preenchido tal requisito se a descrição dos factos feita pela autoridade que
aplicou a coima permite que o arguido perceba claramente que não entregou uma prestação tributária
que era devida e qual o período a que respeita e o valor da prestação em falta;
4 - No caso dos autos, a decisão da autoridade administrativa que aplicou a coima satisfaz aqueles
requisitos;
5 - Resulta da descrição factual corrida na decisão administrativa que a arguida entregou em
02.12.2004, a declaração periódica de IVA referente ao período de 2004/10 sem que fosse acompanhada do meio de pagamento do imposto, no montante de 244.938, € até ao termo do prazo legal que
era 10. 12.2004.
6 - Ao contrário do decidido na decisão judicial ora recorrida, a decisão administrativa que aplicou a coima contém, de forma suficiente, as indicações e referências concretas e individualizáveis aos
elementos de facto legalmente exigidos, às normas violadas e punitivas
7 - Bem como a indicação da coima aplicada e a indicação dos elementos que contribuíram para
a sua fixação,
8 - Pelo que contem todos os elementos referidos no artigo 79º.n.º 1 alíneas b) e c) do Regime
Geral das Infracções Tributárias.
9 - Só a falta absoluta de indicação desses elementos será geradora de nulidade prevista no
art.º 63.º n.º1 alínea d) do RGIT, não sendo aplicável às decisões de aplicação da coima em processo
de contra-ordenação fiscal, a disciplina do CPA, designadamente do seu art.º 125, porque afastadas
pelas normas especiais do RGIT.
10 - Agora saber se os factos, descritos sumariamente, são ou não suficientes para manter a decisão
contende já com a materialidade da decisão mas não releva em sede da nulidade prevista e sancionada
no artigo art.º.63 nº.1, alínea d) do RGIT.
11 - Não enferma, pois do vício de nulidade previsto no artigo 63.º n.º.1, alínea d) e nºs 3 e 5 do
RGIT;
12 - A decisão judicial ora recorrida fez uma errada aplicação do direito pelo que deve ser revogada
e substituída por outra que julgue válida a decisão da autoridade administrativa que aplicou a coima e
determine o prosseguimento da instância.
13- Normas jurídicas violadas: art.sº 63.º n.º1, al.d), n.º3 e n.º5, 79.º, n.º1 alínea b); 114.º n.º2,
26.º n.º4, todos do RGIT e arts. 26º, n.º1 CIVA. e 40, n.º1, alínea b) do CIVA.
2 – A entidade recorrida contra alegou nos termos que constam de fls. 50 e segs que se dão aqui
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
I. A decisão administrativa é violadora do requisito plasmado no art. 79º, nº1, al b) do RGIT, na
medida em que a factualidade ali descrita não permite apreender, em todo o seu conteúdo e extensão,
os factos ilícitos imputados à arguida e a sua implicação legal;
II. A descrição sumária dos factos a que alude a citada norma legal, tem como finalidade informar
a arguida da conduta que lhe está a ser imputada, em ordem a assegurar-lhe a possibilidade do exercício efectivo dos seus direitos de defesa, nomeadamente através do inalienável direito de recurso, que
tem como pressuposto indispensável o pleno conhecimento dos factos que determinaram a punição e
justificaram a medida concreta da pena;
III. Mesmo no âmbito do processo contra-ordenacional, não é possível a condenação do arguido
sem que este seja previamente informado, nomeadamente, dos factos que se julgaram provados, dos
normativos que se lhes aplicam e das razões que determinaram a concreta medida da pena, tal significando que a decisão condenatória administrativa só é legal se for devidamente fundamentada de facto
e de direito, nos termos constantes da citada al b), do n.º 1, do art. 79º do RGIT, de onde resulta a necessidade de tal decisão precisar, não apenas os factos imputados ao arguido, mas também, e sobretudo,
os factos que se julgaram provados e que fundamentam a concreta punição aplicada;
IV. Não obstante tratar-se de uma sanção administrativa, certo é que, nos termos do art. 2º, n.º 1
do RGIT, a infracção tributária consubstancia a prática de um facto típico, ilícito e culposo, assim se
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percebendo o apelo que é feito, no seu art. 3º, ao Código Penal, ao Código do Processo Penal e ao
Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social (RGCO), como fontes de direito subsidiário;
V. Na medida em que a conduta imputada à arguida preenche o tipo contra-ordenacional, os referidos direitos de defesa só ficarão devidamente assegurados com o conhecimento perfeito dos factos
que lhe são imputados, das normas legais em que tais factos se enquadram e das condições em que
decisão adoptada pode ser judicialmente impugnada;
VI. Outra conclusão não é possível de ser retirada dos princípios que subjazem ao direito à defesa
em processo contra-ordenacional, reconhecido nos nºs 10, 5 e 1, do art. 32º da C.R.P., dos quais resulta
a necessidade de serem assegurados ao arguido um conhecimento efectivo dos elementos necessários
para a sua defesa, o seu pleno direito ao contraditório todas as demais garantias de defesa, incluindo
o direito de recurso.
VII. Na medida em que constitui corolário de todos estes direitos constitucionais a obrigatoriedade
de a decisão de aplicação de coima conter todos os elementos que serviram de base à condenação, resulta claro que a interpretação a recorrente faz do preceituado na al b), do n.º 1, do art. 790 do RGIT é
inconstitucional, por violação dos citados nº5 1, 5 e 100 do art. 32º da C.R.P., resultando também clara
a nulidade da decisão administrativa, por violação do citado art. 79º, n.º 1, al b) do RGIT;
VIII. A decisão administrativa integra, como únicos factos motivadores da decisão impugnada, a
falta de entrega de uma prestação tributária - que apenas quantifica, nunca a identificando de forma clara
— limitando-se a referir o valor da prestação tributária entregue [0,00 Euros], a data de cumprimento
da obrigação [02/12/2004] e o termo do prazo para o cumprimento da obrigação [12/12/2004J e omitindo toda e qualquer referência à obrigação tributária cujo incumprimento determinara o procedimento
contra-ordenacional, em clara violação da obrigação imposta pelo art. 79º, no 1, al b) do RGIT;
IX. Além do mais, a decisão administrativa é totalmente contraditória, ao estabelecer que a data
de cumprimento da obrigação é 02/12/2004, e que a obrigação teria 10/12/2004 como termo do prazo
para cumprimento, tornando-se impossível perceber, de forma isenta de dúvidas, no que é que consiste
a infracção, já que a decisão administrativa apenas alude ao cumprimento da obrigação, o que consubstancia violação dos requisitos constantes do art. 79º, n.º 1, al b), do RGIT, a qual é cominada com
a nulidade a que faz referência o art. 63º, n.º i, ala d) do mesmo diploma legal;
X. A decisão administrativa é violadora do requisito plasmado no art. 79º, n.º 1, al c) do RGIT,
por não contem indicação bastante quanto aos elementos que contribuíram para a fixação da coima, em
clara violação do art. 27º do RGIT, segundo o qual a coima deverá ser graduada em função da gravidade
do facto, da culpa do agente, da sua situação económica;
XI. Nem mesmo através da remissão para o quadro constante da decisão administrativa são discerníveis as condições objectivas e subjectivas que rodearam o comportamento ilícito a que se alude na
decisão de aplicação de coima, na medida em que nenhum dos elementos referidos nessa informação
esclarece quais as condições e em que o comportamento foi levado a cabo, o que consubstancia violação da obrigação de indicar com rigor, clareza e suficiente desenvolvimento, os termos objectivos e
subjectivos que a levaram a tomar uma determinada decisão;
XII. A decisão administrativa em crise limita-se a fazer referência a conceitos gerais, o que, em
si mesmo, nada induzem, já que não passam de juízos conclusivos que inexoravelmente carecem a
indicação da factualidade que possibilite a respectiva extrapolação, sendo certo que os factos referidos
naquela informação não podem ser considerados circunstâncias que rodearam essa prática da infracção
imputada, tal significando que a decisão de aplicação de coima, está afectada por nulidade insuprível,
por não conter indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima.
XIII. A interpretação que a recorrente faz do preceituado na al c), do n.º 1, do art. 79º do RGIT é
inconstitucional, por violação dos nºs 1, 5 e 10, do art. 32º da C.R.P.
XIV. Para além da manifesta insuficiência de fundamentação a que se tem vindo a aludir, a decisão administrativa é ainda contraditória quando afirma como limite máximo da coima o montante
de € 30.000,00 e acaba por fixá-la em € 33.525,00 sendo certo que tal montante representa um valor
superior, em mais de 10%, ao limite máximo ali indicado, contribuindo para a nulidade da decisão
administrativa, por violação do preceituado no art. 79º, n.º 1, al d) do RGIT, nos termos constantes do
art. 63º, nº1, al d) do mesmo diploma legal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 8 de Janeiro de 2005 foi levantado auto de notícia contra a ora Recorrente, por violação
do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 40.º e do n.º 1 do art. 26.º, ambos do Código do IVA (cfr. fls. 1
dos autos);
2 Em 4 de Maio de 2005, com base no auto de notícia referido em 1., foi instaurado contra a ora
Recorrente no Serviço de Finanças de Lisboa - 14 o processo de contra-ordenação n.º 3336200506502300,
em consequência do qual, pelo despacho de 7.06.2005, objecto deste recurso, foi aplicada coima no
montante de € 33.525,00 (cfr. fls. 1D, 9 e 10);
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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: 244938,61 Eur.;.2. Valor da prestação tributária entregue: O Eur., 3. Valor da prestação tributária em falta: 244938,61 Eur.; 4. Data de cumprimento da obrigação:02/12/2004; 5. Período a que
respeita a infracção: 2004/10; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 10/12/2004, 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 nº15/2001, de 05/07, constituindo contra
- ordenação(ões).
Normas Infringidas
CIVA - artigo Artº. 26º, n.º 1 e 40 n.º 1 a) CIVA - Apresentação dentro prazo D.P., s/ meio de
pagamento ou c/ pagamento insuficiente (M)
Normas Punitivas
RGIT artº 114 no 2 e 26 no 4 do RGIT - Falta entrega prest. tributária dentro do prazo (M)
Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do Artº. 7º do Dec-Lei n.º 433/82, de 27/10,
aplicável por força do art. 3ºdo 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)
praticadas tem como limite mínimo o valor de Eur.30.000,00 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) praticada(s), para tanto importa ter presente e considerar o seguinte quadro
(Artº27 do RGIT)
Requisitos/Contribuintes
(...)”
(cfr. fls. 9).
4- O despacho decisório recorrido, considerando inverificados os requisitos legais previstos nas
alínea b) e c) do artigo 79.º do RGIT (descrição sumária dos factos e indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima), julgou procedente o recurso interposto do despacho administrativo
que aplicou à ora recorrida a coima no montante de €33.525.00, em consequência do que o anulou, bem
como os subsequentes termos do processo de contra-ordenação dependentes dessa decisão.
Insurgindo-se contra essa decisão, vem agora o Ex.mo Magistrado do Ministério Público recorrente
na sua alegação de recurso que esse despacho punitivo não enferma de qualquer nulidade insuprível,
uma vez que contém, de forma suficiente, as indicações e referências concretas e individualizáveis aos
elementos de facto legalmente exigidos, assim como a indicação dos elementos que contribuíram para
a fixação da coima aplicada.
Vejamos.
A primeira das questões acima enunciadas relativa ao requisito da “descrição sumária dos factos”
(artigo 79.º, n.º 1, alínea b), primeira parte, do RGIT” foi objecto de conhecimento neste Supremo
Tribunal por acórdão de 29/04/09, no recurso n.º 241/09, subscrito pelo presente relator, numa situação em tudo idêntica e cuja douta fundamentação nos limitaremos a acompanhar tendo em vista uma
interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º, n.º 3 do CC).
Escreveu-se no citado aresto:
“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, pois que os factos que importa descrever, embora sumariamente, na decisão de aplicação
da coima não são outros senão os factos tipicamente ilícitos declarados puníveis pela norma fiscal
punitiva aplicada.
No caso dos autos, a contra-ordenação fiscal imputada à arguida é a do artigo 114.º, 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 1 14.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).
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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, 3ª 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 RGJT 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”-cfr, no mesmo sentido, acórdão
de 8/07/09, no processo n.º 361/09.
Voltando á situação em causa nos autos, importa concluir que o despacho de aplicação da coima,
como bem se decidiu na decisão recorrida não satisfaz o requisito da descrição sumária dos factos a
que se alude na alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT, assim enfermando da nulidade insuprível
prevista na alínea d9 do n.º 1 do artigo 63.º do mesmo diploma legal.
Sendo assim, prejudicado fica o conhecimento da questão de saber se estaria cumprido o requisito
definido na parte final da alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT (Artigo 660, n.º 2 do CPC).
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, o despacho recorrido.
Sem custas.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Isabel
Marques da Silva.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Recurso de revista. Art. 150º do CPTA. Pressupostos.
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Sumário:
I — O recurso de revista, com previsão legal no art. 150º 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.
IV — Não se pode falar em melhor aplicação do direito se a decisão recorrida segue a
jurisprudência consolidada do STA.
V — Saber se a inexistência de um acto tributário gera nulidade ou anulabilidade
– questão aliás resolvida de forma reiterada e uniforme pelo STA – não tem relevância jurídica ou social que justifique o recurso de revista.
Processo n.º 591/90-30.
Recorrente: Joaquim de Matos Bendada, e outra.
Recorrido: Fazenda Pública
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JOAQUIM DE MATOS BENDADA, e mulher, MABÍLIA HELENA ANDRADE CORREIA
BENDADA, identificados nos autos, interpuseram recurso para este Supremo Tribunal, ao abrigo do
art. 150º do CPTA, do acórdão do TCA – Sul, que, mantendo a decisão recorrida em 1ª instância, negou
provimento ao recurso por si interposto.
Formularam as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
I. Os factos tributários constitutivos ou geradores do imposto são elementos essenciais da relação
jurídica tributária, nomeadamente do CIRC.
II. A existência de relação jurídica tributária nomeadamente de IRC é que determina os direitos
e deveres das partes, declarativos e constitutivos, no âmbito deste tributo.
III. A relação jurídica tributária de IRC é condição essencial para o procedimento de liquidação
e consequentemente para o acto tributário ou liquidação deste tributo.
IV. O facto tributário constitutivo, previsto nas regras de incidência do CIRC é elemento essencial
do acto tributário em IRC.
V. A impugnação é o meio processual para dirimir toda e qualquer ilegalidade do acto, em sentido
amplo, conforme resulta do disposto no artigo 99º do CPPT, para além de outras disposições legais e
do próprio conceito de direitos e garantias dos contribuintes.
VI. A inexistência do facto tributário constitutivo provoca a inexistência do acto, aplicando-se-lhe
o regime da nulidade previsto no artigo 133º do CPA.
VII. Invocando-se a nulidade do acto por inexistência do facto, pode formular-se o pedido de
impugnação a todo o tempo e nos termos do disposto no n. 3 do artigo 102º do CPPT.
VIII. A decisão recorrida viola o disposto no artigo 268º n. 4 da CRP; o artigo 95º n. 1 da LGT;
o artigo 133º do CPA; o artigo 99º do CPPT e o artigo 102º n. 3 do CPPT.
Contra-alegou a Fazenda Pública, sustentando, por um lado, que o recurso não é admissível e,
por outro, que não se verificam os pressupostos do art. 150º do CPPT.
O EPGA, junto deste STA, defende que o recurso é inadmissível.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada no TCA:
a) A liquidação de imposto efectuada aos impugnantes com o n. 20055004401772, referente ao
IRS de 2001, foi efectuada em 14.11.05, devidamente notificada aos sujeitos passivos em 02.12.05, e
cujo termo de cobrança voluntária se verificou em 26.12.05.
b) Do acto de liquidação referido em 1 não foi deduzida impugnação graciosa pelos sujeitos
passivos de imposto.
c) Em 08.02.08. foi apresentada no Serviço de Finanças de Cascais 2 a presente petição inicial
de impugnação.
3. Estamos perante um recurso interposto ao abrigo do art. 150º do CPTA.
No caso, perante uma apreciação liminar sumária (n. 4 do citado artigo).
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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 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”.
Está em causa 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
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.
Os recorrentes explicam assim a sua pretensão nas respectivas alegações de recurso:
“Conforme resulta do disposto no artigo 150º do CPTA das decisões proferidas em segunda instância pelo TCA pode a parte interpor recurso de revista, com efeitos suspensivos, a título excepcional
e só quando:
“- Esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, de
importância fundamental.
“- A admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, e,
“Os fundamentos invocáveis e atendíveis só podem ser os de violação de lei.
“- Substantiva, ou
“- Processual.
“Ao presente recurso não é aplicável o regime do disposto nos nºs 1 e 3 do artigo 5º da Lei 25/02
de 22/2, porquanto é um processo instaurado em 2007.
“Conforme se demonstrará, o presente recurso de revista preenche todos os pressupostos e requisitos para ser recebido e prosseguir termos, porquanto:
- A questão suscitada é a de saber se a inexistência de facto tributário constitutivo é ou não elemento essencial do acto tributário impugnado.
“- Tal questão é por demais evidente fundamental não só para a fundamentação e validade do acto
tributário; mas também para conhecer a fazer uso das garantias gerais dos contribuintes de natureza
impugnatória.
“- Da interpretação jurisprudencial a fixar, ficará a ser conhecida a posição do STA em matéria
tributária para aplicação do disposto no n. 3 do artigo 102º do CPPT.
“- Da interpretação jurisprudencial a fixar pelo STA poder-se-á melhor conhecer o sentido do
direito de resistência consagrado no n. 3 do artigo 103º da Constituição da República Portuguesa, bem
como a diferenciação dos elementos de carácter formal ou material do imposto e consequentemente
do princípio da legalidade tributária.
“- Da definição da questão decidenda, ficará o âmbito do acto tributário para efeitos das garantias
impugnatórias dos contribuintes em matéria do processo de impugnação e recursos jurisdicionais.
“- Os fundamentos invocados são de natureza processual, pois está em causa a aplicação de uma
norma processual - o artigo 102º n. 3 do CPPT
“- Os fundamentos já invocados são de natureza substantiva conforme já evidenciado.
“- É manifesta a violação de lei, em especial o disposto no artigo 99º do CPPT, que consagra o
direito de impugnar com base em qualquer ilegalidade.
“- É manifesta a violação do disposto no artigo 133º n. 1 do C.P.A. quando esta norma sanciona
com a nulidade o acto a que falte qualquer dos elementos essenciais…”.
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Explicitado o pensamento dos recorrentes, estamos agora em condições de entender a sua pretensão, a saber: que a invocada a inexistência do acto tributário gera nulidade, pelo que pode o interessado
impugnar o alegado vício de violação de lei a todo o tempo.
Se se tratar de uma nulidade, como defendem os recorrentes, é óbvio que a impugnação pode ser
apresentada a todo o tempo, face ao disposto no art. 102º, 3, do CPPT.
Porém, se estivermos perante um caso de mera anulabilidade o limite temporal para impugnar é
o referido no art. 102º, a1, a) do CPPT.
Quer o Mm. Juiz de 1ª instância, quer o acórdão do TCA – Sul, aludindo aliás a jurisprudência
deste STA, que identificam, concluem que se trata de um vício que gera mera anulabilidade, pelo que
o prazo para impugnar é de 90 dias.
Assim sendo, a impugnação foi julgada intempestiva.
É contra esta decisão que se insurgem os recorrentes, pedindo a revista.
Mas sem qualquer hipótese de êxito, anote-se.
Desde logo porque a admissão do recurso não é claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito, já que a jurisprudência seguida pelas instâncias segue a firme, reiterada e uniforme jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual apenas os actos que ofendam o conteúdo essencial de um
direito fundamental são nulos, pelo que um acto que, em aplicação da lei ordinária, viole alegadamente
o princípio da legalidade tributária não é nulo mas anulável, devendo a impugnação do respectivo acto
de liquidação ser apresentada no prazo fixado no art. 102º, 1, do CPPT (3).
E a inconstitucionalidade que os recorrentes vêem nesta reiterada interpretação tem um remédio:
o recurso para o Tribunal Constitucional.
Por outro lado, não se vê que esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental.
Aliás, os recorrentes nem sequer explicitam onde esteja essa importância jurídica ou social.
Que também, como dissemos, não se antolha.
Saber se a inexistência de um acto tributário gera nulidade ou anulabilidade não tem a importância
jurídica ou social que o recorrente lhe aponta, nem tal justifica.
É pois inadmissível a revista pretendida.
3. Face ao exposto, acorda-se em não admitir o recurso, face à não verificação dos requisitos
expressos no n. 1 do art. 150º do CPTA.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Vale.

Lisboa, 16 de Setembro 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
(3) Vide, para além dos acórdãos citados nos autos, e a título meramente exemplificativo, o aresto deste STA de 11/10/2006
(rec. n. 676/06)

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Notificação de liquidação. Falta de fundamentação. Irregularidades da notificação.
Oposição à execução fiscal. Inexigibilidade da dívida.
Sumário:
I — A notificação de uma liquidação efectuada ao contribuinte, sem conter a respectiva
fundamentação, mostra-se insuficiente, não podendo tal deficiência considerar-se
suprida pela notificação anterior de relatórios, pareceres ou informações dos
serviços de inspecção tributária.
II — O uso da faculdade prevista no n.º 2 do artigo 37.º do CPPT suspende o decurso
dos prazos de reclamação, recurso, impugnação ou outro meio judicial mas já
não o prazo de pagamento voluntário e de instauração da respectiva execução,
nos termos dos artigos 85.º e 86.º do CPPT, se decorrer o prazo de pagamento
sem que ele seja efectuado.
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III — A existência de irregularidades da notificação (que não as previstas no n.º 9 do
artigo 39.º do CPPT, pois estas consubstanciando nulidades da notificação tornam
esta absolutamente irrelevante para assegurar a eficácia do acto notificado) não
constitui fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na alínea i) do
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
Processo n.º 611/09-30.
Recorrente: Maria Luísa de Carvalho de Lucena Vilhegas do Vale.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Maria Luísa de Carvalho de Lucena Vilhegas do Vale, residente em Coimbra, não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do TAF de Coimbra que julgou totalmente improcedente
a oposição deduzida à execução fiscal contra si instaurada por dívida de IRS do ano de 2002, com
fundamento na inexigibilidade da dívida, dela vem interpor recurso para este STA, formulando as
seguintes conclusões:
1. Os actos tributários carecem de notificação, a qual deve conter sempre a decisão e os respectivos fundamentos.
2. As comunicações/notificações anteriormente realizadas no âmbito do procedimento de liquidação não exoneram a administração de notificar o contribuinte dos fundamentos do acto de liquidação
posterior.
3. A notificação prévia do relatório de inspecção não autoriza, nos termos da lei, que a administração deixe de comunicar os fundamentos da liquidação.
4. Como é consabido, a fundamentação anteriormente aduzida no procedimento não é uma realidade equivalente, ex lege e in rerum natura, à fundamentação do acto de liquidação, o qual, apesar da
existência daquela no procedimento, pode padecer, por si, de vício de falta de fundamentação, bastando,
para tal, que aí não se remeta, com expressa declaração de concordância, para os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas constantes do procedimento, ou que ocorra qualquer outra
circunstância susceptível de inquinar por falta de fundamentação a validade do acto.
5. Por esse motivo, não se pode olvidar a exigência, que é de lei, de, em sede de notificação dos
actos tributários, fazer acompanhar a decisão dos fundamentos que a sustentam, bem como, quando
tal não suceda, a faculdade do contribuinte os obter em razão da deficiência daquela notificação, de
modo a poder plenamente controverter o acto tributário nas diversas vicissitudes que comprometam
a sua validade.
6. Quando a notificação do acto de liquidação não contiver os fundamentos do acto notificado,
pode o sujeito passivo requerer ao abrigo do artigo 37.º do CPPT certidão que os contenha.
7. A interpretação dos artigos 36.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT, no sentido de que não padece de insuficiência a notificação da liquidação que não inclui os fundamentos do acto tributário notificado, não é
só contra legem, mas também contra a norma normarum, designadamente o disposto no artigo 268.º,
n.ºs 3 e 4.
8. Padecendo do mesmo vício, mas por violação das disposições combinadas dos artigos 20.º e
268.º, n.º 4, da CRP, a norma do artigo 37.º, n.º 2, do CPPT na interpretação sufragada pelo tribunal
recorrido, segundo a qual o regime decorrente desse preceito não tem aplicação aos casos em que a
notificação da liquidação não inclui os fundamentos do acto notificado.
9. Quando a notificação não contenha os fundamentos do acto notificado, padece a mesma de
ilegalidade por violação do disposto no artigo 36.º, n.º 2, do CPPT.
10. Nessas circunstâncias, não existe notificação válida do acto tributário, o que prejudica a produção dos seus efeitos, conforme decorre do artigo 36.º, n.º 1, do CPPT.
11. O artigo 37.º, n.ºs 1 e 2, admite a sanação dessa ilegalidade quando o contribuinte não requerer
a notificação dos elementos omitidos e que deviam constar da notificação. No entanto, no caso de ter
sido requerida a notificação desses elementos, inexiste sanação da apontada ilegalidade, não podendo
considerar-se a notificação validamente realizada sem que os mesmos tenham sido levados ao conhecimento do contribuinte, o que acarreta a ineficácia do acto notificado (artigo 36.º, n.º 1, do CPPT).
12. Enquanto que o n.º 2 do artigo 37.º do CPPT apenas disciplina o início da contagem do prazo
de impugnação/reclamação/recurso, não contendendo substantivamente com a ineficácia do acto irregularmente notificado, o suporte legal para a ineficácia do acto irregularmente notificado encontra-se
substantivamente na disposição do artigo 36.º do CPPT.
13. Não pode o recorrente considerar-se validamente notificado sem que lhe sejam comunicados
todos os elementos legalmente exigidos quando este expressamente os requeira.
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14. Não produzindo efeitos o acto “notificado” não pode instaurar-se a execução fiscal por inexigibilidade da dívida, sobretudo nos casos, como o presente, em que foi requerida certidão contendo os
elementos em causa antes de instaurada a execução e em tempo para que a Administração respondesse
no prazo legal também antes da instauração do processo executivo.
15. A inexigibilidade da dívida tributária constitui causa de oposição à execução, e sendo s dívida
inexigível devia a mesma ter sido julgada procedente.
16. Diverso entendimento do alegado, implica a inconstitucionalidade da norma do artigo 36.º,
n.ºs 1 e 2, do CPPT na interpretação segundo a qual a validade da notificação, e a eficácia do acto
notificando, dispensa a comunicação dos fundamentos do acto de liquidação, mesmo quando a mesma
tenha sido expressamente requerida e os elementos omitidos não tenham sido notificados ao requerente
na sequência desse acto, por violação do disposto no artigo 268.º, n.ºs 1 e 3 da CRP.
17. O mesmo juízo se fazendo em relação à norma do artigo 37.º, n.º 2, do CPPT, interpretada no
sentido de que, não contendo a notificação os elementos legalmente exigidos quanto à fundamentação
do acto notificado, o uso da faculdade prevista na norma apenas “suspende” o decurso dos prazos de
reclamação, recursos, impugnação ou outros meios judiciais, podendo instaurar-se o processo de execução
fiscal sem que ao contribuinte tenha sido entregue a certidão requerida com a fundamentação fáctico-jurídica do acto notificado, por violação do disposto nos mesmos artigos do texto constitucional.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que deve ser negado
provimento ao recurso, julgando-se improcedente a oposição por falta de qualquer dos fundamentos
previstos no artigo 204.º do CPPT.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1. Os Serviços de Inspecção Tributária da Direcção Distrital de Finanças de Coimbra procederam
à fiscalização dos rendimentos declarados pela Oponente no ano de 2002, em resultado do qual foi
elaborado, em 2004.05.26, o relatório de fiscalização de que se junta cópia de fls. 17 a fls. 33 dos autos,
que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos, confirmado por despacho do
senhor Director de Finanças Adjunto de 27 do mesmo mês.
2. A Oponente foi notificada do relatório de inspecção tributária a que alude o n.º anterior por
carta registada com aviso de recepção, recebida em 2004.06.03.
3. Em 2004.06.15, a Oponente apresentou pedido de revisão da matéria colectável, nos termos
que constam do documento de fls. 69 a fls. 80 e que aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os legais efeitos.
4. Em 2004.07.20, reuniram os senhores peritos nomeados no procedimento de revisão a que alude
o n.º anterior, sendo o senhor perito da Oponente o seu ilustre mandatário constituído nos presentes
autos, não se tendo chegado a acordo.
5. Em 2004.07.24, o senhor Director de Finanças de Coimbra lavrou decisão final do procedimento, mantendo os valores inicialmente fixados, tudo cfr. doc. de fls. 41 a fls. 45, que aqui se dá por
reproduzido para todos os legais efeitos, decisão que foi notificada ao ilustre mandatário da Oponente
por carta registada com aviso de recepção, recebida em 2004.08.03.
6. Em resultado das correcções efectuadas a que aludem os n.ºs anteriores, foi efectuada a liquidação adicional de IRS de 2002 cfr. quadro infra, notificada à Oponente:
Imposto

Período

N.º da liquidação

Valor (€)

Data Limite Pag.

IRS

2002

2005 5000081464

27.001,58

2005.07.27

7. Por carta enviada ao Serviço de Finanças de Coimbra 1 com o registo n.º RO 42313072 5 PT,
a Oponente requereu lhe fosse passada certidão «gratuita da fundamentação de facto e de direito da
liquidação a que alude o n.º anterior».
8. Em 2005.10.12, foi instaurada no Serviço de Finanças de Coimbra 2 a execução fiscal
n.º 3050-2005/106781.8 para cobrança coerciva do montante liquidado a que aludem os números
anteriores, tendo a Oponente sido ali citada ulteriormente.
9. A presente Oposição deu entrada no Serviço de Finanças de Coimbra 2 em 2005.11.24.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Coimbra que julgou
improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal instaurada por dívida de IRS do ano de 2002,
com fundamento na inexigibilidade da dívida exequenda, por falta de notificação dos fundamentos da
liquidação do imposto que está na origem daquela execução.
Entendendo não ser sequer insuficiente a notificação efectuada, uma vez que tais fundamentos já
haviam sido integralmente recebidos pela oponente em momento anterior ao procedimento, concluiu o
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Mmo. Juiz “a quo” que o pedido de envio de certidão da fundamentação da liquidação não obsta ao decurso do prazo para pagamento voluntário do imposto e, por conseguinte, à exigibilidade da dívida.
Vejamos. No caso em apreço, a recorrente foi notificada da liquidação de IRS referente ao ano de
2002 e requereu, dentro do prazo, certidão da fundamentação de facto e de direito dessa liquidação, ao
abrigo do disposto no artigo 37.º do CPPT.
A Administração Tributária, antes de ter emitido a certidão pretendida, instaurou o processo de
execução fiscal a que a recorrente se veio, então, opor com fundamento na inexigibilidade da dívida.
Não estamos, assim, perante um caso de falta de notificação da liquidação mas apenas de falta
de notificação dos fundamentos da liquidação, tendo, entretanto, sido requerida certidão dos mesmos,
a qual não foi ainda emitida.
De acordo com o que preceitua o n.º 1 do artigo 36.º do CPPT, em obediência ao comando constitucional estabelecido no n.º 3 do artigo 268.º da CRP, não há dúvida que os actos em matéria tributária
que afectem os interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando
lhes sejam validamente notificados, sendo certo que, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, as notificações conterão sempre a decisão, os seus fundamentos e meio de defesa e prazo para reagir contra o
acto notificado, bem como a indicação da entidade que o praticou e se o fez no uso de delegação ou
subdelegação de competências.
Entende o Mmo. Juiz “a quo” que a notificação efectuada à ora recorrente, não obstante não conter a
fundamentação da liquidação, não é insuficiente por anteriormente ter aquela já tido conhecimento dessa
fundamentação quando foi notificada do relatório da inspecção que esteve na origem da liquidação.
É certo que a lei permite a fundamentação por remissão, designadamente através de declaração
de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os
que integrem o relatório de fiscalização tributária (n.º 1 do artigo 77.º da LGT).
Mas essa remissão deve ser expressa e notificada de forma explícita ao contribuinte para que este
conheça as razões de facto e de direito que determinaram aquele acto.
Além de que os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados na forma prevista na lei (n.º 3 do artigo 268.º da CRP).
E, como vimos, os actos em matéria tributária que afectam os direitos e interesses legítimos dos
contribuintes, para que produzam efeitos em relação a estes, devem ser-lhes notificados validamente,
ou seja, contendo as notificações sempre a decisão e os seus fundamentos, nos termos do artigo 36.º
do CPPT.
Daí que a falta de notificação dos fundamentos da liquidação, aquando da notificação desta ao
contribuinte, não possa ser suprida pela notificação a este, em data anterior, de relatórios, pareceres ou
informações dos serviços de inspecção tributária.
E, assim sendo, a notificação efectuada à ora recorrente, não contendo a respectiva fundamentação,
mostra-se insuficiente.
A questão que se coloca, então, é a de saber qual a consequência de uma tal notificação.
Para o Mmo. Juiz “a quo”, quando a notificação padece de deficiência e o contribuinte usa da
faculdade prevista no artigo 37.º do CPPT, o que a lei diz é que o prazo para reclamação, recurso,
impugnação ou outro meio judicial se conta a partir da entrega da certidão que tenha sido requerida,
ou seja, a lei não sanciona que a insuficiência da notificação importa a inexigibilidade da dívida exequenda, limitando-se a prescrever que o prazo de defesa contra esse acto não corre, compreendendo-se
que assim seja até porque a comunicação dos fundamentos se destina justamente a garantir o exercício
da defesa contra esse acto.
Alega a recorrente que, embora o artigo 37.º do CPPT admita a sanação da notificação que seja
deficiente quando o contribuinte não requerer a notificação dos elementos omitidos, o certo é que no
caso de ter sido requerida a notificação desses elementos inexiste essa sanação, razão por que não pode
considerar-se a notificação validamente realizada, o que acarreta necessariamente a ineficácia do acto
notificado e, sendo a inexigibilidade da dívida causa de oposição à execução, devia a oposição deduzida
ter sido julgada procedente.
Na verdade, o artigo 268.º, n.º 3 da CRP estabelece a obrigatoriedade de os actos que afectem
direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos serem fundamentados e a sujeição dos actos
administrativos a notificação dos interessados.
E sendo obrigatória a notificação do acto, quando ele tem de ser fundamentado é obrigatória
também a notificação da fundamentação, pois ela, nesses casos, faz parte do acto.
Assim, como refere Jorge de Sousa, in CPPT anotado e comentado, volume I, pág. 333, à face
dessa norma constitucional, parece que a eficácia do acto que afecte direitos ou interesses legalmente
protegidos dos cidadãos está dependente da sua notificação com a respectiva fundamentação e, sem
tal notificação integral do acto, a notificação não será válida e, consequentemente, não será eficaz em
relação ao notificado (artigos 77.º, n.º 6 da LGT e 36.º, n.º 1 do CPPT).
Nestas condições, segundo o autor citado, a interpretação constitucionalmente admissível do
n.º 1 do artigo 37.º do CPPT, no que concerne à falta de fundamentação, será não a de impor que actos

1333
desse tipo tenham eficácia sem a notificação da fundamentação, mas sim a de atribuir às pessoas que
devem ser notificadas e a quem foi feita uma notificação inválida uma faculdade para obter a sanação
da deficiência.
Sendo certo que o Tribunal Constitucional já entendeu que a norma que faz recair sobre o interessado o ónus de requerer a notificação da fundamentação em falta do acto não viola qualquer norma ou
princípio constitucional, designadamente o artigo 268.º, n.º 3 da CRP, por ela não dispensar a Administração de notificar integralmente o acto administrativo ao respectivo interessado, apenas prevenindo
a hipótese de tal não ter sido feito (v. Ac. do TC 245/99, de 29/4/99).
Assim, se for usada esta faculdade, e se a AT não passar a certidão requerida nem efectuar notificação dos requisitos omitidos (ainda que o interessado possa sempre utilizar o meio processual acessório
de intimação para passagem de certidão para compelir a AT a passá-la, nos termos dos artigos 146.
º, n.º 1 do CPPT e 104.º do CPTA), é certo que o acto notificado permanecerá ineficaz em relação ao
notificado irregularmente, não decorrendo o prazo para uso do meio de impugnação administrativa ou
contenciosa que pretenda utilizar.
Mas, como resulta do teor literal do n.º 2 do artigo 37.º do CPPT, o que o uso da faculdade aí prevista suspende é o decurso dos prazos de reclamação, recurso, impugnação ou outro meio judicial.
Daí que, sendo usada essa faculdade, a notificação irregular será irrelevante para estes efeitos,
mas não há suporte legal para concluir, como pretende a recorrente, que ela seja irrelevante para outros
fins, designadamente, nos casos de se tratar de notificação de um acto de liquidação, para os efeitos de
determinação do prazo de pagamento voluntário e de instauração da respectiva execução, nos termos
dos artigos 85.º e 86.º do CPPT, se decorrer o prazo de pagamento sem que ele seja efectuado.
Isto significa que a notificação irregular não deixa de produzir efeitos para que é idónea, que é dar
conhecimento ao destinatário da existência de uma decisão da AT, apenas não produzindo, se o interessado da referida faculdade, aqueles para que é inidónea, que são os de iniciar os prazos de impugnação
administrativa ou contenciosa (v. Jorge de Sousa, in CPPT anotado e comentado, vol. I, pág. 337).
A interpretação assim conjugada dos preceitos legais aqui aplicáveis (artigos 36,º e 37.º do CPPT)
não contraria qualquer princípio ou norma constitucional, designadamente o artigo 268.º, n.º 3 da CRP,
como, de resto, o TC já se pronunciou no aresto supra citado, afirmando que tais normas não dispensam
a Administração de notificar integralmente o acto administrativo ao interessado, apenas, prevenindo a
hipótese de tal não ter sido feito, mandam contar o prazo para o recurso contencioso da data em que o
interessado tomar, efectivamente, conhecimento da fundamentação do acto.
Assim se conclui, pois, que a existência de irregularidades da notificação (que não as previstas
no n.º 9 do artigo 39.º do CPPT, pois estas consubstanciando nulidades da notificação tornam esta
absolutamente irrelevante para assegurar a eficácia do acto notificado) não constitui fundamento de
oposição à execução fiscal enquadrável na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
A improcedência da oposição deduzida pela ora recorrente sempre se imporia, por isso, ainda que
com diferente fundamentação.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se a decisão recorrida com a presente fundamentação.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Processo de contra-ordenação fiscal. Nulidade da decisão administrativa de aplicação
da coima. Remessa do processo à autoridade administrativa.
Sumário:
Judicialmente decretada a nulidade da decisão administrativa de aplicação de coima
fiscal, deve ordenar-se a baixa do processo respectivo à autoridade administrativa
para eventual renovação do acto.
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Processo n.º 683/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridas: Transportes Amândio Ferreira L.da e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformado com a sentença do M.mo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que
lhe não deferiu anterior pedido de remessa dos autos à Administração Tributária para eventual sanação
e renovação do acto administrativo anulado pela referida sentença, dela interpôs o presente recurso
jurisdicional o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto daquele tribunal.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso, formulando, a final, 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 arts 63, n.º 1 alínea d) e 3, e 79, 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.
Admitido o recurso – cfr. despacho de fls. 125 - o M.mo Juiz recorrido ordenou adiante a subida
dos autos – cfr. despacho de fls. 130 -.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu
depois douto parecer opinando pela procedência do presente recurso jurisdicional com base na argumentação desenvolvida pelo seu Ex.mo Colega da 1ª Instância que também sufraga, na justa medida
em que, adita, vem de encontro à mais recente jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo
que vem decidindo que, 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.
Convoca e invoca expressamente os acórdãos desta secção dos passados dias 31.10.07, 04.02.09;
20.05.09 e 03.06.09, proferidos, respectivamente, nos processos n.º 754/07, 729/09, 435/09, 351/09 e
444/09, todos em www.dgsi.pt.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta cumpre apreciar e decidir.
É incontroversa a materialidade que subjaz à motivação do presente recurso jurisdicional.
E incontroverso é o sentido decisório que a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem acolhendo e
determinando para a questão prática e de trâmite enunciada e que deu causa ao presente recurso jurisdicional.
Este, o sentido decisório e de trâmite propugnado pelos Ex.mos Magistrados do Ministério Público,
constitui, na verdade, entendimento reiterada e uniformemente acolhido nesta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, tal como o evidenciam, bem proficientemente, os
arestos antes invocados.
A questão suscitada, porque de mero trâmite processual, bem poderia ser considerada, como simples, designadamente por já ter sido jurisprudencialmente apreciada, de modo uniforme e reiterado
– cfr. art.º 705º do CPC – e assim viabilizar decisão sumária pelo relator.
Não tendo porém tal sido oportunamente determinado, cumpre agora apenas e de harmonia com
a invocada jurisprudência que, pelo seu acerto e bondade, naturalmente, não pode deixar de se acolher,
julgar procedente o presente recurso jurisdicional, e, em consequência, determinar a baixa dos presentes
autos à autoridade tributária que aplicou a coima para eventual renovação do acto sancionatório.
Assim acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo.
Sem custas.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Alfredo Madureira (relator) — António Calhau — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Reforma do acórdão. Custas.
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Sumário:
I — A decisão que julgue a acção ou algum do seus incidentes ou recursos condenará
em custas parte que a elas houver dado causa, entendendo-se com tendo dado
causa às custas do processo a pare vencida (artigo 446.º n.º 1 e 2 do CPC)
II — Dever ser considerada vencida no processo para efeito de custas a parte que
em resposta a um pedido de aclaração de acórdão não se limita ao exercício do
contraditório, antes aproveita o ensejo para aí formular uma pretensão que não
veio a obter acolhimento.
Processo n.º: 810/08-30.
Recorrente: Otis Elevadores, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmo. Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- “Otis Elevadores, L.da” vem, em conformidade com o disposto no artigo 669.º, n.º 2, alínea a)
do CPC requerer a reforma do acórdão de fls. 353 e seguintes, rematando na seguinte forma conclusiva:
Nestes termos, e contrariamente à posição assumida por esse Douto Tribunal Superior no âmbito do Acórdão lavrado a 21 de Janeiro de 2009, entende a Recorrente ser a nulidade consequente
da liquidação de juros compensatórios nos termos do artigo 133.º, n.º 2, do CPA uma questão cujo
conhecimento, por força da entrada em vigor do regime previsto no artigo 90.º-A, n.º 6, do CIRC,
necessariamente se impõe a esse Douto Tribunal Superior.
Por tudo quanto ficou exposto, não pode deixar de se pugnar pela reforma do Acórdão lavrado
a 21 de Janeiro de 2009, no sentido de esse Douto Tribunal Superior dever considerar não padecer de
nulidade, com fundamento em omissão de pronúncia nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do
CPC, a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.
Em consequência, e atento o disposto nos artigos 286.º do CC, 100.º da LGT, 173.º, n.º 1, do CPTA,
e 90.º-A, n.º 6, do CIRC, deverá esse Douto Tribunal pugnar pela declaração de nulidade consequente
da liquidação de juros compensatórios acima identificada nos termos do artigo 133.º, n.º 2, alínea i),
do CPA, tudo com as demais consequências legais.
2- A Fazenda Pública não respondeu.
3-Ainda a “Otis Elevadores L.da”, notificada do acórdão de fls. 386 e seguintes, vem requerer a
sua reforma quanto a custas judiciais, concluindo do seguinte modo:
i.) Não coube à Recorrente o impulso processual relativo à apresentação de pedido de aclaração
do Acórdão emitido a 21 de Janeiro de 2009, mas sim à Digna Representante da Fazenda Pública;
ii.) Na verdade, a Recorrente limitou-se, ao abrigo do princípio do contraditório previsto no
artigo 670.º, n.º 1, do CPC, a responder ao pedido de aclaração deduzido pela Digna Representante
da Fazenda Pública, do qual foi notificada;
iii.) Sendo certo que, no âmbito da sua resposta ao referido pedido de -aclaração, a Recorrente
tão-somente enfatizou ser a nulidade consequente da liquidação de juros compensatórios, prevista no
artigo 133.º, n.º 2, alínea i), do Código do Procedimento Administrativo, de conhecimento oficioso ao
abrigo do disposto no artigo 286.º do Código Civil.
3- A Fazenda Pública respondeu nos termos que constam de fls. 413 e seguintes e em que conclui
que “.. é obvio que a Recorrente foi justamente condenada, por que não só se excedeu no sentido que
pretendeu dar ao acórdão como pretendeu que a aclaração solicitada fosse denegada”
Com dispensa de vistos, cumpre decidir.
4. Pedido de reforma do acórdão de fls. 353 e seguintes:
A requerente fundamenta, em suma, o seu pedido de reforma no entendimento de que a liquidação dos juros compensatórios padeceria de nulidade e daí que se trataria de questão que se imporia ao
conhecimento deste Supremo Tribunal.
Acontece que a esse propósito no acórdão se entendeu de modo diverso ao afirmar-se que “… a
questão da liquidação dos juros compensatórios exorbita do objecto do presente recurso jurisdicional, já
que se trata de questão que não foi apreciada na sentença recorrida e não é de conhecimento oficioso”.
Significa isto que a requerente discorda do julgamento feito no acórdão a respeito da natureza
dos vícios de que padeceria a liquidação dos juros compensatórios em causa, o qual teve, como não
poderia deixar de ter, reflexos a nível da aplicação do regime constante dos artigos 660.º, n.º 2 e 668,
n.º 1, alínea d) do CPC, sem que daí decorra qualquer lapso manifesto na determinação das normas
aplicáveis (cfr. artigo 669.º n.º 2, alínea c) do CPC), ao invés do que defende a requerente.
Como assim, a pretensão do conhecimento da questão da legalidade da liquidação dos juros
compensatórios não obtém respaldo na lei de processo e redundaria inelutavelmente na violação do
princípio segundo o qual “proferida a sentença, fica imediatamente esgotado o poder do juiz quanto
à matéria da causa”-artigo 666.º n.º 1 do CPC
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Será, assim, de indeferir o pedido de reforma do acórdão de fls 353 e seguintes.
5 Pedido de reforma quanto a custas judiciais do acórdão de fls. 386 e seguinte:
Nos termos dos n.ºs 1 e 2 o artigo 446.º do CPC a decisão que julgue a acção ou algum dos seus
incidente ou recursos condenará em custas a parte que a elas houver dado causa, entendendo-se como
tendo dado causa às custas do processo a parte vencida.
Ora, na situação em preço, sendo certo que não coube à recorrente o impulso processual relativo
à apresentação do pedido de aclaração, a verdade é que na sua resposta não se limitou a um mero
exercício do contraditório em face da pretensão formulada pela requerente Fazenda Nacional, antes
aproveitou o ensejo proporcionado para, de forma anómala, nessa peça processual de resposta formular
uma pretensão no sentido da decisão da aclaração “pugnar pela nulidade…, dos juros compensatórios
e judicialmente impugnados”, o que não veio a ser objecto de conhecimento já que tal interferiria com
o princípio segundo o qual proferido o acórdão fica imediatamente esgotado o poder do tribunal quanto
à matéria da causa (cfr. acórdão a fls. 387).
Sendo assim, ao formular uma pretensão que não obteve acolhimento no acórdão, a recorrente não
pode deixar de ser considerada como parte vencida e, como tal, tributada nas custas do processo.
Termos em que se acorda indeferir o pedidos de reforma do acórdão de fls 353 e seguintes e quanto
a custas do acórdão de fls. 386 e seguinte.
Custas a cargo da requerente, fixando-se a taxa de justiça em cinco unidades de conta.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio
Barbosa.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Derrogação do sigilo bancário. Previsão legal. Fundamentação.
Sumário:
I — Quando 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 riqueza evidenciadas pelo sujeito passivo,
nos termos do artigo 89.º-A da LGT, a AT tem o poder de aceder a todos os seus
documentos bancários, nas situações de recusa da sua exibição ou de autorização
para a sua consulta (alínea b) do n.º 3 do artigo 63.º-B da LGT, na redacção dada
pela Lei 55-B/2004, de 30/12, actual alínea c) do n.º 1 do mesmo preceito legal,
na redacção dada pela Lei 64-A/2008, de 31/12).
II — As decisões da AT de acesso a informações e documentos bancários referidas no
artigo 63.º-B da LGT devem ser fundamentadas com expressa menção dos motivos
concretos que as justificam, podendo essa fundamentação consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações
ou propostas, incluindo os que integram o relatório da fiscalização tributária.
III — A possibilidade de derrogação do sigilo bancário, em tais situações, tem de ser
ponderada à luz de um critério de proporcionalidade, adequação e necessidade,
verificando-se este quando a AT não tenha à sua disposição outras formas de
aceder à informação pretendida.
Processo n.º 834/09-30.
Recorrente: José Armando Ramos Barros Lima.
Recorrido: Director Geral dos Impostos.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – José Armando Ramos Barros Lima, com os sinais dos autos, não se conformando com a
decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que julgou improcedente o recurso por si interposto do despacho do Director Geral dos Impostos de 8/4/2009 que autorizou o acesso às suas contas e documentos
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bancários, relativamente aos anos de 2005 e 2006, dela vem recorrer para este Tribunal, formulando
as seguintes conclusões:
A) O presente recurso tem por objecto a reapreciação da matéria de direito no que diz respeito à
decisão de improcedência da alegada falta de previsão legal para a autorização do Director Geral dos
Impostos na derrogação do sigilo bancário referente a operações e movimentos bancários de 2005 e
2006 e da decisão de julgar improcedente a alegada falta de fundamentação do despacho que ordenou
o acesso às contas bancárias do aqui recorrente.
B) A autorização do Sr. Director Geral dos Impostos de derrogação do sigilo bancário referente
a operações e movimentos bancários de 2005 e 2006 não tem qualquer previsão legal que o permita,
violando o referido despacho o disposto nos artigos 8.º, n.º 2, alínea e), 11.º, n.º 4, 12.º, n.º 1, 63.º-B,
n.º 1 e n.º 9 da LGT.
C) Os pressupostos legais legitimadores da derrogação do sigilo bancário inserem-se no âmbito
do direito substantivo, o qual dado não estar determinada a sua aplicação retroactiva implica que as
respectivas alterações legais só sejam atendíveis na análise de situações ocorridas depois do início das
respectivas vigências.
D) Com referência aos anos de 2005 e 2006 releva, desde logo, o disposto no art.º 63.º-B da LGT
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, e que aqui importa considerar,
a previsão legal ora invocada – alínea c) – não tinha existência jurídica nos termos e para os efeitos
pretendidos – n.º 1 do art.º 63.º-B.
E) Na sentença proferida foi considerado que o texto legal “quando se verificar a situação prevista
na alínea f) do artigo 87.º ou 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 riqueza evidenciadas pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 89.º-A”, quer na
redacção actual quer na redacção introduzida pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, se mantinha
inalterado, mudando apenas a sua posição no artigo.
F) Não obstante o texto legal ser o mesmo, o âmbito de aplicação é diferente.
G) Tal disposição na redacção anterior apenas estava prevista nos casos em que a Administração
Fiscal pretendia aceder “a todos os documentos bancários, excepto às informações prestadas para
justificar o recurso ao crédito, nas situações de recusa de exibição daqueles documentos ou de autorização para a sua consulta” – alínea b) do n.º 3 do art.º 63.º-B.
H) Para o âmbito de aplicação agora pretendido, isto é, para “aceder a todas as informações ou
documentos bancários sem dependência do consentimento do titular dos rendimentos protegidos”
– n.º 1 do art.º 63.º-B (vigente) e n.º 3 do art.º 63.º-B (anterior), tal texto legal, para os factos em objecto
– 2005, 2006 – não tinha previsão legal.
I) Considera o recorrente desnecessária e inoperante a derrogação do sigilo bancário, não se encontrando preenchidos os requisitos do art.º 63.º-B da LGT.
J) Não obstante os factos expostos no referido recurso, os mesmos não foram apreciados pelo
Exmo. Juiz, o qual, salvo devido respeito, se limitou a considerar observado o art.º 77.º da LGT, sem
qualquer pronúncia quanto à legalidade da actuação da Administração Fiscal na derrogação do sigilo
bancário sobre o recorrente.
K) Estão em causa factos constitutivos do direito de agir, cuja existência é alegada pela AF e como
tal, demandada pelo princípio da legalidade administrativa, compete-lhe o ónus de alegação e prova de
que se verificam todos os factos que integram o fundamento previsto na lei para que possa derrogar o
sigilo bancário – artigos 74.º da LGT, 342.º do CC e 266.º, n.º 2 da CRP.
L) Como tal, não basta à AF invocar os pressupostos jurídicos para a derrogação do sigilo bancário,
mas antes enunciar e demonstrar elementos factuais, justificativos e persuasivos, nomeadamente, da
necessidade de avaliação indirecta.
M) Em espírito de colaboração, o recorrente a fim de justificar o alegado diferencial entre o valor
dos suprimentos e dos rendimentos declarados exibiu toda a documentação dos rendimentos não sujeitos
a englobamento, nomeadamente a exibição das apólices de aplicação de capital em rendimento fixo.
N) Assim como a existência de rendimentos e outras receitas auferidos desde 2002 suficientes
para a realização dos suprimentos verificados nos anos de 2005 e 2006, deixando ainda um rendimento
disponível de € 670.799,67, que representa um rendimento médio anual disponível de € 134.159,97
para o seu consumo pessoal.
O) Os documentos contabilísticos de tais factos estão ao dispor e no poder da AF para efeitos de
análise e aferir da real capacidade contributiva do recorrente.
P) Da fundamentação apresentada apenas se percepciona o juízo meramente subjectivo da necessidade de levantamento do segredo bancário, traduzido na consideração de que os documentos e
elementos prestados pelo recorrente não são suficientes para justificar os suprimentos efectuados.
Contra-alegando, veio o Director Geral dos Impostos dizer que:
I. O recorrente José Armando Ramos Barros Lima foi sujeito a acção inspectiva, relativamente
aos anos de 2005 e 2006, visando o apuramento da origem das manifestações de fortuna por aquele
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evidenciadas ao efectuar suprimentos nos montantes anuais de € 870.350,00 e € 1.124.846,91, respectivamente.
II. Nem no decurso da acção inspectiva, nem posteriormente, perante estes autos, o recorrente
logrou demonstrar a origem das fontes de rendimento, ónus que lhe pertencia, de acordo com o preceituado no n.º 3 do artigo 89.º-A da LGT.
III. Foi solicitado ao recorrente o acesso às suas contas bancárias, relativamente aos anos de 2005
e 2006, o que foi expressamente recusado.
IV. O artigo 63.º-B da LGT reconhece, desde 01 de Janeiro de 2005, a possibilidade de a AT aceder
à documentação bancária existente em território nacional, nos casos em que os rendimentos declarados em sede de IRS se afastem significativamente, para menos, sem razão justificada, dos padrões de
rendimento que razoavelmente possam permitir as manifestações de riqueza evidenciadas pelo sujeito
passivo, nos termos do artigo 89.º-A da LGT.
V. Porque verificados os condicionalismos constantes da alínea b) do n.º 3 do artigo 63.º-B da LGT
(redacção vigente à data dos factos – 2005 e 2006) foi proferida decisão pela entidade aqui recorrida de
autorizar o acesso directo a todas as contas e documentos bancários titulados pelo recorrente.
VI. Porque à data da prolação da decisão da entidade recorrida o fundamento que sustentou a
sua decisão se encontrava vertido já não na alínea b) do n.º 3, mas sim na alínea c) do n.º 1, ambos do
artigo 63.º-B da LGT, foi esta a alínea invocada na decisão.
VII. Sendo certo que em 2005 e 2006 não existia alínea c) do n.º 1 do artigo 63.º-B, a verdade é
que a possibilidade de derrogação de sigilo bancário com fundamento na verificação dos pressupostos
mencionados no artigo 89.º-A tinha já consagração legal na alínea b) do n.º 3 do mesmo artigo 63.º-B.
VIII. Como tal, é inteiramente falsa a invocação de falta de previsão legal para a prolação da
decisão recorrida.
IX. Como descabida é também a pretensa falta de fundamentação invocada pelo recorrente, pois
que, da análise da decisão recorrida, bem como da informação dos serviços de Inspecção Tributária
da Direcção de Finanças de Braga, resulta claramente demonstrado o iter cognitivo que conduziu à
prolação da decisão, bem como os pressupostos da mesma.
X. Assim, e como reconhecido pelo tribunal a quo, a decisão recorrida remete para a informação
previamente elaborada, a qual foi notificada ao recorrente, e contém em si a demonstração expressa,
clara, congruente e suficiente dos pressupostos que legitimam a decisão recorrida.
XI. Pretender, como pretende o recorrente, sustentar o insustentável – a inexistência de previsão
legal – e defender o indefensável – a pretensa falta de fundamentação da decisão – apenas pode ser
interpretado como um expediente destinado a evitar a realização da justiça e a descoberta da verdade
material.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste STA emite parecer no sentido de que o recurso merece
provimento.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1. Em 2.04.09 o Director de Finanças Adjunto da Direcção de Finanças de Braga proferiu o seguinte despacho: “Assunto: Procedimento de levantamento do segredo bancário do sujeito passivo José
Armando Ramos Barros Lima (NIF 162.013.032) – Mostrando-se verificado os condicionalismos
previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 63.º-B da Lei geral Tributária, remeta-se a presente informação
ao Gabinete do Exmo. Sr. Director Geral dos Impostos, para os fins previstos no n.º 4 do referido normativo, autorizando o acesso às informações e documentos bancários de que são titulares os sujeitos
passivos - antes identificado” – cfr. fls. 8 dos autos e apenso.
2. Da informação a que se reporta o despacho referido em 1. consta:
“I- Derrogação do dever de sigilo bancário, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 63.º-B
da Lei Geral Tributária – Manifestações de fortuna, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 89.º da
Lei Geral Tributária – suprimentos efectuados pelos sócios à sociedade.
No decurso de uma acção de inspecção com vista a verificar as entradas em dinheiro, sob a forma
de suprimentos, pelos sócios da sociedade Paragon – Comércio de Vestuário e Calçado, Lda., apurou-se
que parte foram efectuadas pelo sócio José Armando Ramos Lima, NIF 152013032, (…).
No decurso da acção apurou-se que o sujeito passivo José Armando Ramos Barros Lima além
de ser sócio da sociedade Paragon era também sócio em outras empresas e nas quais teria também
efectuado entradas em dinheiro, sob a forma de suprimentos.
Para apuramento dos factos, relativos à situação declarativa do sujeito passivo, acima designado,
foram emitidas, pelos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Braga, duas ordens
de serviço, n.º O1200900289 e O1200900290, respectivamente, para os anos de 2005 e 2006, no âmbito
de apuramento de manifestações de fortuna previstas no artigo 69.º-A da Lei Geral Tributária.
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II- Factos relevantes no âmbito da acção
Contabilizando os valores dos suprimentos realizados nas várias sociedades pelo sujeito passivo José
Armando Barros Lima os rendimentos declarados, para efeitos de tributação em sede do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), nos exercícios de 2005 e 2006, apurou-se o seguinte:
- os suprimentos realizados nas várias empresas em cada ano foram de valor superior a €
50.000,00;
- os rendimentos declarados, para efeitos de tributação em IRS, eram inferiores em 50% ao valor
efectuado em suprimentos.
No sentido de justificar outras fontes de rendimento, o sujeito passivo exibiu documentação de
rendimentos não sujeitos a englobamento, para efeitos de tributação, conforme valores que abaixo se
discriminam:
(…)
III- Apreciação dos factos
Analisando os valores discriminados no quadro anterior, verificamos que os rendimentos obtidos
durante os anos de 2005 e 2006 não se enquadram no rendimento padrão previsto no artigo 89.º-A da
Lei Geral Tributária.
Confrontado o sujeito passivo com a situação – rendimento padrão inferior em 50% dos valores
dos suprimentos efectuados, exibiu quatro apólices de aplicação de capital em rendimento fixo, no
valor total de € 616.467,52 (…).
No sentido de esclarecer de forma clara toda a situação contributiva, entendeu-se propor ao sujeito passivo José Armando Ramos Barros Lima autorizar o acesso a todas as suas contas bancárias
dos anos de 2005 e 2006.
Conforme Auto de Declarações, elaborado aos vinte e cinco dias do mês de Março de 2009 e que
se anexa à presente informação, afirmou José Armando Ramos Barros Lima “não estar disponível para
exibir todas as suas contas bancárias”.
IV- Conclusão/Proposta
Muito embora o sujeito passivo tenha demonstrado outras possíveis fontes de rendimento para
além dos declarados, para efeitos de tributação em IRS, estes não foram suficientes para justificar os
suprimentos efectuados nas várias empresas em que é sócio, nos anos de 2005 e 2006.
Assim entende-se, que não havendo outra forma da procura da verdade material, propõe-se que
seja solicitado junto de Sua Ex.ª o Sr. Director Geral dos Impostos a derrogação do dever de sigilo
bancário ao abrigo do n.º 1 do artigo 63.º-B da Lei Geral Tributária” – cfr. informação a fls. 9 ss dos
autos e apenso, que se dá por integralmente reproduzida.
3. Face a tal informação. Em 8.04.2009, o Senhor Director Geral dos Impostos exarou o seguinte
despacho:
“1. Nos termos e com os fundamentos constantes da presente Informação do Serviço de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Braga, bem com os pareceres e despachos nela exarados,
verificando-se os condicionalismos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 63.º-B da Lei Geral Tributária, ao abrigo da competência que me é atribuída pelo n.º 4 do citado normativo, autorizo que
funcionários da Inspecção Tributária, devidamente credenciados, possam aceder directamente a todas
as contas e documentos bancários existentes nas instituições bancárias, em sociedades financeiras ou
instituições de crédito portuguesas de que seja titular o sujeito passivo José Armando Ramos Barros
Lima, com o NIF 152013032, relativamente aos anos de 2005 e 2006.
2. Devolva-se o processo à Direcção de Finanças de Braga para efeitos do prosseguimento do
procedimento de levantamento do segredo bancário.” – cfr. fls. 7 dos autos em apenso.
4. Tal despacho foi notificado ao recorrente por carta datada de 30.04.2009, nos termos do ofício
de fls. 6 ss dos autos, que se dá por integralmente reproduzido.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Mmo. Juiz do TAF de Braga
que julgou improcedente o recurso interposto pelo ora recorrente do despacho do DGI que autorizou o
acesso às suas contas e documentos bancários referentes aos anos de 2005 e 2006.
Pretende o recorrente se reaprecie o julgamento feito pelo Mmo. Juiz “a quo” quanto aos dois
fundamentos invocados naquele recurso: falta de previsão legal para a autorização do DGI na derrogação
do sigilo bancário referente a operações e movimentos bancários de 2005 e 2006 e falta de fundamentação do despacho que ordenou o acesso às contas bancárias do ora recorrente.
Quanto à falta de previsão legal, alega o recorrente que a alínea c) do n.º 1 do artigo 63.º-B da
LGT, em que se estriba o despacho recorrido, não tinha ainda existência jurídica nos citados anos de
2005 e 2006.
Vejamos. É certo que o despacho recorrido, ainda que apoiado em informação que constata se
mostrarem verificados os condicionalismos previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 63.º-B da LGT,
em vigor à data a que reportam os factos aqui em causa, é proferido já quando tais condicionalismos
se encontram previstos agora na alínea c) do n.º 1 do citado artigo 63.º-B da LGT (redacção dada
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pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro) e daí que se compreenda a referência feita a tal alínea no
despacho.
Todavia, não é correcto afirmar-se que a autorização de derrogação do sigilo bancária referente a
operações e movimentos bancários de 2005 e 2006 não tem qualquer previsão legal que a permita.
Com idêntica redacção à actual alínea c) do n.º 1 do artigo 63.º-B da LGT, vigorava, então, a
alínea b) do n.º 3 do mesmo preceito legal, na redacção introduzida pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de
Dezembro.
A qual tinha, contrariamente ao alegado, também o mesmo âmbito, ou seja, quando os rendimentos
declarados em sede de IRS se afastassem, para menos, sem razão justificada, dos padrões de rendimento
que razoavelmente pudessem permitir as manifestações de riqueza evidenciadas pelo sujeito passivo, nos
termos do artigo 89.º-A da LGT, sempre a AT tinha o poder de aceder a todos os documentos bancários
do sujeito passivo, ainda que este recusasse ou não autorizasse a sua consulta.
E foi, de resto, com base na verificação dos pressupostos previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 63.º-B da LGT, que foi proposto ao DGI autorizasse o acesso às contas e documentos bancários
do recorrente.
Improcede, desta forma, a alegação quanto a este fundamento.
Quanto à falta de fundamentação para a derrogação do sigilo bancário, alega o recorrente não
bastar à AF invocar os pressupostos jurídicos mas antes enunciar e demonstrar elementos factuais
justificativos da necessidade de recorrer àquele.
Ora, no caso em apreço, foi precisamente o que sucedeu.
Nem poderia ter sido de outra forma, pois, por força do que dispõe o n.º 4 do artigo 63.º-B da
LGT, as decisões da AT que determinem o acesso desta a informações e documentos bancários dos
contribuintes devem ser fundamentadas com expressa menção dos motivos que as justificam.
Mas a exigência dessa fundamentação em nada contende com a possibilidade da referida fundamentação poder consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres,
informações ou propostas, incluindo os que integrem relatórios de fiscalização tributária, desde que
sejam claramente identificados e acessíveis ao contribuinte (v., neste sentido, os acórdãos deste STA
de 3/10/2007 e de 9/1/2008, proferidos nos recursos n.ºs 630/07 e 1022/07, respectivamente).
Como resulta do probatório, o despacho recorrido remete para o teor da informação do Serviço de
Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Braga da qual constam concretamente identificados os
pressupostos de facto que legitimam a decisão de acesso às contas bancárias do recorrente (suprimentos
realizados em várias empresas em cada ano de valor superior a € 50.000,00 e rendimentos declarados
para efeitos de tributação em IRS, nos anos de 2005 e 2006, inferiores em 50% aos valores efectuados
em suprimentos), sendo que este teve deles perfeito conhecimento.
E, muito embora tenha avançado com outras possíveis fontes de rendimento para além dos declarados, o certo é que estes não foram suficientes para justificar os suprimentos efectuados nas várias
empresas em que é sócio nos anos de 2005 e 2006, pelo que não estando disponível para exibir as suas
contas bancárias, não vemos como de outra forma fosse possível aferir a real capacidade contributiva
do recorrente, uma vez que se limita a indicar a existência de rendimentos e a pôr à disposição dos
serviços de inspecção tributária os seus documentos contabilísticos quando, como já foi apurado pela
AT, tais elementos não são suficientes para justificar os suprimentos efectuados.
E, quando a AT não tiver à sua disposição outras formas de aceder à informação pretendida, a
derrogação do sigilo bancário está legitimada, desde que ponderada à luz de um critério de proporcionalidade, adequação e necessidade.
O despacho recorrido mostra-se, por isso, devidamente fundamentado, quer de facto quer de direito, não merecendo qualquer censura a sentença que, julgando improcedente o recurso apresentado
pelo recorrente, consequentemente o confirmou.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 16 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 16 de Setembro de 2009.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Nulidade processual.
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Sumário
I — Não ocorre nulidade de sentença por omissão de pronúncia se o conhecimento
das questões suscitadas por uma das partes ficou prejudicado por outra questão
(artigo 660.º, n.º 2 do CPC).
II — A omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva produz nulidade quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da
causa, tendo por efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que dele
dependam absolutamente, embora se devam sempre aproveitar as peças úteis
ao apuramento dos factos (artigos 98.º, n.º 3 do CPPT e n.º 2 do artigo 201.º do
CPC).
III — A omissão da junção da resposta apresentada pela FP aos autos, além de ter
afectado o princípio do contraditório, previsto no artigo 3.º, n.º 2 do CPC, teve
influência na decisão da causa, e com prejuízo para a FP, ora recorrente, pois
impossibilitou que a Mma. Juíza a quo se pronunciasse sobre as questões que em
tal peça eram suscitadas.
Processo n.º: 835/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Rui Joaquim Carreço Brasão e outra.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º 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 decisão da Mma. Juíza do TAF
de Beja que deferiu a reclamação deduzida por Rui Joaquim Carreço Brazão e Ana Cláudia Lopes Saúde,
residentes em Évora, e anulou o despacho do Director de Finanças de Évora que indeferiu o pedido de
pagamento em prestações por eles formulado no processo de execução fiscal n.º 0914200801053809,
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1) Vem o presente recurso interposto contra a sentença de 01.07.2009 proferida no âmbito do
processo de reclamação de actos do órgão de execução fiscal que correu seus termos junto do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Beja sob o n.º 65/09.0BEBJA;
2) Em devido tempo esta RFP enviou para o TAF de Beja a resposta à reclamação em causa nos
autos;
3) Na referida sentença a senhora Dr.ª Juíza a quo considerou erradamente que a Fazenda Pública
não contestou;
4) Com efeito, a sentença que constitui o objecto do presente recurso enferma de nulidade, por
total omissão de pronúncia;
5) Em face do alegado, é forçoso concluir que na douta sentença ora recorrida a senhora Juíza a
quo ao ter decidido como decidiu incorreu em erro de julgamento de direito, tendo consequentemente
violado o disposto nos artigos 123.º do CPPT e 660.º, n.º 2 do CPC;
6) A sentença recorrida padece assim de nulidade insanável nos termos dos artigos 125.º, n.º 1 do
CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC;
7) A nulidade invocada é de conhecimento oficioso.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece provimento.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
A) O processo de execução fiscal n.º 0914200801053809 foi autuado em 2008.07.04 no Serviço
de Finanças de Évora contra os reclamantes;
B) Tem por base:
a. Certidão de dívida n.º 2008/537373, emitida em 2008.07.03, que atesta que os executados são
devedores de IRS do ano 2002, no montante de € 189.901,52 e juros compensatórios no montante de
€ 29.213,79, com pagamento voluntário até 2007.05.09; mais atesta que são devidos juros moratórios
contados a partir de 2007.05.10;
C) Em 2008.08.05, o reclamante solicitou o pagamento da dívida em 36 prestações mensais,
oferecendo como garantia os suprimentos na sociedade Cunha & Brazão, Lda.;
D) Em sede de audição prévia, em 2008.09.15, os reclamantes requereram a reapreciação da
intenção manifestada e que seja aceite como boa a garantia inicialmente oferecida;
E) Por despacho de 2008.09.23 do Inspector Tributário Principal, por delegação do Director de
Finanças, foi indeferido o pedido de pagamento em prestações;
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F) Anteriormente, em 2007.06.21, os reclamantes apresentaram pedido de pagamento da dívida
em prestações, deferido por despacho de 2008.01.04, mas sujeito à prestação de garantia;
G) E, em 2008.05.27, solicitaram a alteração da garantia a prestar, pedido indeferido;
H) Em 2008.10.07, no Serviço de Finanças de Évora deu entrada a presente reclamação;
I) E, em 2008.10.08, foi efectuada a penhora do prédio urbano inscrito na matriz predial respectiva
da freguesia de Arraiolos sob o artigo 3694.º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Arraiolos
sob o n.º 1686 (auto de penhora a fls. 11 do processo de execução fiscal).
III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida na reclamação deduzida pelos ora
recorridos do despacho do Director de Finanças de Évora que lhe indeferiu o pedido de pagamento em
prestações da dívida exequenda.
Alega o recorrente que tal sentença enferma de nulidade, por omissão de pronúncia, porquanto não
conheceu, como devia, nenhuma das questões colocadas na resposta apresentada pela FP, consignando-se até na mesma que a FP não contestou, o que não corresponde à verdade.
Vejamos. A nulidade de sentença por omissão de pronúncia, prevista nos artigos 125.º, n.º 1 do
CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC, ocorre quando o tribunal deixe de se pronunciar sobre questões
sobre as quais se deveria ter pronunciado.
Esta nulidade está conexionada com os deveres de cognição do tribunal, previstos no artigo 660.º,
n.º 2 do CPC, 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, como de resto se admite no despacho de sustentação da Mma. Juíza “a quo”,
sucedeu que a contestação apresentada pela FP, apesar de ter sido enviada ao TAF de Beja, não foi junta
aos autos em devido tempo, conforme informação de fls. 238, e, por isso mesmo, não foi considerada
na sentença recorrida, na qual se consignou expressamente que a FP não apresentou contestação.
Ora, assim sendo, não se pode argumentar que tenha havido omissão de pronúncia já que a Mma.
Juíza “a quo” nunca se poderia pronunciar sobre questões que objectivamente se não encontravam
colocadas nos autos.
Todavia, é obvio que, não tendo sido oportunamente junta aos autos a resposta apresentada pela
FP, tal omissão consubstancia nulidade processual, nos termos do n.º 1 do artigo 201.º do CPC, o qual
estabelece que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, produzem nulidade
quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da
causa, isto é, quando dela resulte prejuízo para a relação jurídica contenciosa.
Sendo certo que é manifesto que a omissão da junção daquela peça processual aos autos, além
de ter afectado o princípio do contraditório, previsto no artigo 3.º, n.º 2 do CPC, teve influência na
decisão da causa, e com prejuízo para a FP, ora recorrente, pois impossibilitou que a Mma. Juíza se
pronunciasse sobre as questões que em tal peça eram suscitadas.
As nulidades dos actos têm por efeito, nos termos do n.º 3 do artigo 98.º do CPPT e do n.º 2 do
artigo 201.º do CPC, a anulação dos termos subsequentes do processo que dele dependam absolutamente,
embora se devam sempre aproveitar as peças úteis ao apuramento dos factos.
Daí que, neste caso, tendo-se verificado a alegada nulidade, se devam, por isso, anular todos os
actos processuais subsequentes ao despacho que ordenou a notificação do RFP para responder, nos
termos do n.º 2 do artigo 278.º do CPPT (fls. 114), incluindo a sentença recorrida, muito embora se
deva aproveitar a resposta da FP entretanto já junta aos autos.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso, ordenando-se, em consequência, a anulação de todos os
actos processuais subsequentes ao despacho que determinou a notificação do RFP para responder, nos
termos do n.º 2 do artigo 278.º do CPPT, aproveitando-se, todavia, a resposta entretanto incorporada
nos autos e respectivos documentos que da mesma fazem parte.
Sem custas.
Lisboa 16 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
IRC. Benefícios fiscais. Criação de emprego. Criação líquida de postos de trabalho.
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Sumário:
O incentivo à criação de emprego para jovens, previsto no artigo 48.º-A do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, na redacção introduzida pela Lei n.º 72/98, de 3 de Novembro (a que corresponde o artigo 17.º na redacção de 2001) só é atribuído quando
houver «criação líquida de postos de trabalho para trabalhadores admitidos por
contrato sem termo com idade não superior a 30 anos», o que pressupõe aumento
do número global de trabalhadores da empresa admitidos por contrato sem termo
com idade não superior a 30 anos em determinado exercício.
Processo n.º 248/09-30.
Recorrente: CASE – Concepção e Arquitectura Soluções Informáticas Estruturadas, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Case - Concepção e Arquitectura de Soluções Informáticas Estruturadas, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que
julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRC e
juros compensatórios, relativo ao exercício de 2002, dela vem interpor o presente recurso, formulando
as seguintes conclusões:
A. A Recorrente insurge-se contra a sentença que nega provimento à impugnação apresentada
contra a liquidação de IRC e juros compensatórios de 2002.
B. Segundo a decisão do Tribunal recorrido, o artigo 17º do EBF (actualmente correspondente
ao artigo 19º do EBF, mas na redacção vigente em 2002) não permite a majoração dos encargos com a
criação líquida de postos de trabalho pela entidade empregadora quando os trabalhadores tenham sido
contratados através de acordos de cessão de posição contratual.
C. Para o Tribunal a quo, o direito adquirido pelo cessionário através do referido acordo é o mesmo
que já pertencia ao anterior titular, pelo que não é legítimo ter por verificada a criação líquida de postos
trabalho referida pelo artigo 17º do EBF.
D. A Recorrente não pode concordar com a interpretação feita na sentença recorrida sobre a criação
líquida de postos de trabalho.
E. Muito embora o artigo 17º do EBF não contivesse uma definição do conceito, era pacificamente
aceite pela Administração Fiscal e pela jurisprudência que ele pressupunha um “aumento [líquido,
interpolação] do número global de trabalhadores da empresa num exercício fiscal” (Ac. do STA de 11
de Outubro de 2006, processo n.º 726/06).
F. Nem a lei, nem a doutrina, nem a jurisprudência conhecidas exigiam qualquer outro requisito
para o preenchimento do conceito legal de criação líquida de postos de trabalho.
G. Ora, em Direito do Trabalho a cessão da posição contratual é uma forma de contratar trabalhadores, isto é, é fonte de constituição de relações de trabalho.
H. À semelhança da transmissão de empresa ou estabelecimento, em que o adquirente também
assume a posição de empregador em contrato de trabalho anteriormente vigente (artigo 318º, n.º 1, do
Código do Trabalho).
I. E por oposição ao trabalho temporário e à cedência ocasional, em que o trabalhador não mantém
vínculo jurídico com aquele a quem presta trabalho (cfr respectivamente, Lei n.º 19/2007, de 22 de
Maio, e os artigos 326º, n.º 1 e 327º, n.º 5, do Código do Trabalho).
J. A sentença recorrida assim não entende porque confunde o conceito de vínculo, isto é, de contrato
de trabalho, com o conceito de posto, que é o que está em causa no artigo 17º do EBF.
K. Concluindo que se o vínculo é o mesmo, o posto é o mesmo.
L. Todavia, é óbvio que o facto de a cessão de posição contratual manter o vínculo laboral não significa que o cessionário não crie um posto de trabalho quando admite ao seu serviço um novo trabalhador.
M. Sobre o qual passa a exercer poderes típicos do empregador, como sejam o de direcção, fiscalização e disciplinar; em face do qual se constitui devedor de prestações laborais típicas, como seja pagar
a retribuição; e cujos encargos passa a assumir como custo para efeitos contabilísticos e fiscais.
N. Assim como é óbvio que as garantias prestadas pelo cedente sobre a contagem da antiguidade,
ou o direito de regresso a uma prestação efectiva de trabalho a seu favor, não impedem que o trabalhador
tenha ocupado um posto de trabalho no cessionário, e que este o tenha criado, a partir do momento em
que a cessão produz efeitos.
O. Conclui-se pois que, pela via da cessão de posição contratual, a Recorrente admitiu ao serviço
novos trabalhadores, em termos tais que, tendo-se verificado um aumento líquido do número de trabalhadores contratados por tempo indeterminado, se verificou a criação líquida de postos de trabalho.
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P. Por outro lado, se os mesmos factos que levaram ao presente litígio tivessem ocorrido em 2007,
a Recorrente não podia usufruir do beneficio fiscal sub judice porquanto o n.º 6 do actual artigo 19º do
EBF, introduzido pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, vem estabelecer que “o regime previsto
no n.º 1 só pode ser concedido uma vez em relação ao mesmo trabalhador, qualquer que seja a entidade
empregadora”.
Q. Isto porque, em primeiro lugar, nos termos do artigo 88º, alínea e), da Lei n.º 53-A/2006, a
redacção transcrita na conclusão anterior apenas se aplica aos períodos de tributação que se iniciem
após a entrada em vigor da referida lei (1 de Janeiro de 2007).
R. O que significa que a Administração Fiscal e o Tribunal a quo, ao pretenderam aplicar a redacção da norma retroactivamente, estão a violar o disposto no artigo 11º do EBF e a violar o princípio da
não retroactividade dos impostos, plasmado na Constituição.
S. E a violar, bem assim, o princípio da legalidade dos impostos (e dos benefícios fiscais), ao
negarem à Recorrente o beneficio através da exigência de requisitos cuja imposição teria de resultar
da lei, mas relativamente aos quais a lei era totalmente omissa.
T. Finalmente, o entendimento do Tribunal a quo levaria à conclusão de que, no caso sub judice,
seria a cedente que devia continuar a poder usufruir do benefício - o que carece de qualquer sentido
quando o trabalhador passou a ocupar posto de trabalho criado pela, e na, Recorrente.
U. A liquidação de juros compensatórios em crise é ilegal pois o atraso na liquidação de IRC em
crise nos autos deveu-se - como se deixou abundantemente demonstrado - a uma mui compreensível
divergência de interpretação da lei que não é susceptível de fundamentar um qualquer juízo de culpa, ainda
que de mera negligência, não se verificando, pois, a violação de qualquer dever objectivo de cuidado.
V. Diferente entendimento, resulta, na prática, na confissão de uma verdadeira presunção de
culpa pelo atraso na liquidação, o que não se admite porquanto, na ausência de lei expressa a admitir
essa presunção, é absolutamente desproporcionada e viola os mais elementares princípios do Estado
de Direito.
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- No âmbito de uma acção de fiscalização efectuada à empresa “Case- Concepção e Arquitectura
de Soluções Informáticas Estruturadas, S.A.” foram efectuadas correcções meramente aritméticas da
matéria colectável do exercício de 2002 e procedeu-se a liquidação adicional de IRC e de juros compensatórios para aquele ano, com o n.º 20078310002345, no valor de € 5.759,62 – cfr. “demonstração
de liquidação” de imposto de fls. 51 e 52 e “demonstração de compensação”, de fls. 50, e conclusões
da acção de inspecção, de fls. 63, do P.A. apenso.
2- As correcções constantes das “conclusões do relatório” mencionadas em 1, estão fundamentadas no Relatório elaborado pelos serviços de inspecção, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido e
do qual consta, designadamente, que “... o sujeito passivo deduziu... o valor de € 357.312,92 relativo a
benefícios fiscais... da análise efectuada verifica-se que vários colaboradores foram contratados através de acordos de cessação de posição contratual celebrados entre a Case ou a Edinfor e a Acebnet,
transferindo os trabalhadores de uma empresa para a outra... encontram-se estabelecidas cláusulas..,
que salvaguardam a antiguidade do trabalhador, bem como o regresso à primeira entidade patronal...
a transferência de trabalhadores de uma entidade para outra com a qual se encontra relacionada (artº
58º, n.º 4 do CIRC), através de um acordo de cessação de posição contratual não se pode considerar
criação líquida de postos de trabalho, na medida em que no conjunto das entidades relacionadas não
houve criação mas transferência de postos de trabalho. O acordo de cessação de posição contratual não
é um contrato sem termo. Não há verdadeira e total desvinculação do trabalhador em relação à primeira
entidade patronal...” - cfr. Relatório da I.T. de fls 60 a 77 do P.A. apenso aos autos.
3- Dá-se aqui por reproduzido o “Acordo de Cessão de Posição Contratual de Contrato de Trabalho” celebrado entre a sociedade cedente e a sociedade cessionária ora impugnante e um trabalhador
com contrato de trabalho sem prazo celebrado com a cedente, pela qual a cessionária adquire a posição
contratual naquele contrato de trabalho, sendo clausulado que cessando a prestação de trabalho por
qualquer facto, aquele trabalhador conserva o direito de regressar à cedente, excepto por cessação válida
do contrato de trabalho. - cfr. fls. 68 a 72, do P.A apenso aos autos.
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se os trabalhadores
inicialmente contratados a termo ou a termo incerto, com menos de 30 anos, relativamente aos quais os
respectivos contratos se converteram em contratos sem termo, devem ser considerados elegíveis para
efeitos do benefício fiscal a que se refere o art.º 17.º do EBF.
Tem sido jurisprudência pacífica e reiterada desta Secção do STA que o incentivo à criação de
emprego para jovens, previsto no art. 48.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na redacção introduzida pela Lei n.º 72/98, de 3 de Novembro (a que corresponde o art. 17.º na redacção de 2001) só
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é atribuído quando houver «criação líquida de postos de trabalho para trabalhadores admitidos por
contrato sem termo com idade não superior a 30 anos», o que pressupõe aumento do número global
de trabalhadores da empresa admitidos por contrato sem termo com idade não superior a 30 anos em
determinado exercício.
Jurisprudência esta com a qual concordámos e que não vemos motivo para alterar e que, por isso,
vamos aqui seguir de perto.
A este propósito, escreve-se no Acórdão de 11/10/06, in rec. n.º 723/06, que “a Lei n.º 72/98, de 3 de
Novembro, introduziu no Estatuto dos Benefícios Fiscais um art. 48.º-A, com a seguinte redacção:
Artigo 48.º-A
Criação de empregos para jovens
1 - Para efeitos do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), os encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho para trabalhadores admitidos por contrato sem termo
com idade não superior a 30 anos são levados a custo em valor correspondente a 150%.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o montante máximo dos encargos mensais, por
posto de trabalho, é de 14 vezes o ordenado mínimo nacional.
3 - A majoração referida no n.º 1 terá lugar durante um período de cinco anos a contar da vigência
do contrato de trabalho.
A Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril, alterou este n.º 3, dando-lhe a seguinte redacção:
3 - A majoração referida no n.º 1 terá lugar num período de cinco anos a contar do início da vigência do contrato de trabalho.
Com a renumeração operada pela Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, este artigo passou a ser o
art. 17.º do E.B.F.
Está em causa, no presente recurso jurisdicional, a interpretação da expressão «criação líquida e
postos de trabalho» …
…De harmonia com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do art. 11.º da LGT, «na determinação do sentido
das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as mesmas se aplicam, são observadas as regras
e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis» e «sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo
sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer directamente da lei».
O conceito de «criação líquida de postos de trabalho» não é próprio de qualquer ramo do direito
e, por isso, não se pode aplicar-se em matéria fiscal, ao abrigo do n.º 2 daquele art. 11.º, a definição de
tal conceito dada noutro diploma, para efeitos não fiscais, pelo mero facto de aí ser fornecida.
Assim, a expressão «criação líquida de postos de trabalho para trabalhadores admitidos por
contrato sem termo com idade não superior a 30 anos» tem de ser interpretada, por força do disposto
no n.º 1 daquele art. 11.º, à luz dos critérios gerais de interpretação das leis, enunciados no art. 9.º do
Código Civil.
Entre os elementos interpretativos a ter em conta na interpretação, incluem-se a consideração da unidade do sistema jurídico e das circunstâncias em que a lei foi elaborada, referidos no n.º 1 daquele art. 9.º.
O princípio da unidade do sistema jurídico reclama a consagração legislativa de soluções coerentes e a consideração das circunstâncias em que a lei foi elaborada impõe que se atenda à evolução
legislativa que antecedeu a norma interpretanda.
O referido art. 48.º-A criou incentivo à criação de emprego para jovens, pelo que deverá ter-se em
conta a política legislativa de incentivos com esse fim, que vinha sendo seguida.
O Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 34/96, de 18 de Abril…, elucida a evolução legislativa que foi
seguida em matéria de incentivos à «criação de emprego para jovens» (expressão utilizada na epígrafe
do referido art. 48.º-A).
Refere-se nesse Preâmbulo o seguinte:
O Decreto-Lei n.º 445/80, de 4 de Outubro (lei quadro da política de emprego), estabelece,
como uma das orientações fundamentais das medidas activas de emprego, que os apoios financeiros
contemplem apenas a criação líquida de postos de trabalho, resultante da realização de um projecto de
investimento gerador de novos empregos.
O Decreto-Lei n.º 89/95, de 6 de Maio, que instituiu um regime específico de incentivos à contratação de jovens à procura de primeiro emprego e de desempregados de longa duração, veio alterar, em
desconformidade com aquele princípio fundamental, toda a prática seguida no que concerne à concessão
de incentivos à contratação, assente no requisito essencial da criação líquida de emprego.
Essa alteração traduziu-se num desvirtuamento dos objectivos da política de emprego. Com
efeito, o Decreto-Lei n.º 89/95, ao desligar a criação líquida de postos de trabalho da existência de um
projecto de investimento e ao não exigir a criação de novos postos de trabalho, mas apenas a admissão
de trabalhadores, conduziu, em muitas situações concretas, não à redução efectiva do desemprego,
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mas apenas à substituição, porventura até fictícia, de trabalhadores afastados antes da apresentação das
candidaturas ao apoio financeiro oferecido pela lei.
Daí a ineficiência do sistema, envolvendo desperdícios financeiros avultados e consequências
significativas na promoção da precariedade do emprego.
Mostra-se assim indispensável fazer cessar a vigência do regime desses apoios financeiros, constante do Decreto-Lei n.º 89/95.
Tendo, no entanto, em conta que os jovens candidatos ao primeiro emprego e os desempregados
de longa duração são grupos específicos da sociedade particularmente afectados pelo desemprego e com
maiores dificuldades de inserção ou reinserção na vida activa, por razões de idade, inexperiência ou
falta de qualificação, impõe-se a instituição, em moldes eficientes, de uma medida activa de emprego
a favor desses grupos, desde que a contratação pelas empresas se insira num projecto de investimento
gerador de novos postos de trabalho. O presente diploma tem o objectivo de regular os apoios financeiros à contratação de candidatos ao emprego pertencentes aos referidos grupos, sob a condição de
que, com ela, se esteja realmente a criar novos postos de trabalho.
Concretizando o desígnio legislativo anunciado neste Preâmbulo, o art. 7.º deste Decreto-Lei
n.º 34/96 veio esclarecer
Artigo 7.º
Criação líquida de postos de trabalho
1 - Considera-se criação líquida de postos de trabalho o aumento efectivo do número de trabalhadores vinculados à entidade empregadora mediante contrato sem termo, resultante, designadamente,
de um novo projecto de investimento.
2 - A aferição da criação de postos de trabalho faz-se tendo em conta o número global de trabalhadores ao serviço da entidade empregadora, independentemente da natureza do vínculo contratual,
no mês de Janeiro do ano civil anterior e no mês precedente ao da apresentação da candidatura.
Por este n.º 2 vê-se, assim, que o legislador do Decreto-Lei n.º 34/96 entendeu só ser de conceder incentivos quando aumentou o número global de trabalhadores (contratados a prazo ou por tempo
indeterminado e qualquer que seja a sua idade) entre o mês de Janeiro do ano civil anterior e o mês
precedente ao da apresentação da candidatura.
Por outro lado, como se declara no referido Preâmbulo, quis afastar o regime de «criação líquida
de emprego» que foi adoptado no Decreto-Lei n.º 89/95, em que os incentivos eram concedidos quando
«a admissão de trabalhadores com contrato sem termo que exceda, em percentagem igual ou superior
a 10%, o número de trabalhadores em igual condição existentes no quadro de pessoal da empresa no
último mês do ano imediatamente anterior» (art. 17.º, n.º 2, deste diploma), independentemente de ter
ou não aumentado, no mesmo período, o número global de trabalhadores da empresa.
Perante esta evolução legislativa e do juízo legislativo expressamente formulado no Preâmbulo do
Decreto-Lei n.º 34/96 sobre a inconveniência da solução adaptada no Decreto-Lei n.º 89/95, o conceito
de «criação líquida de postos de trabalho» utilizado no art. 48.º-A do E.B.F. surge com evidência como
sendo semelhante ao utilizado naquele primeiro diploma e não ao usado no segundo.
Na verdade, desde logo, o teor literal da expressão «criação líquida de postos de trabalho» utilizada
no art. 48.º-A é exactamente o mesmo que tinha sido utilizado no Decreto-Lei n.º 34/96, e é diferente
do utilizado no Decreto-Lei n.º 89/95, que foi «criação líquida de emprego». A utilização da expressão
utilizada no Decreto-Lei n.º 34/86, em vez da utilizada no Decreto-Lei n.º 89/95 inculca que se pretendeu, em matéria de incentivos fiscais, aplicar um regime semelhante ao adoptado para os incentivos
financeiros, designadamente num ponto em que ele divergiu deliberadamente do regime do Decreto-Lei
n.º 89/95 que foi, como se refere no citado preâmbulo daquele diploma, o de este «não exigir a criação
de novos postos de trabalho, mas apenas a admissão de trabalhadores».
Por outro lado, seria incongruente que, depois de o legislador ter chegado à conclusão de que
era inapropriado o regime de incentivos fiscais previsto no Decreto-Lei n.º 89/95, por dar relevo à
admissão de trabalhadores com contrato sem termo independentemente do aumento global do número
de trabalhadores ao serviço da empresa, viesse a consagrá-lo em matéria de incentivos fiscais, quando
se está perante matéria com manifesta afinidade.
Por isso, apontando o teor literal do art. 48.º-A no sentido de se ter pretendido adoptar um regime
idêntico ao previsto no Decreto-Lei n.º 34/96, quanto ao conceito de «criação líquida de postos de trabalho» e sendo a adopção de um regime semelhante, no que concerne aos pressupostos da concessão
de incentivos, o único regime que assegura a coerência valorativa do sistema jurídico, postulada pelo
princípio da unidade do sistema jurídico, tem de se concluir, como se concluiu na sentença recorrida,
que apenas quando houver aumento do número global de trabalhadores da empresa num exercício fiscal
há lugar à aplicação do benefício fiscal nele previsto”.
Também no sentido de que a lei, ao prever a ““criação líquida de postos de trabalho para trabalhadores admitidos por contrato sem termo”, induz determinantemente a interpretação de que o benefício
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fiscal do artigo 17.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, de majoração de custos, suportados com os
trabalhadores admitidos, dedutíveis ao lucro tributável em IRC, obedece à condição sine qua non de
um aumento efectivo do número de trabalhadores jovens admitidos ao serviço da entidade empregadora no respectivo período, o que quer dizer que só haverá aquele benefício fiscal no exercício em
que houver um real aumento do número global de trabalhadores jovens admitidos na empresa (para o
que evidentemente não concorre, por si só, a simples transmutação em “definitivos” de trabalhadores
provisórios)”, pode ver-se o Acórdão desta Secção do STA de 25/2/09, in rec. n.º 916/08, citado pelo
Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer.
“Efectivamente, a conversão de contratos de trabalho a termo em contratos sem termo concretiza
tão-somente uma alteração do estatuto jurídico dos trabalhadores, não criando, logo por definição,
novos postos de trabalho, por consequência não operando a criação, líquida ou ilíquida, de quaisquer
postos de trabalho.
Portanto: o conceito legal de criação líquida de postos de trabalho, aplicável à situação presente,
corresponde à diferença positiva, em determinado exercício, entre o número de contratações efectuadas,
de trabalhadores com idade não superior a 30 anos, e o número de saídas de trabalhadores da mesma
faixa etária, fazendo-se a aferição dessa diferença no final de cada exercício”.
4 – Por outro lado e pelo que acima fica exposto, é evidente que, ao contrário do que vem alegado
pela recorrente, não há, assim, violação do princípio da não retroactividade dos impostos, uma vez que
na sentença recorrida nenhuma alusão ou aplicação é feita ao artº 19º, n.º 6 do EBF, na redacção que
lhe foi introduzida pela Lei n.º 53-A/06 de 29/12, tal como vem alegado pela recorrente.
E muito menos do princípio da legalidade dos impostos.
Acresce que a liquidação de juros compensatórios não é ilegal, uma vez que e como bem se anota
na sentença recorrida, “atento a liquidação do imposto em resultado da referida majoração dos custos
efectuada pela impugnante sem suporte legal, tal determinou um retardamento do apuramento do imposto devido, pelo que são devidos juros compensatórios por motivo imputável à impugnante, já que
o erro de direito também fundamenta o seu processamento…”.
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso
e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão de Pinho.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Imposto sucessório. Quota social. Valor.
Sumário:
I — O valor de quota de sociedade comercial transmitida por herança é determinado
pelo último balanço aprovado à data do óbito, sendo seu pressuposto que tenha
sido elaborado de acordo com as regras contabilísticas legalmente estabelecidas
(artigo 20.º,§ 3.º, regra 3.º, do CIMSISD).
II — A correcção do balanço a que se referem a regra 4.ª do mesmo parágrafo e artigo 77.º do mesmo diploma legal só é admissível quando o balanço se mostre
elaborado em desconformidade com as regras legais e contabilísticas vigentes à
data da sua elaboração.
Processo n.º 261/09-30.
Recorrente: Pedro João Magalhães Ferreira e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Pedro João Magalhães Ferreira e António Alfredo Magalhães Ermida, com os demais sinais
dos autos, inconformados com a sentença do Tribunal Fiscal Administrativo de Mirandela, que julgou
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improcedente a impugnação judicial deduzida contra as liquidações de imposto sobre sucessões e doações, no montante de 3.078.315$00, dela interpuseram recurso para o Tribunal Central Administrativo
Norte, tendo formulando as seguintes conclusões:
A) A douta sentença é nula por omissão de pronúncia, nos termos do art. 668º, nº1, alínea d),
do Código de Processo Civil, porquanto é de todo omissa quanto ao fundamento alegado na petição
da impugnação da inexistência de facto tributário conexa com os valores presumidos nos termos do
art. 26.º do CIMSISD.
B) Em todo o caso, a douta sentença deveria ter dado como provada a inexistência de outros bens
móveis na herança para além dos relacionados e do saldo da conta bancária de 2.372$00.
C) A douta sentença interpretou e aplicou erradamente o preceituado no art. 77º, § 2º, do CIMSISD
bem como o art. 20º, § 3º, regra 4., ao não julgar procedente a impugnação por virtude da consideração
para base do imposto liquidado dos valores “corrigidos” pela DGCI com invocação daquele preceito
legal.
D) O § 2.º do art. 77º do CIMSISD só permite a correcção (e não a reavaliação) dos valores activos ou passivos quando o balanço se mostre elaborado em desconformidade com as regras legais e
contabilísticas vigentes à data da sua elaboração”.
E) A douta sentença incorreu em erro de julgamento sobre a suscitada questão da inconstitucionalidade da norma do § 2.º do art. 77º do CIMSISD por violação do princípio da legalidade tributária.
F) A douta sentença sob recurso, ao interpretar e aplicar a norma do § 2.º do artº 77.º do CIMSISD com o sentido nela fixado aplicou norma inconstitucional por violação do indicado princípio da
legalidade tributária.
2 – A Fazenda Publica não contra-alegou.
3- No Tribunal Central Administrativo Norte, por acórdão de fls. 270 e seguintes, ponderando
que o M.mo Juiz do Tribunal “a quo”, por decisão de fls. 256/257, suprira a nulidade que havia sido
arguida, perante a qual os recorrentes não reagiram, concluiu-se que “as questões em debate no recurso
se restringem àquelas que se mostram vertidas nas conclusões C) e seguintes, cuja apreciação se resolve
mediante actividade de aplicação e interpretação dos preceitos jurídicos invocados”, e daí que se tenha
declarado “…incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso e competente,
para o efeito, a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.”
4 – O Exmº Ministério Publico emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto: Interpretação a dar ao preceituado nos artigos 20º, § 3.º, regra 4 e artigo 77.º, § 2º, ambos
do CIMSISD e verificar se esta última norma está ferida de inconstitucionalidade.
FUNDAMENTA ÇÃO
Conclui o recorrente nas suas alegações que a sentença recorrida, ao não julgar procedente a
impugnação, aceitando como correcta para base do imposto liquidado os valores corrigidos pelos
serviços tributários, fez errada aplicação e interpretação do disposto nos artigos 20.º, §3 regra 4 e 77º,
§2 do CIMSISD.
O que aqui está em causa é o processo para determinar o valor de quotas sociais transmitidas por
herança e a amplitude dos poderes dos serviços da DGCI, para corrigir esses valores.
É pacífico que o valor das quotas sociais para este efeito se determina pelo último balanço, nos
termos das regras 3 e 4 do §3 do artigo 20.º do CIMSISD ou, não o havendo, por um inventário adrede
organizado. Outra questão, menos pacífica, tem a ver com a amplitude dos poderes de correcção da
DGCI, previstos no §2 do citado artigo 770 do mesmo diploma legal. No caso concreto os serviços
tributários corrigiram valores, procedendo à reavaliação de activos das sociedades, entendendo que tal
procedimento se enquadra e não excede os poderes de correcção que lhe estão legalmente atribuídos.
Não tem sido esse o entendimento deste Supremo Tribunal, cuja jurisprudência se vai sedimentando
no sentido das correcções ao balanço só serem admissíveis quando aquele se mostre em desconformidade com as regras legais e contabilísticas vigentes à data da sua elaboração (Acórdãos de 11/03/98,
17/03/99 e 22/06/05, proferidos nos processos 20968, 20967 e 1369/04, respectivamente).
Aderindo a esta interpretação parece inequívoco não estar em causa a inconstitucionalidade daquela
norma, como é invocado pelo recorrente.
No caso concreto, a correcção do valor das quotas sociais efectuada pela administração fiscal,
corresponde a uma verdadeira reavaliação das mesmas, não tendo em conta o último balanço, nem lhe
imputando qualquer vício ou desconformidade com as regras legais e contabilísticas.
CONCLUSÃO
Nestes termos entendemos dever ser dado provimento ao recurso, devendo ser anulada parcialmente a liquidação impugnada.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 19/10/1999 e no SF de Peso da Régua, foi instaurado processo de Imposto Sucessório
n.º 9.388 por óbito de António Ermida Ferreira, falecido em 4/10/1999 - fls. 2 do PA;
2. Ao falecido sucederam como herdeiros os aqui impugnantes;
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3. O impugnante António Alfredo Ferreira foi declarado interdito, por anomalia psíquica, e nomeado
seu tutor o outro impugnante, seu irmão, que aqui o representa - fls. 154 a 158 e 161;
4. Da relação de bens apresentada pelo cabeça de casal, por óbito de António Ermida Ferreira,
consta uma quota de 70% do capital social da sociedade “António Ermida Ferreira & Irmão, Lda, NIPC
500023735, no valor de 10.500.000$00, e uma outra quota de 5% do capital social da sociedade “Vircor
- Distribuidora de Tintas Transmontana, Lda”, NIPC 500429936, no valor de 868.750$00- fls. 32;
5. Em 11/5/2000 o SF enviou à DDF de Vila Real a informação relativa às declarações de rendimentos das sociedades no n.º 4 identificadas, relativamente ao exercício de 1998 - fls. 52;
6. Em 14/7/2000 a DDF de Vila Real remeteu aos SE, “a informação prestada nos termos do
art. 77.º do C1MSISD, referente a essas sociedades, tendo proposto os seguintes valores das quotas para
liquidação: 26.440.206$00 relativamente à sociedade “António Ermida & Irmão, L&” e 10.111.548$00,
relativamente à sociedade “Vircor - Distribuidora de Tintas Transmontana, Lda. - Fls., 56 e 71:
7. Para a AT a quantia de 26.440.206$00 corresponde ao valor da participação transmitida para
efeitos do artº. 77.º do Código referido, valor apurado consoante os acréscimos à situação líquida dessa
sociedade, actualizados pela AT conforme fls. 25 e verso do PA, que dou aqui por reproduzidas, e assim
discriminados:
a) 1.890.120$00, relativamente a edifício comercial, adquirido em 1978 pelo valor de 300.000$00;
b) 2.149.678$00, relativamente a edifício comercial, adquirido em 1993 pelo valor de 12.298.854$00;
c) 912.000$00, relativamente a terreno, adquirido em 1978 pelo valor de 100.000$00.
8. Para a AT a quantia de 10.111.548$00 corresponde ao valor da participação transmitida para
efeitos do artº. 77º do Código - 3.932.322$00 - a que acresce 6.179.262$40 de Empréstimos sociais de
António Ermida Ferreira, valor apurado consoante os acréscimos à situação líquida dessa sociedade,
actualizados pela AT conforme fls. 38 e verso do PA, que dou aqui por reproduzidas, e assim discriminados:
a) 5.360.123$00, referente a terreno adquirido em 1991, pelo preço de 15.314.636$00;
b) 12325110$00, referente a edifício comercial adquirido em 1991, pelo valor de 43.696.697$00.
6.1. Como questão prévia importará apurar da competência, em razão da hierarquia, deste Supremo
Tribunal para o conhecimento do mérito do presente recurso jurisdicional, conforme foi entendido no
acórdão do TCA de fls.270 e seguintes
É sabido que de acordo com os artigos 26.º, alínea b), 38.º, alínea a) do ETAF e 280.º do CPPT
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, Secção do Contencioso Tributário, conhecer dos recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários, com exclusivo fundamento em matéria de direito.
Ora, como bem se considerou no aludido aresto do TCA, o objecto do recurso jurisdicional que
se mostra ainda passível de sindicância por tribunal superior, tendo em atenção o facto de ter sido
suprida a nulidade de que a sentença em 1.ª instância vinha arguida (fls 256/257), cuja decisão não foi
objecto de impugnação, restringe-se às questões que constam das conclusões C) a F), as quais versam,
em exclusivo, matéria de direito.
Como assim, este Supremo Tribunal é, na realidade, o competente, em razão da hierarquia, para
o conhecimento do recurso jurisdicional.
6.2.- A questão que vem controvertida no presente recurso consiste em saber se é admissível à
Administração Tributária, para efeito de liquidação de imposto sobre sucessões e doações, proceder à
correcção dos valores activos e passivos de uma sociedade por forma a determinar o valor das quotas
sociais transmitidas, sem atender ao valor que consta do último balanço e não demonstrando que este não
tivesse sido efectuado de acordo com as regras contabilísticas aplicáveis à data da sua elaboração.
O entendimento deste Supremo Tribunal a esse respeito consolidou-se no sentido dessa correcção, nos sobreditos termos, não ser possível -cfr. acórdãos de 26-02-97, 11-03-98, 17-03-99,22-06-05
e 22-04-09, nos recursos n.ºs 20.965, 20968, 20967, 1369/04 e 36/09, nos recursos n.ºs 20965,20.968,
20967,1369/04 (Pleno da secção) e 36/09, respectivamente.
Tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º, n.º 3 do CC), seguiremos de perto, no essencial, a douta fundamentação que suportou esse entendimento jurisprudencial.
Vejamos.
O imposto sobre as sucessões e doações assenta, como se sabe, no princípio da tributação da riqueza efectivamente transmitida por negócio inter vivos ou mortis causa, daí decorrendo a necessidade
do apuramento do valor dos bens transmitidos (artigo 20.º do CIMSISD).
Ora, no que respeita ao valor das quotas sociais a regra 3.ª do § 3.º do artigo 20.º desse Código
determina que “o valor das quotas ou partes em sociedades que não sejam por acções “que continuem
como herdeiro ou legatário se determina pelo último balanço”.
Significa isto que o valor decorrente do balanço desse tipo de sociedades, desde que organizado
de acordo ou segundo as respectivas normas contabilísticas legais, é o valor legalmente considerado
como sendo o dos bens transmitidos.
A este propósito se escreveu no citado acórdão de 26-02-97 – “Quer dizer, o legislador entendeu que tal balanço, enquanto resultado do cumprimento de certas regras, é que espelha o valor da
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respectiva riqueza imaterial ou fiduciária que está em causa, como são as quotas das sociedades (ou o
estabelecimento comercial).
É dentro deste entendimento que tem de ser interpretada também a regra 4ª do mesmo parágrafo
e o preceito procedimental que lhe está associado do artigo 77º do mesmo código que se referem à
possibilidade do valor das quotas ser determinado em função da expressão de um balanço corrigido e,
consequentemente, à possibilidade de correcção do valor desse balanço.
Todavia, ao admitir a possibilidade de correcção do valor do balanço, a lei está apenas a dizer que
o balanço deverá ser tido em conta pela expressão com que ele tem de ser organizado à face das respectivas normas de contabilidade legal, — limitando-se a tanto os poderes de correcção da administração
fiscal concedidos no falado artigo 77º —, e não que ele deva ser determinado por aplicação das demais
regras, como as da regra 5a do citado parágrafo do artigo 20º, do Código da Sisa.
Na verdade, estas outras regras são outros critérios de determinação de outros tipos de riqueza
transmitida qua tale e não como elemento integrante de outra riqueza fiduciária transmitida. Não pode
confundir-se o valor de riqueza transmitida que está imediatamente expresso em acções cotadas na bolsa
ou em participações financeiras que podem ser imediatamente vendidas pelo herdeiro ou legatário com
o valor das quotas em sociedades (ou do estabelecimento comercial), que não são por acções em cujo
património figurem aquelas acções ou participações financeiras.
O valor de balanço destas não é uma mera resultante do valor que, tais elementos tenham no património das empresas participadas, mas também de todos os outros elementos positivos e negativos
próprios da empresa participante que têm expressão contabilística naquele, segundo as respectivas
normas legais.
Não se esgrima contra a tese que aqui se defende, que a lei permite, no § 2º do artigo 77º do Código
da Sisa, a avaliação dos bens subestimados e que, por isso, o balanço pode ser corrigido com recurso
a normas próprias do respectivo código.
Tal não é assim. 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. É que não
poderá fazer-se qualquer comparação sem um referente.”
Sendo assim, na situação em apreço, não tendo ficado demonstrado que o balanço não estivesse
efectuado de acordo coma as regras contabilísticas aplicáveis na altura da sua elaboração, inexiste
fundamento legal à avaliação feita pela Administração Tributária que serviu de suporte à liquidação
impugnada.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso jurisdicional e, em consequência:
- revogar a sentença recorrida;
- julgar procedente a impugnação,
- anular o acto de liquidação impugnado.
Sem custas.

Lisboa, 23 de Setembro de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de
Pinho — António Calhau.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Ilegitimidade. Sociedade executada. Sociedade sucessora.
Sumário:
Não pode proceder a alegação de ilegitimidade para a execução fiscal de uma sociedade comercial, sucessora de sociedade incorporante da sociedade executada
originária, visto uma tal sociedade «ser o próprio devedor que figura no título
ou o seu sucessor», nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário.
Processo n.º: 370/09-30.
Recorrente: Corticeira Amorim, SGPS, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmo. Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
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1.1 “Corticeira Amorim, SGPS, SA”, na qualidade «de última e única accionista da sociedade
liquidada e extinta “Amorim Industrial Solutions Indústria de Cortiça e Borrachas II, SA”», vem
recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou «a presente oposição
improcedente».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A lei determina, no artigo 112.º a) do Código das Sociedades Comerciais, que com o registo da
fusão se extingue a sociedade incorporada.
2. A transmissão dos direitos e obrigações da sociedade incorporada para a sociedade incorporante não equivale à continuação da existência jurídica da sociedade incorporada na sociedade incorporante.
3. Extinta a sociedade, as obrigações tributárias não liquidadas só poderão vir a ser validamente
liquidadas e executadas em nome da sociedade incorporante.
4. Extinta a sociedade, é ineficaz a liquidação de imposto na pessoa da sociedade extinta, como
ineficaz é a instauração da respectiva execução fiscal contra a sociedade extinta.
5. A sociedade incorporante carece de legitimidade para ser executada num processo de execução
instaurado na pessoa da sociedade extinta, relativo a uma dívida de imposto liquidado igualmente na
pessoa da sociedade extinta.
Termos em que, com o douto suprimento de V.Exas, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogada a douta decisão recorrida e declarada extinta a execução com todas as consequências
legais.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Alega a recorrente que nos termos do artigo 112º, a) do Código das Sociedades Comerciais com
o registo da fusão se extingue a sociedade incorporada.
E que, extinta a sociedade, as obrigações tributárias não liquidadas só poderão vir a ser validamente
liquidadas e executadas em nome da sociedade incorporante sendo ineficaz a liquidação de imposto
na pessoa da sociedade extinta, como ineficaz é a instauração da respectiva execução fiscal contra a
sociedade extinta.
Conclui que a sociedade incorporante carece de legitimidade para ser executada num processo
de execução instaurado na pessoa da sociedade extinta, relativo a uma dívida de imposto liquidado
igualmente na pessoa da sociedade extinta.
A nosso ver o recurso não merece provimento devendo ser confirmado o julgado recorrido.
A doutrina vem entendendo como características fundamentais da operação de fusão de sociedades
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.
Cf., neste sentido Maria Teresa Veiga de Faria, Tratamento Fiscal das Fusões e Cisões de Sociedades de capitais, in CTF 343-345, pag. 221 e segs., e ainda Luís Meneses Leitão, Fusão Cisão de
Sociedades e Figuras Afins, revista Fisco, n.º 57, pag. 20.
Como refere Jacques Y. Roelans, citado por Maria Teresa Veiga de Faria, ob. citada, pag. 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.
Porém a extinção da sociedade incorporada não obsta à instauração e prosseguimento do processo
executivo.
É até pela generalidade da doutrina aceite que existe a possibilidade de instauração de uma
execução fiscal com base em título executivo do qual conste como devedor uma sociedade extinta,
quando subjacente esteja um acto tributário de liquidação relativo a factos tributários ocorridos antes
da extinção.
Como se disse no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 12.03.2003, recurso 1975/02,
in www.dgsi.pt: «A sociedade extinta continua, de resto, a ser o sujeito da relação jurídica tributária,
mesmo que a lei designe outros responsáveis pelo respectivo pagamento. Não implicando o fim da
personalidade jurídica de um dado sujeito a extinção dos créditos dos seus credores, nada há na lei que
impeça a Administração Fiscal de efectuar um acto tributário de liquidação já depois de extinta a pessoa
(singular ou colectiva) sujeito passivo da obrigação jurídica tributária. Menos, de exigir o pagamento
da obrigação fiscal já antes liquidada. (...) Em súmula, o desaparecimento da personalidade jurídica
colectiva do respectivo sujeito passivo não é causa extintiva das obrigações de crédito, não obstando,
pois, a que os credores façam valer os seus correspondentes direitos. Assim, a Administração Fiscal,
munida de título executivo em que figura como devedora a sociedade extinta, pode fazer prosseguir
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(e, até, instaurar) acção executiva para a respectiva cobrança, desde que a dívida se tenha tornado
exigível».
No caso a sociedade extinta continuará a ser o sujeito da relação jurídica tributária, pese embora
a lei - nomeadamente o artº 112º do Código das Sociedades Comerciais - designe outros responsáveis
pelo respectivo pagamento (a sociedade incorporante ou a nova sociedade).
Termos em que somos de parecer que o presente deve ser julgado improcedente, confirmando-se
a decisão recorrida.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação do recurso, a questão essencial que aqui se coloca é
a de saber se à ora recorrente falece legitimidade para a execução fiscal, a que diz respeito a presente
oposição.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Foi instaurada execução fiscal por dívidas relativas a IRC do ano de 1997, no valor total de
617.640,79 Euros, contra a empresa Amorim Industrial Solutions - Indústria de Cortiça e Borracha II,
com sede na Rua de Meladas, n.º 260, Mozelos, Santa Maria da Feira.
2. A Amorim Industrial Solutions - Indústria de Cortiça e Borracha II foi incorporada, por fusão,
a 31 de Dezembro de 1999, pela sociedade Corkbor - Investimentos e participações, SA, com sede na
Rua de Meladas, n.º 260, Mozelos, Santa Maria da Feira.
3. A dívida de IRC foi notificada a Amorim Industrial Solutions - Indústria de Cortiça e Borracha
II SA, no dia 01.02.02 na Rua de Meladas, n.º 260, Mozelos, Santa Maria da Feira.
Alicerçou-se a convicção do Tribunal na consideração dos factos provados no teor do documento
de fls. 9 a 30 e 56, 57 e 58 e ainda no compulso do processo de execução fiscal.
FACTOS NÃO PROVADOS
Inexistem. As demais asserções da douta petição inicial constituem antes meras considerações
pessoais do oponente ou conclusões de facto e/ou direito.
2.2 No douto acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 16-9-2009, proferido
no recurso n.º 372/09 (em que é recorrente a mesma sociedade aqui recorrente), a respeito da “legitimidade para a execução fiscal por dívida da sociedade incorporada”, escreveu-se como segue.
[…] resulta da própria lei das sociedades comerciais – artigo 112.º alínea a) do Código das Sociedades Comerciais (CSC) -, que, nos casos de fusão por incorporação, a que se refere a alínea a)
do n.º 4 do artigo 97.º do CSC [cfr., por todos, RAÚL VENTURA, Fusão, Cisão, Transformação de
Sociedades: Comentário ao Código das Sociedades Comerciais, 3.ª reimp. da 1.ª ed. de 1990, Coimbra,
2006, p. 16 (nota 5 ao art. 97.º do CSC) e ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (coordenador), Código
das Sociedades Comerciais Anotado, Coimbra, 2009, p. 323 (nota 10 ao art. 97.º do CSC)], com a inscrição da fusão no registo comercial extinguem-se as sociedades incorporadas (…) transmitindo-se
os seus direitos e obrigações para a sociedade incorporante.
[…]
Independentemente da posição que se assuma acerca da natureza jurídica da fusão – matéria em
que se defrontam na Europa Continental duas grandes orientações dogmáticas [como dá conta DIOGO
GONÇALVES in ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO (coord.), Código das Sociedades Comerciais
Anotado, cit., p. 323 (nota 9 ao art. 97.º do CSC), que aqui seguimos], a teoria da sucessão universal, em
tudo semelhante à sucessão “mortis causa” e a teoria do acto modificativo das sociedades envolvidas,
mediante transformação, sendo esta última a doutrina a actualmente prevalecente em Itália, França e
Portugal e aquela outra a que mais se aproxima da construção germânica da “Universalsukzession”, e
que, sob outra designação (estinzione-creazione-sucessione universale), foi no passado prevalecente
em Itália –, a extinção da personalidade jurídica própria da sociedade incorporada por fusão não tem
por efeito a extinção dos seus direitos e deveres, antes, por expressa disposição legal estas se “transmitem” para a sociedade incorporante, seja porque esta sucede aquela, em conformidade com a teoria
da sucessão universal, seja porque as situações jurídicas de que era titular a sociedade incorporada
permanecem inalteradas ao longo do processo de fusão para se reunirem depois numa nova entidade,
em conformidade com a teoria do acto modificativo.
Temos, assim, que, qualquer que seja a construção dogmática assumida quanto à natureza da fusão,
esta operação de reorganização empresarial não extingue as dívidas fiscais da sociedade incorporada,
ainda que tais dívidas não estivessem ainda liquidadas aquando do registo da fusão, pois que não é a
liquidação, mas a verificação do facto tributário, ocorrido antes da fusão da sociedade incorporada e a
ela atinente, o facto constitutivo da relação jurídica de imposto (cfr. o n.º 1 do artigo 36.º da Lei Geral
Tributária), nada obstando igualmente à instauração contra a sociedade incorporada por fusão do processo de execução fiscal tendente à cobrança coerciva daquela dívida, pois que, como se escreveu no
Acórdão deste Tribunal de 12 de Março de 2003 (rec. n.º 1975/02), a sociedade extinta continua, de
resto, a ser o sujeito da relação jurídica tributária, mesmo que a lei designe outros responsáveis pelo
respectivo pagamento. Não implicando o fim da personalidade jurídica de um dado sujeito a extinção
dos créditos dos seus credores, nada há na lei que impeça a Administração Fiscal de efectuar um
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acto tributário de liquidação já depois de extinta a pessoa (singular ou colectiva) sujeito passivo da
obrigação jurídica tributária. Menos, de exigir o pagamento da obrigação fiscal já antes liquidada.
(....) Em súmula, o desaparecimento da personalidade jurídica colectiva do respectivo sujeito passivo
não é causa extintiva das obrigações de crédito, não obstando, pois, a que os credores façam valer
os seus correspondentes direitos. Assim, a Administração Fiscal, munida de título executivo em que
figura como devedora a sociedade extinta, pode fazer prosseguir (e, até, instaurar) acção executiva
para a respectiva cobrança, desde que a dívida se tenha tomado exigível.
Acompanhando o citado Acórdão, conclui-se no sentido da admissibilidade da liquidação adicional
de imposto e subsequente instauração da execução fiscal tendente à sua cobrança coerciva contra a
sociedade extinta por fusão-incorporação, importando agora averiguar da legitimidade como executada
da sociedade incorporante.
Conhecem-se em outros ordenamentos que nos são culturalmente próximos normas fiscais expressas
atribuindo à sociedade incorporante a posição jurídica de sucessor tributário pelas dívidas tributárias
da sociedade incorporada, como sucede no Brasil (cfr. os artigos 132 e 129 do Código Tributário
Nacional brasileiro) e em Espanha (cfr. o artigo 40 n.º 3 da actual Ley General Tributaria espanhola),
sendo também esta, embora sem norma geral expressa, ainda a jurisprudência italiana dominante (cfr.
AUGUSTO FANTOZZI, Corso di Diritto Tributário, 2005, UTET, Torino, p. 159).
Há que reconhecer que não há, entre nós, norma fiscal expressa nesse sentido, mas tal não quer
significar que a sociedade incorporante seja parte ilegítima na execução movida contra a sociedade
incorporada, pois que, por força da já citada alínea a) do n.º 1 do artigo 112.º do CSC, para a sociedade incorporante “se transmitem” ou nela “se reúnem”, como efeito da inscrição da fusão no registo
comercial, os direitos e obrigações da sociedade incorporada, não sendo as obrigações fiscais excepção
a esta regra, como não a é a legitimidade da sociedade incorporante para o processo de execução fiscal
(legitimidade que, aliás, pediu lhe fosse reconhecida, na qualidade de sucessora daquela outra, para
os presentes autos), pois que esta sociedade, não figurando embora no título executivo como devedor,
sucedeu àquela ou, noutra concepção, sempre será responsável pelo seu pagamento (cfr. a alínea b)
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, a contrario), por força da alínea a) do n.º 1 do artigo 112.º do CSC.
Sob a epígrafe “Fundamentos de oposição à execução fiscal”, o artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário dispõe, sob a alínea b) do seu n.º 1, que a oposição poderá ter por
fundamento a «Ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título
ou seu sucessor (…)».
A alínea b) especifica três tipos de ilegitimidade, como fundamento de oposição à execução fiscal.
Desde logo, a «ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título
nem o seu sucessor». É o caso de erro na identificação do executado no acto da citação: citou-se pessoa
diversa daquela que figura no título executivo como devedora (art. 195.º alínea b), do CPC). De igual
modo, será o caso de certa pessoa haver sido citada na pressuposição errónea de que era «sucessora»
do executado. A sucessão na dívida pode ocorrer por negócio jurídico inter-vivos, como o trespasse
de estabelecimento comercial, como opinava Laurentino Araújo. E a verdade é que são irrelevantes
perante o Fisco os actos ou contratos que coloquem na posição do contribuinte pessoa diferente da que
é designada na lei. Esta doutrina é corolário do princípio da legalidade tributária e da indisponibilidade
da relação jurídica fiscal. No processo executivo comum, o sucessor do devedor tanto pode ser mortis-causa como inter-vivos (como defende Lopes Cardoso) – cf. Alfredo José de Sousa, e José da Silva
Paixão, no Código de Procedimento e de Processo Tributário, Comentado e Anotado, em anotação ao
artigo 204.º.
Na alínea b) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
«enquadram-se os casos em que há erro na identidade do citado, sendo a situação efectuada em pessoa
que não é aquela contra quem efectivamente é instaurada a execução ou, nos casos de sucessores, não
é qualquer das pessoas que devem ser citadas como sucessores do responsável originário» – Cf. Jorge
Lopes de Sousa, em anotação 11. ao artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
anotado e comentado, 2007.
2.3 No caso sub judicio, convém esclarecer que a ora recorrente, “Corticeira Amorim, SGPS, SA”,
é a «última e única accionista da sociedade liquidada e extinta “Amorim Industrial Solutions Indústria
de Cortiça e Borrachas II, SA”»; e que esta sociedade, liquidada e extinta, não é a pessoa executada dita
em 1. do probatório. Na verdade, aquela “Amorim Industrial Solutions Indústria de Cortiça e Borrachas
II, SA”, dita em 1. do probatório, foi incorporada, por fusão, na sociedade “Corkbor, Investimentos e
participações, SA”; e esta sociedade, “Corkbor, Investimentos e participações, SA”, é que veio a adoptar
a mesma denominação social da sociedade executada dita em 1. do probatório, “Amorim Industrial
Solutions Indústria de Cortiça e Borrachas II, SA”; e esta última sociedade é que é aquela da qual a
ora recorrente, “Corticeira Amorim, SGPS, SA”, é a «última e única accionista» – como tudo resulta
muito claro do alegado nos artigos 1.º a 4.º da petição inicial.
A presente oposição à execução fiscal é deduzida pela sociedade sucessora da sociedade incorporante da sociedade executada originária: a “Amorim Industrial Solutions, Indústria de Cortiça
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e Borracha II SA”, dita em 3. do probatório, e da qual, como se disse, a ora recorrente é a «última e
única accionista».
Como se vê, a ora recorrente, “Corticeira Amorim, SGPS, SA”, está na linha de sucessão da
sociedade devedora, executada originária.
De resto, a ora recorrente não alega que não seja sucessora, ou representante legal, da sociedade
executada originária.
E, assim, sendo a ora recorrente, como é, sucessora da sociedade executada originária, a sua falta
de fundamento legal para vir falar em ilegitimidade para a respectiva execução fiscal afigura-se evidente
– de acordo com os termos da supracitada alínea b) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário.
Estamos deste modo a dizer, e em resposta à questão decidenda, que à ora recorrente não falece
legitimidade para a execução fiscal, a que respeita a presente oposição – razão por que, ao ter decidido
neste pendor, deve ser mantida a sentença recorrida.
E, então, havemos de convir que não pode proceder a alegação de ilegitimidade para a execução
fiscal de uma sociedade comercial, sucessora de sociedade incorporante da sociedade executada originária, visto uma tal sociedade «ser o próprio devedor que figura no título ou o seu sucessor», nos
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. — Jorge Lino (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Recurso especial de acto do órgão da execução fiscal. Indeferimento. Reclamação
para o presidente do tribunal. artigo 688º do Código de Processo Civil. Recurso
jurisdicional. Convolação.
Sumário:
I — De acordo com o disposto no artigo 688.º, n.º 1 do CPC é manifesto que a reclamação para o presidente do tribunal só tem lugar para impugnar decisões que
não admitam recursos jurisdicionais, ou seja, aqueles que têm por objecto uma
decisão judicial.
II — Assim, a decisão que julgue não ser admissível recurso que visa censurar uma
decisão da administração, não é passível de reclamação nos termos do citado
artigo 688º, n.º 1.
III — Tendo o contribuinte utilizado o referido processo de reclamação, só é possível a
sua convolação em recurso jurisdicional se tiver sido apresentado no respectivo
prazo.
Processo n.º 417/09-30.
Recorrente: Fernando José Martins Crisóstomo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Fernando José Martins Crisóstomo, melhor identificado nos autos, não se conformando com
a decisão do Presidente do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que não recebeu a reclamação que aquele havia deduzido da sentença do mesmo Tribunal de fls. 25 e segs., dela vem interpor o
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
PRIMEIRA
Os recursos são meios de impugnação de decisões judiciais para se obter o reexame da matéria
que foi sujeita à apreciação da decisão recorrida — Ac- STJ, de 20/02/91, AJ 15º /16º- 17º.
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SEGUNDA
O meio de impugnação de despacho que não admite recurso é a reclamação para o Presidente do
Tribunal que seria competente para decidir o recurso e não o agravo. Interposto porém agravo daquele
despacho e não reclamação, há erro na espécie de impugnação pelo que se deve mandar seguir os termos
da reclamação. (Ac. RE, de 9/11/95, CJ, 1995, 50 282)
TERCEIRA
O Código de Procedimento e de Processo Tributário Processo é omisso quanto à questão da reclamação, pelo que é o estatuído no artigo 688º do Código de Processo Civil que se aplica, de acordo
com o artigo 2º, alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
QUARTA
O prazo para a apresentação da reclamação é de 10 dias — cfr. artigo 688º do CPC,
QUINTA
prazo esse contado nos termos do Código do Processo Civil (CPC) resultando do preceituado
no artigo 144º, n.º 1 do CPC, que os prazos processuais suspendem-se no decurso das férias judiciais,
não obstante a reclamação ser apresentada no âmbito de um processo tramitado como urgente (cfr.
artigo 146º D do CPPT).
SEXTA
Deve atentar-se, porém, em que as regras dos processos urgentes, segundo o sentido da lei, se aplicam à “tramitação” dos mesmos e, evidentemente, não dizem respeito à “admissão”, ou ao “prazo” de
admissão da reclamação. (Neste sentido: Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo: Proc. 0762/08;
2 SECÇÃO; JORGE LINO, in www.dgsi.pt)
SÉTIMA
A reclamação deduzida para o Presidente do Tribunal recorrido, único meio idóneo para reagir
contra o despacho que não admitiu o recurso, foi apresentada em tempo,
OITAVA
pelo que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 20º, n.º 2, do CPPT e 144º, n.º 1, e 688º
do CPC.
A entidade recorrida contra-alegou nos termos que constam de fls. 59 e segs., que se dão aqui por
integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
a) O objecto do presente recurso é o despacho de 15/01/2009 pelo qual a Mma. Juíza do TAF de
Mirandela considerou que a reclamação nos termos do artigo 688ºdo CPC, para além de extemporânea,
não é o meio processual adequado para reagir contra a sentença proferida no processo principal em
15/12/2008;
b) E sendo extemporânea (está-se num processo urgente, pelo que corre em férias judiciais) não
poderia também ser convolada em recurso, por estar esgotado o respectivo prazo;
c) O despacho recorrido fez uma interpretação do direito insusceptível de censura porque, efectivamente, o meio próprio para o recorrente poder reagir à sentença é o recurso nos termos do artigo 280º
e 283º, ambos do CPPT, e não a reclamação, prevista no artigo 688º CPC, no caso de reacção contra
despacho do juiz que não admite ou retém o recurso de uma decisão judicial;
d) Assim como está correcta a interpretação sobre a intempestividade da reclamação apresentada
em 7 de Janeiro porque, tratando-se de um processo urgente (art. 146º-D do CPPT) que corre em férias
(art. 36º, nº2 do CPTA);
e) Ora no caso da sentença de 15/12/2008, o tribunal a quo julgou intempestiva a apresentação
do recurso interposto nos termos do artigo 146º-B do CPPT, de acto de fixação de rendimentos de IRS
referente a 2005 efectuado pela AF no âmbito do artigo 89º-A da LGT;
f) Essa decisão de intempestividade também não merece censura porque a reacção do contribuinte
nos termos do artigo 146º-B do CPPT constitui um recurso de um acto administrativo e não um recurso
jurisdicional, não se lhe aplicando o artigo 145º, n.º 5 do CPC, como aliás decorre do artigo 20º, n.º 1
do CPPT;
g) A notificação de actos tributários encontra-se regulada de forma que não apresenta lacunas no
artigo 39º, n.º 3, do CPPT;
h) O recorrente, ao ter utilizado intempestivamente o meio processual adequado a reagir contra o
acto tributário (art. 89º-A da LGT e 146º-B do CPPT), e, a seguir, errando no meio adequado para reagir
contra a decisão de intempestividade, prolonga o litígio, mantendo a suspensão da liquidação;
i) Mas não lhe assiste razão, devendo ser negado provimento ao presente recurso, confirmando-se
o douto despacho recorrido.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Segundo se lê no artigo 688º, n.º 1 do CPC, epigrafado no Capítulo VI “Dos recursos”, sobre a
“Reclamação contra o indeferimento ou retenção do recurso”, “do despacho que não admita a apelação,
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a revista ou o agravo e bem assim do despacho que retenha o recurso, pode o recorrente reclamar para
o presidente do tribunal que seria competente para conhecer do recurso”.
A clareza desta disposição legal dispensa qualquer comentário e, de acordo com ela, é manifesto
que a reclamação para o presidente do tribunal só tem lugar para impugnar decisões que não admitam
recursos jurisdicionais, ou seja, aqueles que têm por objecto uma decisão judicial.
Assim, a decisão em que se julgue não ser admissível determinado recurso, concretamente, recurso
que visa atacar uma decisão da administração, não é passível da impugnação acima referida, dirigida
de acordo com o predito artigo 688º ao presidente do tribunal.
Essa decisão, como a generalidade de quaisquer outras, é, sim, susceptível de recurso nos termos
do disposto no artigo 279º e segs. do CPPT.
3 – Fixados estes princípios, apliquemo-los ao caso em apreço.
Os presentes autos são de recurso especial interposto nos termos do disposto no artigo 146º-B
do CPPT, conjugado com o artigo 89º-A da LGT, da decisão do Director de Finanças de Bragança,
que corrigiu o rendimento colectável do recorrente, relativo ao ano de 2005, de € 20.705,86 para €
68.762,58 (vide fls. 10).
Desta sorte, a sentença em que o Mmº Juiz “a quo” decidiu não receber o referido recurso, por
o mesmo ser intempestivo, visa aquele acto do Director de Finanças de Bragança, que é um acto administrativo.
Assim sendo e como bem se anota na decisão recorrida, “uma vez que o recurso a que a parte se
reporta e que o juiz julgou intempestivo, não é um recurso de uma decisão judicial, mas o recurso de
um acto administrativo”, o predito artigo 688º não tem aqui aplicação.
E, como vimos, não sendo este o meio adequado para reagir contra a sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou intempestivo o recurso interposto pelo recorrente, prejudicada fica a apreciação da questão, também aqui suscitada, sobre a tempestividade
da reclamação.
4 – Mas, será possível, no caso dos autos, proceder à convolação do presente processo de reclamação em recurso jurisdicional?
Dispõe o artigo 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 artigo 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.
Desde logo, importa referir que não vem posto em causa que o presente processo tem a natureza
de urgente.
Estabelece o artigo 283º do CPPT que “os recursos jurisdicionais nos processos urgentes serão
apresentados por meio de requerimento juntamente com as alegações no prazo de 10 dias”.
Por sua vez, dispõe o artigo 36º, n.º 2 do CPTA, aqui aplicável ex vi do disposto no artigo 2º,
alínea c) do CPPT, que “os processos urgentes correm em férias, com dispensa dos vistos prévios,
mesmo em fase de recurso jurisdicional, e os actos de secretaria são praticados no próprio dia, com
precedência sobre quaisquer outros”.
Posto isto e voltando ao caso dos autos, vem provado que a sentença foi notificada ao contribuinte
em 10/12/08 e que a reclamação foi remetida ao tribunal, via fax, no dia 7/1/09.
Ora, nesta data, ia já decorrido o prazo de dez dias a que alude o predito artigo 283º e ultrapassados
os três dias úteis previstos no artigo 145º do CPC para a prática do acto, pelo que o recurso jurisdicional
é, assim, intempestivo.
Deste modo, não é possível convolar a presente reclamação em recurso jurisdicional.
E ao contrário do alegado pelo recorrente, esta posição não afronta a jurisprudência fixada
no acórdão desta Secção do STA de 22/10/08, in rec. n.º 762/08, uma vez que, o que aqui estava
em causa era o prazo para deduzir a reclamação de acto de órgão da execução fiscal prevista no
artigo 276º do CPPT e não, como vimos, para interpor recurso jurisdicional — o que são coisas
bem diferentes.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Isabel Marques da Silva — Jorge
Lino.
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Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Revisão oficiosa. Emolumentos. Indeferimento tácito. Impugnação judicial. Convolação. Tempestividade.
Sumário:
I — O meio processual adequado para reagir contenciosamente contra o acto silente
atribuído a director-geral que não decidiu o pedido de revisão oficiosa de um acto
de liquidação de um tributo é a impugnação judicial.
II — O prazo para deduzir a impugnação é de 90 dias e conta-se a partir da formação
da presunção de formação de indeferimento tácito.
Processo n.º 420/09-30.
Recorrente: Jerónimo Martins, SGPS, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – JERÓNIMO MARTINS, SGPS, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 15 de Maio de 2008, que julgou improcedente
o recurso contencioso de anulação do acto tácito de indeferimento do Director-Geral dos Registos e
Notariado formado sobre o pedido de revisão de emolumentos por si deduzido e, em consequência
absolveu da instância a entidade demandada, apresentando as seguintes conclusões:
1.ª - O recurso contencioso de anulação tem por objecto o acto de indeferimento tácito do pedido
de revisão oficiosa de uma liquidação emolumentar;
2ª - Sem prescindir, ainda que existisse erro na forma de processo, por alegadamente ser a impugnação judicial o meio adequado para atacar judicialmente esse indeferimento, deveria o tribunal
a quo ter procedido à respectiva convolação, nos termos da lei, sendo que a convolação do recurso
contencioso em impugnação judicial implicaria sempre uma impugnação judicial do indeferimento
do pedido de revisão oficiosa, e não da liquidação emolumentar de que se fala, pelo que estaria em
prazo.
3ª - A revisão oficiosa de um acto tributário pode ser desencadeada por um pedido do contribuinte: existindo um erro imputável aos serviços, fica a administração constituída num dever legal
de rever o acto;
4ª - É ilegal o indeferimento do tempestivo pedido de revisão oficiosa de liquidação emolumentar
calculada em violação de normas do Direito Comunitário;
PORQUE
5ª - Inexistem, no presente processo, quaisquer causas que obstem ao conhecimento do pedido:
o mesmo é tempestivo e a eventual impropriedade do meio processual utilizado não pode determinar
a absolvição do pedido, mas tão somente a convolação para o meio adequado;
6º - O STA vem apontando o pedido de revisão oficiosa como meio ajustado para obter a repetição
do indevido e assim tornar o sistema processual português, globalmente considerado, compatível com
o princípio da tutela jurisdicional efectiva dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária;
7º - A negação, por intermédio da sentença aqui recorrida, do meio processual afirmado pelo
STA como legítimo e adequado, tendo em vista o cumprimento do princípio da efectividade, equivale
a uma violação da ordem jurídica comunitária, pois que os tribunais nacionais têm a obrigação de
interpretar e aplicar a lei interna por forma a garantir, em toda a medida do possível, a vigência
efectiva do direito comunitário
8º - Subsistindo quaisquer dúvidas quanto à determinação e alcance dos princípios de direito
comunitário do primado, da efectividade e da protecção da confiança legítima cabe questionar o TJCE
quanto à correcta interpretação de tais princípios no contexto da situação sub judice.
Termos em que, deverá dar-se provimento ao presente recurso e, em consequência, revogar-se a
sentença recorrida, por inexistência de erro na forma do processo, ordenando-se ao tribunal a quo o
conhecimento dos fundamentos do recurso contencioso ou, subsidiariamente, revogar-se a sentença
recorrida ordenando-se a convolação do recurso contencioso em impugnação judicial do indeferimento,
com todas as consequências legais.
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Sugere-se, ainda, que, se existirem dúvidas sobre a interpretação dada pelo TJCE aos aludidos
artigo 10º CE e aos princípios comunitários do primado, da efectividade e da confiança legítima, a
instância seja desde já suspensa e, nos termos do art. 234º do Tratado de Roma, formulada ao TJCE
a seguinte questão prejudicial:
Os princípios fundamentais do ordenamento comunitário, nomeadamente o princípio da efectividade, o princípio da protecção da confiança legítima, o art. 10º do Tratado de Roma ou qualquer
outra disposição de direito comunitário, impedem que o meio da revisão oficiosa previsto no sistema
procedimental e processual tributário português, tido pelo próprio STA em inúmeras decisões como
forma adequada de protecção dos direitos dos particulares em sede de restituição de quantias emolumentares indevidamente liquidadas por violação do direito comunitário (e não impugnadas judicialmente no prazo de noventa dias), possa ser negado com o argumento de ser este último e não aquele
o meio processual nacional adequado?
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de que o recurso
merece provimento parcial, pois que embora o meio processual adequado para reagir contra o indeferimento tácito de pedido de revisão oficiosa de liquidação seja a impugnação, e não o recurso contencioso
de anulação, devia este ter sido convolado em impugnação judicial, ao contrário do decidido, pois
que inexiste obstáculo a tal convolação, devendo esta ser assim ordenada, anulando-se todos os actos
inaproveitáveis e praticando-se os necessários.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
É a de saber se o meio processual adequado para reagir contra o acto de indeferimento tácito do
pedido de revisão oficiosa de um acto de liquidação de emolumentos notariais é o recurso contencioso
de anulação ou a impugnação judicial e, caso se decida que o meio idóneo é a impugnação, se é possível
“convolar” o recurso de anulação deduzido em impugnação judicial.
5 – Matéria de facto
Na decisão do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
A. Por escritura pública celebrada em 21/12/1998, a Impugnante procedeu ao aumento do seu
capital social de setenta mil quatrocentos e oitenta e nove milhões, cento e dois mil escudos, para
noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove milhões, cento e dois mil escudos – processo administrativo;
B. Pela inscrição da operação referida em A, no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, foram
liquidados, em 7 de Maio de 1999, emolumentos no montante de 10 002 000$00, por aplicação do
disposto no art. 3.º, n.ºs 1 e 3, da Tabela de Emolumentos do Registo Nacional de Pessoas Colectivas
aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro – processo administrativo;
C. Em 14/05/2002, a Impugnante requereu ao Director-Geral dos Registos e Notariado a revisão
oficiosa da liquidação mencionada em B, e a restituição da quantia paga acrescida de juros legais,
com fundamento em erro imputável aos serviços resultante da aplicação da Tabela de Emolumentos do
Registo Nacional de Pessoas Colectivas aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, com
fundamento em ser tal tabela contrária ao direito comunitário, designadamente à Directiva 69-/335/
CEE do Conselho de 17/07/1969 — proc. administrativo.
D. O presente Recurso foi apresentado em 10 de Janeiro de 2003 — fls.2.
6 – Apreciando.
6.1 Do meio processual adequado para reagir contra o indeferimento tácito de pedido de revisão
oficiosa da liquidação de emolumentos
A sentença recorrida decidiu que o meio processual adequado para reagir contra o indeferimento
tácito de pedido de revisão oficiosa da liquidação de emolumentos é a impugnação judicial, ex vi do
artigo 97.º, n.º 1, alínea d) do Código do Procedimento e do Processo Tributário, e não o recurso contencioso de anulação, pois que em causa está a apreciação da legalidade do acto de liquidação, precisamente
o objecto daquele meio processual (cfr. sentença recorrida, a fls. 128 dos autos).
Estriba-se o decidido na jurisprudência deste Supremo Tribunal, designadamente no Acórdão de
19 de Fevereiro de 2003, proferido no recurso n.º 1461/06, citado na sentença recorrida, e que constitui
hoje orientação jurisprudencial pacífica, também assumida, entre muitos outros Acórdãos, no recente
Acórdão deste Tribunal de 8 de Julho de 2009 (recurso n.º 306/09), que versou questão idêntica à dos
presentes autos e que aqui se seguirá, pois que as conclusões das alegações do presente recurso são
exactamente iguais às daquele e importa procurar obter uma interpretação e aplicação uniformes do
Direito (cfr. o artigo 8.º, n.º 3 do Código Civil).
Escreveu-se neste último aresto:
“(…) o acto contenciosamente impugnado é aquele que o Director-Geral requerido deixou de
praticar no lapso de tempo de que dispunha, e que, nos termos do artigo 57º n.º 5 da LGT, fez presumir
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o indeferimento do pedido de revisão da liquidação que a recorrente perante ele formulara, para efeitos
de recurso contencioso (hoje acção administrativa especial) ou impugnação judicial.
No acórdão de 20 de Maio de 2003 deste Tribunal, proferido no recurso n.º 305/03, em que foi
relator o mesmo do presente, escreveu-se: «O artigo 95º da Lei Geral Tributária (LGT) reconhece “o
direito de impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo (...) segundo as formas de processo prescritas na
lei”. O CPPT, por seu turno (...), esclarece que são impugnáveis “os actos administrativos em matéria
tributária que comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação”, e recorríveis os “os actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a apreciação da legalidade do acto de
liquidação”. (...)
Se o acto administrativo em matéria tributária comporta a apreciação do de liquidação, a legalidade
deste último, não obstante não ser ele o objecto imediato do recurso, é nele indirectamente apreciada
pelo tribunal, justificando-se, por este motivo, a adopção do processo judicial de impugnação.
Já se o acto administrativo não comporta a apreciação do de liquidação, não há razão para seguir
a forma do processo de impugnação judicial, melhor cabendo a do recurso contencioso. Assim, e em
regra, o acto que indefere o pedido de revisão de um acto tributário de liquidação deve atacar-se através
da impugnação judicial, pois esse acto aprecia a legalidade da liquidação, não a reconhecendo, e esta
questão vai ser submetida ao tribunal, no processo de impugnação.
Mas se o mesmo acto não aprecia a legalidade da liquidação, recusando fazê-lo, então, o tribunal
só vai ver se a autoridade administrativa, ao decidir desse modo, o fez, ou não, conforme a lei. E como
esta tarefa do tribunal deixa intocada a liquidação, a forma processual é o recurso contencioso. Só se o
juiz concluir que houve ilegalidade é que a mesma autoridade vai, então, e em princípio, ter de apreciar
a legalidade da liquidação. Desta vez, se indeferir o pedido de revisão, não reconhecendo ilegalidade
no acto de liquidação, e o requerente se não conformar, então o tribunal chamado a apreciar o acto de
indeferimento, porque vai pronunciar-se sobre a legalidade da liquidação, deve seguir o processo de
impugnação judicial (...)».
E no acórdão de 8 de Outubro de 2003, no recurso n.º 870/03:
«Em matéria de impugnação dos actos administrativos em matéria tributária, o artº 97º do CPPT,
consagra a existência de dois meios processuais: a impugnação judicial quando esteja em causa “a
apreciação da legalidade do acto de liquidação” – alínea d) do n.º 1; e recurso contencioso quando esta
não está em causa – alínea f) in fine e seu n.º 2.
Nos autos, vem judicialmente impugnado o acto de indeferimento de pedido de revisão de liquidação emolumentar, cuja apreciação comporta a apreciação da legalidade desta.
Pelo que efectivamente lhe cabe impugnação judicial e não recurso contencioso, nos termos das
disposições legais referidas. (...)
Por outro lado, o prazo respectivo conta-se da notificação do indeferimento do pedido de revisão,
nos termos do artº 102º n.º 1 alínea e) do CPPT: notificação dos restantes actos que possam ser objecto
de impugnação autónoma nos termos deste Código».
No nosso caso, o embaraço está em que o acto recorrido – releve-se-nos a expressão –, nem
apreciou, nem deixou de apreciar a legalidade da liquidação...
Mas a verdade é que o conteúdo do acto é o indeferimento do pedido de revisão formulado pela
recorrente.
A revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser despoletada por iniciativa
do contribuinte, e ter por fundamento qualquer ilegalidade do acto, sendo seu objectivo a respectiva
anulação – cfr. o artigo 78º n.º 1 da LGT.
Deste modo, ao deixar de se pronunciar sobre a pretensão da recorrente, a autoridade recorrida
indeferiu-a, ou seja, não reconheceu, no acto de liquidação em causa, as ilegalidades que a requerente
lhe imputava.
Em causa está, pois, mediatamente, a legalidade do acto tributário de liquidação: apreciar o acto
recorrido – saber se a pretensão da recorrente, de que fosse revisto aquele acto, merecia, ou não, ser
indeferida (ainda que presumidamente) – implica sindicar a legalidade da liquidação.
Daí que, conforme a jurisprudência do Tribunal, de que acima transcreveram excertos de dois
exemplos, o acto tácito contenciosamente atacado o devesse ser pela via da impugnação judicial, e não
pela do recurso contencioso de anulação. (…).
No segmento em que assim julgou, a sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura” (fim
de citação), juízo que também aqui se afirma.
6.2 Da “convolação”: a questão da tempestividade
A sentença recorrida considerou não dever convolar o recurso contencioso em impugnação pois
tal seria praticar um acto inútil dada a intempestividade desta, pois que considerou que o prazo de
impugnação se contaria nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, ou seja, do termo do
prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas ao contribuinte,
há muito esgotado à data da interposição do recurso (cfr. sentença recorrida, a fls. 128 e 129 dos autos).
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Contra esta decisão se rebela o Recorrente, no que é acompanhado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto no seu Parecer junto aos autos (particularmente a fls. 171) e pela jurisprudência deste
Tribunal citada a título exemplificativo, naquele parecer, que considera ser aplicável à determinação
do termo inicial do prazo de impugnação nos casos, como os dos autos, o disposto na alínea d) do n.º 1
do artigo 102.º do CPPT.
Esta orientação jurisprudencial, a que se adere, é também a assumida no Acórdão deste Tribunal de
8 de Julho de 2009 (recurso n.º 306/09), que, como se disse já, versou questão idêntica à dos presentes
autos e que, pelas razões antes expostas, aqui se seguirá também, considerando embora os elementos
específicos dos presentes autos.
Escreveu-se no citado aresto: “(…) importa referir que a norma para o efeito a ter em atenção
é a prevista no artº 102º, n.º 1, alínea d) do CPPT que estabelece que o prazo de 90 dias para deduzir
impugnação judicial é contado a partir da formação da presunção de indeferimento tácito”.
No caso dos autos, tendo o acto de liquidação sido praticado em 7 de Maio de 1999 (cfr. a alínea B) do probatório supra transcrito), é inquestionável que o pedido de revisão oficiosa, recebido em
14/5/2002 (cfr. a alínea c) do probatório), pela entidade que praticou o acto, foi apresentado dentro do
prazo previsto no artigo 78º, n.º 1 da Lei Geral Tributária – LGT (4 anos com fundamento em qualquer
ilegalidade), pelo que foi tempestivamente apresentado.
Ora, não tendo havido pronúncia da entidade recorrida sobre tal pedido, ele presumia-se indeferido tacitamente passados seis meses (artigo 57.º números 1 e 5 da LGT), isto é, em 15/11/2002, pelo
que nesse dia se iniciava o prazo de 90 dias para impugnação judicial (cfr. artigo 102º, n.º 1, alínea d)
do CPPT).
Como o recurso contencioso do indeferimento tácito do pedido de revisão foi apresentado em 10
de Janeiro de 2003, ele tem de considerar-se tempestivo que possa convolar-se em impugnação.
Conclui-se, pelo exposto, que o recurso merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida,
convolando-se para impugnação e baixando os autos para aí prosseguirem como tal.
Sem custas.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — António Calhau.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Contribuições para a Segurança Social. Caducidade.
Sumário:
I — No caso das contribuições e quotizações em dívida à Segurança Social não é
configurável a caducidade do direito à liquidação.
II — De facto, o acto da entidade emitente do respectivo título executivo (certidão de
dívida) não pode ser formalmente definido como acto de liquidação, desde logo
porque não está subordinado a qualquer procedimento próprio para liquidação
de tributos, nem é imposta por lei a notificação de qualquer acto antes da citação
em processo fiscal.
III — Assim, é de concluir que não é aplicável à cobrança de dívidas de contribuição
para a Segurança Social o regime de caducidade previsto no artigo 45.º da LGT
que, como resulta dos seus termos, só é aplicável a casos em que há lugar a
liquidação da dívida e respectiva notificação, antes de ser instaurado qualquer
processo executivo.
IV — Por outra parte, tendo-se o regime de contribuições e quotizações para a Segurança Social sempre submetido a um regime específico, ao invés do que acontece
com o prazo especial de prescrição de cinco anos dos correspondentes créditos
(artigo 60.º, n.º 3 da lei n.º 4/07), o legislador nada consagrou, podendo fazê-lo, a
respeito dum eventual prazo de caducidade do direito à extracção de certidões de
dívidas à Segurança Social para efeitos de instauração de processo executivo.
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Processo n.º 436/09-30.
Recorrente: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Recorrido: António Batista Azevedo.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL DE BRAGA IP, não
se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou procedente
a oposição à execução fiscal deduzida por António Baptista Azevedo, melhor identificado nos autos,
por dívidas de contribuições à Segurança Social, no montante global de € 33.988,09, dela vem interpor
o presente recurso formulando as seguintes conclusões:
I - Competia à entidade empregadora/contnbuinte, proceder à entrega das declarações de remunerações dos trabalhadores ao seu serviço, bem como, efectuar os correspondentes pagamentos das
contribuições.
II - O processo de liquidação não é da responsabilidade da Segurança Social, tal ónus recai tão-somente no contribuinte, limitando-se aquela entidade numa fase posterior a verificar se as liquidações
efectuadas foram correctamente realizadas.
III - Assim não existindo uma obrigação de liquidação por parte da Segurança Social, não tinha o
oponente que ser notificado dos valores em dívida, pois sendo os mesmos apurados pelo próprio, não
se pode sequer concluir pelo seu desconhecimento.
IV - O oponente sabia que estava obrigado entregar as declarações de remunerações dos trabalhadores ao seu serviço e proceder ao pagamento das correspondentes contribuições.
V - E, portanto, quando apresentou as declarações de remunerações, sabia que sobre os valores
declarados seriam aplicadas as respectivas taxas contributivas e, consequentemente, teria que proceder
ao seu pagamento.
VI - A oponente, embora tenha feito a entrega das respectivas declarações de remunerações não
pagou as contribuições a que estava obrigada, o que motivou a instauração do processo de execução
fiscal em apreço.
VII - Tendo entregue as declarações de remunerações não há lugar a qualquer notificação para
liquidação.
VIII - A entrega das declarações de remunerações corresponde a uma situação de auto-liquidação
mediante a qual o próprio contribuinte apresenta os montantes efectivamente pagos aos seus trabalhadores e que são a base de incidência das contribuições para a segurança social.
XIX - As contribuições à segurança social não dependem de liquidação a fazer por esta, mas pelo
próprio contribuinte, aplicando este as percentagens legais às remunerações que paga aos seus funcionários (que ele é que conhece e declara), cabendo-lhe, depois, entregar esses montantes à segurança
social no prazo fixado na lei.
X - Estamos perante um caso de obrigação de auto-liquidação em que, se não pagar, segue-se
directamente a extracção de certidão de dívida, a fim de ser instaurada a execução.
XI- Ora, por estarmos perante uma obrigação de auto-liquidação, não pode neste caso existir
caducidade do direito de liquidação.
XII - As dívidas em causa regem-se pelo DL 199/99, de 8 de Junho e Decreto Regulamentar
n.º 29/99, de 27 de Outubro e estes diplomas não prevêem qualquer prazo de liquidação para as contribuições não declaradas, pelo que a LGT, como lei geral, não pode derrogar a lei especial.
XIII - Assim, havendo auto-liquidação, não é configurável a caducidade do direito à liquidação
não havendo que acatar a injunção normativa contida no n.º 1 do art. 45º da LGT.
XIV - Decidindo como decidiu, o Mmo. Juiz a quo não interpretou correctamente e fez errada
aplicação das normas legais referidas nestas conclusões.
2 - O recorrido não contra-alegou.
3 - O Exmº Ministério Publico emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Recorrente: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP.(IGFSS, IP)
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da oposição deduzida em processo de
execução fiscal pendente na secção de processos executivos do IGFSS, IP)
FUNDAMENTAÇÃO
1. O oponente invocou como fundamentos da oposição à execução fiscal:
-inexigibilidade da dívida exequenda (por falta de notificação da liquidação das contribuições
para a Segurança Social)
-inexigibilidade dos juros de mora
-pagamento parcial da dívida exequenda
-caducidade da liquidação
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O tribunal omitiu pronúncia sobre as causas de pedir que configuram fundamentos característicos
da oposição: inexigibilidade da dívida exequenda e dos juros de mora, pagamento parcial da dívida
exequenda (art.204º nº1 ais. f) e i) CPPT); apenas se pronunciando sobre a última causa de pedir (caducidade da liquidação), ignorando que não constitui fundamento de oposição, antes de impugnação
judicial por implicar a apreciação da legalidade do acto tributário (art.99º CPPT)
2.Em caso de incompatibilidade de causas de pedir devem ser apreciadas apenas as compatíveis
com a forma de processo utilizada, desprezando-se aquelas 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)
Apesar de a questão não ter sido suscitada pelo recorrente o tribunal de recurso deve exercer
oficiosamente o poder correctivo que permite estabelecer a correspondência entre a tutela judicial
pretendida e a forma de processo adequada, em conformidade com imperativo legal (art.2º nº2 CPC/
art.2º alínea d) LGT/art.2º alínea e) CPPT); à semelhança do poder para o conhecimento oficioso, no
processo judicial tributário, da nulidade consubstanciada no erro na forma de processo (cf. Jorge Lopes
de Sousa ob. cit. Volume I 2006 p690)”
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e ordenada a devolução do processo ao TF Braga para
pronúncia sobre os fundamentos de oposição à execução (supra indicados) invocados pelo oponente
na petição inicial
5- Notificadas as partes do precedente parecer, apenas respondeu o recorrido António Baptista
Azevedo nos termos que constam de fls.163 e seguintes e em que conclui no sentido do entendimento
ali perfilhado não ser tido em consideração.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
6 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1- A dívida exequenda respeita a quotizações para a Segurança Social desde Fevereiro de 1999 até
Janeiro de 2001, Maio e Julho de 2001, e a contribuições desde Fevereiro de 1999 até Julho de 2001
e juros de mora respeitantes aos meses de Setembro de 2000, referente ao pagamento no valor de €
5.933,11, no dia 27/10/2000, Fevereiro de 2001, referente ao pagamento de € 997.36, no dia 27/03/01
e Abril de 2001, referente ao pagamento no valor de €9952, no dia 16/05/2001;
2- O contribuinte foi citado por citação pessoal efectuada a 03/02/2006, data em que lhe foram
entregues todos os elementos a que se referem as als. a), c), d) e e), do n.º 1 do artigo 163.º do CPPT;
3- As certidões de dívida que deram origem aos processos executivos foram emitidas a 24/01/2006,
importando nos montantes de 3.953,12 €, 16.526,81€ e 70,30€, perfazendo o valor global de 20.550,23
€;
4-O oponente foi citado para os termos da execução a 03/02/2006;
5- A petição inicial deu entrada a 06/03/2006,
6- A secção de contas correntes da Segurança Social apurou que os juros referentes às cotizações
dos meses de Março de 2001 a Abril de 2001 e Junho de 2001, no montante global de €452,86, não
são devidos pelo executado, pelo que foi emitido o competente despacho de anulação parcial daquele
montante.
7- Logo que foi citado para os presentes autos, o executado apresentou uma participação criminal
contra o seu TOC.
7- A sentença sob recurso, após ter considerado que no caso “sub judice” não ocorreu autoliquidação
de um tributo e que o acto de liquidação em execução nos autos está integrada na certidão da dívida
extraída para fins executivos, concluiu que se encontrava caducado o direito à liquidação de todos os
tributos em cauda nos autos, uma vez que essa certidão, respeitando a contribuições e quotizações para
a Segurança Social desde Fevereiro até Janeiro de 2001, apenas foi notificada ao oponente aquando
da citação para a execução, a 03/02/06, ou seja para além do prazo de quatro anos previsto no n.º 1 do
artigo 45º da LGT, dessa forma julgando procedente a oposição à execução fiscal que fora deduzida.
Mais considerou prejudicado o conhecimento dos restantes fundamentos de oposição que tinham
sido invocados.
O recorrente Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social vem, em suma, na sua alegação
de recurso defender que correspondendo a entrega das declarações das remunerações a uma situação de
autoliquidação em que as contribuições à segurança social não dependem da liquidação a fazer pelos
serviços, mas pelo próprio contribuinte, seguindo-se ao não pagamento a extracção de certidão para
efeitos executivos, “não é configurável a caducidade do direito à liquidação não havendo que acatar
a injunção normativa contida no n.º 1 do ar. 45.ºda LGT.
Vejamos.
Em primeiro lugar importará apreciar a questão relativa à inadequação da forma processual de
oposição à execução fiscal para o conhecimento da caducidade da liquidação suscitada pelo Ex.mo
Procurador-Geral Adjunto no seu douto parecer, já que, em seu entender, essa causa de pedir não cons-
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titui fundamento de oposição, mas antes de impugnação judicial por implicar a apreciação da legalidade
do acto (artigo 99.º do CPPT).
Não se desconhecendo que a questão acima delineada ocasiona controvérsia na jurisprudência
deste Supremo Tribunal, a respeito do que se proferiram decisões divergentes, a verdade é que se adere
ao entendimento segundo o qual a notificação da liquidação depois de decorrido o prazo de caducidade
constitui fundamento de oposição à execução fiscal à luz da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT,
desta forma se podendo desde já adiantar que foi com acerto que a sentença conheceu da questão relativa
à caducidade do direito à liquidação, tal como foi configurada pelo oponente.
O entendimento jurídico que se perfilha encontra proficiente e exaustiva fundamentação no
acórdão de 19-12-07, no processo n.º 844/07, para cujos termos se remete, por brevidade, para mais
aprofundada análise da questão.
Mas ainda que assim se não entenda, sempre se dirá que no caso das contribuições para a Segurança Social a oposição à execução fiscal será o meio processual adequado para impugnar a legalidade
do acto de extracção da certidão confirmativa da dívida, posto que em relação a esta dívida não é assegurada ao contribuinte qualquer via autónoma de impugnação e daí que o uso do meio processual de
oposição à execução fiscal seja abrangido pelo campo de aplicação da norma constante da alínea h) do
artigo 204.º do CPPT-cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 367
e verso, anotação 42 ao artigo 204.º do CPPT.
Improcede, desta forma, a questão do erro na forma de processo que vem suscitada.
Enfrentemos de seguida a questão de fundo que vem suscitada no recurso jurisdicional interposto.
Como acima se disse, a sentença recorrida julgou procedente a oposição com fundamento na
caducidade do direito à liquidação das quotizações e contribuições em dívida à Segurança Social.
Desde logo cumpre questionar a existência dum verdadeiro acto de liquidação no caso desses
tributos em dívida à Segurança Social.
Na verdade, o que se passa no caso é a permissão de extracção de certidões de dívida perante a
mera constatação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário
prévio, definidor dessa obrigação (cfr. Jorge Lopes de Sousa, ob citada, a fls.367).
Sendo assim, o acto da entidade emitente desse título executivo (certidão de divida) não pode ser
formalmente definido como acto de liquidação, desde logo porque não está subordinado a qualquer
procedimento tributário próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por lei a notificação de
qualquer acto antes da citação em processo fiscal.
Assim, é de concluir que não é aplicável à cobrança de dívidas de contribuição para a segurança
social o regime de caducidade previsto no artigo 45.º da LGT que, como resulta do seus termos, só
é aplicável a casos em que há lugar a uma liquidação da dívida e respectiva notificação, antes de ser
instaurado qualquer processo executivo.
Por outra parte, tendo-se encontrado o regime de quotizações e contribuições à Segurança Social
sempre submetido a um regime específico (Leis n.ºs 103/80, de 9/5, 17/200, de 8/8,32/02, de 20/1 e
4/07, de 16/1) a verdade é que, ao invés do que sucede com o prazo especial de prescrição de dez e
posteriormente cinco anos dos correspondentes créditos (cfr. artigo 60.º n.º 3 da Lei 4/07), o legislador
nada consagrou, podendo fazê-lo, a respeito dum eventual prazo de caducidade do direito à extracção
das sobreditas certidões das dívidas à Segurança Social para efeitos de instauração de processo executivo.
Nesta conformidade, aqui se acompanhando o recorrente, no caso das contribuições e quotizações em dívida à Segurança Social não é configurável a caducidade do direito à liquidação, pelo que a
decisão sob recurso não pode ser mantida.
- Uma vez que o tribunal recorrido não conheceu dos restantes fundamentos de oposição por
os considerar prejudicados pela solução perfilhado para o litígio, impor-se-ia agora neste tribunal de
recurso a sua apreciação de harmonia com a regra de substituição estabelecida no nº2 do artigo 715 do
CPC, no caso de se dispor dos elementos para o efeito necessários.
Acontece que no que toca ao alegado pagamento parcial das quantias em dívida por Contribuições
à Segurança Social (alínea c), artigos 73.º a 78.º da petição de oposição) o probatório é totalmente
omisso.
Sendo assim, certo é que os autos não fornecem os elementos de facto para o conhecimento
desse fundamento de oposição, pelo que importa a baixa dos autos à instância para o respectivo apuramento.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se, em consequência, a
sentença recorrida, julgando-se não verificada a alegada caducidade, e ordenar-se a baixa dos autos à
1.ª instância com vista ao conhecimento das questões aí consideradas prejudicadas.
Sem custas, dado que o oponente não contra-alegou neste STA.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Isabel
Marques da Silva.
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Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Fundamentos de oposição à execução fiscal. Omissão de pronúncia. Erro na forma de processo. Convolação.
Sumário:
I - Nos termos conjugados dos artigos 660.º e 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC, só
ocorre omissão de pronúncia quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questão
submetida pelas partes à sua apreciação e que se não mostre prejudicada pela
solução dada a outras.
II - Havendo erro na forma de processo, a convolação só é admissível, para além da
idoneidade da respectiva petição para o efeito, desde que não seja manifesta a
improcedência ou extemporaneidade da petição apresentada, em função do meio
processual adequado.
Processo n.º 480/09-30.
Recorrente: Manuel Francisco do Couto.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Manuel Francisco do Couto, residente em São Paio de Oleiros, não se conformando com a
decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que indeferiu liminarmente a impugnação judicial por si deduzida contra a citação para a execução n.º 3190199601027271, instaurada para cobrança de dívidas
da sociedade Coutomano – Soc. Distribuição e Exportação de Papel, Lda., dela vem interpor recurso
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
A- O impugnante, aqui recorrente, invocou como fundamento para a impugnação que, tendo sido
citado como responsável subsidiário e tendo todos os direitos que cabem ao executado, devia ter tido
o direito de impugnar a liquidação da dívida cuja responsabilidade lhe estava a ser imputada.
B- Invocou que não lhe foi concedido tal direito, não tendo tido oportunidade legal de discutir a
legalidade da liquidação de tal dívida.
C- Invocou que o acto em causa padece de ilegalidade e consequentemente de vício gerador da
sua anulabilidade, o que expressamente invocou.
D- O impugnante suscitou na impugnação a questão da anulabilidade do acto por não lhe ter sido
concedido o direito de impugnar a liquidação da dívida.
E- Tendo suscitado a questão da legalidade e consequente anulabilidade da liquidação da dívida,
poderia o impugnante fazê-lo por meio da impugnação judicial, não havendo erro na forma de processo.
F- A douta sentença não se pronuncia sobre este fundamento da impugnação, o que constitui vício
que gera a sua nulidade, o que se invoca.
G- O impugnante suscitou ainda vício na sua citação, pelo facto de não lhe terem sido entregues
os títulos executivos, conforme dispõe o artigo 163.º, n.º 1 do CPPT.
H- Tal constitui uma nulidade do processo de execução fiscal por, no momento da citação, não
terem sido fornecidas ao executado todas as informações prevista na lei (vide art.º 165.º, n.º 1, alínea a)
do dito Código).
I- Essa omissão traduz uma preterição de formalidades legais, fundamento de impugnação (art.º 99.º,
alínea d) do mesmo Código), o que foi invocado.
J- A douta sentença não apreciou estes fundamentos da impugnação, o que devia ter feito, o que
constitui nulidade da mesma (vide CPPT e C.P.Civil).
L- Não houve erro na forma de processo, porquanto a impugnação foi devida e legalmente fundamentada.
M- Deve, pois, ser revogada a douta sentença que indeferiu liminarmente a impugnação, com as
consequências legais.
Não foram apresentadas contra-alegações.
A Mma. Juíza sustenta o decidido.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve
ser julgado improcedente.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1. No Serviço de Finanças do Porto 5-1 foi instaurado o processo de execução fiscal
n.º 3190199601027271 e apensos contra a sociedade “Coutomano – Soc. Distribuição e Exportação
de Papel, Lda.”, para cobrança coerciva da quantia de € 16.784,74, referente a IVA e contribuição
autárquica.
2. A execução fiscal indicada em 1. reverteu contra o ora impugnante, na qualidade de responsável
subsidiário.
3. O ora impugnante foi citado na e para a execução fiscal referida em 1. por carta registada com
aviso de recepção assinado em 29/11/2005 – cfr. fls. 20 dos autos.
4. A presente impugnação judicial foi deduzida em 27/02/2006 – cfr. carimbo no rosto da petição.
5. O acto sindicado na impugnação é a reversão da execução, que o impugnante reputa de ilegal,
por nulidade da citação e por não ser gerente de facto da sociedade executada, sendo o pedido formulado o de “declarar-se nulo o acto impugnado e consequentemente o processo de execução fiscal ou,
se assim não se entender, anulados todos os actos posteriores à citação, ordenando-se a repetição desta
com todas as formalidades legais, devendo, em qualquer caso, declarar-se que o impugnante não é
responsável subsidiário por reversão (…)”.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que indeferiu
liminarmente a impugnação judicial deduzida pelo ora recorrente contra a sua citação para a execução
n.º 3190199601027271, instaurada para cobrança de dívidas da sociedade Coutomano – Soc. Distribuição e Exportação de Papel, Lda., executada originária naqueles autos.
Nas alegações de recurso que apresentou, invoca o recorrente, antes de mais, a nulidade da decisão, por omissão de pronúncia, porquanto em seu entender não foram apreciados dois dos fundamentos
da impugnação que deduziu, designadamente a questão da legalidade e consequente anulabilidade da
liquidação da dívida exequenda e o vício na sua citação.
Vejamos. É certo que, nos termos do artigo 660.º do CPC, o juiz deve conhecer de todas as questões
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras.
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.
Também, o artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC estabelece que a sentença é nula quando o juiz
deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia
tomar conhecimento.
Ou seja, só ocorre, pois, omissão de pronúncia, nos termos das disposições legais citadas, quando
o juiz deixe de se pronunciar sobre questão submetida pelas partes à sua apreciação e que se não mostre
prejudicada pela solução dada a outras.
Ora, no caso em apreço, não há dúvida que a Mma. Juíza “a quo” se pronunciou sobre as questões suscitadas pelo impugnante, ora recorrente. Só que entendeu que tais questões não integravam
fundamento de impugnação mas sim fundamento de oposição à execução fiscal, não sendo possível a
convolação por intempestividade da petição apresentada, em função do meio processual adequado.
Tal entendimento poderá ser susceptível de ser enquadrado em eventual erro de julgamento mas
não configura a nulidade invocada, por omissão de pronúncia.
Mas tal erro de julgamento também em nosso entender se não verifica.
Com efeito, o que o recorrente alega é que o acto de liquidação da dívida exequenda padece de
ilegalidade por não lhe ter sido concedido o direito de o impugnar pois nunca foi notificado para o
efeito, constituindo tal omissão um vício gerador de nulidade de tal acto.
Só que a falta de notificação invocada, a verificar-se, o que afecta é a eficácia do acto de liquidação e
não a sua validade, pelo que é na oposição que, em princípio, deve ser invocada (artigo 204.º, n.º 1, alíneas e)
e i) do CPPT).
Por outro lado, também se nos afigura correcta a decisão recorrida na parte em que considerou
não ser possível a convolação da impugnação apresentada para a forma de processo adequada.
É que a convolação só é admissível, de acordo com jurisprudência deste Tribunal, para além da
idoneidade da respectiva petição para o efeito, desde que não seja manifesta a improcedência ou extemporaneidade da petição apresentada, em função do meio processual adequado.
E, na verdade, a nulidade da citação não sendo fundamento de impugnação também não se integra
em nenhum dos fundamentos de oposição indicados no artigo 204.º do CPPT.
Sendo a citação um acto do processo de execução fiscal, a sua nulidade há-de ser arguida nesse
processo e do indeferimento da sua arguição perante o órgão de administração fiscal caberá, então,
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reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância, nos termos dos artigos 276.º do CPPT e 103.º,
n.º 2 da LGT (v. acórdão deste STA de 28/5/2008, proferido no recurso n.º 154/08).
Todavia, nos termos do n.º 2 do artigo 198.º CPC, a nulidade da citação há-de ser arguida no
prazo de que o interessado dispõe para deduzir oposição (v. acórdão do STA de 21/5/2008, no recurso
n.º 220/08).
Ora, como bem se salienta na decisão recorrida, neste caso na data da entrada da petição inicial
já havia expirado o prazo para a dedução de oposição à execução fiscal previsto no artigo 277.º do
CPPT, pois o impugnante, ora recorrente, foi citado em 29/11/2005 para a execução e a petição inicial
deu entrada no tribunal em 27/2/2006.
Não se verifica, portanto, nem a arguida nulidade nem ocorre possibilidade de convolação da impugnação apresentada para a forma de processo adequada, pelo que se impõe, por isso, a manutenção
da decisão recorrida, que assim se confirma.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. - António Calhau (relator) - Brandão de Pinho - Miranda de
Pacheco.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Emolumentos registrais. Direito Comunitário.
Sumário:
A liquidação de emolumentos pelo acto de registo de cessão de quotas de uma sociedade, calculados por aplicação do artigo 1.º, n.ºs 2 e 3 da Tabela de Emolumentos
do Registo Comercial, aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, viola
a Directiva Comunitária n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho, e, por isso,
padece tal liquidação de ilegalidade determinante da sua anulação.
Processo n.º 519/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Organon Portuguesa – Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, que, julgando
procedente a impugnação judicial deduzida por “Organon Portuguesa, Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda.” contra a liquidação de emolumentos registrais, determinou a anulação da liquidação
impugnada e a restituição do valor pago, e condenou «a Administração ao pagamento de juros indemnizatórios, contados desde 7/12/01, relativamente ao referido montante e até à data da emissão da nota
de crédito a favor da impugnante».
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
I - DOS FACTOS
1. A impugnação a que se refere o presente processo deu entrada na Secretaria Central do Tribunal
Tributário de 1.ª Instância de Lisboa em 5 de Março de 2002, referindo-se a liquidação de emolumentos
impugnada aos registos de cessões de quotas, requeridos em 7 de Dezembro de 2001, pelas Aps. 118 e
119, na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sendo impugnados os emolumentos cobrados
de acordo com o disposto no artigo 1., n.ºs 2 e 3 da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial,
aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro.
2. A liquidação impugnada foi efectuada mediante a aplicação da Tabela de Emolumentos do
Registo Comercial em vigor na data em que foram requeridos os registos (Portaria n.º 996/98, de 25 de
Novembro), a qual é de aplicação obrigatória para o Conservador.
II - DOS FUNDAMENTOS
3. Em causa, no presente recurso, está a conformidade dos emolumentos previstos na Tabela de
Emolumentos do Registo Comercial, aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, com a
Directiva Comunitária n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho, no que em particular respeita à
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inserção do acto cuja liquidação se impugna - registo de cessão de quotas - no âmbito de aplicação da
mesma.
4. A Directiva Comunitária n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho, como decorre do seu
preâmbulo tem por objectivo promover a livre circulação de capitais, essencial para a criação de uma
união económica como característica análoga às de um mercado interno.
5. Para o efeito, prevê a cobrança de um imposto sobre as reuniões de capitais, imposto esse que
deve ser harmonizado no interior da Comunidade, quer no que respeita às taxas, quer no que respeita
à sua estrutura.
6. O artigo 3.º enumera as sociedades de capitais a que se aplicam as disposições da Directiva, e
o artigo 4.º, as operações consideradas como reuniões de capitais.
7. Este elenco de operações é o único que se encontra abrangido pela Directiva Comunitária em
apreciação, pelo que é também o único relevante para efeitos de aplicação do direito comunitário a
esse respeito.
8. Não se enquadrando a cessão de quotas no âmbito da Directiva 69/335/CEE, não foi desrespeitada qualquer norma de Direito Comunitário, nomeadamente a aludida Directiva.
9. Consequentemente, as liquidações de emolumentos ora impugnadas estão fora do âmbito de
aplicação da Directiva e, como tal, não podem ser apreciadas à luz da Doutrina nela fixada.
10. No mesmo sentido vai a jurisprudência do S.T.A., de acordo com a qual a Directiva em apreciação e discussão só tem aplicação quando se trate de impostos indirectos incidentes sobre reuniões
de capitais, na medida em que, conforme reafirmou o T.J.C.E., no acórdão de 21 de Setembro de 2000,
no Processo C-19/99, ela visa “promover a livre circulação de capitais, considerada essencial à criação
de uma união económica com características análogas à do mercado interno”.
11. Entendemos que os argumentos invocados no sentido de defender que, quanto a emolumentos
notariais, a cessão de quotas não está abrangida pela proibição consagrada na Directiva Comunitária
supra referida, se aplicam, por identidade de razão, ao respectivo registo, efectuado nas Conservatórias
do Registo Comercial.
12. Constitui “erro na aplicação do direito” estender o alcance da jurisprudência do Tribunal a
actos que não se insiram no âmbito da Directiva em análise (o que, em nosso entender, sucedeu no
presente processo).
Por todo o exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a sentença
recorrida e, em consequência, absolvida a Ré do pedido, mantendo-se as liquidações de emolumentos
impugnadas.
1.3 A sociedade recorrida contra-alegou e apresentou as seguintes conclusões.
1. O presente recurso vem interposto da sentença proferida no âmbito do processo à margem
melhor identificada, constituindo fundamento do mesmo alegado erro na aplicação do Direito.
2. Contudo, a argumentação aduzida pelo RFP não encontra qualquer correspondência com a letra
da lei - entenda-se, da legislação nacional e comunitária! - nem na interpretação das normas em vigor,
tal como tem sido efectuada pela Jurisprudência nacional e comunitária.
3. O RFP entende que a cessão de quotas, não se podendo considerar um acto de reunião de capitais, na acepção da Directiva n.º 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho em causa, não se insere
no âmbito de aplicação da mesma.
4. O entendimento do RFP não procede, visto que é jurisprudência constante do TJCE, que “deve
considerar-se que tem características idênticas ao imposto sobre as entradas de capital uma imposição
sob a forma de emolumentos cobrados pela celebração de escrituras públicas de alteração da denominação social e da sede de uma sociedade de capitais, quando essa imposição é calculada em função do
capital social da sociedade”.
5. E bem se entende que assim seja, visto que, como refere também o TJCE, tal a inclusão evita
práticas abusivas por parte dos Estados Membros, porquanto “a não ser assim, os Estados-Membros,
embora abstendo-se de tributar as reuniões de capitais enquanto tais, poderiam tributar esses mesmos
capitais quando ocorresse alguma modificacão dos estatutos de uma sociedade de capitais. O objectivo
prosseguido pela directiva poderia desse modo ser frustrado.”
6. De acordo com o raciocínio espelhado pela jurisprudência do TJCE, os Estados-Membros não
tributariam os aumentos de capital... apenas para aplicar essa tributação mais tarde, aquando da ocorrência de alguma modificação sujeita a registo.
7. Em conformidade, o Recurso apresentado pelo RFP manifesta-se totalmente improcedente, por
não ser admissível a interpretação das normas legais no sentido proposto pelo Recorrente.
Nestes termos, deve ser o presente recurso julgado total e integralmente improcedente, devendo,
em consequência, ser mantida a Sentença Recorrida, e todos os seus efeitos, designadamente a anulação da liquidação impugnada no valor de € 12.763,70 (2.558.893$00), a restituição daquele montante
por indevidamente pago, e o pagamento de juros indemnizatórios devidos nos termos previstos na
Sentença Recorrida.
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1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
No caso presente a questão essencial submetida à apreciação e julgamento deste Supremo Tribunal
é a de saber se a liquidação de emolumentos em causa, referente aos registos de cessões de quotas,
requeridos em 7 de Dezembro de 2001, pelas Aps. 118 e 119, na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa, cobrados de acordo com o disposto no artigo 1, ns. 2 e 3 da Tabela de Emolumentos do
Registo Comercial, aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro viola ou não a Directiva
n.º 69/355/CEE.
Alega o Digno Representante da Fazenda Pública, recorrente nos presentes autos, que o acto de
liquidação, dizendo respeito a cessão de quotas e não parece enquadrar e estar abrangido pela directiva
n.º 69/355/CEE de 17.07.1969, não tendo sido desrespeitada qualquer norma de direito comunitário.
Afigura-se-nos que não lhe assiste razão sendo que a posição assumida na sentença recorrida vai
de encontro à jurisprudência pacífica desta secção que vem decidindo, nomeadamente nos acórdãos de
15.01.2003, recurso 1549/02, e de 25.02.2003, processo 1550/02-30, que «os emolumentos registrais
- registo comercial - liquidados sobre tal acto, ao abrigo daquela portaria, constituem uma imposição
na acepção da mesma Directiva; consequentemente proibidos por força do seu artº 10º al., c), uma vez
que não têm, hoc sensu, carácter remuneratório».
De resto o TJCE apreciou já questão similar à dos presentes autos, relativa a actos de registo
respeitantes a sociedades comerciais, concluindo no Acórdão de 21-6-2001, processo C-206/99, que:
«O artigo 12.º, n.º 1, alínea e), da Directiva 69/335 do Conselho, de 17 de Julho de 1969, relativa
aos impostos indirectos que incidem sobre as reuniões de capitais, na versão que resulta da Directiva
85/303/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1985, deve ser interpretado no sentido de que direitos
cobrados pela inscrição de um aumento do capital social de uma sociedade no Registo Comercial e
cujo montante aumenta directamente e sem limites na proporção do capital nominal subscrito e não é
calculado com base no custo do serviço prestado, como os que estão em causa no processo principal,
não têm carácter remuneratório. A existência de um limite máximo que não pode ser ultrapassado por
estes direitos não é, por si só, susceptível de atribuir esse carácter remuneratório se o referido limite
não for fixado de forma razoável em função do custo do serviço cujos direitos constituem a contrapartida. Além disso, um Estado-Membro não pode, sem retirar aos direitos o seu carácter remuneratório,
introduzir, na tabela dos direitos a cobrar em contrapartida de um serviço prestado, um elemento de
solidariedade entre grandes e pequenas sociedades instituindo, para o mesmo serviço, um direito mais
elevado para as sociedades de capitais com capital social importante do que para as sociedades com
um capital social menor, sem que esta diferença de montante dos direitos tenha qualquer ligação com
o custo do serviço.
Termos em que somos de parecer que o presente deve ser julgado improcedente, confirmando-se
a decisão recorrida.
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 se coloca - a respeito da liquidação impugnada, de emolumentos
pelo acto de registo de cessão de quotas da sociedade impugnante, ora recorrente - é a de saber da
conformidade do disposto no artigo 1.º, n.ºs 2 e 3 da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial,
aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, com a Directiva Comunitária n.º 69/335/CEE,
do Conselho, de 17 de Julho.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) No dia 25 de Outubro de 2001, as actuais sócias da ora impugnante, as sociedades Organon
Holding BV e Theriak BV, adquiriram, por escritura pública de cessão de quotas, duas quotas na sociedade ora impugnante, conforme consta do teor da escritura púbica outorgada no 29º Cartório Notarial
de Lisboa, cuja cópia se encontra junta aos autos a fls. 34 a 38;
B) Por ocasião do registo comercial da referida cessão de quotas, em 7/12/01, foram liquidados
à ora impugnante emolumentos no montante total de 2.558.893$00, correspondentes às apresentações
n.º s 118 e 119 e às contas nºs 955 e 956, respectivamente;
C) Os referidos emolumentos reportam-se à cessão de duas quotas, uma no valor nominal de
48.750$00 e outra no valor de 16.250.000$00, tal como consta dos documentos juntos a fls. 46 a 48
dos autos;
D) De acordo com o documento de fls. 39 e, bem assim, com a informação de fls. 46 dos autos,
os emolumentos impugnados correspondem à soma das parcelas de 1.911.419$00 e de 647.474$00,
as quais foram calculadas por aplicação do artigo 1º, nºs 2 e 3 da Tabela de Emolumentos do Registo
Comercial, aprovada pela Portaria 996/98, de 25/11.
E) A impugnante pagou a referida quantia, em 7/12/01 (cfr. fls. 29 e informação de fls. 46 dos
autos).
2.2 De acordo com o artigo 1.º da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, aprovada
pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro (revogada entretanto pelo artigo 2.º do Decreto-Lei
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n.º 322-A/2001 de 14 de Dezembro), são devidos emolumentos, por cada inscrição inicial - 4.500$00
[n.º 1]; por qualquer outra inscrição - 3.500$00 [n.º 2].
Sendo a inscrição de valor determinado e superior a 100.000$00, diz o n.º 3 do mesmo artigo 1.º da
mesma Tabela, acresce sobre o total do valor, por cada 1.000$00 ou fracção: a) até 200.000$00 - 10$00;
b) de 200.000$00 a 1.000.000$00 - 5$00; c) de 1.000.000$00 a 10.000.000$00 - 4$00; d) acima de
10.000.000$00, sobre o excedente - 3$00.
Por seu lado, a Directiva 69/335/CEE do Conselho de 17.7.1969, na redacção da Directiva 85/303/
CEE do Conselho de 10.6.1985, no seu artigo 4º, sujeita a imposto sobre as entradas de capital, nomeadamente “a constituição de uma sociedade de capitais” [alínea a)]; “a transformação em sociedade
de capitais de uma sociedade, associação ou pessoa colectiva que não seja sociedade de capitais”
[alínea b)]; e “o aumento do capital social de uma sociedade de capitais mediante a entrada de bens
de qualquer espécie” [alínea c)].
E o artigo 10º da mesma Directiva proíbe a cobrança, com respeito às sociedades, associações ou
pessoas colectivas com fins lucrativos, de qualquer imposição, seja sob que forma for: a) Em relação
às operações referidas no art. 4º (referido); b) Em relação às entradas de capital empréstimos ou prestações, efectuadas no âmbito das operações referidas no mesmo normativo; c) Em relação ao registo
ou qualquer outra formalidade prévia ao exercício à uma actividade a que uma sociedade, associação
ou pessoa colectiva com fins lucrativos esteja sujeita em consequência de sua forma jurídica.
Como se vê, o artigo 10.º, alínea c), da citada Directiva proíbe a cobrança de “qualquer imposição” relativamente aos emolumentos do registo comercial.
Todavia, o artigo 12.º, n.º 1, alínea e), ainda da mesma Directiva permite, em derrogação do referido, a cobrança de “direitos com carácter remuneratório”.
Contudo, e como é jurisprudência uniforme do Tribunal de Justiça da União Europeia, e do Supremo
Tribunal Administrativo, os emolumentos do registo comercial calculados por aplicação do artigo 1.º,
n.ºs 2 e 3 da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, aprovada pela Portaria 996/98, de 25/11,
é ponto assente que não têm carácter remuneratório, para os efeitos do artigo 12.º., n.º 1, alínea e), da
dita Directiva - cf., por todos, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 25 de
Fevereiro de 2003, proferido no recurso n.º 1550/02.
A respeito da incompatibilidade com o Direito Comunitário do artigo 1.º, n.ºs 1, 2 e 3 da Tabela de
Emolumentos do Registo Comercial, aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, confronte-se,
por todos, o acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Junho de 2001, proferido no Processo C-206/99,
onde se escreve o que a seguir se consigna.
[...]
Regulamentação nacional
9 O Código do Registo Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 403/86, de 3 de Dezembro de
1986, prevê, no artigo 3º, alínea q), que determinados actos sociais, como a fusão, a cisão, a transformação e a dissolução de uma sociedade bem como o aumento, a redução ou a reconstituição do capital
social de uma sociedade de capitais, devem ser objecto de inscrição no Registo Comercial.
10 O artigo 13.º do Código do Registo Comercial determina:
«1. Os factos sujeitos a registo, ainda que não registados, podem ser invocados entre as próprias
partes ou os seus herdeiros.
2. Exceptuam-se os actos constitutivos das sociedades e respectivas alterações, a que se aplica
o disposto no Código das Sociedades Comerciais.»
11 O artigo 14.º, n.º 1, do Código do Registo Comercial determina:
«Os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respectivo
registo.»
16 A Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro de 1998 (Diário da República I, série B, n.º 273,
de 25 de Novembro de 1998), instituiu limites máximos para os emolumentos devidos em aplicação
da Tabela. Nos termos do artigo 23.º, alínea c), da Tabela, na versão que resulta desta portaria, os
emolumentos devidos pelo registo de um acto social, como o aumento do capital social, não podem
exceder o montante de 15 000 000 PTE.
[…]
32 Seguidamente, no que respeita ao artigo 12.º, n.º 1, alínea e), da Directiva 69/335, há que
salientar que a distinção entre as imposições proibidas pelo artigo 10.º da referida Directiva 69/335 e
os direitos com carácter remuneratório cuja cobrança é autorizada implica que estes últimos incluam
apenas retribuições cujo montante é calculado com base no custo do serviço prestado. Uma retribuição
cujo montante não tenha qualquer relação com o custo desse serviço específico ou cujo montante seja
calculado não em função do custo da operação de que é a contrapartida, mas em função da globalidade
dos custos de funcionamento e de investimento do serviço encarregado dessa operação que deveria ser
considerada como uma imposição unicamente abrangida pela proibição instituída pelo artigo 10.º da
Directiva 69/335 (acórdão de 20 de Abril de 1993, Ponente Carni e Cispadana Costruzioni, C-71/91
e C-178/91, Colect., p. I-1915, n.ºs 41 e 42).
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33 Acrescente-se que, se, em relação a certas operações, como a inscrição de uma sociedade, pode
ser difícil determinar o custo da operação, o que implica que deve ser admitida a avaliação forfetária
desse custo, mas é necessário, no entanto, que esta avaliação seja efectuada de forma razoável, tendo
em conta, designadamente, o número e a qualificação dos agentes, o tempo gasto por esses agentes,
bem como as diversas despesas materiais necessárias à realização dessa operação (v., nomeadamente,
acórdão IGI, já referido, n.º 27).
34 Além disso, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, um direito cujo
montante aumenta directamente e sem limites na proporção do capital nominal subscrito não pode,
pela sua própria natureza, constituir um direito com carácter remuneratório na acepção da Directiva
69/335. Efectivamente, mesmo podendo existir, em certos casos, um nexo entre a complexidade de uma
operação de registo e a importância dos capitais subscritos, o montante de tal direito não terá, em
geral, qualquer relação com as despesas efectivamente feitas pela administração com as formalidades
de registo (acórdãos de 2 de Dezembro de 1997, Fantask e o., C-188/95, Colect, p. 1-6783, n.º 31, e
IGI, já referido, n.º 31).
[…]
36 Acrescente-se que, se é certo que a ausência de um limite máximo constitui um indício de que
um direito calculado em função do valor do acto registado não tem carácter remuneratório na acepção
da Directiva 69/335, a existência desse limite que, aliás, não é imposto nem proibido pela referida
directiva, não é, por si só susceptível de atribuir ao referido direito carácter remuneratório.
37 Com efeito, uma vez que, como resulta dos n.ºs 32 e 33 do presente acórdão, o montante de
um direito cobrado em contrapartida de uma operação determinada deve sempre ser calculado relativamente ao custo desta operação para ter carácter remuneratório na acepção do artigo 12.º, n.º 1,
alínea e), da Directiva 69/335, quer esse custo seja precisamente quantificável quer necessite de uma
avaliação forfetária, um limite máximo, que não pode ser considerado como sendo razoável em relação
ao referido custo, não pode modificar o eventual carácter não remuneratório do direito em causa.
38 Saliente-se, além disso, que o facto de calcular o montante do direito com base no custo do
serviço prestado, que é o único modo de cálculo de um direito com carácter remuneratório na acepção
da Directiva 69/335 admitido pelo Tribunal de Justiça, permite, como resulta do n.º 30 do acórdão
Fantask e o., já referido, a um Estado-Membro ter em conta não só os custos, materiais e salariais,
que estão directamente ligados à realização das operações de registo cujo direito em causa constitui
a contrapartida, mas também a fracção das despesas gerais da administração competente que são
imputáveis a estas operações.
39 Daqui resulta que, na medida em que nem a vantagem económica nem a vantagem jurídica
decorrente da inscrição de um acto relativo a uma sociedade de capitais no Registo Comercial constituem custos ligados ao serviço prestado, estas vantagens não podem ser tidas em conta para efeitos
de cálculo do montante de um direito com carácter remuneratório.
40 Finalmente, há que sublinhar que, embora o Tribunal de Justiça tenha declarado, no n.º 28 do
acórdão Fantask e o., já referido, que é admissível que um Estado-Membro apenas cobre direitos pelas
operações de registo mais importantes e que repercuta sobre tais direitos os custos de operações menores
efectuadas gratuitamente, resulta do mesmo número que o Tribunal de Justiça apenas raciocinou em
função da Importância respectiva dos diferentes tipos de operações que podem ser efectuadas e não em
função da importância, nomeadamente à luz do seu capital social ou da sua capacidade económica,
das sociedades de capitais a pedido das quais uma operação determinada é efectuada.
41 Daqui resulta que, contrariamente ao que defende o Governo português, a jurisprudência
do Tribunal de Justiça não autoriza um Estado-Membro a introduzir, na tabela dos direitos a cobrar
em contrapartida de um serviço prestado, um elemento de solidariedade entre grandes e pequenas
sociedades instituindo, para o mesmo serviço, um direito mais elevado para as sociedades de capitais
com capital social importante do que para as sociedades com um capital social menor, sem que esta
diferença no montante dos direitos tenha qualquer ligação com o custo do serviço.
42 Além disso, esta conclusão é conforme com a interpretação da Directiva 69/335 acolhida
pelo Tribunal de Justiça no acórdão Ponente Carni e Cispadana Costruzioni já referido. Com efeito,
resulta do n.º 44 deste acórdão que, embora os direitos cobrados como contrapartida por um serviço
prestado possam ser diferentes conforme a forma jurídica da sociedade, os seus montantes não devem
exceder o custo do serviço em causa.
[…]
2.3 No caso sub judicio, e segundo o probatório, os emolumentos impugnados, pagos pela sociedade impugnante, ora recorrente, «por ocasião do registo comercial», em 7-12-2001, «correspondem
à soma das parcelas de 1.911.419$00 e de 647.474$00», e «reportam-se à cessão de duas quotas, uma
no valor nominal de 48.750$00 e outra no valor de 16.250.000$00», sendo que «os emolumentos
impugnados» foram calculados «por aplicação do artigo 1.º, n.ºs 2 e 3 da Tabela de Emolumentos do
Registo Comercial, aprovada pela Portaria 996/98, de 25/11».
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A sentença recorrida defende que «os emolumentos registrais liquidados pela inscrição no registo
comercial do acto de cessão de quotas constituem uma imposição sem carácter remuneratório, sendo a
sua cobrança proibida pela Directiva - art. 10º alínea c) e 12º n.º 1 alínea c) da citada Directiva».
E a sentença recorrida prossegue: «Com efeito, o direito comunitário, e a interpretação que dele
tem sido feita pelo TJCE, veda aos Estados-membros a cobrança de qualquer imposição, além do imposto sobre as entradas de capital, que não constitua direito com carácter remuneratório, sendo certo
que estão neste caso os emolumentos registrais cobrados a propósito da aludida cessão de quotas, já que
o Estado impõe o seu registo obrigatório, sancionando a sua falta com a aplicação de uma coima (cfr.
artigos 3º, n.º 1 alínea e), 15º, n.º 1 e 17º, n.º 3 do Código do Registo Comercial - DL. 403/86, de 3/12)
e, bem assim, por tais emolumentos serem apurados, não em função do custo do serviço prestado pelo
conservador, mas aumentarem directamente na proporção dos valores dos títulos (artigos 1º. nºs 2 e 3
e 13º da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, aprovada pela Portaria 996/98, de 25/11)».
E conclui a sentença recorrida que «(...) os emolumentos em causa, liquidados pela Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa (3), ao abrigo do artigo 1º. nºs 2 e 3 da Tabela de Emolumentos do Notariado,
aprovada pela Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, pela inscrição no registo comercial da cessão de
quotas da impugnante, são contrários ao direito comunitário»; e que «Assim sendo, a liquidação impugnada
não pode deixar de ser considerada ilegal por incompatibilidade com o direito comunitário».
Por nós, estamos por inteiro com a sentença recorrida, pela razão bastante de nela se haver feito
aplicação da Directiva Comunitária pertinente ao caso - aliás, no respeito da jurisprudência do Tribunal
de Justiça da União Europeia sobre o tema.
Pelo que, assim sendo, e corroborando a sentença recorrida, havemos de dizer abertamente a concluir
que a liquidação de emolumentos pelo acto de registo de cessão de quotas de uma sociedade, calculados
por aplicação do artigo 1.º, n.ºs 2 e 3 da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, aprovada pela
Portaria n.º 996/98, de 25 de Novembro, viola a Directiva Comunitária n.º 69/335/CEE, do Conselho,
de 17 de Julho, e, por isso, padece tal liquidação de ilegalidade determinante da sua anulação.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida,
na parte impugnada.
Sem custas, por delas, no caso, a recorrente Fazenda Pública estar isenta.
Lisboa, 23 de Setembro 2009. – Jorge Lino (relator) – Isabel Marques da Silva – Brandão de
Pinho.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de facto.
Sumário:
Se no recurso são alegados 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 nº. 623/09
Recorrente: Real Granito – Granitos, SA
Recorrida: Fazenda Pública
Relator: Exmº. Consº. Dr. Lúcio Barbosa
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. REAL GRANITO – Granitos, SA, com sede na Rua Visconde de Carnaxide, 65, Vila Real,
impugnou judicialmente, junto do TAF de Mirandela, a liquidação do IRC do ano de 2000.
O Mm. Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação apenas parcialmente procedente.
Inconformado, o impugnante interpôs recurso para o TCA – Norte.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
A. A ultrapassagem do prazo para a conclusão do procedimento de inspecção tributária fixado no
art.º 36º n. 2 do RCPIT acarreta a caducidade do próprio procedimento e a consequente invalidade dos
actos que se fundem nesse procedimento caducado
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B. A douta sentença, ao julgar improcedente este fundamento da impugnação, interpreta e aplica
erradamente o preceituado no indicado art.º 36º, n. 2. do RCPIT
C. A ser interpretada a norma do art. 36º n. 2. do RCPIT com o sentido fixado na douta sentença,
então tal norma tem de ter-se por inconstitucional, por violação dos princípios da proporcionalidade,
da igualdade, da protecção da confiança e do justo equilíbrio entre a prossecução do interesse público
e a protecção dos direitos e interesses dos particulares.
D. A douta sentença ao não julgar procedente o alegado vício de procedimento relativo à intervenção do perito independente interpreta e aplica erradamente o disposto nos artºs 92º, n. 1, e 92.º,
n.º 7, da LGT.
E. A considerar-se que a douta sentença interpreta e aplica adequadamente as normas constantes
dos indicados preceitos legais, então tais normas têm de ter-se como inconstitucionais por violação dos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da justiça e da igualdade.
F. A douta sentença incorre em erro de julgamento ao não julgar procedente o alegado vicio de
violação da lei, por não se verificarem os pressupostos legalmente admissíveis para o recurso a métodos
indirectos
Não houve contra-alegações.
O TCA-Norte julgou-se hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.
Subiram os autos a este Supremo Tribunal.
Aqui, o EPGA louva-se no parecer do MP no TCA, segundo o qual o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2. Já vimos que o TCA-Norte se julgou hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso.
E isto porque, segundo defende, o recorrente não questiona a matéria de facto.
Veremos de seguida que não é assim.
Constataremos que o recorrente alega factos dos quais retira relevantes conclusões jurídicas, factos
esses que não constam do probatório.
Quer isto dizer que o recurso, como veremos, refere factos que não constam do probatório.
Vejamos então.
Na alínea d) das conclusões de recurso, o recorrente sustenta expressamente que ao não julgar
procedente o alegado vício de procedimento relativo à intervenção do perito independente interpretou
erradamente o disposto nos artºs 92º, n. 1, e 92.º, n. 7, da LGT.
Para sustentar esta conclusão, alega o seguinte:
“Como consta da “justificação” subscrita pelo perito da Administração Tributária no procedimento
de revisão, a reunião dos peritos foi inicialmente marcada para o dia 29/9/2003, data em que não se
realizou por falta de comparência do perito do contribuinte, tendo tido lugar no dia 6/l0/2003, com
continuação no dia l3/10/2003.
“Suscitam-se, então, pelo menos duas questões:
“a) Qual o momento em que o perito independente deve apresentar as suas “observações”, em
especial em casos como o da ora recorrente, em que ocorreu a convocatória para uma data, sem a realização da reunião nessa data e em que a reunião dos peritos se desdobrou em duas sessões em datas
distintas;
“b) A entender-se que o regime legal consente a apresentação das “observações” do perito independente antes da efectivação da reunião dos peritos do contribuinte e da Administração Tributária,
em que medida é que a correspondente norma legal com tal interpretação (art. 91º, n. 7, da LGT) não
é ofensiva de princípios constitucionais.
“Quanto à primeira questão, apesar da aparente ambiguidade do regime legal, uma conclusão
parece mostrar-se segura: as “observações” do perito independente só podem ser posteriores à reunião
de peritos e tendo por base o debate contraditório entre os peritos do contribuinte e da administração
tributária.
“Como acima se sublinha, de acordo com o art. 92º, n. 1, da LGT, “o procedimento de revisão da
matéria colectável assenta num debate contraditório entre o perito indicado pelo contribuinte e o perito
da administração tributária, com a participação do perito independente quando houver”.
“Isto significa que o perito independente, quando exista, não é um elemento estranho, mas antes
um participante no debate contraditório.
“Por outro lado, ainda que de forma espúria, é facto que o n. 7 do art. 91º do mesmo diploma legal,
embora a título excepcional, estabelece que a falta do perito independente não obsta à realização das
reuniões (acentue-se, das reuniões, no plural), podendo (ou seja, aparentemente não se lhe impondo)
apresentar por escrito as suas observações no prazo de cinco dias a seguir à reunião em que devia ter
comparecido.
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“Ou seja, o que parece resultar do regime legal é que, devendo o perito independente participar no
debate contraditório, o facto de não participar presencialmente não impede a realização das reuniões,
possibilitando que essa participação se faça através de observações escritas.
“Mas, se se trata de participar mediante a elaboração de observações escritas, essas observações
devem incidir não só sobre o que consta do processo administrativo respectivo (maxime, acto de fixação
e petição do contribuinte) mas também e necessariamente sobre aquilo que possa ter sido debatido na
reunião entre os peritos da Administração Tributária e do contribuinte e que deve estar, no essencial,
plasmado na acta da respectiva reunião.
“E por isso é que as “observações” devem ser feitas no prazo de cinco dias a seguir à reunião
em que devia ter comparecido” e nunca antes da reunião.
“Ora, a reunião em que devia ter participado não é, naturalmente, a reunião não realizada na primeira data designada, já que não houve reunião alguma, sendo antes cada uma das sessões realizadas
nos dias 6 e 13 de Dezembro de 2003.
“Assim sendo, a elaboração das observações do perito independente no dia 1 de Outubro de 2003
implica o inultrapassável desrespeito do regime legal definido nos artºs 91º e 92º da LGT, viciando
o procedimento de revisão e acarretando, consequentemente, a ilegalidade das liquidações fundadas
nesse procedimento.
“Refira-se adicionalmente que uma diferente interpretação do papel reservado legalmente ao perito
independente representa uma total subversão do regime legal definidor da sua intervenção.
“Se o papel do perito independente se devesse resumir à emissão de parecer ou opinião com base
no acto de fixação (assente, ao nível da motivação, no relatório da inspecção) e no pedido de revisão
do contribuinte, agindo isoladamente e sem efectiva participação no debate em que se traduz o procedimento de revisão, remunerado à custa do contribuinte, é óbvio que ao contribuinte, ultrapassando
a álea da nomeação de um desconhecido perito independente, mais valeria com certeza obter parecer
pericial de especialista por si escolhido, que, a final e salvo excepções não relevantes, teria o mesmo
peso na ponderação da decisão do procedimento de revisão.
“Há, pois, vício de procedimento decorrente dessa irregular e extemporânea (não) participação do
perito no procedimento de revisão, vício esse de que advém derivadamente a invalidade das liquidações
que nele se fundem.
“A douta sentença incorre, pois, nessa parte em erro de julgamento, interpretando e aplicando,
erradamente, o preceituado nos artºs 91º e 92º da LGT no que respeita à intervenção do perito independente no procedimento de revisão”.
Feita esta citação, propositadamente longa para se entender a tese do recorrente, estamos agora
em posição de entender o seu pensamento.
Defende ele que o perito independente deve apresentar o seu parecer no prazo de cinco dias após
a realização das reuniões, que deverá abarcar não só o que consta do processo administrativo mas também, e necessariamente, aquilo que possa ter sido debatido na reunião entre os peritos da Administração
Tributária e do contribuinte, plasmado na acta da respectiva reunião.
Ora, tendo o perito apresentado, segundo alega (e não consta, como veremos do probatório), o seu
parecer no dia 1 de Outubro, antes da realização de qualquer reunião (e houve duas, segundo alega),
daí que, na sua óptica, ocorra a o alegado vício de violação de lei plasmado nas conclusões 4ª e 5ª das
conclusões de recurso.
Ou seja: o recorrente diz as datas em que as reuniões tiveram lugar, que o parecer do perito
independente só pode ser efectuado depois das mesmas acontecerem e sobre aquilo que o parecer do
perito deve abranger e que o perito, em violação de todos os comandos legais, apresentou o seu parecer
antes das reuniões efectivamente efectuadas, pelo que nem sequer versou – nem podia – os pontos
debatidos na reunião entre os peritos do contribuinte e da administração fiscal, por ter sido apresentada
em momento anterior à realização das reuniões.
Vale isto por dizer que o recorrente faz afirmações de facto (data da reunião adiada, datas das
reuniões efectuadas, data da entrega do parecer do perito independente – anterior ao fim das reuniões)
das quais retira importantes e relevantes consequências jurídicas: no caso, a violação de lei num segmento específico.
Pois bem.
Olhando agora o probatório, no tocante ao ponto em questão, consignou-se o seguinte:
- “A impugnante apresentou pedido de revisão da matéria colectável ao abrigo do disposto no
art. 91º da LGT em 28/11/2003
- “No âmbito desse procedimento de revisão e não tendo sido possível o acordo entre os peritos
foi proferida decisão do órgão competente nos termos do art. 92º, n. 6, da LGT … que consta de fls. …
cujo teor se dá por reproduzido.
- “Como decorre dessa decisão, a pretensão da impugnante foi totalmente indeferida e, em consequência, mantidas as fixações anteriormente efectuadas pela administração fiscal “de IRC para o ano
2000, no montante de …, no qual se incluem correcções por métodos directos no montante de …
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- “No seguimento, a administração tributária emitiu a liquidação n. …, referente ao IRC de 2000,
no montante de imposto a pagar de …, cuja data limite de pagamento ocorreu em 9/2/2004”.
Por sua vez, e no discurso dispositivo, no tocante ao ponto em questão (“irregularidades no funcionamento da comissão de revisão”), escreveu o Mm. Juiz a quo:
“Resulta da matéria de facto assente que a comissão de revisão funcionou com plena observância
das normas atrás referidas e que regulam esta matéria.
“Com efeito, no dia 13/10/2003 realizou-se a reunião a que se reporta o art. 91º, n. 3 da LGT e,
inexistindo acordo, os peritos lavraram os respectivos laudos…
“Importa realçar, a propósito desta questão, que, ao contrário do que pretende a impugnante, a
não comparência do perito independente na reunião que teve lugar no dia 13/10/2003, não acarreta a
nulidade do procedimento de revisão…”
Confrontando agora os factos dados como provados e aqueles que constam das alegações do
recorrente, e que acima transcrevemos, logo vemos que há factos por este referidos que não constam
do probatório, e dos quais, como dissemos, retira relevantes consequências jurídicas.
Vale isto por dizer que, diferentemente do que decidiu a 2ª Instância, há matéria de facto a apreciar
no recurso.
Tanto basta para se concluir que este Supremo Tribunal é incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do presente recurso – art. 26º, b) do ETAF.
Incompetência absoluta, como decorre do art.16º do CPPT.
Competente é sim o TCA-Norte – art.38º a) do ETAF.
Havendo, como há, divergência entre os tribunais quanto à competência, prevalece a decisão deste
Supremo Tribunal – art. 5º, n. 2, do ETAF.
3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal hierarquicamente incompetente
para conhecer do recurso interposto.
Sem custas.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. Lúcio Barbosa (relator) — Jorge Lino — Isabel Marques da
Silva.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
IFADAP. Contrato de atribuição de ajudas financeiras. Incumprimento. Execução
fiscal.
Sumário:
Os serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de dívidas ao IFADAP, resultantes de incumprimento de contratos de atribuição de ajudas financeiras,
mediante processo de execução fiscal.
Processo n.º 650/09-30.
Recorrente: IFADAP.
Recorrido: Leandro dos Reis Tomás.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFADAP, IP), não se conformando
com a decisão da Mma. Juíza do TAF de Mirandela que julgou o serviço de finanças incompetente em
razão da matéria para a cobrança de uma dívida de Leandro dos Reis Tomás, com os sinais dos autos,
ao IFADAP e, em consequência, absolveu o executado da instância executiva, dela veio interpor recurso
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I- Os contratos de atribuição de ajudas celebrados com o IFADAP têm a natureza de contratos
administrativos.
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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.º 859/03, da 2.ª 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 155.º 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 Chaves.
Foram, assim, violados os artigos 148.º, n.º 2 do CPPT e n.º 1 do 155.º do CPA.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que 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 TAF de Mirandela para apreciação do mérito da oposição à execução fiscal, se não se
verificar outra causa obstativa, distinta da ora apreciada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1) Com base na certidão de dívida emitida pelo IFADAP, datada de 15-12-2006, foi instaurado
no Serviço de Finanças de Chaves o processo de execução fiscal n.º 238020070100620 contra o ora
oponente Leandro dos Reis Tomás, para cobrança coerciva do montante de € 30.455,72, resultante de
ajudas comunitárias recebidas ao abrigo do contrato cuja cópia está junta a fls. 28-29 e cujo teor dou
aqui por reproduzido – fls. 22 a 26.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Mirandela que julgou
o serviço de finanças incompetente em razão da matéria para a cobrança da dívida exequenda e, em
consequência, absolveu o executado da instância executiva.
Em causa está uma dívida ao IFADAP, resultante de um contrato celebrado com o oponente.
A decisão recorrida funda-se na circunstância de ter considerado que o acto do IFADAP de rescisão do contrato de atribuição de ajudas com exigência de devolução das mesmas não tem a natureza
de acto administrativo e, por isso, não ser possível, nos termos do CPPT, a cobrança da dívida com
recurso ao processo de execução fiscal.
Entende, pelo contrário, o recorrente que a cobrança do seu crédito se realiza através do recurso
ao processo de execução fiscal, porquanto os contratos de atribuição de ajudas celebrados pelo IFADAP
têm a natureza de contratos administrativos e o acto de rescisão, com exigência de devolução das ajudas
recebidas, constitui um acto administrativo.
Vejamos. O IFADAP é um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com
autonomia administrativa e financeira e património próprio, que se rege pelo disposto no seu Estatuto
e, subsidiariamente, pelas normas aplicáveis às empresas públicas, e que tem como atribuições a promoção do desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do sector agro-industrial, em especial
através de esquemas de financiamento, directo ou indirecto, às referidas actividades, competindo-lhe
assegurar o funcionamento dos sistemas de apoio e de ajudas comunitárias e nacionais aos sectores da
agricultura e das pescas (artigos 1.º, 3.º e 5.º do DL 414/93, de 23/12).
Sobre os contratos de atribuição de ajudas celebrados pelo IFADAP no âmbito das suas atribuições,
se pronunciou já o Tribunal Constitucional, em acórdão de 23/3/2007, no recurso n.º 859/03, onde se
afirma, designadamente, que “(…) seja qual for o critério que se adopte para a qualificação dos contratos
como administrativos, há que concluir, face ao regime legal aplicável e ao clausulado concretamente
estabelecido, que reveste essa natureza o contrato celebrado entre o recorrente e o IFADAP. Trata-se
de um acordo de vontades em que uma das partes é uma pessoa colectiva de direito público, dotada
de autonomia administrativa e financeira e património próprio (artigo 1.º dos 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.
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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.».
O citado acórdão do TC julgou organicamente inconstitucional, por violação do artigo 168.º, n.º 1,
alínea q) da CRP [actual alínea p)], a norma constante do artigo 53.º, n.º 2 do DL 81/91, de 19/2, que
determina a competência dos tribunais civis para as execuções instauradas pelo IFADAP em virtude
do não cumprimento pelos particulares dos respectivos contratos de atribuição de ajudas.
Por outro lado, o acto de rescisão do contrato por incumprimento das obrigações assumidas tem
a natureza de acto administrativo, na medida em que traduz uma estatuição autoritária do IFADAP
fundada no regime jurídico aplicável (artigos 52.º do DL 81/91, de 19/2, e 120.º do CPA e acórdãos da
SCA do STA de 2/5/2000 e de 24/6/2004, nos recursos 45774 e 1229/03, respectivamente).
Acresce que, «nos casos e termos expressamente previstos na lei», podem ser cobradas mediante
processo de execução fiscal, as dívidas ao Estado e «a outras pessoas colectivas de direito público que
devam ser pagas por força de acto administrativo», de acordo com o que se estabelece na alínea a) do
n.º 2 do artigo 148.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Isso significa que a admissibilidade da utilização do processo de execução fiscal depende 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, de 20/5/2009 e de 25/6/2009, proferidos nos recursos n.ºs 187/09,
427/09 e 416/09, onde se cita Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 5:ª edição, a fls. 23, anotação 5.ª ao artigo 148.º.
Daí que os serviços de finanças tenham, pois, competência para instaurar os processos de execução
fiscal que visam a restituição de ajudas previamente decidida pelo IFADAP (actual IFAP, IP).
A decisão recorrida que assim não entendeu não pode, por isso, manter-se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida, ordenando-se, em consequência,
a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para conhecimento dos outros fundamentos da oposição, se a tal
nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Compensação de créditos. artigo 89.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo
Tributário. Interpretação conforme à Constituição.
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Sumário:
I - O artigo 89.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário deve ser
interpretado como não admitindo a declaração de compensação de dívidas de
tributos por iniciativa da Administração Tributária enquanto não decorrerem os
prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação
em causa;
II - Esta interpretação do artigo 89.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo
Tributário é a mais conforme aos princípios da igualdade, do acesso ao direito e
da tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º e 268.º, n.º 4 da Constituição da
República).
Processo n.º 846/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Pavicentro Pré-Fabricação, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de 15 de Julho de 2009, que julgou procedente a reclamação deduzida por
PAVICENTRO PRÉ-FABRICAÇÃO, S.A., com os sinais dos autos, contra o acto de compensação
n.º 20090000000040185, no montante de € 65.543,94, para o que apresentou as conclusões seguintes:
1 – O Ilustre Julgador anulou o acto de compensação n.º 2009 00000094089, de 05.02.2009,
através do qual a Administração Tributária, recorrendo a um crédito consubstanciado num reembolso
de IVA no montante de € 64 051,95, se fez pagar de uma dívida tributária que tinha subjacente a liquidação adicional de IRC n.º 2009 83100560, de 28.01.2009, relativa ao exercício de 2007, no valor
global de € 64 051,99.
2 – Para dar como procedente a pretensão da ora reclamante, a douta decisão recorrida estribou-se no entendimento segundo o qual 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).
3 – A compensação de dívidas tributárias operada por iniciativa da administração tributária,
prevista no artigo 89.º, n.º 1 do CPPR, em questão nos autos, pressupõe que essa dívida reúna as
características de certeza, liquidez e exigibilidade, imanentes no título executivo (extraído) e a sua
exigibilidade, por via coerciva, através da instauração do respectivo processo de execução fiscal.
4 – Essa exigibilidade da dívida (exequenda) não contende com o decurso do prazo legal de
impugnação judicial da liquidação do imposto (exequendo), decorrendo do poder/dever da Administração Tributária cobrar coercivamente essa dívida, por e após o incumprimento voluntário do sujeito
passivo devedor.
5 – A viabilidade da compensação radica, tão só, na instauração do processo de execução fiscal,
e assenta no carácter público e natureza indisponível consabido dos créditos tributários.
6 – A eventual anulação da liquidação do imposto, na sequência e por via de reclamação graciosa,
impugnação judicial, recurso judicial, ou oposição à execução entretanto deduzida, possibilitaria ao
sujeito passivo a restituição do imposto pago, acrescido dos devidos juros indemnizatórios. A compensação, como forma de extinção da prestação tributária (artigo 40.º n.º 2 da LGT), não cerceia, assim, o
recurso aos meios de tutela jurisdicional para discutir a legalidade concreta e abstracta da liquidação,
nem belisca o princípio da igualdade pois não diferencia o tratamento do que é rigorosamente igual.
7 – 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 (contenciosa ou administrativa), e desta ainda não ter sido
deduzida.
8 – Assim sendo, a interpretação sufragada pelo tribunal “a quo” revela-se inadequada à intenção
material legislativa ínsita ao n.º 1 do artigo 89.º do CPPT.
Nos termos vindos de expor e nos que Vªs. Exªs., sempre mui doutamente, não deixarão de suprir,
deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, substituir a decisão recorrida por
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outra que julgue a reclamação de todo improcedente, como se nos afigura estar mais consentâneo com
o que entendemos ser a melhor expressão do Direito e a Justiça.
2 – Contra-alegou a reclamante, concluindo nos seguintes termos:
A) A Recorrida foi notificada em 11/02/2009 da liquidação adicional de IRC do exercício de 2007,
no valor global de 64.051,99 €, cuja data limite de pagamento ocorreu em 16/03/2009;
B) Assiste à Recorrida o direito de no prazo de 90 dias apresentar impugnação judicial ou, em
alternativa, no prazo de 120 dias deduzir reclamação graciosa, prazos esses que apenas terminaram,
respectivamente, 12/06/2009 e 12/07/2009;
C) Ora, a admissibilidade de compensação antes da decorrência dos mencionados prazos de
impugnação contenciosa e administrativa do acto de liquidação da dívida em causa configura numa
diminuição irrazoável e desproporcionada do direito ao acesso “útil, pleno e atempado” a tais meios
de defesa, com potencialidade para lesar de forma irreversível os direitos dos contribuintes;
D) Com efeito, é certo que a efectivação de compensação antes do decurso dos prazos para
apresentar impugnação judicial ou, em alternativa, para deduzir reclamação graciosa, não preclude a
possibilidade dos contribuintes virem contestar a dívida executada e não importam uma perda definitiva
do valor do seu crédito; no entanto, a privação do montante objecto da compensação é uma lesão que,
por ser susceptível de ocasionar graves problemas de liquidez aos mesmos e comprometer, inclusive, a
sua sobrevivência económica, não pode ser perpetrada num Estado de Direito, “sem uma motivação
poderosa”, que na matéria em apreço se reconduz ao esgotamento de todos os meios administrativos
ou processuais de reacção pelo contribuinte;
E) Assim sendo, tal privação, ainda que temporária, do crédito objecto da compensação, não é
admissível sem que sejam concedidas aos contribuintes afectados pela mesma todas as garantias de
defesa nos mesmos termos que são concedidas à generalidade dos contribuintes executados fiscais
“que são a possibilidade de apresentar, nos prazos legais previstos para o efeito, impugnação administrativa ou contenciosa do acto de liquidação e de prestação de garantia idónea do processo de
execução fiscal subjacente àquele”;
F) Face ao exposto, é manifesta a ilegalidade da prolação da compensação em apreço, devendo
a mesma ser anulada com fundamento em erro nos pressupostos de direito por errada interpretação
do artigo 89.º do CPPT, com todas as devidas e legais consequências.
NESTES TERMOS, DEVE O PRESENTE RECURSO SER JULGADO IMPROCEDENTE, POR
NÃO PROVADO, MANTENDO-SE A COMPETENTE DECISÃO RECORRIDA, TUDO COM AS
LEGAIS CONSEQUÊNCIAS, ASSIM FAZENDO VOSSAS EXCELÊNCIAS, VENERANDOS JUÍZES
CONSELHEIROS, A COSTUMADA JUSTIÇA.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
A questão objecto do presente recurso prende-se com a interpretação do disposto no art.º 89.º,
n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário referente à compensação de dívidas de
tributos por iniciativa da administração tributária.
Alega a recorrente que a compensação de dívidas de tributos por iniciativa da administração
tributária, prevista no referido normativo pressupõe que essa dívida reúna as características de certeza,
liquidez e exigibilidade, ínsitas no título executivo (extraído) e a sua exigibilidade, por via coerciva,
através da instauração do respectivo processo de execução fiscal.
Mais alega que essa exigibilidade da dívida (exequenda) não contende com o prazo legal de
impugnação judicial da liquidação do imposto (exequendo), e que essa exigibilidade decorre do poder/dever da administração Tributária cobrar coercivamente essa dívida, por e após o incumprimento
voluntário do sujeito passivo devedor.
Afigura-se-nos que carece de razão.
A decisão recorrida entendeu, e bem, que da conjugação dos arts. 40.º da LGT e n.º 1 do art. 89.º
do Código de Procedimento e de 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 esgotados 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 13.º,
20.º e 268.º, n.º 3 da Constituição da República).
Como refere Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT anotado, 5.ª edição, pág. 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.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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Ademais a interpretação que o acórdão recorrido faz do preceito vem de encontro à jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo no sentido de 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 — cf. Acórdãos do Supremo
Tribunal Administrativo de 13.05.2008, recurso 355/08, de 21.05.2008, recurso 356/08 e de 25.06.2008,
recurso 464/08, de 17.12.2008, recurso 997/08, de 15.04.2009, recurso 262/09, e de 22.04.2009, recurso
277/09, todos em www.dgsi.pt.
E é a jurisprudência que melhor se coaduna com a garantia da tutela jurisdicional efectiva consagrada no art.º 268.º n.º 4, garantia essa não assegurada na tese defendida pela Fazenda Pública pois
que permite à Administração Fiscal proceder à compensação prevista no art.º 89.º do CPPT antes de
decorrido o prazo para reclamar, impugnar judicialmente ou deduzir oposição à execução, obrigando
o contribuinte a ver reduzidos e derrogados os prazos de defesa expressamente previstos na lei.
Sendo também a jurisprudência mais conforme com o princípio constitucional da igualdade já
que na tese defendida pela recorrente poderão ocorrer simultaneamente casos em que, por inércia da
administração Fiscal, os contribuintes dispõem integralmente dos prazos para reclamar, impugnar
judicialmente ou deduzir oposição à execução, e caos em que, por maior eficiência da administração
Fiscal, se vêm confrontados com a compensação das dívidas tributárias, antes de decorridos aqueles
prazos.
Em síntese a interpretação que a decisão decorrida faz do preceito constitui o critério normativo
mais adequado à justa realização do direito.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo
confirmar-se o julgado decidido.
Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vão os autos à Conferência.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber o artigo 89.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)
consente em que a Administração tributária, por sua iniciativa, proceda à compensação de dívidas tributárias com créditos tributários de que o contribuinte disponha, em momento anterior ao esgotamento
dos prazos de impugnação judicial ou administrativa da liquidação da dívida tributária em causa.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1 – A reclamante, em 11/02/2009, foi notificada da liquidação adicional n.º 20098310000560 e
n.º 2009 00000012448, referente a IRC de 2007, dela resultando imposto e juros a pagar no montante
de € 64.051,99.
2 – A quantia referida em 1 admitia pagamento voluntário até 16/3/2009.
3 – Em 14/4/2009, a Administração Tributária efectuou a compensação da dívida fiscal em execução, referida em 1, conforme documento de fls. 14 que se dá por reproduzido.
6 – Apreciando.
6.1 Da inadmissibilidade da compensação em momento anterior ao esgotamento dos prazos de
impugnação judicial ou administrativa da liquidação
A sentença recorrida, fundamentando-se na posição de JORGE LOPES DE SOUSA e na Jurisprudência mais recente deste Supremo Tribunal (e não desconhecendo, antes considerando expressamente, a
posição do Tribunal Constitucional sobre a matéria), julgou procedente a reclamação deduzida, anulando
o acto de compensação reclamado, pois conclui pela inadmissibilidade da compensação operada, por
ter ocorrido por iniciativa da Administração Tributária antes de esgotados os prazos de impugnação
judicial, reclamação graciosa, recurso judicial ou oposição à execução, mostrando-se violados, pelas
razões expostas, os princípios constitucionais da proporcionalidade, do acesso ao direito e da tutela
jurisdicional efectiva, plasmados nos artigos 20.º, 266.º, n.º 2, e 268.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa (cfr. sentença recorrida, a fls. 60 e 61 dos autos).
Discorda do decidido a Fazenda Pública, concluindo que a compensação de dívidas de tributos
por iniciativa da administração tributária, prevista no artigo 89.º n.º 1 do CPPT, pressupõe (apenas)
que essa dívida reúna as características de certeza, liquidez e exigibilidade, ínsitas no título executivo
(extraído) e a sua exigibilidade, por via coerciva, através da instauração do respectivo processo de
execução fiscal, entendendo também que essa exigibilidade da dívida (exequenda) não contende com
o prazo legal de impugnação judicial da liquidação do imposto (exequendo), e que essa exigibilidade
decorre do poder/dever da administração Tributária cobrar coercivamente essa dívida, por e após o
incumprimento voluntário do sujeito passivo devedor. Mais alega que a interpretação que sustenta daquele normativo legal não afronta os princípios fundamentais da igualdade, do acesso ao direito e da
tutela jurisdicional efectiva e que a sufragada pelo tribunal “a quo” revela-se inadequada à intenção
material legislativa ínsita ao n.º 1 do artigo 89.º do CPPT (cfr. alegações de recurso, a fls. 74 a 80 dos
autos e respectivas conclusões supra transcritas).
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O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer, pronuncia-se no sentido da improcedência do recurso, por entender que a interpretação que a decisão decorrida faz do preceito constitui
o critério normativo mais adequado à justa realização do direito.
Vejamos.
A questão decidenda não é questão nova, antes tem sido reiteradamente colocada a este Supremo
Tribunal, que a ela tem dado mais recentemente resposta uniforme, no sentido de que o artigo 89.º, n.º 1
do CPPT deve ser interpretado como não admitindo a declaração de compensação de dívidas de tributos
por iniciativa da Administração tributária enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação
contenciosa ou administrativa do acto de liquidação em causa, sendo esta interpretação do preceito, e não
a propugnada pela Fazenda Pública, a mais conforme aos princípios da igualdade, do acesso ao direito
e da tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º e 268.º, n.º 4 da Constituição da República).
Isto mesmo decidiu o Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal, por
Acórdão de 6 de Maio de 2009 (rec. n.º 356/08), a cuja fundamentação aderimos e onde se escreveu:
«Sendo assim, passemos, então, a conhecer do objecto do recurso. Consiste este 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 jurisdicional 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 (…)
e cuja jurisprudência não vemos motivo para alterar, razão por que o 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).
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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
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”» (fim de citação).
Ora, a argumentação aduzida no citado Acórdão é plenamente transponível para o caso dos autos.
Nestes termos, aqui como naquele aresto, se há-de decidir que a interpretação do artigo 89.º, n.º 1
do CPPT mais conforme aos princípios constitucionais da igualdade, do acesso ao Direito e da tutela
jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º e 268.º n.º 4 da Constituição) é a que não admite a declaração de
compensação de dívida de tributo por iniciativa da Administração tributária enquanto não decorrerem
os prazos legais de impugnação judicial ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa.
A sentença que assim o decidiu não merece, pois, qualquer censura.
- 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 Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — João
Torrão.

Acórdão de 23 de Setembro de 2009.
Assunto:
Intimação para passagem de certidão.
Sumário:
I - Não há discrepância total e insanável entre pedidos, justificativa do indeferimento
liminar de petição, se, havendo identidade objecto quanto ao requerido, o pedido
de intimação apenas restringe a base legal em que o pedido assenta e prescinde
da gratuitidade da certidão.
II - O meio processual adequado para reagir contra o indeferimento de um pedido de
passagem de certidão requerida ao abrigo dos artigos 24.º, n.º 2, 36.º números 1
e 2 e 37.º números 1 e 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário é o
de “intimação para passagem de certidão”, regulado nos artigos 104.º a 108.º do
Código de Processo nos Tribunais Administrativos (artigo 146.º, n.º 1 do Código
de Procedimento e de Processo Tributário).
III - A tal não obsta o facto de os elementos que se pretende ver certificados se inserirem num processo de execução fiscal, pois que o contribuinte o que pretende,
ao menos neste processo, é ter acesso a elementos que constam do processo de
execução e de que não teve ainda conhecimento e não arguir qualquer nulidade
e, caso esta não seja administrativamente reconhecida, reclamar judicialmente
do não reconhecimento da nulidade.
IV - O responsável subsidiário pode requerer, ao abrigo do artigo 37.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, que lhe seja passada certidão do acto de
liquidação, respectiva fundamentação e da data e modo por que foi notificada,
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pois que a lei lhe reconhece o direito de dela reclamar o de a impugnar nos
mesmos termos do devedor principal (artigo 22.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária),
entendendo-se igualmente ser tal preceito aplicável à citação dos responsáveis
e à decisão de reversão da execução fiscal [cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op.
cit., p. 229 (nota 12 ao art. 37.º do CPPT)].
Processo n.º 857/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Paulo Jorge Marques Robalo Pires.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de
Lisboa, de 9 de Junho de 2009, que julgou procedente a intimação para passagem de certidão requerida
por Paulo Jorge Marques Robalo Pires, com os sinais dos autos, para o que apresentou as conclusões
seguintes:
I – A douta sentença recorrida enferma de erro de julgamento ao não ter indeferido liminarmente
a intimação, o que se impunha em face da discrepância total e insanável entre o que é peticionado
na intimação – ao abrigo do art. 24º, n.º 2 do CPPT, mediante pagamento da certidão requerida – e
o pedido de certidão apresentado pelo requerente – “isenta de pagamento” ao “abrigo e para os
efeitos do disposto nos artigos 24º, n.º 2, 36º, n.º 1 e 2 e 37.º n.ºs 1 e 2 do CPPT.
II – Atenta a natureza da Intimação, não é possível, nem admissível, que a Administração seja
intimada a proferir certidão que não lhe foi anteriormente solicitada nesses termos (como vem sendo
aceite pela Jurisprudência, entre eles o Acórdão do TCA Sul, com data de 25/01/2005 / P.º 433/05-3.º,
4.º e 5.º parágrafos do ponto 2.2.3. – cuja fundamentação é, em parte, transcrita na sentença de que
se recorre), sob pena de vir a ser condenada em termos diferentes daqueles em que se recusou, o que
consubstanciaria um desvirtuar da essência daquele meio.
III – A mera invocação no referido pedido de certidão do art. 24.º, n.º 2, do CPPT concomitantemente com o art. 37º, n.º 2, deste Código, não é susceptível de afastar, ou contrariar, o pedido
formulado a final, de certidão “isenta de pagamento”.
IV – Os artigos 24.º e 37.º do CPPT contêm de “per si” dois regimes jurídicos distintos que não
se diferenciam apenas pela gratuitidade, ou não, da certidão, na medida em que o art. 37º aplica-se
a situações de “Comunicação ou notificação insuficiente”, o que justifica a passagem de certidão,
isenta de qualquer pagamento, ao passo que o art. 24.º prevê a possibilidade de passagem de certidões
“tout court”, em todos os casos, mesmo quando a comunicação ou notificação da decisão sejam
perfeitas, mediante o pagamento da mesma, como se compreende.
V – Enferma, também, a douta sentença de erro de julgamento, ao não ter indeferido liminarmente a Intimação, em consequência da declaração de impropriedade do meio da intimação para
passagem de certidão – previsto no art. 146.º do CPPT – que não foi reconhecida, mas que se impunha,
por a certidão, ou o conteúdo da mesma – elementos que se pretendia ver certificados – se inserir no
âmbito de um processo judicial, concretamente num processo de execução fiscal.
VI – Relativamente a processo de execução fiscal que penda sobre si, pode o executado – designadamente o executado por reversão da execução – requerer ao órgão da execução a obtenção de
informação e ou a passagem de certidão sobre o teor do mesmo, no âmbito desse processo e, caso a
sua pretensão seja negada, total ou parcialmente, reclamar desse acto materialmente administrativo
para o juiz da execução fiscal – art. 103º, n.º 2, da LGT – decisão esta de que cabe recurso jurisdicional – art. 279º, n.º 1, alínea b), do CPPT – (Cfr. Acórdão da 2.ª Secção do STA, de 28/02/2007/
P. 062/07).
VII – Em processo de execução fiscal não têm aplicação os artigos 36º, 37º e 146º do CPPT
(Cfr. Acórdãos da 2.ª Secção do STA, de 28/02/2007/ P. 062/07, de 26/06/2002/ Pº 0832/02 e Acórdãos
do TCA Sul de 11/01/2005/ Pº 00416/04, de 14/02/2006/ Pº 01003/06 e de 30/01/2007/Pº 01596/07).
VIII – O meio processual acessório de intimação é insusceptível de ser convolado em processo
de arguição de eventuais nulidades da citação para a execução, “in casu” por reversão da execução
(Cfr. Acórdão da 2.ª Secção do STA proferido no Pº 0832/02).
IX – O art. 22º, n.º 4 da LGT invocado na douta sentença não deve ser chamado à colação,
por ser inaplicável ao caso, dado não se estar perante uma reclamação ou impugnação, mas sim de
um pedido de certidão.
X – A douta sentença ao aplicar o art. 37.º do CPPT fez errada aplicação do direito, conforme
se infere da Jurisprudência invocada nos pontos VI e VII das presentes conclusões.
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XI – O indeferimento do pedido de certidão está devida e correctamente fundamentado, uma
vez que o art. 37.º do CPPT é inaplicável ao processo executivo (cfr. Jurisprudência acima referida),
não violando o aludido despacho o art. 24.º do CPPT, nem o art. 268.º, n.º 2 da CRP, sendo válido.
Nestes termos e com o douto suprimento de V. Ex.as deve o presente Recurso Jurisdicional ser
julgado procedente, e revogada a Douta sentença recorrida, assim se fazendo Justiça.
2 –Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Decisão que deu provimento a pedido de passagem de certidão.
FUNDAMENTAÇÃO
Nas suas alegações a recorrente defende enfermar a sentença de erro de julgamento, ao não ter
indeferido liminarmente a intimação para passagem de certidão, em consequência da impropriedade
do meio previsto no n.º 1 do artigo 146.º do CPPT, pelo facto daquele pedido se inserir no âmbito de
um processo de execução fiscal que tem natureza judicial.
Invoca jurisprudência deste STA, designadamente os acórdãos de 28-02-2007 e de 26-06-2002,
proferidos nos processos 62/07 e 832/02, respectivamente, ao decidirem que em processo de execução
fiscal não têm aplicação os artigos 36.º, 37.º e 146.º do CPPT.
Este entendimento baseia-se no facto de, quer o artigo 36.º, quer o artigo 37.º do CPPT, dizerem
respeito à comunicação de actos ou decisões “em matéria tributária”, ou seja, actos ou decisões de
natureza substancialmente administrativa e não judicial.
O processo de execução fiscal tem natureza judicial, como resulta do disposto no n.º 1 do artigo 103.º da LGT, pelo que no âmbito do mesmo são permitidos todos os meios de impugnação próprios
dos actos judiciais, que garantem um “esclarecimento e conveniente exercício e defesa do executado,
o qual poderá, v.g., acusar obscuridades, arguir insuficiências, irregularidades e nulidades, e sempre
com a possibilidade de recurso ao Tribunal através da reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT.”
A intimação para a passagem de certidão não pode servir para suprir eventuais erros ou omissões praticados no processo executivo, dada a natureza judicial deste último.
No “sub judicio” a citação do revertido padece de nulidade que deve ser arguida no processo
executivo, com possibilidade de reclamação para o Tribunal.
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento, devendo ser revogada a decisão recorrida.
Com dispensa dos vistos, vão os autos à Conferência.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São as de saber se, como alegado, a sentença recorrida enferma de erro de julgamento por não ter indeferido liminarmente a intimação (por contradição total e insanável entre o que é peticionado e o pedido de
certidão apresentado pela requerente bem como por impropriedade do meio utilizado) e bem assim se deve ter-se por verificado erro de direito, em razão da aplicação do disposto no artigo 37.º do CPPT ao caso dos autos.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
a) O processo executivo n.º 3123200301028120 e apensos refere-se a dívida de IVA, IRC e
Coimas dos anos de 1999, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, no valor de 19,919,95 e acrescido e tem
como executado “BICHO CARPINTEIRO ARTES VISUAIS, LDA.”, NIPC 503 917 320 (cfr. Informação de fls. 1 do PA);
b) Em 28-10-2008 foi proferido despacho de notificação dos interessados, para efeitos de exercício de direito de audição prévia, para efeitos de accionar os mecanismos conducentes à efectivação da
responsabilidade, tendo em vista a reversão contra o ora requerente e outro (cfr. fls. 1 e 2 do PA);
c) A notificação para audição prévia (Reversão) enviada em 28-10-2008 (fls. 3 a 6 do PA), foi
devolvida ao remetente com a indicação de “Objecto não reclamado”;
d) Em 17-11-2008, a Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 6 proferiu despacho de reversão
contra o aqui requerente e outro (fls. 7 e 8 do PA);
e) A citação (Reversão) enviada em 17-11-2008 (fls. 9 a 12 do PA), foi devolvida ao remetente
com a indicação de “Objecto não reclamado”;
f) O requerente foi notificado, no passado dia 07-01-2009 de que “decorreu já o prazo de 30
dias após a citação para apresentação da oposição (…).” E, bem assim, que “tendo em vista a cobrança coerciva da dívida, procedeu este Serviço de Finanças à determinação dos activos existentes
no património de V. Exa., estando neste momento identificados e seleccionados os bens ou direitos
que vão ser objecto de penhora”, cfr. documento de fls. 16 do PAT;
g) Em 06-02-2009, o requerente, ao abrigo do disposto nos artigos 24º, n.º 2, 36º, nºs 1 e 2 e
37º, nºs 1 e 2, do CPPT, requereu que, no prazo de 10 dias, e isenta de pagamento, lhe fosse passada
certidão contendo os elementos em falta, ou seja:
A) Cópia da citação para o presente processo de execução fiscal, incluindo o respectivo registo
dos correios e aviso de recepção devidamente assinados;
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B) Cópia do(s) acto(s) de liquidação subjacentes ao processo de execução fiscal em apreço;
C) A data, a forma e o modo, como o autor terá sido notificado do(s) referidos actos(s) de
liquidação incluindo o(s) respectivos(s) registo(s) dos correios e aviso(s) de recepção devidamente
assinados;
D) Cópia dos fundamentos, de facto e de direito, que motivaram a prática do(s) referido(s)
acto(s) de liquidação;
E) A data, a forma e o modo como o requerente terá sido notificado dos fundamentos de facto
e de direito relativos ao(s) acto(s) de liquidação, incluindo o respectivo registo dos correios e aviso
de recepção devidamente assinados; e
F) Os meios de defesa e respectivos prazos de reacção, contra os actos de liquidação subjacente(s)
ao presente processo de execução fiscal.
h) Em 09-02-2009, foi indeferido o pedido, tendo a Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 6
proferido o seguinte despacho (cfr. fls. 18 dos autos):
“O pedido não se enquadra no espírito do art. 37.º do CPPT, já que está inserido num processo executivo, em que os actos praticados no mesmo, não têm a ver com a legalidade da matéria
tributária.
Por essa razão, indefiro o pedido.
Notifique-se.”
i) Em 19-02-2009 foi efectuada Citação/Termo de Entrega onde está escrito que foi entregue
ao requerente na qualidade de gerente por reversão, a informação/despacho de audição prévia, notificação audição-prévia (reversão), informação e despacho para reversão e citação de reversão mas
que não está assinada pelo ora requerente, porque segundo consta da mesma, por lapso foi entregue
ao revertido a cópia assinada, havendo duas testemunhas desse facto (fls. 19 do PA);
j) A petição inicial da presente intimação deu entrada no Tribunal Tributário de Lisboa em
05-03-2009.
6 – Apreciando
6.1 Do alegado erro de julgamento motivado pelo não indeferimento liminar da intimação
Sustenta a entidade ora recorrente enfermar a sentença recorrida de erro de julgamento, por não ter
indeferido liminarmente a petição de intimação para passagem de certidão, apresentando duas razões
para sustentar o pretendido indeferimento liminar a saber: a existência de discrepância total e insanável
entre o que é peticionado na intimação e o pedido de certidão apresentado pelo requerente (cfr. os
números 1 a 6 das suas alegações de recurso, a fls. 71 e 72 dos autos e respectivas conclusões I a IV
supra transcritas) e a verificação de impropriedade do meio da intimação para passagem de certidão
(artigo 146.º do CPPT), por a certidão, ou o conteúdo da mesma (…) se inserir no âmbito de um
processo judicial, concretamente num processo de execução fiscal (cfr. os números 8 a 15 das suas
alegações de recurso, a fls. 73 e 74 dos autos e respectivas conclusões V a VII supra transcritas).
Vejamos cada um dos argumentos invocados.
A) Da alegada discrepância entre o que é peticionado e o pedido de certidão
apresentado pelo requerente
Alega a recorrente haver uma da discrepância total e insanável entre o que é peticionado na
intimação – ao abrigo do art. 24º, n.º 2 do CPPT, mediante pagamento da certidão requerida – e o
pedido de certidão apresentado pelo requerente – “isenta de pagamento” ao “abrigo e para os efeitos
do disposto nos artigos 24º, n.º 2, 36º, n.º 1 e 2 e 37.º n.ºs 1 e 22 do CPPT, discrepância esta que seria
justificativa do indeferimento liminar da petição, pois que, como alega, não é possível, nem admissível, que a Administração seja intimada a proferir certidão que não lhe foi anteriormente solicitada
nesses termos (como vem sendo aceite pela Jurisprudência, entre eles o Acórdão do TCA Sul, com
data de 25/01/2005 / P.º 433/05 - 3.º, 4.º e 5.º parágrafos do ponto 2.2.3. – cuja fundamentação é, em
parte, transcrita na sentença de que se recorre), sob pena de vir a ser condenada em termos diferentes
daqueles em que se recusou, o que consubstanciaria um desvirtuar da essência daquele meio.
Vejamos.
O pedido dirigido à Administração fiscal, que consta em versão integral de fls. 13 a 15 do processo
administrativo junto aos autos, é formulado nos seguintes termos (fls. 14 e 15 do referido processo
administrativo):
“TERMOS EM QUE, AO ABRIGO E PARA OS EFEITOS DO DISPOSTO NOS artigos 24.
º, n.º 2, 36.º, N.ºS 1 E 2 E 37.º N.ºS 1 E 2, DO CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO
TRIBUTÁRIO, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA SE DIGNE ORDENAR, NO PRAZO DE 10
DIAS, E ISENTA DE PAGAMENTO, A PASSAGEM DE CERTIDÃO, CONTENDO OS ELEMENTOS EM FALTA, OU SEJA:
A) CÓPIA DA CITAÇÃO PARA O PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO O RESPECTIVO REGISTO DOS CORREIOS E AVISO DE RECEPÇÃO DEVIDAMENTE
ASSINADOS;
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B) CÓPIA DO(S) ACTO(S) DE LIQUIDAÇÃO SUBJACENTES(S) AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL EM APREÇO;
C) A DATA, A FORMA E O MODO, COMO O AUTOR TERÁ SIDO NOTIFICADO DO(S)
REFERIDOS(S) ACTO(S) DE LIQUIDAÇÃO INCLUINDO O(S) RESPECTIVO(S) REGISTO(S)
DOS CORREIOS E AVISO(S) DE RECEPÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS;
D) CÓPIA DOS FUNDAMENTOS, DE FACTO E DE DIREITO, QUE MOTIVARAM A PRÁTICA DO(S) REFERIDO(S) ACTOS(S) DE LIQUIDAÇÃO;
E) A DATA, A FORMA E O MODO COMO O AUTOR TERÁ SIDO NOTIFICADO DOS
FUNDAMENTOS DE FACTO E DE DIREITO RELATIVOS AO(S) ACTO(S) DE LIQUIDAÇÃO,
INCLUINDO O RESPECTIVO REGISTO DOS CORREIOS E AVISO DE RECEPÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS; E,
F) OS MEIOS DE DEFESA E RESPECTIVOS PRAZOS DE REACÇÃO CONTRA O(S)
ACTOS(S) DE LIQUIDAÇÃO SUBJACENTE(S) AO PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO
FISCAL.
Por sua vez, do requerimento de intimação (cujos originais se encontram a fls. 12 a 16 dos autos)
consta o seguinte pedido:
“TERMOS EM QUE, AO ABRIGO E PARA OS EFEITOS DO DISPOSTO NOS artigos 268.º,
n.º 2, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA, E 24.º, n.º 2, DO CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO, REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA SE DIGNE
INTIMAR A SENHORA CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE LISBOA – 6 PARA PASSAGEM
DA CERTIDÃO REQUERIDA EM 6 DE FEVEREIRO DE 2009, CONTENDO OS SEGUINTES
ELEMENTOS:
A) CÓPIA DA CITAÇÃO PARA O PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO O RESPECTIVO REGISTO DOS CORREIOS E AVISO DE RECEPÇÃO DEVIDAMENTE
ASSINADOS;
B) CÓPIA DO(S) ACTO(S) DE LIQUIDAÇÃO SUBJACENTES(S) AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL EM APREÇO;
C) A DATA, A FORMA E O MODO, COMO O AUTOR TERÁ SIDO NOTIFICADO DO(S)
REFERIDOS(S) ACTO(S) DE LIQUIDAÇÃO INCLUINDO O(S) RESPECTIVO(S) REGISTO(S)
DOS CORREIOS E AVISO(S) DE RECEPÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS;
D) CÓPIA DOS FUNDAMENTOS, DE FACTO E DE DIREITO, QUE MOTIVARAM A PRÁTICA DO(S) REFERIDO(S) ACTOS(S) DE LIQUIDAÇÃO;
E) A DATA, A FORMA E O MODO COMO O AUTOR TERÁ SIDO NOTIFICADO DOS
FUNDAMENTOS DE FACTO E DE DIREITO RELATIVOS AO(S) ACTO(S) DE LIQUIDAÇÃO,
INCLUINDO O RESPECTIVO REGISTO DOS CORREIOS E AVISO DE RECEPÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS; E,
F) OS MEIOS DE DEFESA E RESPECTIVOS PRAZOS DE REACÇÃO, CONTRA O(S)
ACTO(S) DE LIQUIDAÇÃO SUBJACENTE(S) AO PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO
FISCAL.
Do confronto dos trechos transcritos ressalva, desde logo, a plena identidade dos elementos requeridos (identificados nas alíneas). As diferenças entre os dois - para além das de estilo, naturalmente
resultantes de ser diverso o destinatário do pedido -, respeitam às normas jurídicas que os fundamentam (a alusão aos artigos 36.º, n.ºs 1 e 2 e 37.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT, presente no primeiro e ausente no
segundo pedido; a referência ao artigo 268.º n.º 2 da CRP, ausente do primeiro pedido e presente no
segundo) e à referência expressa no primeiro do prazo para cumprimento do requerido e à gratuitidade
da certidão que se requer (“no prazo de 10 dias, e isenta de pagamento”).
Ao contrário do alegado, as diferenças assinaladas não se traduzem numa discrepância total e
insanável entre o que é peticionado na intimação (…) e o pedido de certidão apresentado pelo requerente, justificativa do indeferimento liminar da petição.
O pedido dirigido à administração fiscal foi-o também ao abrigo do disposto no artigo 24.º, n.º 2
do CPPT e o indeferimento que sobre ele recaiu (cfr. a alínea h) do probatório) não se fundamentou
na solicitada gratuitidade da certidão requerida, mas tão só no facto de o pedido ter sido considerado
desenquadrado do espírito do art. 37.º do CPPT (sem que nele nada se diga, aliás, sobre a respectiva
compatibilidade “ao espírito” das demais normas também invocadas).
Assim, as diferenças entre os dois pedidos revelam, quando muito, uma conformação do requerente
com a posição da Administração fiscal (que não do tribunal “a quo”) quanto às normas fundamentantes
do pedido bem como a sua renúncia à gratuitidade da certidão requerida, o que é aliás sustentado pelo
que deixa dito nos números 6 a 10 da sua petição de intimação (a fls. 14 e 15 dos autos).
Nem se diga, como alegado, que a diversidade de pedidos resultaria do facto de os artigos 24.º
e 37.º do CPPT conterem dois regimes jurídicos distintos que não se diferenciam apenas pela gratuitidade, ou não, da certidão, pois que o art. 37º aplica-se a situações de “Comunicação ou notificação
insuficiente”, o que justifica a passagem de certidão, isenta de qualquer pagamento, ao passo que o
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art. 24.º prevê a possibilidade de passagem de certidões “tout court”, em todos os casos, mesmo quando
a comunicação ou notificação da decisão sejam perfeitas, mediante o pagamento da mesma. É que,
como a Administração acaba por concluir na sua alegação, ao abrigo do artigo 24.º do CPPT tanto
podem requerer-se certidões de comunicações ou notificações perfeitas como imperfeitas, pois que
segundo o argumento a maiori ad minus, a lei que permite o mais também permite o menos (cfr. JOÃO
BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra, Almedina, 13.ª
reimp., 2002, p. 187).
Temos para nós que quer o artigo 24.º, quer o artigo 37.º do CPPT concretizam, de forma mais
genérica um, mais específica outro, direitos fundamentais dos contribuintes à informação (artigo 268.
º, números 1 a 3 da Constituição da República), não podendo tais direitos ser postergados em virtude
de um injustificado e irrazoável formalismo na apreciação dos pedidos de acesso a elementos que o
contribuinte tem indubitavelmente o direito de conhecer, pagando o custo da certidão se este for devido,
isento de pagamento se a Administração tiver incumprido o seu dever de o informar.
Pelo exposto, entende-se que não há, pois, “discrepância” relevante, menos ainda “total e insanável” entre os pedidos formulados, pelo que improcedem as conclusões I a IV do recurso.
B) Da alegada impropriedade do meio
Imputa também a recorrente à sentença recorrida erro de julgamento, ao não ter indeferido liminarmente a Intimação, em consequência da declaração de impropriedade do meio da intimação
para passagem de certidão – previsto no art. 146.º do CPPT – (…) que se impunha, por a certidão,
ou o conteúdo da mesma – elementos que se pretendia ver certificados – se inserir no âmbito de um
processo judicial, concretamente num processo de execução fiscal (conclusão V das suas alegações
de recurso). E isto porque, opina, relativamente a processo de execução fiscal que penda sobre si,
pode o executado – designadamente o executado por reversão da execução – requerer ao órgão da
execução a obtenção de informação e ou a passagem de certidão sobre o teor do mesmo, no âmbito
desse processo e, caso a sua pretensão seja negada, total ou parcialmente, reclamar desse acto materialmente administrativo para o juiz da execução fiscal – art. 103º, n.º 2, da LGT – decisão esta de
que cabe recurso jurisdicional – art. 279º, n.º 1, alínea b), do CPPT, (…), pelo que, em processo de
execução fiscal não têm aplicação os artigos 36º, 37º e 146º do CPPT (…) (conclusões VI e VII das
suas alegações de recurso).
Vejamos.
A entidade recorrente não contesta que o requerente possa, no âmbito de um processo de execução
fiscal, requerer certidão dos seus elementos. Alega apenas que, se a certidão lhe for negada, não poderá
requerer ao tribunal uma “intimação para passagem de certidão”, antes terá de reclamar do seu indeferimento, nos termos do n.º 2 do artigo 103.º da Lei Geral Tributária, com possibilidade de posterior
recurso para o tribunal, alegadamente em virtude da natureza judicial do processo de execução fiscal.
Não cremos que assim seja.
É certo que a reclamação prevista nos artigos 276.º a 278.º do CPPT, que pretende concretizar a
garantia enunciada no n.º 2 do artigo 103.º da Lei Geral Tributária, constitui o meio genérico de reacção
contra os “actos materialmente administrativos praticados” por órgãos da Administração tributária no
processo de execução fiscal. Sucede, contudo, que o acto que recusou a certidão, embora temporalmente
praticado no decurso de um processo de execução fiscal, não se constitui como um acto materialmente
administrativo próprio desse processo de execução, daí que não possa comungar da pretensa “natureza
judicial” deste último. Trata-se, antes, de um acto administrativo tout court, que recusou a certidão pretendida e em relação ao qual o meio processual adequado de reacção é precisamente o utilizado, pois
que, independentemente do momento em que a certidão é requerida, o meio processual adequado para
reagir contra o indeferimento de um pedido de passagem de certidão, quer seja requerido ao abrigo do
artigo 24.º, quer ao abrigo do 37.º do CPPT, é o de “intimação para passagem de certidão”, regulado nos
artigos 146.º, n.º 1 do CPPT e 104.º a 108.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos [cfr.
JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário: Anotado e Comentado,
Volume I, 5.ª ed., 2006, pp. 294/295 (nota 9 ao art. 24.º do CPPT) e 337 (nota 8 ao art. 37.º do CPPT].
Ora, o que o requerente sempre pretendeu, ao menos neste processo, é ter acesso a elementos que
deverão constar do processo de execução e de que não teve ainda conhecimento, não se propondo aqui
arguir qualquer inexistência, nulidade ou irregularidade da citação, pelo que improcedem as conclusões
V a VIII das alegações de recurso.
6.2 Do alegado erro na aplicação do direito: a aplicação do artigo 37.º do CPPT ao caso dos
autos
Alega ainda a entidade recorrente “erro na aplicação do direito” pois que o artigo 22.º, n.º 4 da
Lei Geral Tributária seria “inaplicável ao caso” e o 37.º do CPPT “inaplicável ao processo executivo”,
conforme jurisprudência que cita, razão pela qual o despacho de indeferimento do pedido de certidão
estaria “devida e correctamente fundamentado” (conclusões IX a XI das suas alegações de recurso).

1387
Vejamos.
Tem razão a recorrente quando alega “não se estar perante uma reclamação ou impugnação,
mas sim de um pedido de certidão”. Já não a tem, contudo, quando daí pretende extrair a inaplicabilidade ao caso do artigo 22.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária, pois que é este preceito, que garante aos
responsáveis o direito de reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos
mesmos termos do devedor principal, que justifica por si mesmo o interesse do requerente em obter
certidão de elementos relativos à liquidação do imposto (como os requeridos nas alíneas B) a F do(s)
pedido(s), naturalmente feita em nome do devedor originário.
Ora, podendo o responsável reclamar ou impugnar a liquidação do imposto pelo qual a administração tributária pretende responsabilizá-lo, tem de admitir-se que possa requerer certidão contendo
tais elementos, não se vendo obstáculo legal a que se considere, como na sentença recorrida, ser o
artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário o preceito que fundamenta o pedido
de certidão do acto de liquidação, respectiva fundamentação e da data e modo por que foi notificada,
sendo de igual modo aplicável à citação dos responsáveis e à decisão de reversão da execução fiscal
[cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 229 (nota 12 ao art. 37.º do CPPT)].
Sendo assim, não pode ter-se, também por isso (e não apenas porque indeferiu com base no
“espírito do artigo 37.º” um pedido que não foi feito tendo como base exclusiva esse preceito, nada
dizendo quanto ao artigo 24.º do CPPT), como “legal e correctamente fundamentado” o indeferimento
do pedido de certidão.
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.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 23 de Setembro de 2009. - Isabel Marques da Silva (relatora) – Pimenta do Vale – Lúcio
Barbosa (vencido): Concederia provimento ao recurso. Na verdade, tendo o processo de execução
fiscal natureza judicial, aos actos aí praticados aplica-se o regime de notificação e impugnação dos
actos judiciais. Não tem pois aí aplicação o artº 37º do CPPT, pelo que não há lugar à “intimação para
passagem de certidão”.

Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Processo nº. 272/09.
Recorrente: Ministério Publico e Outros
Recorrido: Fazenda Publica
Relatora: Exm.ª Sr.ª Consª Dr.ª Isabel Marques da Silva
O Ministro da Economia e da Inovação, Manuel António Gomes de Almeida de Pinho.
Civil

Rectificação de erro material nos termos do n.º 1 do artigo 667.º do Código de Processo

Por Acórdão deste Tribunal de 1 de Julho de 2009, proferido no recurso supra identificado, foi
cometido um lapso de escrita no parágrafo que antecede a decisão proferida (fls. 165 dos autos), pois
que onde se diz “(...) fixando-se as custas entre 1 e 50 UC, atendendo à complexidade do processo e à
situação económica dos impugnantes” devia dizer-se “(...) fixando-se o valor atendível para efeitos
das custas entre 1 e 50 UC, atendendo à complexidade do processo e à situação económica dos impugnantes”.
Por requerimento de fls. 172 a 174 dos autos, vieram os recorrentes no processo supra identificado
requerer à Relatora que o acórdão que lhes foi notificado seja:
rectificado de acordo com o art. 667.º, n.º 1 do CPC, ou
reformado de acordo com o art. 669.º, n.º 2, alínea b) do CPC ou
esclarecido de acordo com o art. 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC
Resulta do teor literal do artigo 5.º do Regulamento das Custas no Processo Tributário que o que aí
se regula é o “valor atendível para efeitos de custas” e não o valor das custas propriamente ditas. O mesmo
resulta da fundamentação do Acórdão proferido, como aliás, reconhecem os ora requerentes.
Nestes termos, em conformidade com o n.º 1 do artigo 667.º do Código de Processo Civil,
acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em

1388
rectificar o lapso de escrita verificado no antepenúltimo parágrafo no Acórdão deste Tribunal de
1 de Julho de 2009, proferido no recurso supra identificado nos termos que se seguem:
«Assim, pelo exposto, haverá que revogar a decisão recorrida, anular a conta de custas reclamada e baixarem os autos à primeira instância para, atendendo a que o valor impugnado era
nulo, determinar as custas devidas por aplicação do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º do
RCPS, ou seja, fixando-se o valor atendível para efeitos das custas entre 1 e 50 UC, atendendo à
complexidade do processo e à situação económica dos impugnantes».
Lisboa, 30 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (Relatora) — Pimenta do Vale — Miranda de Pacheco.

Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Assunto:
Reversão. Responsabilidade subsidiária. Herdeiro do responsável subsidiário. Sucessão
mortis causa. Prescrição. Adesão ao Decreto-lei n.º 124/96 de 10/8. Suspensão da
prescrição. Ampliação da matéria de facto.
Sumário:
I — O herdeiro do responsável subsidiário, falecido sem que tivesse sido citado para
a reversão, contra quem revertera a execução fiscal originariamente instaurada
contra a sociedade contribuinte, responde pela dívida exequenda até ao limite das
forças da herança.
II — O termo do prazo de suspensão da prescrição derivado da adesão ao regime
de pagamento de dívidas fiscais previsto no Decreto-lei n.º 124/96 de 10/8, só
ocorre com a prolação do despacho que exclui o contribuinte desse regime de
pagamento.
III — Não constando do probatório a data do deferimento do pedido de adesão a esse
regime, deve ser ordenada a ampliação da matéria de facto, a fim de se apurar
qual o período durante o qual ocorreu a suspensão da prescrição.
Processo n.º 329/09-30.
Recorrente: Maria Emília Veloso Ribeiro e Fazenda Pública.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Maria Emília Veloso Ribeiro, melhor identificada nos autos e a Fazenda Pública, não se
conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou parcialmente
improcedente a oposição à execução fiscal, inicialmente instaurada contra Adelino Veloso & Cia, Lda,
para cobrança coerciva de dívidas por IVA e coimas, respeitantes aos anos de 1991 a 2001 e que contra
aquela reverteu na qualidade de herdeira da herança do sócio-gerente daquela firma, Adelino José Freitas
Veloso, dela vieram interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) RECURSO DE MARIA EMÍLIA VELOSO RIBEIRO, a fls. 264 dos autos:
1ª O M Juiz do Tribunal “a quo” considerou parcialmente procedente a oposição da Recorrente, na
qualidade de herdeira, considerando-a, no entanto, improcedente quanto às dividas do IVA dos períodos
de 1998 a 2001, pelo que o presente recurso apenas versa sobre esta improcedência.
2ª São duas as questões que se levantam:
a) Saber se a Recorrente poderia ser responsabilizada por dívidas fiscais inexistentes, uma vez que
tais dívidas nunca chegaram a ser revertidas contra o seu marido por, entretanto, este ter falecido;
b) No caso de tal ser possível, saber se a Recorrente deveria ter sido responsabilizada na qualidade
de cabeça de casal ou na qualidade de herdeira, como efectivamente foi, sendo certo que nunca foi
citada para exercer o direito de audição nesta última qualidade.
3ª O projecto de despacho de reversão contra o devedor subsidiário Adelino José de Freitas Veloso
foi proferido dois anos após a sua morte sem que tenha existido decisão definitiva de reversão contra
o mesmo.
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4ª Uma vez que nunca existiu qualquer reversão contra o devedor subsidiário Adelino Veloso,
este nunca se constituiu como devedor, pelo que nem os seus sucessores nem a herança poderão ser
responsabilizados por dívidas inexistentes.
5ª A Recorrente foi notificada de um projecto de reversão na qualidade de cabeça de casal e acabou
por ser citada da decisão definitiva de reversão na qualidade de herdeira sem que tenha sido notificada,
nesta última qualidade, para exercer o direito de audição.
6ª Ou seja, a Recorrente foi citada por reversão numa qualidade em que não lhe foi dado o direito
de se pronunciar previamente. Nesse direito de audição a Recorrente teria oportunidade de alegar que
a herança ainda estava indivisa e, como tal, ainda não estava instituída herdeira de Adelino Veloso
7ª E não estando habilitada como herdeira não pode ser responsabilizada, nessa qualidade, por
dívidas do falecido.
8ª Assim sendo, uma vez que a Recorrente foi notificada do projecto de reversão na qualidade de
cabeça de casal era nessa condição que deveria ter sido citada do despacho definitivo de reversão.
9ª Pelas razões supra referidas a oposição deduzida pela Recorrente, na sua qualidade de herdeira
de Adelino José de Freitas Veloso, deveria ter sido considerada totalmente procedente
10ª Pelo que a douta sentença viola o disposto nos artº 2024º, 2025º, 2068º, 2071º n.º 2, 2097º e
2098º do Código Civil e no artº 23º nº4 da Lei Geral Tributária.
A Fazenda Pública não contra alegou.
B) RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA, a fls. 272 dos autos
I. A oposição à execução fiscal n.º 3425199301023535 e apensos foi intentada pela acima melhor
identificada oponente na qualidade de responsável tributária subsidiária pelos tributos e, ainda, na qualidade de herdeira de outro responsável tributário subsidiário, a saber, de Adelino Veloso, entretanto
falecido.
II. Na douta decisão ora recorrida a M.ª Juiz do tribunal a quo julgou parcialmente procedente a
presente oposição intentada na segunda daquelas qualidades.
III. Mais concretamente, no que se refere às dívidas tributárias de IVA dos anos de 1991 a 1997
a M.ª Juiz entendeu ter decorrido a totalidade dos prazos de prescrição dos tributos, tendo, consequentemente, julgado extintos os respectivos processos executivos extintos por prescrição, tudo como se
colhe da douta decisão ora recorrida.
IV. Para uma boa decisão da presente causa é importante atentar que a sociedade devedora originária dos tributos — a saber, “ADELINO VELOSO E CIA LDA” — requereu em 29.01.1997 a adesão
ao regime de regularização de dívidas fiscais instituído pelo Decreto-Lei n. 124/96, de 10.08.
V. Tal requerimento foi objecto de deferimento em 14.03.1997, tendo a Administração Tributária
autorizado o executado a efectuar o pagamento em 150 prestações.
VI. Não obstante o pedido formulado, a executada incumpriu o plano de pagamentos autorizado,
tendo apenas efectuado o pagamento de 11 daquelas prestações.
VII. Em 29.09.2004 foi proferido despacho excluindo a acima citada executada originária do
plano de regularização referido.
VIII. Com base nestes factos constantes do processo executivo ora em apreço a M.ª Juiz do tribunal
a quo na douta decisão ora recorrida considerou que a contagem do prazo prescricional das referidas
dívidas tributárias apenas se suspendeu no lapso de tempo que decorreu entre o 1º e o 11º e último dos
pagamentos efectuadas pela referida sociedade.
IX. Ou seja, no entender da M.ª Juiz apenas ocorre suspensão da contagem do prazo prescricional,
nos termos no disposto no n.º 5 do art. 56º do Decreto-Lei n.º 124/96, se e enquanto forem cumpridos
os pagamentos prestacionais acordados.
Ora, salvo o devido e merecido respeito, a Fazenda Pública não pode concordar com a interpretação dada à referida norma legal.
x. Assim, a questão que se coloca nos presentes autos é a de saber qual o efeito decorrente da
adesão pela executada ao regime excepcional de regularização de dívidas tributárias instituído pelo DL
124/96 na contagem do prazo de prescrição dos tributos.
Mais concretamente, compete apurar se no caso em apreço a suspensão — que se inicia com a
dita adesão — cessa os seus efeitos com o incumprimento do plano de regularização acordado; ou, ao
invés, se tal efeito suspensivo apenas se consuma no termo do prazo de pagamento autorizado ou, se
anterior, na data em que se determina a exclusão do executado do regime de regularização.
XI. Neste âmbito determina o n.º 10 do artigo 14 do citado DL 124/96, que o deferimento do
requerimento de adesão às medidas excepcionais consagradas neste diploma determina, enquanto o
devedor reunir as condições nele referidas, a suspensão dos processos de execução fiscal em curso,
bem como a instauração de novos processos, quando não se tornem necessários para garantir o valor
da dívida.
XII. Ao que acresce que, por força do que dispõe o n.º 5 do artigo 5º do mesmo diploma legal, o
prazo de prescrição das dívidas se suspende durante o período de pagamento em prestações.
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XIII. É entendimento da Fazenda Pública que a referência naquele normativo legal ao período de
pagamento em prestações deve ser entendida no sentido de o mesmo coincidir com o lapso de tempo
que foi concedido ao contribuinte para pagar e não apenas com aquele em que ele efectivamente foi
cumprindo o plano de regularização, como se entendeu na decisão ora em crise.
XIV. Na verdade e como resulta do citado diploma legal a exclusão do executado do plano excepcional de regularização não resultava automaticamente do mero não cumprimento atempado do plano
autorizado, maxime do não pagamento de qualquer prestação.
XV. O que, de resto, está em concordância com o teor do Despacho do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais (SEAF) com o n.º 18/97-XIII, que aprovou as directrizes para o acompanhamento
do plano de regularização de dívidas fiscais, no qual se determina que os contribuintes serão objecto
de tratamento diferenciado conforme se trate de aderentes com situação regularizada, aderentes com
incidentes, aderentes em situação de incumprimento simples ou aderentes em situação de incumprimento prolongado.
XVI. Sendo ainda certo que, de acordo com tal Despacho, só relativamente a alguns daqueles
aderentes — e mesmo assim após serem encetadas outras diligências — a Administração Tributária
poderia proferir o despacho de exclusão do regime prestacional com a consequente cessação dos benefícios àquele associados.
XVII. Por outras palavras, a Administração Tributária, como decorre do citado Despacho do SEAF,
não procedia à exclusão automática dos contribuintes logo que estes deixassem de pagar as primeiras
prestações, ao invés, procurava que aqueles se mantenham no referido regime excepcional.
XVIII. Assim, e reportando-nos ao caso sub judice, na apreciação da questão da prescrição a M.ª
Juiz deveria ter considerado que a contagem do respectivo prazo se suspendeu entre a data da adesão e
a data de exclusão do regime instituído pelo DL 124/96; ou seja, entre 29.01.1997 e 29.09.2004 e não
apenas entre as datas das 1ª e últimas prestações pagas.
XIX. Por outras palavras, a suspensão da contagem do prazo de prescrição dos tributos a levar
em linha não é de apenas de 11 meses como se entendeu na douta sentença ora recorrida, antes totaliza
7 anos e 8 meses.
XX. De resto e no sentido aqui pugnado pela Fazenda Pública tem o STA emitido jurisprudência
ao que se sabe pacífica de que são exemplos, entre outros, os acórdãos de 14.07.2008, de 14.07.2008,
de 28.03.2007, de 16.01.2008, de 07.02.2007 e de 25.06.2008, proferidos nos processos nºs 0510/08,
0431/08, 0587/05, 0416/07, 01130/06 e 0446/08, respectivamente.
XXI. Ora, entendendo-se como se pugna pela suspensão da contagem do prazo de prescrição dos
tributos referidos entre 29.01.1997 e 29.09.2004 — isto é, entre as datas de adesão e de exclusão do
referido regime excepcional do DL 124/96 — forçoso se torna concluir que relativamente aos tributos
ora em apreço ainda não decorreu a totalidade do prazo prescricional.
XXII. Assim, tendo a Mª. Juiz na douta decisão ora recorrida entendido que a suspensão da contagem do prazo de prescrição apenas ocorreu entre o primeiro e o último dos pagamentos efectuados
pela executada originária fez errada interpretação e aplicação do direito, violando o disposto no art. 5º,
n.º 5 do citado DL 124/96.
XXIII. Em conclusão e pelos motivos acima referidos, deve ser o presente recurso julgado procedente e, em consequência, ser revogada a decisão ora recorrida e, logicamente, ser julgada a oposição
improcedente por não fundamentada.
A recorrida Maria Emília Veloso Ribeiro contra-alegou nos termos que constam de fls. 281 e
seguintes, que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir
do seguinte modo:
1ª O Ilustre Recorrente discorda da douta sentença proferida pelo Tribunal “a quo” na parte que
considerou prescritas as dívidas tributárias de IVA dos anos de 1991 a 1997.
2ª A razão da sua discordância baseia-se no facto da M. Juiz ter contado o período de suspensão apenas durante os onze meses em que o devedor originário pagou as prestações do denominado
Plano Mateus aprovado pelo DL 124/96 de 10/8, entendendo o Ilustre Recorrente que tal período
deveria ser contado desde a data de adesão a esse Plano (14-03-97) até à data da exclusão do mesmo
(29-09-2004).
3ª Antes de mais nos termos do artº 1º do referido DL 124/96 apenas eram passíveis de inclusão
no dito “Plano” dívidas cujo prazo de cobrança voluntária tivesse terminado até 31 de Julho de 1996.
Ora, estando o devedor originário enquadrado no regime trimestral de IVA, relativamente ao ano de
1996 apenas podia ser incluído no plano Mateus o 1º trimestre desse ano uma vez que o imposto do 2º
semestre deveria ser entregue em Agosto, para além do limite de 31 de Julho fixado na Lei,
4ª Assim sendo as dívidas de IVA dos segundo, terceiro e quarto trimestres de 1996 e as de todo o
ano de 1997, não foram incluídas em tal Plano pelo que o prazo da sua prescrição não sofreu qualquer
período de suspensão. Deste modo quanto a essas dívidas, e por se tratar de um imposto de obrigação
única, não existem dúvidas que já decorreu o prazo de prescrição. Tanto mais que, nos termos do n.º 3
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do artº 48º da LGT qualquer eventual interrupção da prescrição é ineficaz em relação à Recorrida uma
vez que a mesma foi citada para além do 5º ano posterior ao da liquidação.
5ª Quanto às dívidas de 1991 a 31 de Março de 1996, entende a Recorrida que não assiste razão
ao Recorrente e que o prazo de suspensão da prescrição se encontra devidamente contado pela M. Juiz
do Tribunal “a quo”.
6ª É que o acto de exclusão do Plano Mateus é um acto que está na livre disposição do credor
Fazenda Pública. Assim sendo poderá ter lugar imediatamente após a cessação dos pagamentos ou
passados vários anos, como, de facto, aconteceu.
7ª Ora, o contribuinte não pode ser prejudicado pela inércia da Administração Fiscal. Ou seja,
não pode ficar ao livre arbítrio da Administração Fiscal o momento de proferir a decisão de pôr termo
ao prazo de suspensão.
Acresce que:
8ª Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artº 30 do DL 124/96 de 10/8 (Plano Mateus) as dívidas
abrangidas por aquele diploma tornam-se exigíveis quando deixe de ser efectuado o pagamento integral
e pontual das prestações nele previstas. O que significa que a partir do momento que o aderente ao
denominado Plano Mateus deixe de cumprir atempadamente com as suas obrigações, a AF fica com a
faculdade de exigir imediatamente a totalidade das prestações vincendas.
9ª Isto demonstra com clareza que a suspensão do processo de execução, bem como do prazo de
prescrição, cessava sem necessidade de qualquer despacho a excluir a executada do citado Plano.
10ª Pelo que nesse particular aspecto nada há a censurar à douta sentença do Tribunal “a quo”.
11ª Acresce ainda que a Recorrida nada tem a ver com a dita suspensão nem como o acordado
plano de pagamentos. A Recorrida está a ser demandada na qualidade de herdeira do devedor subsidiário, seu marido, não podendo ser penalizada por incumprimentos quer do devedor originário quer
do devedor subsidiário.
Sem prescindir:
12ª Ainda que se entenda que as quantias exequendas não estão prescritas, mesmo assim deve ser
considerada procedente a oposição à execução deduzida pela Recorrida, na sua qualidade de herdeira,
pelas razões alegadas no seu recurso para este mesmo Supremo Tribunal, alegações essas que, por uma
questão de economia processual, a Recorrida se abstém de transcrever
13ª Em face de tudo quanto se alegou supra não assiste qualquer razão ao Ilustre Recorrente
pelo que deve ser confirmada a douta sentença, na parte que decidiu sobre a prescrição das dívidas
tributárias de IVA.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso
interposto pela oponente e, quanto ao recurso da FP, ser ordenada a baixa do autos à 1ª instância para
ampliação da matéria de facto, concretamente, para fazer constar do probatório a data de adesão, pela
originária devedora, ao Decreto-lei n.º 124/96 de 10/8.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1- Em nome da devedora originária, Adelino Veloso & Cia., Lda. foram instauradas as execuções
fiscais que se encontram identificadas no apenso e que respeitam a dívidas de IVA, Coimas e juros de
mora.
2- Em 09.03.2005 foi lavrado o auto de penhora emitido em nome da devedora originária para
cobrança das dívidas exequendas no valor de € 176.251,84.
3- Em 10.03.2005, foi lavrada a certidão de diligências onde se refere que a devedora originária
não possui bens suficientes para garantir a dívida exequenda e que a mesma cessou a actividade para
efeitos de IVA em 31.12.2001.
4- Foram sócios e nomeados gerentes da devedora originária, Adelino José Freitas Veloso e Maria
Emília Veloso Ribeiro, conforme contrato de sociedade registado na Conservatória em 29.07.1974.
5- Em 04.07.2003 a ora oponente, Maria Emília procedeu ao registo da cessação de funções de
gerente por renúncia em 19.10.1999.
6- A oponente renunciou à gerência em Outubro de 1999.
7- No período em que se encontrava nomeada gerente, não dirigiu os negócios da empresa.
8- Não assinou cheques nem letras.
9- Não contratou nem despediu trabalhadores.
10- Não contactou com fornecedores nem com clientes.
11- A devedora originária aderiu aos benefícios do Dec. Lei 124/96 de 10.08.
12- No âmbito do plano de pagamento do referido Dec. Lei procedeu ao pagamento de onze
prestações, encontrando-se em situação de incumprimento desde 01.06.1997.
13- A devedora originária foi excluída do referido plano em 29.09.2004.
14- Adelino José de Freitas Veloso faleceu em 10.09.2003, cfr. certidão de óbito junta à execução.
15- Em 13.05.2005 foi proferido o projecto do despacho de reversão para efeitos de audição prévia
em nome de Adelino José de Freitas Veloso, na qualidade de responsável subsidiário.
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16- Em 13.05.2005 foi proferido o despacho de projecto de reversão para efeitos de audição prévia,
da ora oponente, na qualidade de responsável subsidiária.
17- A ora oponente exerceu o seu direito de audição e comunicou ao Exmo. Chefe do Serviço de
Finanças, o falecimento do seu marido, Adelino Veloso.
18- Por carta datada de 03.06.2005 foi a ora oponente e na qualidade de cabeça de casal, de Adelino
José de Freitas Veloso, notificada para o exercício do direito de audição.
19- Nas mesmas datas foram remetidas notificações para o exercício de direito de audição.
20- Em 30.09.2005 foram proferidos os despachos de reversão nos termos constantes de fls. 43
e 44 e que aqui se dão por reproduzidas.
21- Em 30.09.2005 foi remetida citação para a ora oponente na qualidade de herdeira de Adelino
José de Freitas Veloso, para proceder ao pagamento da dívida exequenda de € 217.998,08, cfr. fls. 45
a 47 e que aqui se dão por reproduzidas.
22- Na mesma data foi remetida citação para a ora oponente, na qualidade de responsável subsidiária, para proceder ao pagamento das dívidas exequendas no valor de € 199.262,49, cfr. fls. 48 e 49
e que aqui se dão por reproduzidas.
23- Para cobrança do IVA de 1991, foi instaurado em 05.07.1993 o processo de execução
102353.5.
24- Em 30.09.1993 para cobrança de IVA de 1993 foi instaurado o processo de execução
103164.3.
25- Em 03.11.1993 foi instaurado o processo de execução 103359.0 para cobrança do IVA do
ano de 1993.
26- Em 30.12.1993 foi instaurado o processo de execução 104118.5 por dívida de IVA do ano
de 1993.
27- Em 08.03.1994 foi instaurado o processo de execução fiscal 100276.7 para cobrança do IVA
do ano de 1993.
28- Em 24.05.1994 foi instaurado o processo de execução fiscal 101453.6 para cobrança do IVA
do ano de 1993.
29- Em 21.11.1994, foi instaurado o processo de execução fiscal 102739.5 por dívida de IVA do
ano de 1993.
30- Em 05.01.1995, foi instaurado o processo de execução fiscal 100008.0 por dívida de IVA do
ano de 1994.
31- Em 8.03.1995, foi instaurado o processo de execução fiscal 100563.4 para cobrança da dívida
de IVA de 94.
32- Em 04.08.1995, foi instaurada a execução fiscal 102101.0 por dívidas de IVA do ano de
1994.
33- Em 03.11.1995, para cobrança da dívida de IVA do ano de 1994, foi instaurada a execução
fiscal 102705.0.
34- Em 05.01.1996, para cobrança do IVA de 1995, foi instaurada a execução fiscal 100008.0.
35- Em 30.04.1996, para cobrança do IVA do ano de 1995 foi instaurada a execução fiscal
100437.9.
36- Em 30.05.1996, para cobrança do IVA do ano de 1995, foi instaurada a execução fiscal
101069.7.
37- Em 10.07.1996, para cobrança do IVA do ano de 1995, foi instaurada a execução fiscal
101444.7.
38- Em 15.10.1996, para cobrança do IVA do ano de 1995, foi instaurada a execução fiscal
102794.8.
39- Em 02.01.1997, para cobrança do IVA do ano de 1996, foi instaurada a execução fiscal
100003.9.
40- Em 20.02.1997, para cobrança do IVA do ano de 1996, foi instaurada a execução fiscal
101778.6.
41- Em 19.11.1997, para cobrança do IVA do ano de 1996, foi instaurada a execução fiscal
102938.0.
42- Em 18.09.1998, foi instaurada a execução fiscal 102403.5, para cobrança do IVA do ano de
1997.
43- Em 02.02.2000, foi instaurada a execução fiscal 101493.5, para cobrança do IVA do ano de
1998.
44- Em 21.03.2000, foi instaurada a execução fiscal 101872.8, por dívidas de coimas cujo trânsito
em julgado 06.03.2000.
45- Em 14.12.2000, foi instaurada a execução fiscal 104326.9, por dívidas de coimas cujo trânsito
em julgado ocorreu em 14.11.2000.
46- Em 25.09.2001, foi instaurada a execução fiscal 1020463 por dívidas de IVA do ano de
1999.
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47- Em 10.12.2001, foi instaurada a execução fiscal 10130558, por dívidas de coimas, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 15.11.2001.
48- Em 20.12.2001, foi instaurada a execução fiscal 101032003, de coimas cujo trânsito em
julgado ocorreu em 19.11.2001.
49- Em 09.01.2003, foi instaurada a execução fiscal 01001370, por coimas, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 07.10.2002.
50- Em 07.02.2004, foi instaurada a execução fiscal 0100915.0, por dívidas de IVA do ano de
2001.
51- Em 29.03.2004, foi instaurada a execução fiscal 01013165, por dívidas de coimas, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 09.02.2004.
52- Em 07.03.2005, foi instaurada a execução fiscal 01005570, por dívidas de juros de mora
vincendos relativos ao Plano de Regularização à Administração Fiscal do período de 01.04.1997 a
28.01.1999.
53- Os processos de execução fiscal estiveram sem qualquer movimentação processual desde a
data da sua instauração até 09.03.2005.
3 – QUANTO AO RECURSO DA OPONENTE
São duas as questões suscitadas com o presente recurso, a saber: se a execução instaurada contra
a devedora originária podia ter revertido contra a recorrente, na qualidade de cabeça-de-casal e herdeira
da herança do seu falecido marido e responsável subsidiário e, a ser possível, se não tinha que ser citada
para exercer o direito de audição nesta última qualidade, o que não aconteceu.
3.1 – Quanto à primeira das referidas questões, importa desde logo referir que, no que às dívidas
de IVA - que são aquelas que aqui estão em causa - diz respeito, estas constituíram-se entre 1991 e
2000, período em que o marido responsável subsidiário era gerente da sociedade devedora originária,
exercendo de facto a gerência, pelo menos até 10/9/03, data em que o mesmo faleceu, como resulta da
matéria de facto fixada (vide nºs 4 e 14 do probatório).
Sendo assim, os factos susceptíveis de gerar a responsabilidade do gerente falecido no período
compreendido entre 1991 e 1998, ocorreram em plena vigência do CPT e, as restantes, na vigência da
LGT, que entrou em vigor no dia 1/1/99 (cfr. artº 6º do Decreto-lei n.º 398/98 de 7/12).
E muito embora, com a entrada em vigor da LGT, esta questão não suscite grandes dúvidas, na
medida em que este diploma legal veio expressamente prever a possibilidade de transmissão das obrigações subsidiárias, mesmo que não tenham ainda sido liquidadas, em caso de sucessão por morte, sem
prejuízo do benefício do inventário (cfr. artº 29º, n.º 3), o certo, porém, é que, antes da vigência daquele
diploma legal, muitas foram as dúvidas que se levantaram à volta da referida questão, concretamente
sobre a interpretação que havia que ser feita do disposto nos artºs 239º e 241ºdo CPT, aqui aplicável.
Assim, têm entendido alguns doutrinadores que o teor literal do prédito artº 239º, tal como já
acontecia no âmbito do artº 146º do CPCI, ao estabelecer que só “podem ser executados no processo
de execução fiscal os devedores originários e seus sucessores dos impostos e demais dívidas referidas
no artigo 233.º”, continuava a apontar no sentido de não se prever a possibilidade de instauração de
execução fiscal contra sucessores dos responsáveis subsidiários, continuando a prever-se apenas a
reversão contra sucessores de devedores originários.
Por outro lado, no artº 241º do CPT, como já sucedia no artº 151º do CPCI, a possibilidade de
habilitação através do processo especial, simplificado, ali regulado, só está previsto para os sucessores
da pessoa que no título figurar como devedor e não também para os sucessores dos responsáveis subsidiários (neste sentido, Jorge Sousa, in CPPT anotado, 4ª ed., pág. 901 e Cardoso da Costa, in Curso
de Direito Fiscal, 1970, pág. 284).
Todavia, diferente tem sido a jurisprudência fixada por esta Secção do STA sobre esta questão e
que aqui vamos seguir de perto, pois não vemos motivo para a alterar.
E, desde logo, tem vindo a entender-se que tal raciocínio não será o mais correcto por puramente
literal, tendo de ceder face a outros elementos de interpretação.
Aliás, já o próprio artº 239º, n.º 2 prevê “o chamamento à execução dos responsáveis subsidiários”, como é o caso.
Daí e para a resolução desta questão, a necessidade de recorrer a outros princípios, em matéria da
definição da natureza da própria responsabilidade em causa, como dos que requer a sucessão.
Assim, “não sofre dúvida de que os sucessores dos responsáveis subsidiários são responsáveis
pela satisfação das dívidas em que estes se tenham constituído.
Na verdade, preceitua o artº 2024º do Código Civil que se diz sucessão o chamamento de uma ou
mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente
devolução dos bens que a esta pertenciam.
Quer isto dizer que os sucessores passam a ser titulares de todas as relações jurídicas que eram
encabeçadas pelo autor da herança. O artº 2025º do CC excepciona, porém, desta regra as relações de
natureza pessoal e aquelas que por lei devam considerar-se extintas por morte do autor da herança.
E tais relações jurídicas abrangem, como é óbvio, as relações obrigacionais do autor da herança. As
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dívidas deste transmitem-se aos seus sucessores. Mas com o limite atrás assinalado:...os sucessores
não respondem para além das forças da herança...”.
E acrescentámos nós que há que ter ainda em conta o que dispõe o artº 2068º do CC, nos termos
do qual a herança responde, nomeadamente “pelo pagamento das dívidas do falecido”.
“É certo que...o artº 13º do CPT apenas prevê a responsabilidade solidária e subsidiária dos administradores e gerentes das empresas ou sociedades de responsabilidade limitada, regulando os respectivos pressupostos. Mas isso não exclui de nenhum modo que a responsabilidade dos administradores
e gerentes que vier a ser apurada não se transmita aos seus sucessores, nos termos gerais de direito, ou
seja, de harmonia com as acima citadas normas de direito civil. Admitir o contrário seria atentar contra
uma regra fundamental de direito sucessório português e nada poderia justificar que acontecesse em
sede de direito fiscal, atenta até a não menor premência da necessidade de cobrança de créditos fiscais
em relação a quaisquer outros...
Assim, seja qual for a natureza do artº 239º do CPT, a verdade é que tal norma se destina “a estabelecer a responsabilidade solidária ou subsidiária dos administradores ou gerentes e os termos em
que ela se apura no processo de execução fiscal, e não a responsabilidade dos seus sucessores. Estes
ficam colocados precisamente na situação jurídica em que se encontrava o de cujus à data da abertura
da herança, justamente por força das acima referidas normas de direito sucessório.
Daí que se compreenda que...o artº 239º do CPT não faça qualquer alusão à responsabilidade dos
sucessores dos responsáveis solidários ou subsidiários, uma vez que o objectivo de tal norma foi o de
estabelecer um mecanismo particular da execução fiscal em relação a execução comum - a possibilidade de reversão da execução em relação aos devedores solidários ou subsidiários -. Se não fosse essa
possibilidade, o credor tributário teria que obter previamente um título executivo contra os responsáveis
solidários ou subsidiários. A reversão constitui a abertura de um excerto de natureza declaratória no
processo de execução, com vista precisamente a tornar mais expedito o apuramento da responsabilidade
solidária ou subsidiária dos administradores ou gerentes.
Ora, do que aqui se trata é de aplicar o regime geral de responsabilidade dos sucessores pelas
dívidas do autor da herança, matéria que, por inexistência de razões para desvio em relação às regras
gerais, o legislador não viu necessidade de especificar...no CPT...
Resulta, pois, do exposto que...do que se trata não é de estender a culpa do gestor de uma sociedade, responsabilidade prevista no artº 13º do CPT ao seu sucessor nem de interpretar extensivamente
o artº 239º do CPT, mas de se concluir que a responsabilidade do sucessor deriva da do de cujus, na
qualidade de responsável subsidiário da sociedade de que foi gerente. Ou seja, trata-se de concluir que a
recorrente, não por força do citado artº 239º do CPT mas antes pelas regras gerais de direito sucessório”
está colocada precisamente na posição jurídica do seu cônjuge, situação esta apurada à luz do artº 13º
do CPT…” (Acórdão desta Secção do STA de 29/5/95, in rec. n.º 18.174).
No mesmo sentido e entre outros, pode ver-se os Acórdãos desta Secção do STA de 21/12/94,
in rec. n.º 18.465; de 18/1/95, in rec. n.º 18.303; de 2/5/07, in rec. n.º 1.105/06 e de 3/12/08, in rec.
n.º 475/08.
E o mesmo se diga em relação às dívidas de IVA relativas aos anos de 1999 a 2001.
Na verdade e como referimos supra, se algumas dúvidas podia haver quanto a tal solução no
domínio do CPCI e do CPT, tal já não acontece no âmbito da Lei Geral Tributária, na medida em que,
neste diploma legal, se estabelece, expressamente, no seu artº 29º, n.º 2 que “as obrigações tributárias
originárias e subsidiárias transmitem-se, mesmo que não tenham sido liquidadas, em caso de sucessão
universal por morte, sem prejuízo do benefício de inventário”.
Por isso e como escreve o Exmº Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT anotado, 5ª ed., vol. II, pág.
52, “é inquestionável, actualmente, que os sucessores dos responsáveis subsidiários podem ser responsabilizados pelo pagamento das dívidas dos devedores originários abrangidas pela responsabilidade
subsidiária.
Assim, este artº 153º deverá ser interpretado como atribuindo também legitimidade para intervenção
no processo de execução fiscal aos sucessores dos responsáveis subsidiários”.
Acresce que e como bem anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer, “resulta do
artº 204º, n.º 1, alínea b) do Código de Procedimento e de Processo Tributário só constitui fundamento
da oposição à execução a ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no
título ou seu sucessor ou, sendo o que nele figura, não ter sido, durante o período a que respeita a dívida
exequenda, o possuidor dos bens que a originaram, ou por não figurar no título e não ser responsável
pelo pagamento da dívida, não se verificando, no caso sub judice, nenhuma daquelas hipóteses”.
3.2 – Por outro lado e quanto à segunda das referidas questões, é também patente que a oponente
carece de razão.
Desde logo, por que tendo sido ouvida, previamente, sobre o projecto do despacho de reversão,
na qualidade de cabeça-de-casal, foi-lhe, assim, proporcionada a oportunidade para se pronunciar sobre
se a herança estava ou não indivisa.
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De qualquer forma, esta questão não assume relevância, uma vez que, mesmo que a herança fosse
indivisa, a oponente, por que assume a qualidade de herdeira legitimária, pode sempre ser chamada à
herança, já que é titular do direito a uma parte aliquota da mesma.
Assim, a recorrente é parte legítima para a execução fiscal, não enfermando a reversão dirigida
contra ela dos vícios apontados, isto sem prejuízo do que vier a ser decidido quanto ao recurso interposto
pela Fazenda Pública, o que faremos de seguida.
4 – QUANTO AO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
A questão que aqui vem colocada pela Fazenda Pública é a de o prazo de prescrição se ter suspendido durante o período de pagamento em prestações ao abrigo do Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de
Agosto, até ser proferido despacho de exclusão.
Este diploma contém no seu art. 5.º, n.º 5, uma norma especial sobre suspensão da prescrição,
nos termos da qual “o prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante o período de pagamento
em prestações”.
O “período de pagamento em prestações” é o período em que o contribuinte
tem a possibilidade de efectuar esse pagamento, que é fixado no despacho de deferimento do
pedido, nos termos previstos no art. 14.º daquele diploma, até ao máximo de 150 prestações (art. 5.º,
n.º 1), a não ser que venha a ser decidida pela Administração a cessação desse regime.
Como se escreve no Acórdão desta Secção dom STA de 6/1/08, in rec. n.º 416/07 “Na verdade,
que 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”.
No mesmo sentido, tem vindo a decidir esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, como
pode ver-se pelos Acórdãos de 28/3/07, in rec. n.º 587/05 e de 9/4/08, in rec. n.º 646/07.
Sendo esta a jurisprudência desta Secção do STA, impunha-se pois que do probatório se fizesse
constar a data do deferimento do pedido de adesão da originária devedora ao predito Decreto-lei
n.º 124/96 de 10/8.
O que significa que há necessidade de ampliar a matéria de facto com vista a obter os factos que
suportem a decisão de direito, conforme o disposto no artº 729º, n.º 3 do CPC.
5 – Nestes termos, acorda-se em:
a) negar provimento ao recurso da oponente e manter a sentença recorrida, no segmento relativo
às dívidas de IVA ocorridas entre 1999 e 2001;
b) conceder provimento ao recurso da Fazenda Pública e revogar a sentença recorrida no segmento
que julgou prescritas as dívidas tributárias relativas aos anos de 1991 a 1998, com vista à ampliação da
matéria de facto nos referidos termos.
Custas pela oponente, fixando-se a procuradoria em 1/6, levando-se em conta o decidido no pedido
de apoio judiciário, que lhe foi concedido.
Lino.

Lisboa, 30 de Setembro de 2009. - Pimenta do Vale (relator) – Isabel Marques da Silva – Jorge
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Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Suspensão dos autos. Falta de junção de documento.
Nulidade processual. Princípio da oficialidade e do inquisitório.
Sumário:
I — Para além das diligências de prova requeridas, o tribunal deve realizar ou ordenar
oficiosamente todas as diligências que se lhe afigurem úteis para conhecer a verdade relativamente aos factos alegados ou de que oficiosamente pode conhecer.
II — Ao valorar na improcedência da requerida suspensão dos autos a falta de demonstração de outro processo instaurado pelo mesmo oponente em que alegadamente se
discutia a situação tributária que terá originado o presente, sem que antes tenha
ordenado a notificação do oponente para juntar o documento em falta e que ele
na petição inicial protestara juntar ou indagado oficiosamente da sua existência
juntos dos serviços competentes, violou o Mmo. Juiz “a quo” os princípios da
oficialidade e do inquisitório, princípios estruturantes do processo judicial tributário e consagrados nos artigos 99.º, n.º 1 da LGT e 13.º, n.º 1 do CPPT.
III — Tal omissão, com manifesta influência no exame e na decisão da causa, configura
nulidade prevista no artigo 201.º do CPC, que implica a anulação dos termos
subsequentes a essa omissão, incluindo a própria decisão recorrida.
Processo n.º 350/09-30.
Recorrente: Salvador Abrantes da Fonseca.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Salvador Abrantes da Fonseca, residente na Covilhã, não se conformando com a sentença do
Mmo. Juiz do TAF de Castelo Branco que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução
fiscal instaurada pela FP por dívida de coimas aplicadas em processo contra-ordenacional, dela vem
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. A douta decisão do Tribunal de 1.ª Instância, de que ora se recorre, considerou que o Recorrente
não alegou «… suficientemente, ou sequer foi demonstrado, a dependência de outro processo de oposição
face ao que se discute. Verifica-se que não foi apresentada impugnação do processo de contra-ordenação
onde foram aplicadas as coimas cujo valor se exige na execução fiscal posta em crise.» e acrescenta
«Assim, não se vislumbra qual a invocada dependência de prestação a liquidar que possa conduzir à
suspensão destes autos não sendo pois de aplicar o disposto no art.º 31.º, n.º 2 do RGI.».
2. Salvo melhor opinião, o Recorrente não se conforma com a sentença proferida por reputar a
mesma como ferida de ilegalidade.
3. Compulsados os autos, é verdade que por manifesto lapso, que o Recorrente se penitencia,
protestou juntar documento para prova da existência de oposição instaurada no competente tribunal
administrativo e fiscal onde se discute se o imposto em dívida é devido, e não juntou tal documento.
4. Ora, o Recorrente apenas com a notificação da sentença de que ora se recorre se apercebeu do
lapso cometido.
5. Por força do disposto no art.º 508.º, n.º 2 do CPC (ex vi do art.º 2.º, alínea e) do CPPT), o juiz
da causa tem a possibilidade de convidar as partes ao aperfeiçoamento dos articulados, nomeadamente
para suprir irregularidades nos mesmos.
6. Podendo ainda o juiz convidar a parte que não haja apresentado documento essencial ou de que
a lei faça depender o prosseguimento da causa, fixando prazo para o efeito, in casu, o documento que
o Recorrente protestou juntar, sabendo que o mesmo é essencial para a boa decisão da causa.
7. Ao decidir pela improcedência da oposição, não suspendendo os autos conforme pedido, por não
ter sido feita prova da dependência de outro processo de oposição face ao que se discute, o tribunal a
quo está a agravar a quebra do princípio do inquisitório e direitos e deveres de colaboração processual,
em clara violação do artigo 99.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, porquanto o «tribunal deve realizar ou
ordenar oficiosamente todas as diligências que se lhe afigurem úteis para conhecer a verdade relativamente aos factos alegados ou de que oficiosamente pode conhecer».
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8. Pelo que, por força do disposto nos artigos 508.º do CPC (ex vi do art.º 2.º, alínea e) do CPPT
e art.º 99.º da Lei Geral Tributária), o juiz a quo deveria ter notificado o Recorrente para juntar o documento em falta, querendo,
9. E assim ficar assegurado o princípio do dever de colaboração entre as partes relativamente a
essa matéria.
10. Como resulta da fundamentação da decisão recorrida, tal documento em falta foi valorado para
a improcedência da oposição deduzida, uma vez que o tribunal a quo considerou que não ficou provada
a dependência de outro processo de oposição que fundamentasse o pedido de suspensão dos autos.
11. Houve manifesta influência da falta do referido documento na decisão da causa.
12. Pelo que, por força do disposto nos artigos 508.º do CPC (ex vi do art.º 2.º, alínea e) do CPPT
e art.º 99.º da Lei Geral Tributária), o documento em falta deveria ter sido notificado ao ora Recorrente
para o mesmo proceder à sua junção, querendo,
13. Não se assegurou devidamente o princípio do inquisitório e direitos e deveres de colaboração
processual.
14. Com tal omissão, verifica-se a nulidade prevista no art.º 201.º do CPC, que implica a anulação
dos termos subsequentes a essa omissão bem como da própria decisão.
15. A arguição da nulidade é tempestiva em face do disposto no art.º 205.º do CPC, porquanto o
mesmo não teve antes qualquer intervenção nos autos, nem dela teve conhecimento antes.
Em face do disposto, formula-se o seguinte pedido:
PEDIDO:
Deverá conceder-se provimento ao presente recurso, julgando procedente a nulidade decorrente de
falta de notificação ao Oponente, ora Recorrente, para proceder à junção de documento em falta e que
protestou juntar, e em consequência, anular toda a tramitação processual posterior a essa falta, incluindo
a decisão recorrida, e determinar a baixa dos autos à 1.ª instância para aí se proceder à notificação do
Recorrente para juntar o documento em causa – caso não seja admitida a sua junção com o presente
recurso -, e aos trâmites posteriores.
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 – Mostram-se provados os seguintes factos:
- Em 27/11/2007 e 01/04/2008 foram remetidas pela Administração Fiscal ao oponente notificações quer da instauração do processo contra-ordenacional n.º 0612200606001637, e seu teor, quer da
possibilidade de se defender do mesmo.
- Ambas foram devolvidas sem recebimento pelo destinatário.
- Em 14/04/2008 foi expedida nova notificação relativa à possibilidade de se defender, a qual
foi recebida no domicílio fiscal do oponente e assinado o aviso de recepção por Alda de Jesus Sousa
Fonseca, aí residente, em 18/04/2008.
- Em 08/05/2008 foi expedida notificação da decisão de aplicação de coima no processo contra-ordenacional, a qual foi recebida em 14/05/2008 pelo oponente que assinou o aviso de recepção.
Não se provou:
- A existência de outro processo de oposição instaurado pelo mesmo oponente em que se discute
a situação tributária que alegadamente terá originado o presente.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Castelo Branco que
julgou improcedente a oposição deduzida pelo ora recorrente à execução fiscal contra si instaurada
pela FP por dívida de coimas aplicadas em processo de contra-ordenação pela AF, no montante de €
2.262,19.
Fundamentou o recorrente a sua oposição invocando a falta de notificação, válida e eficaz, da
liquidação e do processo de contra-ordenação que esteve na origem da dívida exequenda e, sustentando
a existência de outro processo de oposição em que se discute a situação tributária que terá originado tal
processo, de que protestou juntar documento comprovativo (ainda que o não tenha feito), requerendo
a suspensão destes autos, nos termos dos artigos 47.º e 31.º, n.º 2 do RGIT.
Na sentença recorrida, o Mmo. Juiz “a quo” julgou o oponente validamente notificado e indeferiu
a requerida suspensão dos autos, uma vez que não foi demonstrada a dependência de outro processo de
oposição face ao que aqui se discute, nem apresentada impugnação do processo de contra-ordenação
onde foram aplicadas as coimas cujo valor se exige na execução fiscal posta em crise.
Nas alegações de recurso que apresentou, o recorrente sustenta agora apenas que, ao decidir
pela improcedência da oposição, não suspendendo os autos conforme pedido, por não ter sido feita
prova da dependência de outro processo de oposição face ao que se discute neste, o tribunal “a quo”
não assegurou os princípios do inquisitório e do dever de colaboração entre as partes relativamente a
esta matéria, porquanto nem oficiosamente indagou da existência desse processo nem notificou o ora
recorrente para que este procedesse à junção do documento que protestara juntar.
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Com tal omissão, considera o recorrente verificar-se a nulidade prevista no artigo 201.º do CPC,
o que implicaria, em seu entender, a anulação dos termos subsequentes a essa omissão bem como da
própria decisão recorrida.
Termina pedindo se julgue procedente a invocada nulidade decorrente de falta de notificação ao
oponente, ora recorrente, para proceder à junção do documento em falta e que protestou juntar, e, em
consequência, se anule todo o processado posterior a essa falta, incluindo a decisão recorrida, devendo
os autos baixar à 1.ª instância para aí se proceder à referida notificação, caso se não admita já a junção
daquele documento, e seguir os trâmites posteriores.
Por despacho interlocutório proferido em 30/4/2009 (v. fls. 119), e já transitado, o Mmo. Juiz
“a quo” decidiu não admitir agora a junção do documento em causa, tendo em conta o disposto no
artigo 524.º, n.º 1 do CPC, por se tratar de peça processual que sempre esteve na posse do oponente e
que poderia ter sido apresentada em momento anterior.
Vejamos. Não há dúvida que na petição inicial que o ora recorrente oportunamente apresentou
no tribunal recorrido, além de invocar a falta de notificação da liquidação que esteve na origem da
dívida exequenda, requereu também a suspensão do processo, alegando, designadamente, que “…
não concordando com o teor da liquidação do imposto a que alegadamente se reporta o processo de
contra-ordenação apresentou a respectiva oposição no competente Tribunal Administrativo e Fiscal.”,
pois “… se o imposto não é devido, devida não é a alegada contra-ordenação que o mesmo terá originado.” e “… estando a correr processo de oposição fiscal, nos termos do Código de Procedimento
e de Processo Tributário, em que se discute a situação tributária que alegadamente terá originado o
presente processo, no que não se concede, o processo contra-ordenacional suspende-se até que transite
em julgado a respectiva sentença.” – v. artigos 6.º, 7.º e 9.º da p.i., e protestando juntar documento
comprovativo de tal situação.
É certo que, todavia, não o fez.
Razão por que na sentença recorrida o Mmo. Juiz “a quo” consignou expressamente como facto
não provado a “existência de outro processo de oposição instaurado pelo mesmo oponente em que se
discute a situação tributária que alegadamente terá originado o presente” e, com fundamento precisamente em que não tendo sido alegado suficientemente, ou sequer demonstrado, a dependência de outro
processo de oposição face ao que aqui se discute e não se vislumbrando qual a invocada dependência
de prestação a liquidar que pudesse conduzir à suspensão destes autos, indeferiu a requerida suspensão
dos autos.
Voltando, mais tarde, aquando da interposição do recurso da sentença, a recusar a junção do referido documento, agora já com o fundamento previsto no n.º 1 do artigo 524.º do CPC.
Alega o recorrente que o Mmo. Juiz “a quo” o deveria ter notificado, em devido tempo, para juntar
o documento em falta ou oficiosamente ter realizado as diligências necessárias para apurar a verdade
relativamente aos factos alegados, sob pena de, não o tendo feito, ter violado o princípio do inquisitório
e do dever de colaboração entre as partes.
E tem, a nosso ver, razão.
Com efeito, estabelece o n.º 1 do artigo 13.º do CPPT que aos juízes dos tribunais tributários
incumbe a direcção e julgamento dos processos da sua jurisdição, devendo realizar ou ordenar todas
as diligências que considerem úteis ao apuramento da verdade relativamente aos factos que lhes seja
lícito conhecer, aí se consagrando dois princípios estruturantes do processo judicial tributário: o princípio da oficialidade e o princípio da investigação ou do inquisitório, este segundo também enunciado
no n.º 1 do artigo 99.º da LGT.
Ou seja, para além das diligências de prova requeridas, o tribunal deve realizar ou ordenar oficiosamente todas as diligências que se lhe afigurem úteis para conhecer a verdade relativamente aos
factos alegados ou de que oficiosamente pode conhecer.
É certo que o juiz não está obrigado à realização de todas as diligências que sejam requeridas pelos
intervenientes processuais mas apenas às que considere úteis ao apuramento da verdade.
No caso em apreço, não tendo o Mmo. Juiz “a quo” considerado a inutilidade do apuramento do
facto alegado – existência de outro processo de oposição instaurado pelo mesmo oponente em que se
discute a situação tributária que alegadamente terá originado o presente – para a descoberta da verdade
e tendo, pelo contrário, como resulta da fundamentação da decisão recorrida, valorado a falta da sua
demonstração, não há dúvida que houve manifesta influência da falta do referido documento na decisão
em causa, pelo que se impunha, em obediência aos princípios supra citados, que o Mmo. Juiz “a quo”
tivesse realizado ou ordenado oficiosamente as diligências que, neste caso, se lhe afigurassem úteis
para conhecer a verdade relativamente aos factos alegados, nomeadamente notificando o oponente para
que juntasse o documento que protestara juntar com a petição inicial e indagando junto dos serviços
do tribunal e da administração fiscal da existência ou não de outro processo instaurado pelo mesmo
oponente em que se discute a situação tributária que alegadamente terá originado o presente.
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Com tal omissão, verifica-se a nulidade prevista no artigo 201.º do CPC, com influência no exame
ou na decisão da causa, o que implica a anulação dos termos subsequentes a essa omissão, incluindo
a própria decisão recorrida.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso e, julgando verificada a alegada nulidade, anular toda a tramitação processual posterior aos articulados, baixando os autos ao tribunal recorrido para aí se proceder
à realização das diligências de prova que se revelarem úteis ao apuramento da verdade, relativamente
aos factos alegados ou de que oficiosamente o tribunal pode conhecer.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda
de Pacheco.

Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia. Competência-regra do
Tribunal Central Administrativo. Decisões divergentes sobre competência. Prevalência da decisão do tribunal de hierarquia superior.
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 pela «falta de notificação da liquidação no prazo
de caducidade», e a sentença recorrida assenta que «a notificação ocorreu antes
de se atingirem os quatro anos».
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 nº: 446/09-30.
Recorrente: Comércio de Sucatas Godinho, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Comércio de Sucatas Godinho Lda” recorre para o Tribunal Central Administrativo Norte da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a presente oposição
à execução fiscal.
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Existe vício de caducidade do direito à liquidação, cfr. n.° 4 do Art.° 45º da LGT à época e Art.°
88° do CIVA, nas liquidações em causa.
2. Assim, deve a execução fiscal ser extinta, por falta de notificação da liquidação no prazo de
caducidade, Art.° 204°, n.° 1, alínea e), do CPPT.
Nestes termos, deve a douta decisão recorrida ser revogada e substituída por outra que aprecie os
vícios e erros alegados, com efeitos na procedência da Oposição e consequente extinção da execução
fiscal e com todas as consequências legais (…).
1.3 O Tribunal Central Administrativo Norte decidiu acordar «em declarar este Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso e competente, para o efeito, a Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo».
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Entendemos que a pretensão da recorrente deve improceder.
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A sentença recorrida fez uma correcta apreciação e valoração da prova constante nos autos e
bem como fez correcta interpretação dos preceitos legais que a fundamentam, não sendo passível de
qualquer reparo.
Para além disso a mesma não apresenta os vícios que lhe são apontados nas conclusões das alegações.
Em nosso entender o M. Juiz “a quo” decidiu correcta e legalmente quer de facto quer de direito
ao julgar improcedente a presente oposição.
Concorda-se por inteiro com a argumentação e fundamentação desenvolvida na douta decisão
impugnada e para a qual se remete.
Improcede a argumentação expendida nas alegações.
Correcta e legal é a decisão do TAF de Viseu.
Assim sendo o Ministério Público entende e sem necessidade de outros ou mais considerandos
que deve ser negado provimento ao presente recurso com manutenção na ordem jurídica da sentença
recorrida.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação do recurso, e do acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, 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) No processo executivo em causa nestes autos, execução n° 3760200701003313, visa-se a
cobrança coerciva dívida de IVA de 2002-12 e respectivos juros compensatórios, cfr. docs. de fols. 16
a 20 aqui dados como reproduzidos, o mesmo se dizendo dos demais infra referidos;
B) As referidas dívidas foram comunicadas à Oponente, por carta registada, em 07-12 de 2006 e
12-12 de 2006. vide. docs de fols. 8 a 10 e artigo 90 da Petição Inicial;
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.
2.3 No caso sub judicio, o Tribunal Central Administrativo Norte, para declarar a sua incompetência
em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, considera, de modo essencial, que «(…) a
única questão colocada traduz-se em saber se a sentença incorreu em erro de julgamento (…) por errada
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aplicação do n.º 4 do artigo 45.º da LGT (…)»; e que, «Não questionando a Recorrente a matéria de
facto fixada na sentença nem fazendo qualquer juízo sobre questões probatórias, o conhecimento da
questão colocada passa, assim, exclusivamente pela interpretação da citada norma jurídica».
«O que significa que inexiste controvérsia factual a dirimir e que a matéria controvertida neste
recurso se resolve mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas»
– remata o acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte.
Ora, salvo o devido respeito, julgamos que não é assim.
Com efeito, a ora recorrente conclui pela «falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade» [conclusão 2.].
E a sentença recorrida julgou que «Considerando a factualidade descrita em B) [do probatório]
facilmente se verifica que a notificação ocorreu antes de se atingirem os quatro anos (…)».
Quer dizer: a sentença recorrida conclui, com base na factualidade descrita em B) do probatório,
que «a notificação ocorreu antes de se atingirem os quatro anos» [conforme também se assenta em B)
do probatório].
Mas esta conclusão da sentença recorrida é uma conclusão de facto, que não de direito.
E a conclusão de que «a notificação ocorreu antes de se atingirem os quatro anos» é um facto com
o qual a recorrente não concorda, no presente recurso.
Portanto, no caso, há verdadeira dissensão entre a matéria de facto concluída pela ora recorrente
e a concluída e fixada pela sentença recorrida.
Assim sendo, e ao contrário do entendido no Tribunal Central Administrativo Norte, julgamos que
a matéria de facto fixada na sentença faz realmente «juízo sobre questões probatórias», e que, assim, no
recurso não se trata apenas de saber se a sentença incorreu em erro de julgamento por errada aplicação
do n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária.
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
Norte, Secção de Contencioso Tributário.
E, então, havemos de convir 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 pela «falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade», e a sentença recorrida
assenta que «a notificação ocorreu antes de se atingirem os quatro anos».
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 Norte (Secção de Contencioso Tributário).
Sem custas.
Lisboa, 30 de Setembro de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Assunto:
Juros indemnizatórios. Reclamação graciosa. Falta de decisão no prazo.
Sumário:
Há direito a juros indemnizatórios nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 43.º da
LGT, quando a reclamação graciosa de um acto de autoliquidação é decidida favoravelmente ao contribuinte e a decisão é proferida mais de um ano a contar da
data da apresentação da reclamação e o atraso não for imputável à Administração
Tributária.
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Processo n.º 520/09-30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., impugnou no Tribunal Tributário de Lisboa uma
decisão de indeferimento parcial de uma reclamação graciosa, relativa a liquidação de IRC e derrama
do ano de 1998, na parte em que recusou o pagamento de juros indemnizatórios.
Aquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a Impugnante interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
a) Nos termos do art. 43º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, quando o património do contribuinte
tenha sido atingido em resultado de um erro da Administração Fiscal, e tal erro tenha sido declarado, o
que ocorre, implicitamente, sempre que seja proferida uma decisão de anulação do acto de liquidação,
nasce o direito a juros indemnizatórios;
b) Embora no art. 43º, n.º 1 da Lei Geral Tributária se refira apenas a reclamação graciosa e a
impugnação judicial, esta norma deve ser interpretada no sentido de abranger qualquer meio administrativo ou contencioso que os sujeitos passivos possam utilizar para atacar o acto de liquidação;
c) Mas existem outras situações em que, sem haver erro dos serviços, se constitui o direito a juros
indemnizatórios – são as situações previstas no art. 43º, n.º 3 da Lei Geral Tributária;
d) Estas situações têm em comum a demora na prática de um acto, surgindo o direito a juros
indemnizatórios como um mero efeito jurídico dessa situação de facto;
e) O art. 43º, n.º 1 da Lei Geral Tributária consagra uma responsabilidade subjectiva, que depende
da prática de um erro, enquanto o art. 43º, n.º 3 da Lei Geral Tributária consagra uma responsabilidade
objectiva, que nasce em exclusivo pelo decurso do tempo;
f) E também o art. 43º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, que apenas refere a revisão oficiosa do acto
tributário, não pode deixar de ser interpretado no sentido de abranger qualquer meio administrativo
ou contencioso que os sujeitos passivos possam utilizar para atacar o acto de liquidação;
g) Até porque esta interpretação é a única que verdadeiramente é compatível com o disposto no
art. 20º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa, que consagra o direito à decisão das causas
em prazo razoável;
h) Acresce que também só assim não se contende com o disposto no art. 100º da Lei Geral
Tributária, que consagra o direito à reconstituição da situação que existiria caso o acto reclamado,
impugnado ou recorrido não tivesse sido praticado e presume que o dano é reparado mediante o
pagamento de juros indemnizatórios, podendo, contudo, o sujeito passivo alegar e demonstrar que o
dano efectivamente sofrido excede tal quantitativo e exigir o seu pagamento;
i) Para diferentes responsabilidades, consagram-se diferentes cominações;
j) O art. 43º, n.º 1 da Lei Geral Tributária consagra uma responsabilidade subjectiva, geradora
do direito a juros indemnizatórios, contados desde a data do pagamento da dívida tributária em excesso
até ao efectivo reembolso;
k) Já o art. 43.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária consagra uma responsabilidade objectiva, geradora do direito a juros indemnizatórios, contados desde o termo do prazo considerado razoável para
a prática de determinado acto e até efectivo reembolso;
l) A pendência de uma reclamação graciosa, por período superior a um ano, faz nascer na esfera
do sujeito passivo que venha a obter ganho de causa, o direito a juros indemnizatórios, contados desde
um ano após a apresentação do pedido e até efectivo reembolso.
Por tudo o exposto, deve a douta sentença recorrida ser anulada e substituída por decisão judicial
que condene no pagamento de juros indemnizatórios a favor da ora Recorrente, assim se fazendo a
verdadeira e costumada JUSTIÇA!
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
A recorrente cometeu um erro na autoliquidação, por preenchimento incorrecto da declaração
de rendimentos, tendo apresentado reclamação graciosa solicitando o reembolso de 3.187.357,31 €,
correspondente ao imposto liquidado e pago em excesso.
Pediu igualmente o pagamento de juros indemnizatórios.
A A.T. veio dar-lhe razão parcialmente, deferindo o pedido de restituição de imposto liquidado e
pago em excesso, mas indeferindo o pedido de juros indemnizatórios.
O que está em causa é saber se no caso sub judicio é aplicável a alínea c) do n.º 3 do artigo 43.
º da LGT, invocado pela recorrente como fundamento legal para o seu pedido.
Julgamos carecer de razão, desde logo porque o pagamento de juros indemnizatórios, previstos
no artigo 43.º da LGT, está sempre condicionado à existência de erro imputável aos serviços.
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Esta asserção é inequívoca no que respeita aos n.º 1 e 2 do citado preceito e nas alíneas a) e b)
do n.º 3. Vejamos se o mesmo acontece relativamente à alínea c).
A recorrente interpreta extensivamente este preceito legal, para concluir que a expressão revisão dos actos tributários deve abranger qualquer meio administrativo ou contencioso que os sujeitos
passivos possam utilizar para atacar o acto de liquidação.
Entendemos não ser possível dar esta dimensão àquela norma, pois o Legislador separou bem as
águas e expressou-se claramente quando no n.º l do artigo 43.º da LGT se referiu a reclamação graciosa e a impugnação judicial e, na alínea c) do n.º 3, referiu apenas a revisão do acto tributário por
iniciativa do contribuinte. De facto, esta última não se confunde nem equivale às primeiras, parecendo
destinar-se a abranger apenas os casos em que não tenha sido deduzida, no prazo legal, reclamação
ou impugnação, ou seja, casos em que o acto tributário se encontra consolidado na ordem jurídica.
As consequências jurídicas de uns e de outro são bem diferentes, pois enquanto na reclamação
graciosa ou impugnação judicial se visa a anulação total ou parcial dos actos tributários, na revisão
dos actos tributários prevista no artigo 78.º da LGT, o que se tem em vista é a revogação, ratificação,
reforma, conversão e rectificação dos actos tributários.
Assim sendo e partindo do princípio que o legislador se exprimiu correctamente, a revisão do
acto tributário por iniciativa do contribuinte a que alude a alínea c) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT, tem
sempre por base um erro imputável aos serviços, seja ele assumido pela própria A.T. ou da iniciativa
do contribuinte.
Nem é correcta a alegação de assim o contribuinte ficar indefeso perante a inércia da A.T. pois,
como bem se refere na decisão recorrida, quando se verifique o incumprimento do prazo para decisão
de uma reclamação graciosa, é dado ao reclamante, após formação do acto tácito de indeferimento,
a possibilidade de deduzir impugnação judicial, sem ter de esperar que seja proferida uma decisão
na reclamação graciosa.
Nestes termos entendemos que, tendo havido um erro da recorrente na autoliquidação do imposto,
erro esse por ela assumido, não estão reunidos os pressupostos previstos na lei para o pagamento dos
requeridos juros indemnizatórios.
CONCLUSÃO
Deste modo é nosso parecer não merecer o recurso provimento, devendo, em consequência, ser
confirmada a decisão recorrida.
As partes foram notificadas deste douto parecer, apenas se pronunciando da Fazenda Pública,
acompanhando a posição aí assumida.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
A. A Impugnante apresentou, em 31 de Maio de 1999, a declaração periódica de rendimentos do
exercício de 1998, para efeito de IRC, na qual foi declarado um lucro tributável de € 530.090.310,78
(106.273.565.685$00), tendo autoliquidado imposto no valor de € 66.881.035,71 (13.408.443.801$00),
o qual foi pago nessa mesma data, conforme admite a Administração Fiscal – fls. 8 a 14 do PAT apenso
aos autos e informação de fls. 122 a 126 dos autos de reclamação apensa;
B. Por considerar ter cometido um erro na autoliquidação, por preenchimento incorrecto da
declaração de rendimentos referida em A, apresentou a Impugnante, em 09 de Julho de 1999, reclamação graciosa (n.º 3298-99/400065.0) da mesma, solicitando o reembolso de € 3.187.357,31
(639.007.768$00) correspondente ao imposto liquidado e pago em excesso, bem como o pagamento
de juros indemnizatórios, a atribuir se a “revisão do acto tributário ocorrer nos termos da alínea c)
do n.º 3 do artigo 43º da LGT -fls. 3 a 7 dos autos de reclamação apensa;
C. Pelo despacho de 30 de Maio de 2003, de que a Impugnante foi notificada em 05 de Junho
do mesmo ano, foi a reclamação graciosa deferida parcialmente, deferindo o pedido de restituição de
imposto no valor de € 3.187.357,31 (639.007.768$00) e indeferindo o pedido de atribuição de juros
indemnizatórios, por considerar não ser aplicável à situação em análise a disposição legal invocada
pela ora Impugnante (alínea c) do n.º 3 do artigo 43º da LGT) – cfr. despacho de deferimento parcial
e correspondente informação, ofício de notificação e respectivo aviso de recepção, a fls. 122 a 128
dos autos de reclamação apensa.
3 – Como resulta da matéria de facto fixada, a Recorrente, depois de ter autoliquidado IRC,
apresentou uma reclamação graciosa, em 9-7-1999, considerando ter cometido um erro e solicitando o
reembolso da quantia de 639.007.768$00, a que corresponde actualmente o valor de € 3.187.357,31, e
o pagamento de juros indemnizatórios, se «a revisão do acto tributário ocorrer nos termos da alínea c)
do n.º 3 do art. 43.º da LGT».
A reclamação graciosa veio a ser decidida favoravelmente, na parte relativa ao reembolso da
quantia, mas foi negada a pretensão de pagamento de juros indemnizatórios.
O IRC e derrama que foram autoliquidados indevidamente reportam-se ao ano de 1998, a reclamação graciosa foi apresentada em 9-7-1999 e foi decidida em 30-5-2003, sendo a Impugnante
notificada em 5-6-2003.
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A questão que é colocada no presente recurso jurisdicional é a de saber se são devidos juros indemnizatórios, nos termos do n.º 3 do art. 43.º da LGT, quando uma reclamação graciosa está pendente,
sem decisão, por mais de um ano.
4 – O art. 43.º da LGT estabelece o seguinte:
Artigo 43.º
Pagamento indevido da prestação tributária
1. São devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária
em montante superior ao legalmente devido.
2. Considera-se também haver erro imputável aos serviços no casos em que, apesar da liquidação ser efectuada com base na declaração do contribuinte, este ter seguido, no seu preenchimento, as
orientações genéricas da administração tributária, devidamente publicadas.
3. São também devidos juros indemnizatórios nas seguintes circunstâncias:
a) Quando não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos tributos;
b) Em caso de anulação do acto tributário por iniciativa da administração tributária, a partir do
30.º dia posterior à decisão, sem que tenha sido processada a nota de crédito;
c) 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.
4. A taxa dos juros indemnizatórios é igual à taxa dos juros compensatórios.
Como se vê, no n.º 1 deste artigo faz-se referência à reclamação graciosa como meio processual
em que pode ser apurada a responsabilidade da Administração Tributária por juros indemnizatórios,
baseada em erro imputável aos serviços.
Nestes casos, os juros indemnizatórios são devidos desde a data do pagamento indevido até à
data da emissão da respectiva nota de crédito (art. 61.º, n.º 3, do CPPT). Trata-se de situações em que
há anulação do acto impugnado, o que é corolário da existência de erro imputável aos serviços. Nestas
situações, o contribuinte tem direito a que seja a reconstituída «a legalidade do acto ou situação objecto do litígio» (art. 100.º da LGT), isto é, a que seja plenamente reconstituída a situação que existiria
se o acto ilegal não tivesse sido praticado. Naturalmente, que o direito a esta reconstituição plena não
se esgota no pagamento de juros indemnizatórios, pois, por força do disposto no art. 22.º da CRP, os
cidadãos têm o direito a ser plenamente indemnizados da totalidade dos prejuízos que lhes provoquem
actos ilegais da Administração Tributária, nos termos previstos para a responsabilidade civil extracontratual, em sintonia com o princípio geral sobre o âmbito do dever de indemnizar, enunciado no
art. 562.º do Código Civil.
Nas alíneas b) e c) do n.º 3 deste artigo, não se faz depender a responsabilidade por juros indemnizatórios da existência de erro imputável aos serviços, prevendo-se que o direito do contribuinte
deriva de demora excessiva no processamento da nota de crédito e demora na apreciação do pedido de
revisão do acto tributário.
O campo de aplicação desta norma são casos em que não há lugar a anulação do acto de liquidação,
com os efeitos retroactivos que são próprios da anulação, pois, nos casos em que esta ocorre, os juros
indemnizatórios contam-se nos termos do referido art. 61.º, n.º 3, do CPPT, abrangendo um período de
tempo maior do que os previstos nas referidas alíneas b) e c) do n.º 3 do art. 43.º.
Na situação prevista na alínea c) do n.º 3 do art. 43.º, que aqui está em causa, «há, portanto, uma
restrição, justificada pela inércia do interessado, que podendo ter obtido anteriormente a anulação do
acto, nada fez, desinteressando-se temporariamente da recuperação do seu dinheiro. O direito a juros
indemnizatórios é menos extenso, contando-se eles só passado um ano após o seu pedido, decerto por
se considerar que todo o tempo decorrido desde o desembolso até esse pedido correu por conta do
contribuinte que não reclamou nem impugnou, e que um ano é o prazo razoável para a Administração
decidir o pedido de revisão e executar a sua decisão, quando favorável ao contribuinte.
Repare-se que, sendo a iniciativa da revisão da Administração, de acordo com a alínea b) do
n.º 3 do artigo 43.º da LGT, também os juros indemnizatórios se não contam a partir do desembolso,
o que se justifica, do mesmo modo, pela inércia do interessado» (1)
No entanto, também aqui, o não cumprimento dos prazos referidos nestas alíneas b) e c), como
factos ilícitos que são, podem implicar uma maior responsabilidade da Administração, por força do
referido art. 22.º da CRP e das normas sobre responsabilidade civil extracontratual.
A atribuição de juros indemnizatórios em montante predeterminado constitui só um meio simples
e prático de ressarcir o contribuinte pelos prejuízos que lhe provocou a falta de disponibilidade de uma
quantia que devia estar em seu poder, não o privando de ser indemnizado de todos os prejuízos sofridos,
se demonstrar a verificação dos requisitos da responsabilidade civil extracontratual, designadamente
danos superiores ao montante dos juros indemnizatórios. (2)
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Esta é, aliás, a regra em matéria de responsabilidade civil derivada de factos ilícitos, de que resulte
a indisponibilidade de quantias por aqueles que a elas têm direito, estando prevista para a generalidade
das obrigações pecuniárias no art. 806.º, n.ºs 1, 2 e 3 do CC, em que se estabelece que:
1. Na obrigação pecuniária a indemnização corresponde aos juros a contar do dia da constituição em mora.
2. Os juros devidos são os juros legais, salvo se antes da mora for devido um juro mais elevado
ou as partes houverem estipulado um juro moratório diferente do legal.
3. Pode, no entanto, o credor provar que a mora lhe causou dano superior aos juros referidos no
número anterior e exigir a indemnização suplementar correspondente, quando se trate de responsabilidade por facto ilícito ou pelo risco.
Por outro lado, por força da referida imposição constitucional de responsabilidade civil da Administração Pública por factos ilícitos geradores de prejuízos para os cidadãos, o facto de haver situações em que a lei prevê a eliminação jurídica do acto de liquidação, mas não prevê direito a juros
indemnizatórios (como sucede nos caso de anulação por vício de forma ou incompetência, ou erro
não imputável à Administração Tributária), não significa que se esteja perante casos em que não há o
dever de indemnizar, mas sim que se trata de situações em que legislativamente se entendeu não ser
de presumir a existência de prejuízos imputáveis à Administração, em que, portanto, se impõe ao
lesado o ónus de demonstrar que se verificam os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual,
para deles ser ressarcido.
5 – No caso em apreço, foi deduzida uma reclamação graciosa de um acto de autoliquidação,
dentro do prazo legal.
Mas, não se estando perante uma situação enquadrável no n.º 2 do referido art. 43.º, por a Impugnante não ter efectuado a autoliquidação em sintonia com instruções genéricas publicadas da Administração Tributária, o erro de que enferma essa autoliquidação não pode considerar-se imputável
aos serviços.
Por isso, está afastada a possibilidade de reconhecimento de direito a juros indemnizatórios, nos
termos do n.º 1 do art. 43.º e do art. 61.º, n.º 3, do CPPT, sendo em consonância com esta constatação
que a Impugnante pede juros apenas nos termos da alínea c) do n.º 3 do art. 43.º, derivados da não
observância do prazo de decisão.
Esta alínea c) do n.º 3 do art. 43.º da LGT refere-se aos casos em que tenha sido efectuada revisão
do acto tributário por iniciativa do contribuinte e não aqueles em que foi apresentada reclamação
graciosa, como sucedeu no caso em apreço.
Por isso, numa primeira análise, com base em teor literal desta alínea c), é sugerida a interpretação
de que se está perante uma situação em que não se prevê a atribuição de juros indemnizatórios e em
que, por isso, o eventual direito que a Impugnante tenha a ser indemnizada pelo atraso na decisão da
reclamação graciosa carecerá de ser demonstrado, através da prova da verificação dos pressupostos da
responsabilidade civil extracontratual.
No entanto, uma eventual conclusão no sentido da exclusão da reclamação graciosa do âmbito deste
alínea c), carece da prévia demonstração de que a revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte,
quando o pedido é formulado dentro do prazo da «reclamação administrativa», prevista no art. 78.º,
n.º 1, da LGT, não pode ser considerada, substancialmente, como uma forma de reclamação graciosa.
Com efeito, a reclamação graciosa é um meio de impugnação administrativa de actos de liquidação
e o pedido de revisão do acto de liquidação, apresentado dentro do prazo legal de impugnação administrativa, reconduz-se também a um meio impugnatório, a que podem ser atribuídos efeitos idênticos
aos de uma reclamação graciosa, pelo menos para alguns efeitos. (3)
Por isso, importa apreciar se essa equiparação deve valer também para este efeito da responsabilidade por juros indemnizatórios, nos casos de ser ultrapassado o prazo de um ano previsto na alínea c)
do n.º 1 do art. 43.º da LGT.
6 – Os meios impugnatórios de actos de liquidação que foram criados especialmente para fornecerem aos cidadãos uma tutela pela dos seus direitos que sejam violados por actos ilegais imputáveis à
Administração Tributária são a reclamação graciosa e o processo de impugnação judicial, com evidencia
o art. 100.º da LGT, ao estabelecer que da sua procedência resulta a imediata e plena reconstituição
da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, inclusivamente o direito a juros indemnizatórios
abrangendo integralmente o período em que o contribuinte ficou indevidamente privado da quantia
liquidada, quando essa privação é imputável a actuação ilícita da Administração Tributária.
A revisão oficiosa do acto tributário foi instituída, com carácter geral, nos arts. 93.º e 94.º do
CPT, não como um meio impugnatório de actos tributários, mas sim como um meio administrativo de
correcção de erros no apuramento da situação tributária, que não pode ser utilizado, nomeadamente,
para a anulação de actos por vícios que não se reconduzam a esse errado apuramento (designadamente,
vícios de forma, ou incompetência).
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O art. 78.º da LGT reformulou o regime da revisão do acto tributário e, no seu n.º 1, previu a
possibilidade de essa revisão ser efectuada por iniciativa do contribuinte, no prazo da reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade.
Quando um pedido de revisão é apresentado no prazo da reclamação administrativa, o seu regime
deve ser o mesmo que tem a reclamação graciosa, pois não há qualquer razão para distinguir, designadamente a nível da preclusão de direitos de impugnação que deriva da não observância dos prazos
legais de impugnação. (4)
Sendo assim, a revisão do acto de liquidação, quanto aos seus efeitos relativamente ao contribuinte,
na melhor das hipóteses é equiparável a uma reclamação graciosa, designadamente, nos referidos casos
em que é apresentada no prazo da reclamação administrativa.
Nos restantes casos, a revisão do acto tributário, quando é decidida oficiosamente ou pedida pelo
contribuinte fora do prazo da impugnação administrativa (5), por iniciativa do contribuinte, é um meio
de protecção dos interesses do contribuinte menos garantístico do que a reclamação graciosa, pois são
limitados os tipos de vícios que podem ser imputado ao acto (o erro imputável aos serviços, em que se
inclui o erro na autoliquidação, a duplicação de colecta e a injustiça grave ou notória no apuramento
da matéria tributável, nos termos art. 78.º, n.ºs 1, parte final, 2, 4 e n.º 6, da LGT) e os juros indemnizatórios que podem vir a ser atribuídos são-no apenas nos termos da alínea c) do n.º 3 do art. 43.º da
LGT, mesmo que o erro de que enferma o acto de liquidação seja imputável aos serviços.
Com efeito, se a procedência da reclamação graciosa conduz à reconstituição plena da situação
que existiria se não tivesse sido praticado o acto anulado (art. 100.º da LGT), que é o máximo da tutela
dos direitos do contribuinte, os efeitos da procedência de pedido de revisão do acto tributário serão,
na melhor das hipóteses, idênticos.
Sendo assim, é evidente que não haverá razão para a procedência da reclamação graciosa não
proporcionar ao cidadão lesado por um acto ilegal da Administração Tributária menos direitos do que
os que proporciona um pedido de revisão do acto tributário.
Por isso, tendo em mente o princípio da unidade do sistema jurídico, que é o elemento interpretativo
primacial, e a coerência valorativa e axiológica das soluções legais que ele postula, deve entender-se
que é reconhecido direito a juros indemnizatórios, fora dos casos em que há erro imputável aos serviços,
nas situações em que o contribuinte deduziu reclamação graciosa e teria direito a esses juros se tivesse
apresentado um pedido de revisão do acto de liquidação.
Na verdade, no caso em apreço, não seria compreensível que a Impugnante, que apresentou uma
reclamação graciosa tempestiva não tivesse direito a juros indemnizatórios por ter sido ultrapassado
o prazo de um ano sem decisão administrativa sobre o pedido e os tivesse qualquer outro contribuinte
que tivesse deixado expirar o prazo legal de impugnação e apresentado um pedido de revisão.
Seria incompaginável com o princípio constitucional da igualdade uma interpretação do art. 43.
º, n.º 3, alínea c), que se reconduzisse a uma discriminação negativa na atribuição do direito a juros
indemnizatórios dos que apresentaram reclamação graciosa em relação aos que apresentaram pedido
de revisão oficiosa do acto de liquidação, pois a diferença entre as duas situações não justifica uma
distinção quando àquele direito.
7 – Assim, verificando-se que a decisão favorável ao contribuinte foi proferida depois de se ter
completado um ano sobre a data da apresentação da reclamação o direito a juros indemnizatórios nos
termos da alínea c) do n.º 1 do art. 43.º da LGT apenas é excluído quando «o atraso não for imputável
à administração tributária».
No caso em apreço, não se demonstrou que o atraso não é imputável à Administração Tributária,
pelo que não se verifica esta condição negativa.
Pelo exposto, é de concluir que deve ser reconhecido à Impugnante o direito a juros indemnizatórios, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 43.º da LGT, a partir do período de um ano posterior à
apresentação do pedido de reclamação graciosa e até que seja emitida nota de crédito.
Consequentemente, o acto que decidiu a reclamação graciosa, ao recusar o reconhecimento do
direito aos juros indemnizatórios nos termos da alínea c) do n.º 3 do art. 43.º da LGT, enferma de vício
de violação de lei, que justifica a sua anulação (art. 135.º do CPA).
8 – Assim, a Impugnante tem direito a juros indemnizatórios, que são devidos a partir de 10-7-2000
(data em que se completa mais de um ano sobre a apresentação da reclamação graciosa) até à data em
que a Impugnante tiver sido reembolsada da quantia indevidamente autoliquidada, que não consta do
probatório.
Os juros são devidos tendo por base a quantia indevidamente autoliquidada e em conformidade com
as taxas de juros legais que vigoraram até ao momento do reembolso daquela quantia (e que vigorarem
futuramente, se o referido reembolso ainda não ocorreu) nos termos dos arts. 43.º, n.º 4, e 35.º, n.º 10,
da LGT, 559.º, n.º 1, do Código Civil, aplicando-se a taxa de 7%, prevista na Portaria n.º 263/99, de 12
de Abril ao período que tiver decorrido antes do reembolso entre 10-7-2000 e 30-4-2003, e a taxa de
4% prevista na Portaria n.º 291/2003, de 8 de Abril, ao período que tiver decorrido a partir de 1-5-2003,
se o reembolso não ocorreu antes desta data.
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Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– julgar a impugnação procedente;
– anular o acto impugnado;
– condenar a Fazenda Pública a pagar à Impugnante juros indemnizatórios, nos termos referidos
no ponto 8.
Sem custas neste Supremo Tribunal Administrativo, por a Fazenda Pública não ter contra-alegado
[art. 2.º, n.º 1, alínea g), do CCJ].
Custas pela Fazenda Pública na 1.ª instância, com 1/8 de procuradoria.
Lisboa, 30 de Setembro de 2009. – Jorge de Sousa (relator) – António Calhau – Isabel Marques
da Silva.
(1) Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 24-5-2006, recurso n.º 1155/05; de 17-1-2007, recurso n.º 1040/06;
e de 15-2-2007, recurso n.º 1041/06.
(2) Neste sentido, tem vindo a decidir este Supremo Tribunal Administrativo, como pode ver-se pelos acórdãos de
2-11-2006, recurso n.º 604/06; de 6-6-2007, recurso n.º 606/06.
Escreve-se nestes arestos:
Em súmula, o artigo 43º da LGT, em vez de conflituar com o artigo 22º da Constituição, dá-lhe corpo, prevendo um meio
rápido, fácil e cómodo para os interessados obterem ressarcimento dos danos presumidos causados pela actuação da Administração nos casos a que é aplicável. Ou porque, por erro que lhe é imputável, exigiu imposto indevido, ou porque excedeu prazos
procedimentais a que estava obrigada, a Administração é forçada, por directa e imediata decorrência da lei, independentemente
de alegação e prova feitas pelo interessado, a satisfazer os juros indemnizatórios estabelecidos no artigo 43º da LGT.
Nos casos que extravasam a previsão deste artigo o interessado não fica sem ressarcimento dos prejuízos que suportou
– mas eles não se presumem, e tem de convencer de que os sofreu.
Se a Constituição impõe ao Estado a obrigação de reparar os danos causados no exercício das suas funções e por causa
desse exercício, não constrange a lei ordinária a presumi-los; nem a impede de exigir a prova dos danos e sua medida; nem
de estabelecer meios de que o lesado deva necessariamente lançar meio para obter essa reparação; nem sequer parece que
impeça o estabelecimento de limites à indemnização, conexionados, designadamente, com a maior ou menor diligência do
lesado; ou que exija que se irreleve a inércia daquele que, por assim dizer, se torna co-responsável pela produção dos danos
quando, dispondo de meios para lhes pôr termo, se não socorre deles, permitindo o seu incremento.
(3) Neste sentido, pronunciou-se já este Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão de e 15-4-2009, recurso n.º 65/09,
a propósito da equiparação, para efeitos de suspensão de eficácia da execução fiscal, da reclamação graciosa e do pedido de
revisão do acto de liquidação formulado no prazo da reclamação administrativa, como pode ver-se pelo respectivo Sumário:
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.
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.
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.
(4) Sobre esta questão e as dúvidas que se podem suscitar sobre se este prazo é o da reclamação prevista nos arts. 158.º,
n.º 2, alínea a), e 161.º a 165.º do Código do Procedimento Administrativo ou o da reclamação graciosa, pode ver-se o acórdão
deste Supremo Tribunal Administrativo de 15-4-2009, recurso n.º 65/09.
A apreciação da questão, no entanto, é irrelevante para apreciação do caso dos autos, em que foi deduzida uma reclamação graciosa.
(5) Sobre a possibilidade de o contribuinte pedir a revisão «oficiosa», pode ver-se o n.º 7 do art. 78.º da LGT e o citado
acórdão proferido no recurso n.º 65/09.

Acórdão de 30 Setembro de 2009.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Recurso jurisdicional. Alçada.
Sumário:
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, não há, em
regra, recurso da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância – nos termos do
n.º 1 do artigo 83.º do Regime Geral das Infracções Tributárias.
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Processo n.º: 529/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Montez Champalimaud, Lda.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 O Ministério Público interpõe recurso do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, que, nos presentes de contra-ordenação fiscal aduaneira, nega provimento ao recurso judicial
da decisão de aplicação da coima.
1.2 Em alegação, o recorrente Ministério Público formula as seguintes conclusões.
1. O procedimento administrativo de contra-ordenação enferma de nulidade na medida em que
deveriam ter sido inquiridas as duas testemunhas arroladas pela arguida e, sem qualquer justificação
não o foram.
2. A imperiosidade da sua inquirição residia na necessidade de averiguar se houve uma impossibilidade objectiva de realização do varejo ou se houve uma recusa deliberada e consciente de cooperação
com a AT.
3. Não se julgando verificada tal nulidade violou-se os arts. 120, n.º 2, alínea d), do CPP, aqui
aplicável “ex vi” do disposto no art. 41, n.º 1, do RGCO.
4. Sem conceder, a decisão administrativa recorrida enferma de nulidade insuprível por lhe falecer
a “descrição sumária dos factos”.
5. Efectivamente, dá como provada a recusa de realização do varejo e ao mesmo tempo considera
a actuação da arguida como negligente. Ora, não se vê como é que uma recusa de colaboração pode
ter carácter negligente.
6. Destarte, no lugar da descrição sumária dos factos aparece-nos uma contraditória e insuficiente
descrição dos factos. Se é contraditória não pode ser suficiente. E se não é suficiente não satisfaz o
requisito legal.
7. Não a declarando nula a sentença violou os arts 79, n.º 1, alínea b), 63, n.º 1, alínea d), e 109,
n.º 2, alínea o), do RGIT.
8. Ainda sem conceder, a ter havido recusa de realização de varejo a conduta integra-se no tipo legal
de contra-ordenação de “recusa de entrega, exibição ou apresentação de (...) mercadorias” previsto no
art. 110, n.º 1, do RGIT e não no tipo legal contra-ordenacional de “introdução irregular no consumo”
previsto no art. 109, n.º 2, alínea o, do RGIT.
9. Pelo que deve ser substituída por outra que declare nulo o processo de contra-ordenação a partir
da defesa da arguida, ou, subsidiariamente, declare nula a decisão administrativa ou, por último, subsidiariamente, considere cometida a contra-ordenação p. e p. no art. 110, n.º 1, do RGIT com fixação,
em concreto da coima em 200.00 €.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
O presente recurso tem como objecto melhoria da aplicação do direito e também promoção da
uniformidade da jurisprudência, no que concerne à questão de saber se a contra-ordenação prevista no
art. 109, n.º 2, alínea o), do RGIT pode ser praticada por negligência.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo 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 com provadamente duvidosa a solução jurídica ou em que
se “esteja perante uma manifesta violação do direito” - vide neste sentido 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, e ainda Jorge Lopes de Sousa e Simas Santos, Regime Geral das Infracções
Tributárias, 2.ª edição, pág. 506.
A nosso ver o recurso deve ser admitido pois que o Ministério Público invoca como fundamento
da necessidade de melhoria de aplicação do direito a questão de saber se a contra-ordenação prevista
no art. 109, n.º 2, alínea o), do RGIT pode ser praticada por negligência, sendo que a posição assumida na sentença recorrida - em sentido afirmativo - constitui uma solução jurídica comprovadamente
duvidosa.
Vejamos:
Alega o recorrente que a decisão da Administração Fiscal padece de nulidade por contraditória
e insuficiente descrição dos factos.
E isto porque dá como provada a recusa de realização do varejo e ao mesmo tempo considera a
actuação da arguida como negligente.
Ora, sustenta o recorrente que não se vê como é que uma recusa de colaboração pode ter carácter
negligente.
Afigura-se-nos que lhe assiste razão.
Do auto de notícia de infracção consta (fls. 23) ter sido imputada à arguida uma contra-ordenação
fiscal aduaneira, nos termos da alínea o) do n.º 2 do artº 109º do RGIT, punível pelo n.º 1 do mesmo
dispositivo legal, conjugado com o n.º 4 do artº 26º do mesmo diploma legal, com coima no mínimo
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de € 300.00 e no máximo de € 300.000, por violação da alínea d) e h) do n.º 2 do artº 24º do CIEC,
conjugado com o n.º 3 do artº 21 do CIEC, tendo-se dado como provado (fls. 24) que:
- a arguida, beneficia do estatuto de depositário autorizado, atribuído pela Direcção Geral das
Alfândegas e dos Impostos Especiais Sobre o Consumo;
- a arguida, não permitiu o acesso às instalações do entreposto, inviabilizando o controlo físico
das operações, inviabilizando o varejo e/ou outros controlos determinados e planeados pela autoridade
aduaneira no dia e hora previamente fixados.
Sucede, no entanto, que a infracção em causa foi imputada à arguida a título de negligência.
É certo que resulta do artº 24º n.º 1 do RGIT que, salvo disposição expressa da lei em contrário,
as contra-ordenações tributárias são sempre puníveis a título de negligência.
Porém como esclarecem Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, no seu Regime Geral das
Infracções Tributárias Anotado, 2001, pág. 229, pese embora não exista no RGIT qualquer disposição
estabelecendo directamente o afastamento da punibilidade a título de negligência, «deverá entender-se que contêm uma disposição expressa em contrário as normas que exigem um dolo específico para
punição a título de dolo».
Será esse o caso da norma do artº 109º n.º 1, alínea o) que pune com coima de 150 a 150 000 euros
quem recusar, obstruir ou impedir a fiscalização das condições do exercício da sua actividade, nomeadamente a não prestação de informação legalmente prevista ao serviço fiscalizador.
Para haver uma recusa, obstrução ou impedimento à realização da fiscalização das condições do
exercício da sua actividade, não basta uma omissão ou falta de cuidado devido, sendo necessário um
comportamento no sentido de obstaculizar a fiscalização, em que o agente prevê o facto ilícito como
resultado, ou como consequência necessária da sua conduta, ou pelo menos assume o risco de que
ele se venha a produzir (as formas de dolo directo, necessário ou eventual previstas no Código Penal,
art. 14º, nºs. 1, 2 e 3).
Trata-se portanto de contra-ordenação em que, à semelhança do que acontece com a prevista no
art.º 110º do RGIT, dos próprios elementos resulta o afastamento da possibilidade de punição a título
de negligência.
Daí que se entenda, tal como o Ministério Público na 1ª instância, que só pode integrar a contra-ordenação um comportamento positivo no sentido de impedir ou embaraçar a prática dos actos referidos, resultando a descrição dos factos contraditória considerando a imputação da contra-ordenação,
pela Administração Fiscal, a título de negligência.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve, nesta parte, ser julgado procedente
revogando-se a, aliás douta, sentença recorrida.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Em matéria de facto, o despacho recorrido assentou o seguinte.
1. Contra a arguida Montez Champalimaud, Ld.ª foi instaurada na Delegação Aduaneira de Peso
da Régua o processo de contra-ordenação n.º 244/2003, com base na participação de fls. 2 do processo
de contra-ordenação.
2. Notificada no cumprimento do disposto no artigo 70º n.º 1 do RGIT, a arguida apresentou defesa
e indicou testemunhas para serem inquiridas - fls. 5 a 14 do processo de contra-ordenação.
3. Foi proferida a decisão que condenou a arguida numa coima no montante de € 900, datada
de 22-06-2004, sem que tenha havido qualquer pronúncia sobre a produção de prova requerida pela
arguida.
4. A arguida interpôs recurso daquela decisão para o Tribunal, que por sentença de 30-11-2007
declarou nula a decisão por falta dos requisitos legais - fls. 173 a 177 do processo de contra-ordenação.
5. Foi proferida nova decisão, datada de 15-01-2008 de 15 de Janeiro de 2008, a fls. 178 a 182
do processo de contra-ordenação, cujo teor dou aqui por reproduzido, condenando a arguida na coima
no montante de € 300,00 por violação do disposto nas alíneas d) e h) no n.º 2 do artigo 24º do CIEC,
prevista e punida pela alínea o) do n.º 2 do artigo 109º do RGIT.
2.2 De acordo com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 83.º do Regime Geral das Infracções
Tributárias, 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.
Por outro lado, pode aceitar-se recurso da sentença, «quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência», nos termos
do n.º 2 do artigo 73.º da Lei Quadro das Contra-ordenações, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 433/82,
de 27 de Outubro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Lei n.º 356/89, de 17 de Outubro, e
n.º 244/95, de 14 de Setembro – aplicável às contra-ordenações tributárias por força da alínea b) do
artigo 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias.
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Da problemática acerca da necessidade de recurso jurisdicional para a “melhoria da aplicação
do direito” se tratou já nesta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, primacialmente no acórdão
de 18-6-2003, proferido no recurso n.º 503-03 – aresto do qual, por particularmente significativas,
transcrevemos as seguintes passagens.
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.
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.
2.3 No caso sub judicio, a decisão administrativa em causa, confirmada pelo despacho judicial ora
recorrido, é de condenação da arguida «na coima no montante de € 300,00 por violação do disposto nas
alíneas d) e h) no n.º 2 do artigo 24º do CIEC, prevista e punida pela alínea o) do n.º 2 do artigo 109.º
do RGIT» – cf. especialmente o ponto 5. do probatório.
No caso, não foi aplicada sanção acessória e a coima aplicada, no valor de € 300, é inferior à
alçada dos tribunais tributários, a qual se cifra no valor de € 935,25 ao tempo em que ocorreram os
factos imputados à arguida (2003) – sendo certo que a alçada dos tribunais tributários corresponde a
um quarto da alçada estabelecida para os tribunais judiciais de 1.ª instância, fixada em € 3.740,98 pelo
Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro.
Muito embora o Ministério Público neste Tribunal seja de parecer de que o recurso se justifica pela
necessidade de “melhoria do direito”, o que é certo é que o Ministério Público recorrente não invoca
sequer a necessidade do recurso com tal finalidade. O Ministério Público recorrente pretende (tão-só)
que se «declare nulo o processo de contra-ordenação a partir da defesa da arguida, ou, subsidiariamente,
declare nula a decisão administrativa ou, por último, subsidiariamente, considere cometida a contra-ordenação p. e p. no art. 110, n.º 1, do RGIT com fixação, em concreto da coima em 200.00 €».
Por isso que a causa se mantém dentro da alçada do tribunal recorrido – pelo que seria inadmissível o recurso.
De resto, a solução do despacho judicial ora recorrido, de considerar que a contra-ordenação em
foco é punível por negligência, nos termos do artigo 24.º do Regime Geral das Infracções Tributárias,
não constitui solução “comprovadamente duvidosa” em que “se esteja perante uma manifesta violação
do direito” – cf., a este respeito, e por todos, Jorge Lopes de Sousa, e Manuel Simas Santos, Regime
Geral das Infracções Tributárias Anotado, 2008, em anotação 3. ao artigo 24.º.
E, então, havemos de convir, a terminar, que, 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,
não há, em regra, recurso da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância – nos termos do n.º 1 do
artigo 83.º do Regime Geral das Infracções Tributárias.
3. Termos em que se acorda não tomar conhecimento do recurso.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Setembro de 2009. — Jorge Lino (relator) — Lúcio Barbosa — António Calhau.

Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Assunto:
Impugnação judicial. Prazos. Despacho de reversão. Erro na forma de processo.
Convolação. Fundamentos de oposição à execução fiscal.
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Sumário:
I — É de 90 dias, contados da sua citação, o prazo para os responsáveis subsidiários
impugnarem judicialmente as liquidações das dívidas exequendas, salvo se o
fundamento for a nulidade dessas liquidações, caso em que a impugnação pode
ser deduzida a todo o tempo (artigo 102.º, n.ºs 1, alínea a) e 2 do CPPT).
II — Os vícios do acto impugnado são, em regra, fundamento da sua anulabilidade,
só implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos seus
elementos essenciais ou quando houver lei que expressamente preveja esta forma
de invalidade (artigos 133.º e 135.º do CPA).
III — A inexistência de facto tributário ou o erro sobre a existência dos pressupostos de
facto de que depende a tributação não conduz à declaração de nulidade do acto
de liquidação mas à sua anulação.
IV — É a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão e invocar a prescrição
das dívidas exequendas.
V — Havendo erro na forma de processo, a convolação só é admissível, para além da
idoneidade da respectiva petição para o efeito, desde que não seja manifesta a
improcedência ou extemporaneidade da petição apresentada, em função do meio
processual adequado.
Processo n.º 587/09-30.
Recorrente: Paulo Jorge Garcia Francisco e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Paulo Jorge Garcia Francisco e esposa, Célia Margarida Ramos dos Santos, residentes em
Tábuas, Miranda do Corvo, não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Coimbra que,
julgando caducado o direito de impugnar as liquidações de IVA identificadas nos autos e verificado o
erro na forma do processo, não sendo admissível a convolação na forma processual adequada, absolveu
a FP da instância, dela vem interpor recurso para este STA, formulando as seguintes conclusões:
- Embora os pedidos já tenham sido formulados nas peças processuais do aludido processo de
impugnação, pedem os recorrentes, mui respeitosamente e com a devida vénia, a V. Ex.ªs Venerandos
Juízes Conselheiros, face às alegações ora expostas e fundamentadas, que:
A) - Se dignem reapreciar a sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra,
julgando o presente recurso e dando provimento à impugnação judicial interposta no tribunal recorrido,
considerando-a tempestiva, nos termos do art.º 102.º do CPPT;
B) - E se dignem determinar a nulidade das dívidas revertidas contra os recorrentes executados,
por existir ilegalidade, face ao vício de falta de fundamentação no respectivo processo administrativo
de reversão.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve
ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II - Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1.- Os impugnantes foram pessoalmente citados em 2006.04.05;
2.- A impugnação deu entrada no Serviço de Finanças de Coimbra 2 em 2006.11.28;
III - Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Coimbra que, julgando caducado o direito de impugnar as liquidações de IVA e, no mais, verificado o erro na forma do
processo e não sendo, nesta parte, admissível a convolação na forma processual adequada, absolveu
a FP da instância.
Vejamos. Os ora recorrentes, tendo sido citados em processo de execução fiscal instaurado contra a sociedade devedora originária por dívidas de IVA e de coimas fiscais e que contra si reverteu,
vieram deduzir, nos termos dos artigos 99.º e 102.º, n.º 3 do CPPT, impugnação judicial, alegando,
em síntese, a inexistência de facto tributário, a ilegalidade do despacho de reversão e a prescrição das
coimas fiscais.
Entendeu o Mmo. Juiz “a quo” que a impugnação apresentada é, por um lado, intempestiva quanto
às liquidações do IVA e, por outro, inadequada para apreciação dos restantes fundamentos, não sendo
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possível a sua convolação para a forma de processo que se impunha por não estarem os impugnantes
à data de apresentação daquela já em tempo para utilizar esse meio processual.
De harmonia com o disposto no artigo 22.º, n.º 4 da LGT, as pessoas subsidiariamente responsáveis poderão impugnar as dívidas cuja responsabilidade lhes seja atribuída nos mesmos termos do
devedor principal.
Tratando-se, neste caso, de dívidas de IVA e de coimas fiscais, não há dúvida que quanto às primeiras os ora oponentes poderiam impugnar a sua liquidação utilizando o meio processual regulado
no artigo 99.º e seguintes do CPPT, ou seja, a impugnação judicial.
No entanto, tal impugnação haveria de ser apresentada, em princípio, no prazo de 90 dias contados da sua citação em processo de execução fiscal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 102.º do
CPPT, só assim não sendo se o fundamento da impugnação fosse a nulidade, caso em que a impugnação
poderia ser deduzida a todo o tempo, de acordo com o n.º 2 do mesmo preceito legal.
Tendo os ora recorrente sido citados em 5/4/2006 e tendo deduzido a presente impugnação em
28/11/2006, há muito que nesta data se tinha ultrapassado o prazo de 90 dias previsto na alínea c) do
n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, pelo que só se o fundamento da impugnação fosse a nulidade é que tal
impugnação seria tempestiva, por força do n.º 2 do mesmo artigo.
A regra, para os actos administrativos, em matéria tributária ou não, ofensivos de normas ou
princípios jurídicos, independentemente da sua sede, é a mera anulabilidade, conforme resulta do
artigo 135.º do CPA.
A nulidade é reservada para os actos a que falte algum elemento essencial ou para aqueles que a
lei expressamente qualifique como nulos (artigo 133.º do CPA).
E esse é, de facto, também o entendimento da jurisprudência desde há muito tempo firmada neste
Tribunal (v, entre outros, o acórdão de 13/2/2008, proferido no recurso n.º 886/07).
No caso em apreço, porém, não é invocada a falta de elementos essenciais dos actos de liquidação impugnados e também não se invoca nenhum dos vícios mencionados no n.º 2 do artigo 133.º do
CPA.
O que os recorrentes vieram invocar foi, no fundo, a inexistência de facto tributário ou o erro sobre
a existência dos pressupostos de facto de que depende a tributação, só que tal ilegalidade, a verificar-se, não conduz à declaração de nulidade do acto mas à sua anulação, sendo certo que não se mostra
também violado o conteúdo essencial de um direito fundamental.
E, não se mostrando invocado nenhum vício que importe a nulidade dos actos de liquidação impugnados, há que concluir, pois, como se fez na decisão recorrida, que a impugnação judicial que deu
entrada nos serviços de finanças em 28/11/2006, tendo os impugnantes, ora recorrentes, sido citados
em 5/4/2006, é manifestamente intempestiva.
Por outro lado, também a prescrição da dívida exequenda invocada constitui não fundamento
de impugnação judicial mas antes fundamento de oposição à execução fiscal (alínea d) do n.º 1 do
artigo 204.º do CPPT).
Do mesmo modo, é a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para o revertido
impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão (v., entre outros, os acórdãos deste STA
de 19/1/2005 e de 27/5/2009, proferidos nos recursos n.ºs 1007/04 e 448/09, respectivamente).
Daí que, havendo erro na forma do processo, haveria que se equacionar a possibilidade de convolação da impugnação apresentada para a forma de processo adequada.
É que, havendo erro na forma de processo, a convolação só é admissível, para além da idoneidade
da respectiva petição para o efeito, desde que não seja manifesta a improcedência ou extemporaneidade
da petição apresentada, em função do meio processual adequado.
Todavia, como bem se salienta na decisão recorrida, neste caso na data da entrada da petição inicial
já havia expirado o prazo para a dedução de oposição à execução fiscal previsto no artigo 203.º, n.º 1,
alínea a) do CPPT, pois como vimos os impugnantes, ora recorrentes, foram citados em 5/4/2006 para
a execução e a petição inicial deu entrada no serviço de finanças em 28/11/2006.
Verifica-se, portanto, a intempestividade da impugnação deduzida, e não ocorre a possibilidade
de convolação da impugnação apresentada para a forma de processo adequada, pelo que se impõe, por
isso, a manutenção da decisão recorrida, que assim se confirma.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
em negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 30 de Setembro de 2009. – António Calhau (relator) – Brandão de Pinho – Miranda de
Pacheco.
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Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Assunto:
Impugnação. Fundamentos de Oposição. Erro na forma de processo. Impossibilidade
de “convolação”.
Sumário:
I — O responsável subsidiário pode impugnar a liquidação de imposto cuja responsabilidade lhe é atribuída e/ou opor-se à execução que contra ele reverteu, mas
não pode fazê-lo indiferentemente por um ou outro meio consoante o que mais
lhe convier, pois a cada direito corresponde o meio processual adequado para o
fazer valer em juízo;
II — O meio processual adequado para reagir contra o despacho de reversão, com
fundamento na ilegitimidade do executado e na prescrição da dívida exequenda
em relação a ele é a oposição à execução fiscal (artigos 204.º, n.º 1, alíneas b) e
d) do CPPT);
III — Havendo erro na forma de processo, haverá que ordenar a “convolação” do meio
processual inadequado em meio processual adequado quando a tal não obste,
como no caso, a intempestividade da petição de impugnação para ser apreciada
como oposição.
Processo n.º 626/09-30.
Recorrente: Nelson José Canoa Nogueira da Hora Reis.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Nelson José Canoa Nogueira da Horta Reis, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 19 de Novembro de 2008, que indeferiu
liminarmente a impugnação por si deduzida contra a liquidação exequenda no processo de execução
fiscal n.º 153819960100605053 e apensos, apresentando as seguintes conclusões:
1. O meio processual para atacar o acto tributário é a impugnação, nos termos previstos no
artº 99.º do CPPT;
2. O Impugnante apresentou o pedido em tempo, na qualidade de responsável subsidiário, conforme Artº. 22º, n.º 4 da LGT;
3. Na petição de impugnação o impugnante não invocou qualquer dos fundamentos previstos no
art.º 204 do CPPT, o que demonstra que o meio processual utilizado era o de impugnação;
4. A haver dúvida, sob a fundamentação, o pedido e o meio processual idóneo, a decisão não
podia ser outro, que não seja a de convidar o impugnante a aperfeiçoar a petição inicial.
Termos em que se requer que seja revogada a decisão recorrida ordenando-se o prosseguimento
dos autos de impugnação do acto tributário.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: despacho de rejeição liminar da petição inicial de impugnação judicial.
Nas conclusões das suas alegações de recurso (fls. 43 e segs.) alega o recorrente que o processo de
impugnação seria o meio processual adequado pois que na petição da impugnação não invocou qualquer
dos fundamentos previstos no art.º 204.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Sem prescindir, alega que o tribunal a quo deveria ter notificado o impugnante para aperfeiçoar
a petição inicial.
Fundamentação:
Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Com efeito a questão que se coloca ao tribunal 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.
Trata-se questão que há-de ser decidida com base nos fundamentos invocados na petição inicial
e não com base nos fundamentos agora alegados em sede de recurso.
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Ora, como se alcança daquela peça processual, o recorrente invocava como fundamentos da sua
pretensão a sua ilegitimidade e a ausência de culpa na inexistência de património da devedora originária.
Trata-se de fundamentos que se reconduzem à apreciação de um acto proferido em sede de
processo executivo e à discussão da legalidade do despacho de reversão e da própria execução, pelo
que será a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para o requerente impugnar a
legalidade do despacho que ordena a reversão (Vide neste sentido, os Acórdãos do Supremo Tribunal
Administrativo de 19.11.2008, recurso 711/08, de 04.06.2008, recurso 76/08, de 11.04.2007, recurso
19/07, de 08.03.2006, recurso 01249/05, e de 13.07.05,processo 4504/05, todos in www.dgsi.pt, e os
acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, citados neste último aresto, de 24-1-2001, proferido
no recurso n.º 25701: - de 8-2-2001, proferido no recurso n.º 25758, e – de 24-3-2004, proferido no
recurso n.º 1844/03).
Com efeito, e como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 13.07.2005,
processo 504/05, in www.dgsi.pt, «sendo o despacho que decide a reversão proferido no âmbito de um
processo de execução fiscal, o meio processual a utilizar para o impugnar será um dos que a lei prevê
para os interessados defenderem os seus interesses neste meio processual».
No mesmo sentido aponta a função processual da oposição à execução fiscal, a qual, como refere
o Cons.º Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário, 4.ª ed., pag.
1045, «embora com tramitação autónoma em relação ao processo executivo, funciona na dependência
deste, como uma contestação à pretensão do exequente (…)». Por isso, refere aquele autor, «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. 487.º 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. 813.º, alínea c), do C.P.C.)».
Bem andou, pois, o despacho recorrido ao considerar que, in casu, a oposição à execução fiscal é o
meio processual adequado para o revertido atacar a legalidade de despacho que ordena a reversão.
Não procede também a argumentação de que o tribunal a quo deveria ter notificado o impugnante
para aperfeiçoar a petição inicial.
É que estamos manifestamente perante um erro na forma do processo e não perante mera irregularidade susceptível de ser sanada através de aperfeiçoamento.
Com efeito, e como bem se salienta na decisão recorrida, de acordo com o disposto no art.º 98.º,
n.º 4 do CPPT o que se impunha na situação em análise era a convolação para o meio processual adequado, sendo que só não foi ordenada essa convolação por ter sido ultrapassado o respectivo prazo.
A convolação redundaria assim num acto inútil e, por isso, proibido por lei.
Nestes termos somos de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo confirmar-se o julgado do tribunal recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São duas as questões a decidir no presente recurso: a primeira, consiste em saber se o acto impugnado e os fundamentos em que assenta a impugnação deduzida cabem no objecto e fundamentos
legalmente previstos da impugnação judicial e, em caso negativo, se o tribunal “a quo” devia ter notificado o impugnante para aperfeiçoar a petição inicial e não, como fez, ter indeferido liminarmente a
petição de impugnação.
5 – Apreciando.
5.1 Do objecto e fundamentos da impugnação judicial
A sentença recorrida, a fls. 25 a 27 dos autos, indeferiu liminarmente a petição inicial de impugnação apresentada pelo ora recorrente, pois que o acto que o Impugnante pretende impugnar é o acto
proferido no processo de execução fiscal pelo qual foi decidida a reversão da execução fiscal instaurada
contra “Nelson & Rui Hora, Lda”, e contra o ora impugnante, como responsável subsidiário (sentença
recorrida, a fls. 25 dos autos) e tanto o pedido como a causa de pedir são típicos da oposição (sentença
recorrida, a fls. 26 dos autos).
Alega, contudo o recorrente que o meio processual adequado para atacar o acto tributário é a
impugnação, nos termos do artº 99º do CPPT (conclusão 1 das conclusões suas alegações de recurso,
supra transcritas) e que na petição de impugnação o impugnante não invocou qualquer dos fundamentos
previstos no artº 204 do CPPT, o que demonstra que o meio processual utilizado era o de impugnação
(conclusão 3 das conclusões suas alegações de recurso, supra transcritas).
Vejamos.
É pacífico na jurisprudência e na doutrina, que a impugnação judicial, regulada nos artigos 99.º
e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), constitui o meio de reacção
paradigmático de que dispõe o contribuinte para atacar, com fundamento em qualquer ilegalidade, o
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acto tributário, tomado este em sentido próprio, ou seja, como acto de liquidação do tributo, sendo
igualmente este o meio processual adequado para reagir contra outros actos em matéria tributária para
os quais a lei preveja ser este o meio de reacção do contribuinte (cfr. o n.º 1 do artigo 97.º do CPPT).
Também não oferece dúvida dispor o responsável subsidiário da faculdade de impugnar a liquidação
de imposto, a par da faculdade de se opor à execução, pois que são garantias que a própria lei lhe assegura (cfr. os artigos 22.º, n.º 4 e 23.º, n.º 5 da Lei Geral Tributária – LGT) e, que se saiba, ninguém
legitimamente contesta.
Sucede, contudo, que, apesar de na petição inicial de impugnação apresentada pelo ora recorrente
este afirmar que vem impugnar judicialmente a liquidação exequenda (fls. 3 dos autos), nenhuma
ilegalidade imputa à própria liquidação, imputando-as ao invés à reversão, que considera indevida,
pois verificam-se em relação ao impugnante revertido, os pressupostos de ilegitimidade da pessoa
citada, encontrando-se em relação à pessoa do mesmo impugnante, a dívida exequenda prescrita, pelo
que requer que seja revogado o douto despacho que ordenou a reversão contra o aqui impugnante
revertido (cfr. a conclusão da petição inicial de impugnação, a fls. 9 dos autos). Daqui se extrai, sem
margem para dúvidas consistentes, que o acto sindicado é o despacho de reversão, e não a liquidação
da dívida exequenda a que, em si mesma, não se imputa qualquer ilegalidade e nem em concreto sequer
se identifica.
Mas assim sendo, a impugnação judicial a que o então impugnante lançou mão para atacar a
reversão não é meio processualmente idóneo para reagir contra o acto de reversão, pois que sendo este
um acto praticado no âmbito de um processo de execução fiscal terá de ser atacado através dos meios
de defesa próprios deste processo, no caso concreto, por via da oposição à execução fiscal, pois que
os fundamentos invocados para o contestar na petição de impugnação (a fls. 3 a 10 10 dos autos) se
reconduzem à ilegitimidade do revertido (porque não lhe poder ser imputada a responsabilidade pelo
pagamento da dívida exequenda em razão da cessação de actividade da sociedade e do exercício de
funções de gerência e porque não consta do título executivo como devedor) e à prescrição da dívida
em relação ao responsável subsidiário, fundamentos estes expressamente elencados nas alíneas b) e
d) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT como fundamentos de oposição à execução fiscal.
A sentença recorrida, que entendeu verificado manifesto erro na forma processual utilizada, não
merece, pois, censura.
5.2 Do indeferimento da impugnação judicial
A decisão tomada na sentença recorrida, no sentido do indeferimento liminar da petição resultou,
por um lado, da constatação da existência de erro na forma de processo (cfr. sentença recorrida a fls. 25
e 26 dos autos), o que concluímos já ser exacto, por outro da impossibilidade de ordenar a “convolação”
da petição de impugnação em petição de oposição, como determina o n.º 4 do artigo 98.º do CPPT, pois
que a isso obstava o requisito da tempestividade, conclusão que se afigura igualmente exacta pois que
tendo o impugnante assumido ter sido citado em 20 de Julho de 2007 (cfr. os números 28 e 32 da sua
petição de impugnação, a fls. 8 e 9 dos autos) e dispondo a partir daí de 30 dias para deduzir oposição
(nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 203.º do CPPT) é manifesto que a petição de impugnação,
entrada no Serviço de Finanças da Lourinhã em 7 de Maio de 2008 (cfr. a data constante do carimbo
que lhe foi aposto, a fls. 3 dos autos), é manifestamente extemporânea para poder ser atendida como
oposição.
Entende, contudo, o recorrente que o tribunal “a quo” devia convidar o impugnante a aperfeiçoar
a petição inicial (cfr. a conclusão 4 das conclusões das suas alegações de recurso, supra transcritas).
Não lhe assiste, porém, razão.
Como bem diz o Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste Tribunal no seu parecer
junto aos autos e supra transcrito o que se verifica in casu não é uma simples irregularidade da
petição de impugnação, susceptível de ser sanada através de aperfeiçoamento, mas um erro manifesto na forma do processo, que, devendo ser suprido pelo juiz através da “convolação” em meio
processual adequado (nos termos dos artigos 98.º, n.º 4 do CPPT e 97.º, n.º 3 da LGT) quando tal
seja possível nos termos da lei, não pôde sê-lo in casu, pois que para tal era a petição de impugnação intempestiva.
Deve, pois, concluir-se que o julgado não merece qualquer censura e que o recurso não merece
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, confirmando a decisão
recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 30 de Setembro de 2009. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Jorge Lino — Lúcio
Barbosa.
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Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Assunto:
Intimação para um comportamento. Pedido de reembolso de IVA.
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.
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.
III - Tendo a recorrente, como resulta do probatório, sido alvo de várias acções inspectivas, nomeadamente aos exercícios em apreço, em virtude de os serviços de
inspecção tributária terem apurado um quadro de irregularidades indiciador de
fraude e evasão fiscal, de que resultaram várias liquidações adicionais de IVA
relativas a esses períodos, e que a recorrente já impugnou judicialmente, é óbvio
que o direito ao pretendido reembolso de IVA se não mostra ainda consolidado
na ordem jurídica, não sendo, assim, por isso possível afirmar a sua inequívoca
existência, nem sendo o meio processual utilizado a sede própria para proceder
ao apuramento da legitimidade e/ou legalidade do seu recebimento.
Processo n.º 682/09-30.
Recorrente: António da Silva Rego – Importação e Exportação de Metais, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – António da Silva Rêgo – Importação e Exportação de Metais, SA, com sede no Porto, não se
conformando com a sentença da Mma. Juíza do TAF do Porto que indeferiu a requerida intimação do
Director Geral dos Impostos, nos termos dos artigos 101.º, alínea a) da LGT e do 147.º do CPPT, para
que procedesse ao imediato reembolso à requerente do montante de € 367.626,4, relativo a reembolsos
de IVA referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2005, acrescidos dos competentes juros indemnizatórios, dela vem interpor recurso para este STA, formulando as seguintes conclusões:
A. A Recorrente cumpriu todos os requisitos legais objectivos e subjectivos de que depende o
direito à dedução do IVA, pelo que, com isso, este se formou na sua esfera e se arvorou em direito
potestativo.
B. Não existe qualquer preceito legal que suporte o recurso à suspensão dos reembolsos em virtude
do início de um procedimento inspectivo.
C. Aliás, se a Administração tivesse optado pelo cumprimento da Lei e procedido aos reembolsos devidos, em nenhum momento ou por alguma forma sairiam diminuídas ou enfraquecidas as suas
possibilidades de escrutinar o direito de dedução da Recorrente, pois que o sistema legal-fiscal vigente,
apesar de não permitir a suspensão em crise, está estruturado para a cabal satisfação do interesse público
traduzido no apuramento correcto da obrigação de imposto.
D. Desde logo, caso pretenda averiguar o cumprimento da legalidade do exercício do direito de
dedução por parte de um qualquer sujeito passivo – sempre depois de, no mais escrupuloso respeito pela
Lei (letra e espírito), o ter reembolsado até ao fim do terceiro mês seguinte ao do pedido de reembolso –,
a Administração fiscal pode lançar mão de um procedimento inspectivo; se, finda a referida inspecção,
se apurar uma dedução de imposto indevida, pode e deve então aquela liquidar adicionalmente o imposto
em falta.
E. Este enquadramento legal é inclusivamente complementado, reforçado e esclarecido pela previsão do n.º 7 do artigo 22.º do CIVA – é precisamente porque a Lei obriga a Administração fiscal ao
reembolso do IVA devidamente deduzido em sede declarativa que, para equilibrar a relação em seu favor,
esta pode exigir ao contribuinte a prestação de “caução, fiança bancária ou garantia adequada”.
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F. Os direitos de inspecção e de exigir garantia adequada (respectivamente posterior e contemporâneo do reembolso) são meios que asseguram de modo suficiente à Administração fiscal a defesa de
um seu crédito (existente, alegado ou meramente eventual), não lhe sendo necessário invocar qualquer
possibilidade (legalmente inexistente) de suspender o procedimento de reembolso do IVA deduzido
– estão assim perfeitamente equilibrados os interesses da Administração (de defesa da legalidade) e do
contribuinte (de reembolso atempado do imposto).
G. Aliás, não prescindindo – e também por apelo à coerência sistemática –, sempre se dirá que,
a reconhecer-se a possibilidade legal de suspensão dos reembolsos, tal decisão teria forçosamente de
ser tomada e notificada ao contribuinte dentro do prazo legalmente previsto para a tomada de decisão
acerca da concessão do reembolso (três meses contados do pedido) – o que, manifestamente, não
aconteceu no caso sub judice.
H. Do mesmo modo, igualmente sem prescindir, dir-se-á também que, se a Administração fiscal
suspendeu o procedimento de reembolso em virtude de ter espoletado uma inspecção externa à Recorrente, então essa suspensão deveria manter-se apenas durante o prazo máximo que a Lei reserva
para as inspecções, isto é, seis meses ou, em casos excepcionais, um ano (cfr. artigo 36.º, n.ºs 2 e 3, do
RCPIT) – na situação vertente, esses prazos foram já amplamente ultrapassados, pelo que, a conceder
num eventual direito à suspensão dos reembolsos (o que não acontece), esse “direito” deveria estar já
extinto e o direito ao reembolso plenamente consolidado na esfera jurídica da Recorrente.
I. Dos autos resulta provado, pois, que se preenchem, no caso concreto, todos os requisitos impostos
pelo artigo 147.º do CPPT: existe uma indiscutível omissão, por parte da Administração, de um dever
de prestação jurídica – o dever de proceder aos reembolsos solicitados – susceptível de lesar um direito
ou interesse legítimo em matéria tributável – o direito de dedução do imposto (efectivado por recurso
ao método do reembolso) que incidiu sobre bens ou serviços adquiridos, importados ou utilizados pela
ora Recorrente no exercício de uma actividade económica.
Contra-alegando, vem o Director Geral dos Impostos dizer que:
I. A douta Sentença recorrida, ao julgar improcedente o requerimento de intimação para um
comportamento apresentado fez uma correcta interpretação e aplicação da lei aos factos, motivo pelo
qual deve ser mantida.
II. Em suma a Recorrente Jurisdicional discorda da interpretação que a Sentença recorrida fez
do n.º 8 do artigo 22º do CIVA; defende que cumpriu os requisitos legais objectivos e subjectivos de
que depende o direito à dedução do IVA, e que por esse motivo se formou na sua esfera jurídica um
direito potestativo.
III. Sustenta que resulta provado nos autos que se preenchem, no caso concreto, todos os requisitos
impostos pelo artigo 147º do CPPT.
IV. A Recorrente não tem razão nos argumentos que aduz.
V. A douta Sentença refere e bem, quanto ao presente meio processual, que a intimação para um
comportamento tem de ser decidida apenas com recurso à prova documental, e não inclui fase declarativa. Trata-se de um meio processual simplificado, apenas “reservado para situações em que se não
suscitem quaisquer dúvidas sobre a existência do dever da Administração Fiscal efectuar a prestação
jurídica que a impetrante pretende ver concretizada”.
VI. Ora no caso concreto ficou devidamente provado que o invocado “direito ao reembolso” não
se encontra consolidado na esfera jurídica da Recorrente.
VII. Aliás, da factualidade dada como provada nos autos, resulta que foi ordenada a verificação
externa (fiscalização) dos exercícios de 2002, 2003, 2004 e 2005 em sede de IVA e de IRC, e que a
Requerente impugnou judicialmente as liquidações adicionais de IVA (cfr. Factos provados constantes
das letras o) a t)).
VIII. Acresce que, a própria Recorrente confirma que não se encontra ainda estabilizado na ordem
jurídica o direito aos reembolsos de IVA peticionados na presente intimação, ao admitir no n.º 16 das
doutas alegações que «…-a legalidade das liquidações adicionais resultantes da inspecção efectuada
encontram-se actualmente a ser apurada em sede de Impugnação Judicial».
IX. E não se diga como faz a Recorrente que a Administração ultrapassou todos os prazos de um
“eventual direito à suspensão dos reembolsos” e o “direito ao reembolso “já deveria estar plenamente
consolidado na esfera jurídica da Recorrente (cfr. Conclusão H), porque tal reconhecimento não é
automático, nem se pode retirar do n.º 8 do artigo 22º do CIVA que exista qualquer possibilidade de
verificação de deferimento tácito de reembolsos de IVA.
X. Pelo contrário, veja-se a Jurisprudência do Acórdão do STA no Rec. 0303/07 de 12/07/2007,
citado pela douta sentença recorrida, que sustenta que «o facto de o n.º 8 do referido art. 22.º incluir
a expressão reembolsos são efectuados «quando devidos», não tem o mero alcance de expressar que
não devem ser efectuados reembolsos indevidos (…),mas sim o de acentuar que os reembolsos não
devem ser efectuados sem uma comprovação, no momento do reembolso, da verificação dos seus
pressupostos, o que é corroborado pelos n.ºs 10 e 11 do mesmo artigo, ao preverem que, para efeitos
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de reembolso, possam ser pedidos documentos e informações adicionais, sob pena de o reembolso de
considerar indevido».
XI. Por essa razão, a douta sentença fez uma correcta interpretação do artigo 22º n.º 8 do CIVA
tendo concluído que “o direito ao reembolso de IVA ainda se encontra em discussão, não sendo assim,
possível afirmar a sua inequívoca existência, nem esta ser a sede própria para proceder ao apuramento
da legitimidade do seu recebimento”.
XII. Donde, a sentença recorrida andou bem ao julgar improcedente o requerimento, pois ao não
estarem preenchidos os requisitos do artigo 147º do CPPT, fica inviabilizado o recurso à intimação para
um comportamento para a satisfação da pretensão da requerente que pretende o reembolso imediato
das quantias pedidas relativas aos períodos de imposto em causa nos presentes autos.
XIII. Por tudo o que ficou exposto, se deve manter a Sentença recorrida, por não padecer de nenhum dos vícios que lhe são assacados pela Recorrente Jurisdicional nem quaisquer outros.
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 19.01.2004, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de
Dezembro de 2003 (período 03/12) e requereu o reembolso de € 51.145,67, tendo remetido os documentos suporte (cfr. fls. 36 a 40 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais);
b) Em 12.03.2004, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de
Fevereiro de 2004 (período 04/02) e requereu o reembolso de € 36.763,73, tendo remetido os documentos suporte (cfr. fls. 41 a 48 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais);
c) Em 21.04.2004, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de Março
de 2004 (período 04/03) e requereu o reembolso de € 106.991,00, tendo remetido os documentos suporte
(cfr. fls. 49 a 60 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
d) Em 24.05.2004, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de Abril
de 2004 (período 04/04) e requereu o reembolso de € 20.427,37, tendo remetido os documentos suporte
(cfr. fls. 61 a 69 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
e) Em 16.06.2004, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de Maio
de 2004 (período 04/05) e requereu o reembolso de € 18.879,41, tendo remetido os documentos suporte
(cfr. fls. 70 a 75 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
f) Em 03.08.2004, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de Julho
de 2004 (período 04/07) e requereu o reembolso de € 19.274,28, tendo remetido os documentos suporte
(cfr. fls. 76 a 82 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
g) Em 20.10.2004, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de
Setembro de 2004 (período 04/09) e requereu o reembolso de € 60.699,93, tendo remetido os documentos suporte (cfr. fls. 83 a 88 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais);
h) Em 21.11.2004, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de
Outubro de 2004 (período 04/10) e requereu o reembolso de € 28.689,88, tendo remetido os documentos suporte (cfr. fls. 89 a 95 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos
legais);
i) Em 03.02.2005, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de
Dezembro de 2004 (período 04/12) e requereu o reembolso de € 10.894,65, tendo remetido os documentos suporte (cfr. fls. 96 a 104 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais);
j) Em 23.04.2005, a requerente apresentou a declaração periódica de IVA relativa ao mês de Março
de 2005 (período 05/03) e requereu o reembolso de € 14.146,52, tendo remetido os documentos suporte
(cfr. fls. 105 a 112 cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
k) Os pedidos de reembolso do IVA a que se reportam as alíneas a) a j) perfazem o montante global
de € 367.626,42, cujas transacções se encontram suportadas nos documentos juntos a fls. 113 a 814,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos;
l) A ora requerente foi notificada para prestação de garantias nos termos do n.º 7 do artigo 22.º
do CIVA, relativamente aos períodos de 03/12, 04/02, 04/03, 04/04, 04/05, 04/07, 04/09, 04/10, 04/12,
constando nas respectivas notificações como datas limite para a Administração fiscal proceder aos
reembolsos em causa, respectivamente, 30.04.2004, 12.04.2004, 13.05.2004, 23.06.2004, 16.07.2004,
02.09.2004, 19.11.2004, 21.12.2004, 07.03.2005 (cfr. docs. juntos a fls. 815 a 823, cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
m) Em 24.05.2004, a requerente prestou as garantias relativas aos períodos de 03/12 e de 04/02
(cfr. fls. 824 a 826, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
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n) Por ofício da Direcção de Serviços de Reembolsos do IVA foi a requerente informada do cancelamento das garantias a que se reporta a alínea m) (cfr. fls. 827, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais);
o) Em 23.09.04, por despacho do Chefe de Divisão dos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária foi ordenada a verificação externa aos exercícios de 2002, 2003, 2004 em sede de IVA e IRC
(cfr. fls. 19 a 24 do PA apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos
legais);
p) Por carta datada de 30.07.2004 dois Administradores da Requerente declararam autorizar o
acesso a todas as contas bancárias tituladas por aquela sociedade (cfr. fls. 919, cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
q) Em 22.04.2005, por despacho do Chefe de Divisão dos Serviços de Prevenção e Inspecção
Tributária foi ordenada a verificação externa ao exercício de 2004 em sede de IVA e IRC (cfr. fls. 33 e
34 do PA apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
r) Em 24.05.2005, por despacho do Chefe de Divisão dos Serviços de Prevenção e Inspecção
Tributária foi ordenada a verificação externa ao exercício de 2005 em sede de IVA e IRC (cfr. fls. 39 e
40 do PA apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
s) Em 13.12.2005, sobre a Informação “Face ao informado, sou de parecer que a suspensão
dos rb´s possa criar constrangimentos financeiros à actividade empresarial, mas perante o quadro
indiciador de fraude e evasão fiscal a situação de suspensão deverá ser mantida até à conclusão s/a
legitimidade do crédito por parte dos Serviços de Inspecção Tributária” recaiu o Despacho proferido
pelo Substituto Legal do Director Geral da DGI, nos seguintes termos: “Concordo” (cfr. fls. 8 do PA
apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
t) Em 16.09.2008 a Requerente impugnou judicialmente as liquidações de IVA relativas aos
exercícios de 2004 e 2005.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que indeferiu
à ora recorrente o pedido de intimação do DGI para que este procedesse ao imediato reembolso do
montante de € 367.626,40, relativo a reembolsos de IVA referentes aos exercícios de 2003, 2004 e 2005,
acrescidos dos competentes juros indemnizatórios.
Alega a recorrente que, tendo cumprido todos os requisitos legais de que depende o direito à dedução do IVA, se formou na sua esfera jurídica o respectivo direito à dedução do mesmo, não havendo
suporte legal que justifique o não reembolso imediato daquele.
Mas, caso pretendesse a AF averiguar o cumprimento da legalidade do exercício do direito de dedução por parte da ora recorrente, sempre teria que tomar uma decisão no prazo previsto para conceder
o reembolso ou, no máximo, no prazo previsto para a realização de qualquer inspecção.
Não o tendo feito, mostram-se, assim, preenchidos, em seu entender, todos os requisitos impostos
pelo artigo 147.º do CPPT para que a recorrente lançasse mão da presente intimação, contrariamente
ao decidido pela Mma. Juíza “a quo” que considerou que, não estando claramente definido o dever da
AF efectuar a prestação que a recorrente pretendia ver concretizada, a requerida intimação não poderia
ser deferida.
Vejamos. Veio a ora recorrente requerer, ao abrigo do artigo 147.º do CPPT, a intimação do DGI
para que este procedesse ao imediato reembolso do IVA referente aos exercícios de 2003, 2004 e 2005,
invocando, em síntese, ter direito ao mesmo, porquanto das declarações oportunamente entregues resulta
que o imposto liquidado foi inferior ao imposto por ela suportado nas aquisições a fornecedores, e a
omissão por parte da AF do dever dessa prestação jurídica causar lesão nesse seu direito legítimo.
Dispõe o n.º 1 do artigo 147.º do CPPT que, em caso de omissão por parte da administração
tributária do dever de qualquer prestação jurídica susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em
matéria tributária poderá o interessado requerer a sua intimação para o cumprimento desse dever junto
do tribunal tributário competente, sendo que o presente meio só é aplicável quando vistos os restantes
meios contenciosos previstos no CPPT ele for o meio mais adequado para assegurar a tutela plena,
eficaz e efectiva dos direitos e interesses em causa.
Como refere Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, volume I, a fls. 1083, a utilização deste procedimento, visando obter o cumprimento de um dever pela administração tributária,
supõe que esteja definida previamente a existência deste, uma vez que ao contrário do que sucede com
a acção administrativa especial para a condenação à prática do acto devido, não se inclui no processo
de intimação uma fase declarativa.
Tal definição da existência de um dever pode resultar directamente da lei quando se esteja em
face de direitos cuja existência não necessite de actos de aplicação ou decorra necessariamente de
determinada situação fáctica.
Na verdade, a primacial utilidade deste meio processual simplificado (integrado apenas por requerimento, resposta e decisão) é a de permitir assegurar de forma muito mais rápida a efectivação de
direitos cuja existência é evidente.
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Ora, para averiguar, no caso em apreço, da invocada existência do dever de prestação jurídica
pela AT, impunha-se, como o fez a Mma. Juíza “a quo” na decisão recorrida, atentar no regime legal
do IVA, mais concretamente no que concerne ao direito à dedução do imposto e, consequentemente,
ao direito ao reembolso do mesmo.
De harmonia com o disposto no artigo 22.º, n.º 1 do CIVA, o direito à dedução de IVA nasce no
momento em que o imposto dedutível se torna exigível, efectuando-se mediante subtracção ao montante global do imposto devido pelas operações tributáveis do sujeito passivo, durante um período de
declaração, do montante do imposto dedutível, exigível durante o mesmo período.
Se o sujeito passivo ficar, relativamente a um determinado período, numa situação de crédito
de imposto, ou seja, que o montante de imposto a deduzir exceda o montante devido pelas operações
tributáveis, tal excesso será deduzido nos períodos de imposto seguintes (n.º 4 do artigo 22.º do CIVA).
Todavia, se esse crédito persistir por mais de 12 meses por valor superior a € 250,50, o sujeito
passivo poderá solicitar o seu reembolso, nos termos do n.º 5 do citado artigo 22.º do CIVA, como o
poderá ainda fazer, independentemente daquele prazo, se o crédito exceder 25 vezes o salário mínimo
nacional mais elevado (n.º 6 do mesmo preceito legal).
Mas, como decorre do n.º 8 do artigo 22.º do CIVA, tais reembolsos são efectuados quando devidos,
isto é, após a confirmação de que, no período a que se refere o pedido de reembolso, a dedução total de
imposto a que haja lugar supera o montante devido pela totalidade das operações tributáveis.
Sendo que, no âmbito desta confirmação, a AT pode efectuar correcções às declarações dos contribuintes e exigir a estes documentos e informações adicionais (n.º 10 do mesmo artigo 22.º do CIVA).
É que, como se salienta no preâmbulo do Despacho Normativo n.º 342/93 do Ministro das Finanças, e sem prejuízo de se acolher o princípio da verdade da declaração, em que assenta a estrutura
instrumental do IVA, há que reconhecer que o crédito invocado pelos contribuintes materializado no
pedido de reembolso não pode ser um mero acto de inscrever um número, ou uma determinada quantia,
numa declaração, tratando-se, antes, de um direito que deve ser comprovado por parte de quem o invoca,
através de elementos que possam sustentar a verdade e exigibilidade desse mesmo direito.
A este respeito se pronunciou já também este STA no acórdão de 12/7/2007, proferido no recurso
n.º 303/07, dizendo que «…o facto de o n.º 8 do referido art. 22.º incluir a expressão reembolsos são
efectuados «quando devidos», não tem o mero alcance de expressar que não devem ser efectuados
reembolsos indevidos (o que seria absolutamente supérfluo, pois seria inimaginável interpretar o regime
de reembolsos como permitindo o pagamento de reembolsos que não fossem devidos), mas sim o de
acentuar que os reembolsos não devem ser efectuados sem uma comprovação, no momento do reembolso, da verificação dos seus pressupostos, o que é corroborado pelos n.ºs 10 e 11 do mesmo artigo,
ao preverem que, para efeitos de reembolso, possam ser pedidos documentos e informações adicionais,
sob pena de o reembolso de considerar indevido.
Aliás, nem seria compreensível outro regime, pois, reportando-se o pedido de reembolso à globalidade das relações tributárias relativas a um determinado período, o seu conteúdo definitivo está
forçosamente por definir, pelo que não se pode justificar, pelas razões de segurança jurídica subjacentes
ao regime da caducidade do direito de liquidação, que haja restrições ao apuramento e relevância dos
factos que importam para as definir.».
O eventual atraso no reembolso pedido causado pelo facto de a AT proceder à sua comprovação,
através de acções inspectivas, não prejudica os sujeitos passivos que, reconhecido o direito ao reembolso,
sempre poderão solicitar a liquidação de juros indemnizatórios, nos termos do artigo 43.º da LGT.
Tendo a recorrente, como resulta do probatório, sido alvo de várias acções inspectivas, nomeadamente aos exercícios em apreço, em virtude de os serviços de inspecção tributária terem apurado um
quadro de irregularidades indiciador de fraude e evasão fiscal, de que resultaram várias liquidações
adicionais de IVA relativas a esses períodos, e que a recorrente já impugnou judicialmente, é óbvio que
o direito ao pretendido reembolso de IVA se não mostra ainda firmado na ordem jurídica, não sendo,
assim, por isso possível afirmar a sua inequívoca existência, nem sendo o meio processual utilizado a
sede própria para proceder ao apuramento da legitimidade e/ou legalidade do seu recebimento.
Daí que, contrariamente à pretensão da recorrente, não esteja consolidado na sua esfera jurídica
o direito ao reembolso, porquanto o seu reconhecimento não é automático nem resulta de qualquer
normativo o deferimento tácito do pedido de reembolso.
Razão por que a requerida intimação sempre estaria condenada ao insucesso.
A decisão recorrida que, assim, entendeu, deve, por isso, ser confirmada.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 30 de Setembro de 2009. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Miranda
de Pacheco.
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Acórdão de 30 de Setembro de 2009.
Assunto:
Taxa de justiça inicial. Falta de pagamento. Indeferimento liminar da petição inicial.
Notificação para pagamento.
Sumário:
No caso de falta de pagamento da taxa de justiça inicial em processo de reclamação
de acto de órgão de execução fiscal e não havendo recusa da petição inicial pela
Secretaria, deve o juiz mandar notificar o autor para, no prazo de 10 dias, efectuar
o pagamento do montante da taxa de justiça em falta, acrescido de multa de igual
montante, sob cominação de recusa de recebimento da petição inicial.
Processo nº. 833-09/30.
Recorrente: Alexandrina Augusta Cardoso Duarte Couto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Alexandrina Augusta Cardoso Duarte Couto, melhor identificado nos autos, não se conformando
com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que, nos presentes autos de reclamação de
acto de órgão de execução fiscal, rejeitou liminarmente a petição inicial por falta de pagamento de parte
da taxa de justiça inicial, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) Na sentença proferida pelo Tribunal a quo foi decidido o indeferimento liminar da petição da
reclamação nos termos do disposto no artigo 276º e seguintes do CPPT por à mesma não ter sido junto o
comprovativo do pagamento da taxa de justiça, não obstante a Secretaria não ter recusado o recebimento
da petição de reclamação deduzida, e ter, em consequência, procedido à sua distribuição.
B) A petição inicial deve ser recusada pela Secretaria quando à mesma não é junto o documento
comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial,
C) O que determina a possibilidade do autor, nos termos do disposto no artigo 476º do CPC,
apresentar outra petição no prazo de 10 (dez) dias subsequentes à recusa de recebimento ou de distribuição da petição, considerando-se a acção proposta da data em que a primeira petição foi apresentada
em juízo.
D) Caso a Secretaria não tenha recusado o recebimento da petição, como resulta da lei, deve ser o
autor convidado para, no mesmo prazo de 10 (dez) dias, efectuar o pagamento em falta, eventualmente
acrescido de multa, somente devendo ser decidido o desentranhamento da petição uma vez passado
esse prazo sem que o pagamento tenha sido feito.
E) Isto porque, de outra maneira e somente por força de uma omissão da Secretaria, se inviabiliza
a possibilidade de a ora recorrente lançar mão do disposto no artigo 276º do CPC,
F) O que parece à ora recorrente não ser o espírito do legislador.
G) Razão pela qual uma vez ultrapassada a fase de recusa liminar da petição inicial pela Secretaria
por não ter sido junto o comprovativo do pagamento da taxa de justiça, fica precludida a possibilidade
de recusa da petição sem que tenha sido dada a possibilidade do autor - aqui ora recorrente e então
reclamante - efectuar o pagamento em falta no prazo de 10 (dez) dias.
H) Tendo o I. Tribunal a quo decidido pelo indeferimento liminar da petição inicial entende a ora
recorrente que o mesmo fez, salvo melhor opinião, errado julgamento de direito.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso.
Não foram colhidos os vistos legais, atenta a natureza urgente do presente processo.
Posto isto, cumpre decidir.
2 – A decisão decorrida, datada de 29/6/09, tem o teor que consta de fls. 253 e segs., que aqui se
dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
Decidiu-se ali, em suma, que “a falta de junção à Petição Inicial do pagamento prévio da taxa de
justiça inicial ou da concessão do benefício do apoio judiciário implicaria a recusa desta pela secretaria,
nos termos da alínea f) do art. 471 do C.P.C..
Não tendo a secretaria recusado o recebimento da petição em juízo, e atento a tudo o que foi
exposto, indefere-se liminarmente a Petição Inicial, nos termos do art. 234º-A n.º 1 do C.P.C. ex. vi do
art. 2º do C.P.P.T.”.
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É contra o assim decidido que reage a recorrente, nos termos que constam das conclusões da sua
motivação do recurso.
Vejamos se lhe assiste razão.
3 – Antes de mais, importa referir que o regime legal aqui aplicável é o previsto no Código das
Custas Judiciais e no Código de Processo Civil na redacção dos Decretos-lei nºs 324/03 de 27/12 e
303/07 de 24/8 (vide Lei n.º 64-A/08 de 31/12, após vários diferimentos da entrada em vigor do Decreto-lei n.º 34/08 de 26/2).
Posto isto, sob a epígrafe “Taxa de justiça inicial”, o artigo 23º do Código das Custas Judiciais, no
seu n.º 1, dispõe que “para promoção de acções e recursos …é devido o pagamento da taxa de justiça
inicial autoliquidada nos termos da tabela do anexo I.».
E o artigo 24º do mesmo Código das Custas Judiciais, sob a epígrafe “Pagamento prévio da taxa
de justiça inicial”, estabelece, no seu n.º 1, que “o documento comprovativo do pagamento da taxa de
justiça referida no artigo anterior é entregue ou remetido ao tribunal com a apresentação: a) Da petição
ou requerimento do autor, exequente ou requerente…”.
Por outro lado, o artigo 28º ainda do mesmo Código das Custas Judiciais, preceitua, sob a epígrafe
“Omissão do pagamento das taxas de justiça inicial e subsequente”, que “a omissão do pagamento
das taxas de justiça inicial e subsequente dá lugar à aplicação das cominações previstas na lei de processo”.
O Código de Processo Civil, no seu artigo 474º, na redacção aqui aplicável do predito Decreto-lei
n.º 303/07, sob a epígrafe “Recusa da petição pela secretaria”, dispõe, na sua alínea f), que “A secretaria
recusa o recebimento da petição inicial indicando por escrito o fundamento da rejeição quando… não
tenha sido junto o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial…”.
Por sua vez, sob a epígrafe “Benefício concedido ao autor”, diz o artigo 476º do Código de Processo Civil, que “o autor pode apresentar outra petição…, dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de
recebimento ou de distribuição da petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado,
considerando-se a acção proposta na data em que a primeira petição foi apresentada em juízo”.
E o artº 150º-A do mesmo diploma legal, na redacção de então, preceitua, no seu n.º 2, que, “sem
prejuízo das disposições relativas à petição inicial, a falta de junção do documento referido no número
anterior não implica a recusa da peça processual, devendo a parte proceder à sua junção nos 10 dias
subsequentes ao praticado acto processual, sob pena de aplicação das cominações previstas nos artigos 486.º-A, 512.º-B e 690.º-B”.
No acórdão desta Secção do STA de 9/4/08, in rec. n.º 90/08, escreveu-se, citando jurisprudência
dos tribunais superiores, que, “Em algumas decisões jurisprudenciais, que consideramos conformes com
o espírito do legislador, tem-se vindo a entender que, não recusando a secretaria a petição, não deve o
juiz decidir logo pelo desentranhamento desta, devendo dar-se a oportunidade ao autor de, no prazo de
10 dias, efectuar o pagamento em falta. Isto, porque, não recusando a secretaria o recebimento, como
a lei impõe, inviabiliza-se a possibilidade de o autor lançar mão do benefício estabelecido no art. 476º.
Ora, o autor não pode ser prejudicado por uma tal omissão da secretaria (art. 161º, n.º 6 do CPC)…
A não se entender assim, estaria criado um sistema em que, em idênticas circunstâncias, uns,
conforme a actuação/omissão da secretaria, teriam a oportunidade de praticar o acto, outros veriam
precludida essa faculdade e, como no caso dos autos, de forma irremediável…
Se a recusa, por falta de pagamento de taxa de justiça, de uma petição de uma “normal” acção
declarativa não impedirá que se apresente nova petição, já o mesmo não se pode dizer… no caso da
oposição à execução (leia-se reclamação de acto de órgão de execução fiscal), face ao decurso do
prazo estabelecido na lei. Assim, estaria criada uma situação excepcional – e crê-se que tal não estaria
no espírito do legislador – em que, o executado/opoente (leia-se reclamante), por falta (ou erro no
montante) do pagamento de taxa de justiça, veria, sem possibilidade de atempada correcção, arredada
a possibilidade de dar andamento à sua oposição à execução (leia-se reclamação).
Pelo que se deixou dito, ou equiparando, para efeitos do pagamento da taxa de justiça, o opoente
(leia-se reclamante) ao réu numa acção declarativa, sempre seria de dar oportunidade ao Opoente (leia-se Reclamante) para pagar o que faltava da taxa de justiça.
Por nós, entendemos que, passada a fase de recusa liminar da petição inicial pela Secretaria, fica
precludida a possibilidade de, fora dessa fase, haver recusa da mesma petição, desde logo, por ser
processualmente deseconómico e, decisivamente, por não haver lei que autorize, ou obrigue, o juiz a
mandar efectivar ulteriormente essa recusa não operada em tempo”.
4 – No caso em apreço e conforme o reconhece, a reclamante, ora recorrente, não liquidou e
pagou (ao que diz, por já ter pago noutro processo de execução, ao qual pretende que sejam juntos os
presentes autos) a taxa de justiça inicial.
Não obstante isso, a secretaria não recusou a petição inicial.
Sendo assim, não devia o Mmº Juiz “a quo” rejeitar liminarmente a petição inicial, não só por
que a falta de pagamento da taxa de justiça inicial não figura entre os fundamentos da referida rejeição
(cfr. artº 209º do CPPT), mas também por que e como vimos, nessa situação, tal decisão não devia

1423
ter sido proferida sem que, previamente tivesse sido dada ao reclamante a oportunidade de, no prazo
de 10 dias, efectuar o pagamento do montante da taxa de justiça em falta, acrescido de multa de igual
montante, sob cominação de recusa de recebimento da petição inicial.
Pelo que, o presente caso não é de rejeição liminar da petição inicial, devendo ser revogado a
decisão recorrida, já que assim o não entendeu.
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida, baixando os autos para notificação do ora recorrente a fim de depositar, no
prazo de 10 dias, a taxa de justiça em falta (devendo, na notificação, indicar-se o respectivo montante),
acrescido de multa de igual montante, sob cominação de recusa de recebimento da petição inicial, se
a tal nada mais obstar.
Sem custas.

Lisboa, 30 de Setembro de 2009. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão —
Isabel Marques da Silva.
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