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Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Falsidade do título executivo. Convolação.
Sumário:
I — A falsidade do título executivo, fundamento de oposição à execução fiscal vertido
na alínea c) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, é a que decorre da discrepância
entre o título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de cobrança
que nele se diz estarem-lhe subjacentes.
II — Como assim, a divergência entre a realidade e o acto tributário que subjaz aos
instrumentos de cobrança não constitui falsidade do título executivo, podendo
constituir um vício não deste, mas do acto de liquidação subjacente aos instrumentos de cobrança.
III — Não é possível a convolação da oposição à execução fiscal em impugnação judicial
se a petição é intempestiva.
IV — Tal convolação não deixaria de ser um acto inútil, o que é proibido por lei
(cf. artigo 137.º do CPC).
Processo n.º 667/09-30.
Recorrente: Metalúrgica Costa Nery, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Metalúrgica Costa Nery, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente a oposição que deduziu contra
a execução fiscal n.º 3085200301032666, instaurada para cobrança de dívida de IVA, relativo ao mês
de Dezembro de 2002, no valor de € 201.843,65, dela vem interpor o presente recurso, formulando as
seguintes conclusões:
A. No decurso da sua actividade industrial, foi a ora executada, citada no processo de execução
fiscal 3085200301032666, pela falta de pagamento do Imposto Sobre o Valor Acrescentado, respeitante
ao mês de Dezembro do ano de 2002.
B. O qual ascende ao montante de 201.843,65 €, (duzentos e um mil oitocentos e quarenta e três
euros e sessenta e cinco cêntimos)
C. Na verdade a quantia inscrita no título executivo no montante de 201.843,65 € (duzentos e um
mil oitocentos e quarenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos), está incorrecta,
D. Porquanto a executada no dia 07 de Fevereiro de 2003 enviou para a DGCI, a declaração periódica, modelo A, com o apuramento inicial do imposto no valor de 201.843,65 € (cfr. doc. n.º 1 que
aqui se junta e se dá por integralmente reproduzido).
E. Sucede porém, que em 09 de Abril e em virtude da falta de lançamento de duas facturas emitidas
a fornecedores, a ora executada, enviou nova declaração modelo C,
F. tendo apurado o valor de 39.863,15 € (trinta e nove mil oitocentos e sessenta e três euros e
quinze Cêntimos) a favor da executada (cfr. doc. n.º 2 que aqui se junta e se dá por integralmente
reproduzido).
G. Posteriormente à emissão da declaração periódica modelo C, tomou conhecimento, da existência
de uma avaria no sistema informático, que originou a duplicação de uma factura emitida.
H. Deste modo, teve a executada a necessidade de enviar nova declaração modelo C, datada de 11
de Julho de 2003, tendo, nessa altura obtido um apuramento de 60.515,00 € (sessenta mil quinhentos
e quinze euros) (cfr. doc. n.º 3 que aqui se junta e se dá por integralmente reproduzido).
I. Assim ao montante inicialmente apurado pela executada deveria ter sido efectuada a dedução
dos montantes a haver, ou seja, do montante de 39.863,15 € (trinta e nove mil oitocentos e sessenta e
três euros e quinze Cêntimos) e do montante de 60.515,00 € (sessenta mil quinhentos e quinze euros)
J. Certo é que apesar das declarações modelo C enviadas pela executada à Direcção-Geral dos
Impostos, esta nunca procedeu à rectificação do valor inicial,
K. Instaurando o processo de execução fiscal 3085200301032666 sobre o montante inicialmente
apurado de 201.843,65€, (duzentos e um mil oitocentos e quarenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos) verificando-se, assim, uma falsidade do título executivo, uma vez que a Certidão de Dívida encontra-se viciada no seu contexto, pois contempla uma dívida de valor superior à efectivamente existente.
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L. Como dispõe o Código Civil no n.º 2 do artigo 372º o documento autentico é falso, “quando
nele se atesta como tendo sido objecto da percepção da autoridade ou oficial público qualquer facto
que na realidade se não verificou, ou como tendo sido praticado pela entidade responsável qualquer
acto que na realidade o não foi” (Nesse sentido, vide pagina 491, anotações ao artigo 204º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário de Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, de 2000)
M. Pelo exposto, deverá ser inscrita a quantia real em dívida no montante de 101,465,50 € (cento
e um mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos)
N. Pelo que a certidão de dívida com o valor de 201,843,65 €, (duzentos e um mil oitocentos e
quarenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos) diferente da do montante efectivamente em dívida de
101.465,50 € (cento e um mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) se enquadra
na previsão da alínea c) do n.º 1 do artigo 204 do Código de Procedimento e de Processo Tributário de
“falsidade do título executivo, quando possa influir nos termos da execução”
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:
A)- Em 07/02/2003 a oponente enviou à administração tributária a declaração periódica Mod. A,
respeitante ao IVA do mês de Dezembro de 2002, nos termos da qual apurou o montante de € 201.843,65 a
entregar ao Estado, valor este resultante da diferença entre € 229.206,51, a favor do Estado, e € 27.362,86,
a favor do sujeito passivo (cfr. fls. 8 e 9);
B)- Em 09/04/2003 a oponente enviou à administração tributária uma declaração periódica de
substituição Mod. C, respeitante ao IVA do mês de Dezembro de 2002, nos termos da qual apurou o
montante de € 161.980,50 a entregar ao Estado, valor este resultante da diferença entre € 229.206,51,
a favor do Estado, e € 67.226,01 (corrigido), a favor do sujeito passivo (cfr. fls. 12 e 13);
C)- Na declaração Mod. C a que alude o parágrafo anterior, a ora oponente fez constar, no quadro
respeitante ao cálculo do imposto a entregar ou recuperar adicionalmente, o valor de € 39.863,45, a
título de imposto a recuperar, a utilizar no campo 81 (regularizações a favor do sujeito passivo) de uma
declaração periódica seguinte (cfr. fls. 12/verso);
D) Em 10/07/2003 a oponente enviou à administração tributária uma declaração periódica de
substituição Mod. C, respeitante ao IVA do mês de Dezembro de 2002, nos termos da qual apurou o
montante de € 101.465,50 a entregar ao Estado, valor este resultante da diferença entre € 168.691,51
(corrigido), a favor do Estado, e € 67.226,01, a favor do sujeito passivo (cfr. fls. 17 e 18);
E)- Na declaração Mod. C a que alude o parágrafo anterior, a ora oponente fez constar, no quadro
respeitante ao cálculo do imposto a entregar ou recuperar adicionalmente, o valor de € 60.515,00, a
título de imposto a recuperar, a utilizar no campo 81 (regularizações a favor do sujeito passivo) de uma
declaração periódica seguinte (cfr. fls. 17/verso);
F) Em 09/08/03, a Administração Fiscal emitiu a certidão de dívida n.º 2003/139384, nos termos
da qual se atesta que a oponente é devedora ao Estado de € 201.843,65, a título de IVA, do período de
Dezembro de 2002, desde 11/02/03 (cfr. fls. 82);
G) Tal certidão tem na sua origem o não pagamento do valor de € 201.843,65 apurado com base
da declaração periódica Mod. A, m.i no ponto A) supra (cfr. fls. 82);
H) Com base na certidão de dívida referida no parágrafo precedente, foi instaurado, em 16/09/03,
o processo de execução fiscal n.º 3085200301032666, ao qual a presente oposição se reporta (cfr.
fls. 81 dos autos)
I) Corre termos no Tribunal Judicial da Comarca de Torres Novas, sob o n.º 208/96, do 2º Juízo,
2ª Secção, uma Acção Especial de Recuperação de Empresa, em que é requerente a ora oponente (cfr.
fls. 22 dos autos);
J) No âmbito de tal acção foi homologada a medida de recuperação de gestão controlada proposta
(cfr. fls. 23 a 46 dos autos);
L) A oponente tem pendente um procedimento extrajudicial de conciliação com vista a regularizar
as suas dívidas para com o Ministério das Finanças (cfr. doc. 4 junto à p.i.).
3 – Como vimos supra, sustenta a recorrente que ocorre a falsidade do título executivo, enquadrável
no artº 204º, n.º 1, alínea c) do CPPT, como fundamento de oposição à execução fiscal.
No caso, já após ter sido lavrado o título executivo, com fundamento na certidão de dívida junta
a fls. 82, a recorrente procedeu a duas rectificações do valor a entregar, nos termos das quais apurou o
valor de € 101.465,50 e não o de € 201.843,65, que consta dos referidos título e certidão, sendo com
base nestas rectificações que a recorrente defende que o título executivo deixou de corresponder à
realidade.
“A falsidade do título executivo, que se refere nesta alínea c) como fundamento de oposição à
execução, é, segundo o entendimento que vem sendo feito pela jurisprudência do STA, apenas a que
resulta da desconformidade entre o título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de
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cobrança que nele se referem lhe estarem subjacentes, por serem esses os factos em relação aos quais
ele tem força probatória plena, por poderem ser apercebidos pela entidade emissora (arts. 371.º, n.º 1,
e 372.º, n.ºs 1 e 2, do Código Civil).
Estará, assim, fora do conceito de falsidade a eventual divergência entre o teor do título e factos
que não são objecto da percepção da entidade emitente.
A divergência entre o conteúdo do título e os referidos instrumentos que são a sua base fáctica, para
além dos casos em que a entidade emitente não relata fielmente os factos de que se apercebe, poderá
resultar também da falta de genuidade do título (falsidade material), designadamente por o título não
ter sido emitido por quem nele é indicado como emitente, ou por ter ocorrido alteração do conteúdo de
um título originariamente genuíno, por aditamento, supressão ou substituição do seu teor levada a cabo
por quem não é o seu emitente” (Jorge Sousa, in CPPT anotado, Vol. II, págs. 357 e 358).
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, os acórdãos desta Secção do STA de 15/1/03, in rec.
n.º 1.696/02; de 4/6/03, in rec. n.º 596/03 e de 22/11/06, in rec. n.º 825/05.
No caso dos autos, não se está perante nenhuma situação destes tipos, pelo que está afastada a
possibilidade de se considerar demonstrada a falsidade do título executivo.
A alegada divergência entre a realidade e o acto tributário que está subjacente aos instrumentos
de cobrança não constitui falsidade do título, podendo, a verificar-se, constituir vício não do título,
mas do acto de liquidação subjacente àqueles instrumentos, afectando a sua legalidade, por erro nos
pressupostos de facto.
Assim sendo, a apreciação desta divergência tem a ver com a legalidade da liquidação da dívida
exequenda, só podendo ser apreciada em oposição à execução fiscal no âmbito de aplicação das als. a)
e g) do n.º 1 do artº 204º do CPPT, nas situações em tal discussão é possível e não na referida alínea c).
De qualquer forma, no caso em apreço, não se está perante uma situação enquadrável em qualquer
das referidas alíneas.
Não o está na alínea a), uma vez que não se está na presença de uma situação de inexistência do
tributo nas leis em vigor à data dos factos a que se reporta a obrigação, nem de falta de autorização
para a respectiva cobrança.
Por outro lado, também não o está na alínea g), pois a lei assegura a possibilidade de impugnação
judicial do acto de liquidação de IVA e, mesmo em relação a factos supervenientes, admite a revisão
do acto tributário com fundamento em erro imputável aos serviços (cfr. artº 78º, n.º 1 da LGT), com
a subsequente possibilidade de impugnação contenciosa do acto que a aprecie (cfr. artºs 96 e 97º do
CPPT).
Por último e como bem anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto, “resta apenas salientar, na linha
do discurso da decisão recorrida, que tendo a recorrente lançado mão do mecanismo da compensação,
para a frente, de créditos apurados em resultado de uma substituição de autoliquidação, fazendo constar
das declarações de substituição apresentadas os créditos a seu favor, a utilizar em períodos seguintes,
a utilização dos mesmos pressupõe o valor do IVA inicialmente auto liquidado”.
Assim, tem de concluir-se que, para além de não ser invocado um fundamento de oposição à
execução fiscal enquadrável no artº 204º, n.º 1, alínea c) do CPPT, o agora alegado também não se
enquadra em qualquer outra das alíneas daquele número.
4 – Mas, face ao que acima ficou dito, será possível a convolação do presente processo de oposição
à execução fiscal em processo de impugnação judicial, aliás, de conhecimento oficioso?
Dispõe o artº 97º, n.º 3 da LGT que deverá ordenar-se “a correcção do processo quando o meio
usado não for o adequado segundo a lei”.
Por sua vez, estabelece o artº 98º, n.º 4 do CPPT que “em caso de erro na forma do processo, este
será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei”.
Por outro lado, 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 (vide, por todos, Acórdão de 21/6/00, in rec. n.º 24.605).
Todavia, no caso vertente, tal convolação não é possível, dada a extemporaneidade da petição, a
ser tida como impugnatória.
Na verdade, terminando o prazo de pagamento voluntário em 11/2/2003 – vide certidão de dívida
de fls. 82 - e sendo o prazo de 90 dias – artº 102º, n.º 1, alínea a) do CPPT -, contados a partir de tal
termo, a petição só foi apresentada em 16/12/03 (vide fls. 2).
Pelo que a convolação constituiria puro acto inútil, proibido por lei - artº 137º do CPC -, pois logo
a petição teria de ser liminarmente indeferida por extemporaneidade.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso, confirmando-se a sentença
recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria de 1/6.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — António
Calhau.
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Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Dívida de clube de futebol. Assunção de dívida. Federação
Portuguesa de Futebol. Legitimidade.
Sumário:
I — A assunção de dívida, que consiste no acto pelo qual um terceiro se vincula perante
o credor a efectuar a prestação devida por outrem (artigo 595.º do CC), pode também ocorrer no domínio das dívidas tributárias, conforme resulta expressamente
dos artigos 111.º, n.º 1 do CPT e 41.º, n.º 1 da LGT, e encontra-se contemplada
no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 124/96.
II — Assume voluntariamente a dívida a associação desportiva que, em auto de dação
em pagamento, intervém não só na qualidade de representante dos clubes seus
associados aderentes mas também em nome próprio, com a presença e intervenção
dos seus legais representantes, para garantia do remanescente da dívida.
III — Deste modo, tal associação que assim assumiu as dívidas tributárias dos clubes
seus associados, é parte legítima na execução instaurada para cobrança coerciva
dessas dívidas.
Processo n.º 786/09-30.
Recorrentes: Federação Portuguesa de Futebol.
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 – A Federação Portuguesa de Futebol recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Almada, de 22 de Abril de 2009, que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal n.º 2194199201023691 e apensos, instaurada no Serviço de Finanças do Montijo
com vista à cobrança coerciva da quantia de € 241.235,33, apresentando para tal as seguintes conclusões:
A) O ponto deste recurso é que a matéria fáctica assente não consente que se julgue a Oponente
parte legítima, que de facto o não o é, porque não actuou em nome próprio nos actos em causa neste
processo, nomeadamente no auto de dação em pagamento de fls….
B) Não há qualquer elemento fáctico ou documento (maxime uma procuração) que permita sustentar que a Oponente actuou em nome próprio do auto de dação em pagamento.
C) Na sentença recorrida invocam-se os arts. 22º n.º 2 da LGT e 512º e 513º do C.C. para demonstrar que, no âmbito tributário, também pode haver uma responsabilidade solidária. Vamos aceitar
tal pressuposto.
D) Só que, não sendo a Oponente devedora originária dos débitos tributários em causa, tal responsabilidade solidária só poderia recorrer (sic) ou directamente da lei – o que não acontece – ou de
qualquer manifestação da sua vontade, validamente expressa, no sentido da assunção dessa obrigação
– o que também não acontece.
E) É por isso que a sentença se refugia no despacho ministerial “supra” referido, o qual, porém,
apenas apresenta a perspectiva ou, quiçá, o desejo da Administração Fiscal, mas não pode “ipso
facto” vincular a Oponente.
F) E – no mais – não há qualquer facto assente ou documento donde decorra que a Oponente,
enquanto tal, se vinculou ao pagamento das responsabilidades em apreço.
G) A procuração referida na alínea G) dos factos assentes da sentença ora recorrida até expressamente admite que o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol interveio no auto de dação no
âmbito de procurações emitidas pelos clubes, “in casu” pelo CLUBE DESPORTIVO DO MONTIJO,
pelo que, “ipso facto”, aí não estaria a vincular a ora Oponente.
H) A sentença recorrida violou os princípios gerais da representação voluntária – “maxime”, o
art. 258º do C.C. –, uma vez que sustenta que a Recorrente actuou em nome próprio no auto de dação
em causa, sem invocar qualquer documento ou facto de onde isso se possa extrair.
I) Por outro lado, a sentença recorrida violou o disposto nos arts. 595º n.º 1 do C.C. e 7º n.º 1 do
D.L. n.º 124/96, que estabelecem o enquadramento legal da assunção de dívida em apreço por terceiros, quando tal art. 7º exige que tais terceiros prestem garantia pelo valor desse capital e formulem
requerimento nesse sentido, sendo manifesto que nenhum desses requisitos foi preenchido.
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J) Finalmente, não pode deixar de se colocar da inconstitucionalidade – e até da violação da
CEDH – do entendimento normativo dado aos arts. 22º n.º 2 e 41º n.º 1 da LGT, devidamente conjugados com o art. 7º n.º 1 do D.L. n.º 124/96 e com os arts. 512º, 513º e 595º do C.C., no sentido de que é
possível imputar uma responsabilidade tributária a quem não é devedor de um crédito tributário sem
que isso decorra directamente da lei ou de qualquer assunção de dívida por si subscrita.
K) Tal entendimento normativo violaria o direito de propriedade privada e o princípio constitucional da protecção da confiança.
L) A Oponente é parte ilegítima, o que a sentença recorrida erroneamente não considerou.
Termos em que o recurso merece provimento, com as legais consequências.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmo. Senhor Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se assume voluntariamente a dívida
exequenda a associação desportiva (FPF) que interveio em nome de um seu associado num auto de
aceitação de dação em pagamento.
Alega a recorrente que não há qualquer elemento fáctico ou documento (maxime uma procuração) que permita sustentar que a Federação Portuguesa de Futebol actuou em nome próprio do auto
de dação em pagamento.
E que a sentença recorrida violou os princípios gerais da representação voluntária – maxime, o
art. 258.º do C.c.-, uma vez que sustenta que a Recorrente actuou em nome próprio no auto de dação
em causa, sem invocar qualquer documento ou facto de onde isso se possa extrair.
Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Antes de mais cumpre salientar que a questão objecto do recurso foi já tratada em dois acórdãos
deste Supremo Tribunal Administrativo, que versaram casos em tudo idênticos ao dos presentes autos,
em que era oponente a Federação Portuguesa de Futebol e em que se analisou o auto de dação em
pagamento referido no probatório (pontos G e H).
Ora do referido auto de dação em pagamento (a fls. 34) consta que os termos da dação definida no
Despacho n.º 7/98 – XII de 4 de Março do Secretário de estado dos assuntos Fiscais passaram a fazer parte
do mesmo, facto que foi aceite pelo representante da ora recorrente Federação Portuguesa de Futebol.
Daí que, como se sublinha no Acórdão do Supremo tribunal administrativo de 19.03.2009, recurso
866/09 (e também no Acórdão 233/07, já citado na decisão recorrida) assumirá «voluntariamente a
dívida exequenda a associação desportiva que interveio em nome de um seu associado num auto de
aceitação de dação em pagamento (…) O facto de ter iniciado todo este procedimento na qualidade de
gestora de negócios dos clubes de futebol e de ter subscrito o aludido auto de dação na qualidade de
representante desses clubes não significa, nem é impeditivo, que a associação desportiva não pudesse
assumir, como o fez, na qualidade de terceiro, responsabilidades na garantia da dívida ou que o credor
não pudesse condicionar a aceitação da dação à assunção da dívida remanescente por parte daquela».
Mas a recorrente invoca ainda uma questão nova que é da inconstitucionalidade do entendimento
normativo dado aos arts. 22º n.º 2 e 41º n.º 1 da LGT, devidamente conjugados com o artº 7º n.º 1 do
D.L. n.º 124/96 e com os arts. 512º, 513º e 595º do Cod. Civil, por violação dos princípios constitucionais da confiança e da propriedade privada.
Também aqui não deverá proceder a sua argumentação.
Em primeiro lugar e quanto à violação do princípio da confiança, porque faz um apelo genérico
ao princípio, sem concretizar em que termos e porque razões ocorre tal violação.
Em segundo lugar, e quanto à violação do direito de propriedade privada, porque se entende que
o mesmo não é um direito absoluto.
Com efeito «o dever de pagar impostos é um dever geral fundamental dos cidadãos cuja consagração se extrai com nitidez do recorte dos artigos 12º n.º 1, 103º e 104º da CRP. E como dever
fundamental, ele constitui uma limitação estabelecida pela própria lei fundamental ao direito que entra
em confronto negativo com ele, qual seja o direito de propriedade. Aonde chegar o dever fundamental
de pagar os impostos que tenham sido criados nos termos da Constituição não existe o dever de salvaguarda do património amputado ao contribuinte» - cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
de 16.10.2002, processo 01123/02, in www.dgsi.pt,
Acresce que, como ensina o Prof. José Casalta Nabais (Estudos de Direito Fiscal, Por um Estado
de Direito Suportável, pag. 469), no que respeita aos direitos, liberdades e garantias, «toda a teoria
respeitante às restrições é inservível no que concerne aos impostos fiscais (isto é, impostos que tenham
por objectivo predominante a obtenção de receitas):é que, estes configuram-se como limites imanentes de tais direitos, mormente dos direitos que são a matriz e o pressuposto do próprio estado fiscal
– o direito de propriedade e a liberdade profissional ou empresarial lato sensu e não como restrições
desses mesmos direitos. O que significa que o teste material de tais impostos passa pelo princípio da
capacidade contributiva e não, designadamente, pelo princípio da proporcionalidade por que se regem
as restrições dos direitos, liberdades e garantias.
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De resto, sublinha ainda o referido professor, ob. Citada a fls. 469, que os impostos se configuram
como limites imanentes e não como restrições ao direito de propriedade, vem-no afirmando o Tribunal
Constitucional nomeadamente nos acórdãos 11/83, 141/85 e 236/86.
Termos em que, por improceder a respectiva argumentação, nomeadamente no que diz respeito
às invocadas inconstitucionalidades, somos de parecer que o presente recurso não merece provimento
devendo ser confirmado o julgado do tribunal recorrido
4 – Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público, veio a recorrente responder nos termos de fls. 432 a 436 dos autos, defendendo, com veemência, a improcedência da argumentação do
Ministério Público.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
5 – Questões a decidir
São três questões enunciadas e decididas na sentença recorrida (a fls. 361 a 373 dos autos) – Da
Prescrição, Da Ilegitimidade e Da Extinção das Dívidas – sendo que a recorrente limita o seu recurso,
pois que apenas a esta questão respeitam as conclusões que apresenta à questão da sua pretensa ilegitimidade para a execução, alegando também que caso assim não se entenda, não pode deixar de se
colocar (a questão) da inconstitucionalidade – e até da violação da CEDH –, por violação do direito
da propriedade privada e do princípio constitucional da protecção da confiança.
6 – Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) Correm termos no Serviço de Finanças do Montijo diversos processos de execução fiscal contra o “CLUBE DESPORTIVO DO MONTIJO”, para cobrança de diversas quantias no valor global
de € 701.404,61 euros, respeitantes a Imposto de Circulação dos anos de 1992 e 1993; IVA e juros
compensatórios dos anos de 1988, 1989, 1990, 1991, 1992; Imposto de Selo dos anos de 1993 e 1994;
e IRS dos anos de 1993, 1994 e 1995;
B) Na Assembleia Geral Extraordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, realizada
em 30.01.1997, todos os clubes de futebol associados presentes conferiram «plenos poderes à L.P.F.P.,
através do seu Presidente a/ou Comissão Executiva, para que esta, actuando na qualidade de gestora
de negócios dos clubes associados, viesse a requerer a sua adesão ao processo extraordinário de
regularização de dívidas ao Fisco e à Segurança Social previsto no Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de
Agosto, e propor a regularização da situação tributária através da dação em pagamento das verbas
futuras do Totobola a que os clubes têm direito»;
C) Nessa sequência, em 31.12.1997, a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol – actuando na
qualidade de gestores de negócios dos clubes de futebol das (então designadas) I Divisão, II Divisão
de Honra, 2.ª Divisão B e 3ª Divisão, em que se encontrava incluído o clube mencionado em 1) – requereram a adesão ao plano de regularização de dívidas fiscais previsto no DL n.º 124/96, de 10.08,
oferecendo em dação em pagamento as receitas futuras das apostas mútuas desportivas a que esses
clubes tinham direito, para a liquidação das dívidas fiscais existentes até 31.07.1996;
D) Tal requerimento provocou a instauração do procedimento previsto no DL n.º 124/96 com vista
à regularização das dívidas fiscais dos clubes de futebol existentes em 31/07/96;
E) No âmbito desse procedimento, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (com delegação
de competências do Ministro das Finanças, conforme Despacho n.º 460/96-XIII, publicado no D.R., II
Série, de 23/10/96), proferiu o Despacho n.º 7/98 – XIII, de 4/03/98, com o seguinte teor:
«Considerando que, em 31 de Janeiro de 1997, a Liga e a Federação aderiram, como gestores de
negócios dos clubes das 1º, 2º divisão de honra, 2º divisão B e 3º divisão, ao plano de regularização
de dívidas ao fisco constante do DL n.º 124/96, de 10 de Agosto;
Considerando que a Liga e a Federação oferecerem, em dação em pagamento, para liquidação
do valor das dívidas ao fisco existentes até 31 de Julho de 1996, as receitas futuras das apostas mútuas
desportivas a que os clubes tenham direito; Considerando que a dação em pagamento está prevista
no Código Civil e nos artigos 109º-A e 284º do Código de Processo Tributário, na redacção que lhe
foi dada pelo DL n.º 125/96, de 10 de Agosto; Considerando que nada obsta, no plano jurídico, à
aceitação de bens de montante relativamente indeterminado, como os supra-referidos, ou mesmo de
bens futuros, já que podem ser dados em pagamento todos os bens mobiliários ou imobiliários sem
excepção; Considerando que, por razões de uniformidade de tratamento, o prazo de arrecadação das
receitas oferecidas em dação em pagamento se deve aproximar do prazo máximo permitido no regime
prestacional previsto no DL n.º 124/96 (12,5 anos); Considerando que, por despacho de 28 de Outubro
de 1997, foi nomeada uma Comissão Técnica para avaliar as receitas das apostas mútuas desportivas
para um período de doze anos e meio; Considerando que, segundo o relatório da Comissão Técnica, a
árvore de cenários construídos permite identificar uma “banda de sensibilidade” em torno do valor de
tais receitas em que o valor mínimo será de 8,2 e o máximo de 13,1 milhões de contos; Considerando
que, segundo o relatório, o valor médio de tais receitas, para uma taxa provável de actualização de
3%, é de 10,902 milhões de contos;
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Considerando que o valor global das dívidas fiscais de todos os clubes, até 31 de Julho de 1996,
apurado nos respectivos processos de regularização e calculado nos termos do artigo 4º do D.L
n.º 124/96, de 10 de Agosto e do Código do IVA, é de 11.367.198 contos;
Considerando que os clubes aderentes, constantes da lista em anexo, devem ter, à data da certificação
das condições de adesão, a sua situação tributária, posterior a 31 de Julho de 1996, regularizada, de acordo
com a lei geral e com as orientações administrativas constantes do Despacho n.º 17/97, de 14 de Março;
Considerando que as dívidas dos clubes à Segurança Social têm vindo a ser pagas, no quadro
da lei, por mecanismos próprios;
Considerando que a Liga e a Federação se comprometem a respeitar cláusulas de salvaguarda
que neutralizem qualquer risco financeiro da dação em cumprimento,
DETERMINO:
1. A aceitação, como forma de extinção, das dívidas fiscais globais dos clubes existentes até 31
de Julho de 1996, no valor de 11 367 198 contos, da dação em pagamento das receitas das apostas
mútuas desportivas oferecidas pela Liga e Federação, durante o período que vai de 1 de Julho de 1998
a 31 de Dezembro de 2010, sem prejuízo da manutenção e consideração dos pagamentos por conta já
efectuados ou a efectuar até à data do início daquele período.
2. A aceitação do montante de 10 902 000 contos como valor de avaliação das receitas das apostas
mútuas desportivas oferecidas.
3. A aceitação em regime de pronto pagamento ou em 150 prestações mensais do pagamento da
dívida remanescente, no valor de 465.198 contos.
4. A nomeação de uma Comissão de acompanhamento, constituída por um representante da
Inspecção-Geral de Finanças, um representante da Direcção dos Serviços de Justiça Tributária da
DGCI e um representante dos Serviços de Inspecção Tributária da DGCI, para análise da situação
tributária dos clubes ao longo do período referido no ponto 1.
5. À Comissão de acompanhamento compete, nomeadamente:
a) Certificar que os clubes constantes da lista anexa satisfazem, em 1 de Junho de 1998, as condições de adesão previstas no D.L. n.º 124/96, de 10 de Agosto;
b) Verificar o cumprimento pontual das entregas dos valores das apostas mútuas a efectuar pela
Liga, e pela federação;
c) Propor os mecanismos de inspecção necessários para garantir o cumprimento integral do
presente despacho;
d) Certificar, sempre que necessário, que os clubes em anexo mantém, ao longo do período referido
no ponto 1., a sua situação tributária regularizada, nos termos do n.º 5 do artigo 6º da Lei n.º 103/97,
de 13 de Setembro, cumprindo as suas obrigações tributárias principais e acessórias.
6. A Comissão avaliará, no segundo semestre de 2004 e de 2010, o cumprimento do presente
despacho e quantificará as importâncias recebidas.
7. No caso de metade do valor arrecadado ser insuficiente para o pagamento de metade da dívida global ao fisco apurada no segundo semestre de 2004 e de 2010, a Liga e a Federação deverão
proceder ao pagamento da diferença até ao valor dessas metades.
8. No caso do montante apurado no segundo semestre de 2004 ser superior à metade da dívida
global ao fisco apurada, devem os serviços proceder ao reescalonamento da dívida remanescente ou
ao encurtamento dos prazos de entrega da dação em pagamento»;
F) Em 23/03/98, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (no uso daquela delegada competência) proferiu o Despacho n.º 9/98-XIII, com o seguinte teor:
«Considerando que, através do Despacho n.º 7/98-XIII, de 4 de Março, o Governo aceitou, como
forma de extinção das dívidas fiscais globais dos clubes existentes até 31 de Julho de 1996, no valor de
11.367.198 contos, a dação em pagamento das receitas das apostas mútuas desportivas oferecidas pela
Liga e pela Federação, na qualidade de gestores de negócios, durante o período que vai de 1 de Julho de
1998 a 31 de Dezembro de 2010, sem prejuízo da manutenção e consideração dos pagamentos por conta
já efectuados ou a efectuar até à data do início daquele período; Considerando que o remanescente da
dívida, tendo em conta o valor por que foi aceite o montante global das receitas, orçado em 465.198 contos,
deverá ser liquidado em regime de pronto pagamento ou em 150 prestações mensais; Considerando que é
necessário que os clubes aderentes tenham, em 1 de Junho de 1998, a sua situação tributária, posterior a
31 de Julho de 1996, regularizada, de acordo com a lei geral e com as orientações administrativas constantes do Despacho n.º 17/97, de 14 de Março; Considerando que é necessário garantir o cumprimento
das cláusulas de salvaguarda que neutralizem eventuais riscos financeiros da dação em pagamento,
DETERMINO O SEGUINTE:
1. A Comissão de Acompanhamento criada pelo Despacho n.º 7/98-XIII, de 4 de Março, integra
os seguintes membros: (…);
2. A Comissão deverá:
a) Actualizar a lista dos clubes de que a Liga e a Federação assumiram a gestão de negócios,
conformando-se com o interesse e a vontade, real ou presumível, daqueles, e certificar se os mesmos
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clubes satisfazem, em 1 de Junho de 1998, as condições de adesão previstas no DL n.º 124/96, de 10
de Agosto, procedendo à actualização da Lista anexa ao Despacho n.º 7/98-XIII, de 4 de Março;
b) Contabilizar os pagamentos por conta efectuados até 1 de Julho de 1998, abatendo-se ao
montante global da dívida;
c) Excluir dos montantes da avaliação efectuada as receitas dos clubes que, em 1 de Junho de
1998, eventualmente não satisfaçam as condições de adesão ou não tenham aprovado a gestão de
negócios, bem como abater as eventuais dívidas destes clubes ao montante global da dívida;
d) Rever o remanescente da dívida, tendo em conta as diferenças entre o montante global da dívida
e o montante da avaliação das receitas apuradas nos termos da alínea anterior;
e) Solicitar mensalmente à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a indicação do montante das
receitas das apostas mútuas desportivas a que os clubes têm direito;
f) Verificar o cumprimento pontual das entregas dos valores das apostas mútuas a efectuar pela
Liga e pela Federação;
g) Propor os mecanismos de inspecção necessários para garantir o cumprimento integral do
Despacho n.º 7/98-XIII, de 4 de Março;
h) Certificar, sempre que necessário, que os clubes que aderiram a este plano mantêm, ao longo
do período de doze anos e meio, a sua situação tributária regularizada, nos termos do n.º 5 do art.º 6.º
da Lei n.º 103/97, de 13 de Setembro, cumprindo as suas obrigações tributárias principais e acessórias;
i) Avaliar, no segundo semestre de 2004 e de 2010, o cumprimento do Despacho n.º 7/98-XIII, de
4 de Março, e quantificar as importâncias recebidas, devendo:
1. No caso de metade do valor arrecadado ser insuficiente para o pagamento de metade da dívida
global ao fisco apurada no segundo semestre de 2004 e de 2010, notificar a Liga e a Federação para
procederem ao pagamento da diferença até ao valor dessas metades.
2. No caso do montante apurado no segundo semestre de 2004 ser superior à metade da dívida
global ao fisco apurada, informar os serviços para procederem ao reescalonamento da dívida remanescente ou ao encurtamento dos prazos de entrega da dação em pagamento.
j) Elaborar mensalmente um relatório sobre os resultados da sua actividade e apresentá-lo ao
Director-Geral dos Impostos para que este tome as medidas que entender por conveniente;
l) Levar a cabo todas as medidas que lhe sejam cometidas por despacho do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais ou do Director-Geral dos Impostos.»;
G) Nessa sequência, foi celebrado em 25.02.1999 o Auto de Aceitação de Dação em Pagamento,
que se encontra documentado a fls. 33 e 34 e cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, no
qual intervieram o Subdirector-Geral da área da Justiça Tributária (com poderes para o acto conferidos
pelo despacho de 09/09/98), dois representantes legais da Liga e um representante legal da Federação,
ambas com procurações emitidas pelos clubes;
H) Nesse Auto consta que: «Pelos representantes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e
da Federação Portuguesa de Futebol foi dito que pela sua adesão ao Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de
Agosto, com vista à regularização das dívidas fiscais dos clubes de futebol que constam da lista anexa,
e com conhecimento e o consentimento pleno dos mesmos, dão como dação em pagamento as verbas do
Totobola, pelo prazo máximo de doze anos e meio, a contar de 1 de Julho de mil novecentos e noventa
e oito até 31 de Dezembro de dois mil e dez, no montante máximo de dez milhões novecentos e dois mil
contos. A dação definida no despacho n.º 7/98-XIII, de 4 de Março, de Sua Excelência o Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais, que passa a fazer parte integrante do presente auto, destina-se a pagar
as dívidas fiscais nele quantificadas dos clubes de futebol constantes da lista anexa, até ao montante
atrás indicado.»;
I) Em 17/12/2004 a Comissão de Acompanhamento das Dívidas Fiscais dos Clubes de Futebol
procedeu à notificação da FPF e da LPFP para, no prazo de 15 dias, e na qualidade de representantes
dos clubes de futebol constantes da lista anexa ao auto de aceitação da dação em pagamento, efectuarem o pagamento de tal quantia (€ 19.957.145 euros);
J) Tal quantia não foi paga;
L) Em 27.04.2005 foi instaurada no Serviço de Finanças de Lisboa-2, contra a Federação Portuguesa de Futebol, uma execução fiscal para cobrança coerciva da quantia de € 241.235,33 euros,
referente à parte da quantia em dívida imputada ao “CLUBE DESPORTIVO DO MONTIJO”;
M) A oponente foi citada para os termos da execução fiscal em 23.02.2005 (cfr. certidão de
fls. 128);
N) A presente oposição foi apresentada em 28.03.2005.
7– Apreciando
7.1 Da legitimidade da executada e da pretensa inconstitucionalidade do “entendimento normativo”
dado aos artigos 22.º, n.º 2 e 41.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária
Dada a total identidade dos factos fixados no probatório, das questões jurídicas suscitadas e até das
conclusões das alegações de recurso apresentadas pela recorrente nestes autos e nos autos de recurso
n.º 785/09, nos quais foi proferido o recente Acórdão deste Tribunal do passado dia 18 de Novembro, de
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que foi Relator o Senhor Conselheiro ora segundo Adjunto, remete-se para o que aí se decidiu quanto às
questões sob epígrafe, por manifesta identidade de razões e porque se adere à fundamentação aí explicitada, que constitui, aliás, jurisprudência pacífica deste Tribunal. As diferenças que se verificam entre os
dois casos, porque respeitam tão só ao montante da dívida exequenda e ao Clube de Futebol originário
devedor, não põem em causa o inteiro paralelismo de situações, a justificar solução em tudo idêntica,
em prol da interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º, n.º 3 do Código Civil).
Aí se escreveu:
«Nas suas alegações, circunscreve a recorrente a sua discordância relativamente à decisão recorrida
à parte em que esta a considerou parte legítima para a execução.
Questão idêntica à dos presentes autos – responsabilidade da recorrente pelo pagamento das obrigações tributárias dos clubes de futebol – já foi abordada noutros acórdãos desta Secção (v. acórdãos
de 19/3/2009 e de 12/11/2009, proferidos nos recursos n.ºs 866/08 e 770/09, respectivamente) que
acompanhamos de perto por não haver razão para nos afastarmos da solução aí encontrada.
Alega a recorrente que a matéria fáctica assente não consente que se julgue a mesma parte legítima
porquanto não actuou em nome próprio nos actos em causa neste processo, nomeadamente no auto de
dação em pagamento referido nas alíneas G) e H) do probatório.
Vejamos. Como se refere na sentença recorrida, não há dúvida que, para além dos sujeitos passivos
originários, a responsabilidade tributária pode abranger também solidária ou subsidiariamente outras
pessoas (artigo 22.º, n.º 2 da LGT).
A solidariedade de devedores só existe quando resulte da lei ou da vontade das partes (artigo 513.º
do CC).
Por outro lado, a assunção de dívida consiste no acto pelo qual um terceiro se vincula perante o
credor a efectuar a prestação devida por outrem (artigo 595.º do CC) e pode ocorrer no domínio das
dívidas tributárias, conforme resulta expressamente dos artigos 111.º, n.º 1 do CPT e 41.º, n.º 1 da LGT.
A possibilidade de assunção de dívida por um terceiro encontra-se, de resto, contemplada no
DL 124/96, cujo artigo 7.º determinava que poderiam beneficiar do regime previsto nesse diploma os
terceiros que assumissem a dívida.
Ora, da matéria de facto dada como provada, resulta que a recorrente, ao contrário do que alega,
assumiu, na verdade, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações tributárias aqui em causa,
em solidariedade com o devedor originário, ao ratificar a gestão de negócios e aceitar como forma de
extinção das dívidas fiscais a dação em pagamento das receitas das apostas desportivas durante o período compreendido entre 1/7/1998 e 31/12/2010 e ao assumir, juntamente com a LPFP, o pagamento
da diferença no caso de metade do valor arrecadado ser insuficiente para o pagamento de metade da
dívida global ao fisco apurada no segundo semestre de 2004 e de 2010.
Como se reconheceu já no acórdão deste STA de 23/5/2007, no recurso n.º 233/07, «E que as
dívidas em causa foram voluntariamente assumidas não restam dúvidas face ao teor do auto de dação
posteriormente lavrado, onde a recorrente se obrigou directamente para com o credor, assumindo a
obrigação de pagar o remanescente da dívida global que fosse devida pelos clubes ao Fisco no segundo
semestre de 2004 e 2010. Em tal auto a recorrente interveio não só na qualidade de representante dos
clubes aderentes mas também, sem dúvida, em nome próprio, dada a presença e intervenção dos seus
legais representantes.
O facto de ter iniciado todo este procedimento na qualidade de gestora de negócios dos clubes
de futebol e de ter subscrito o aludido auto de dação na qualidade de representante desses clubes não
significa, nem é impeditivo, que a recorrente não pudesse assumir, como o fez, na qualidade de terceiro, responsabilidades na garantia da dívida ou que o credor não pudesse condicionar a aceitação
da dação à assunção da dívida remanescente por parte da recorrente».
Aliás, a assunção dessa responsabilidade por parte da recorrente foi uma das exigências da entidade credora que a impôs como condição para a aceitação do pedido de regularização das dívidas
fiscais dos clubes de futebol ao abrigo do regime previsto no DL 124/96 e da dação em pagamento
proposta, tendo em vista prevenir a eventual falta de pagamento integral das dívidas por insuficiência
dos créditos cedidos, que, de resto, se veria a confirmar (v. n.º 7 do despacho do SEAF n.º 7/98-XIII,
de 4/3/98, referido na alínea E) do probatório).
Por último, a apreciação da questão da inconstitucionalidade do entendimento normativo dado aos
artigos 22.º, n.º 2 e 41.º, n.º 1 da LGT, devidamente conjugados com o artigo 7.º, n.º 1 do DL 124/96 e
com os artigos 512.º, 513.º e 595.º do CC, no sentido de que é possível imputar uma responsabilidade
tributária a quem não é devedor de um débito tributário sem que isso decorra directamente da lei ou
de qualquer assunção de dívida por si subscrita, mostra-se claramente prejudicada pelo entendimento
sustentado de que a recorrente assumiu legalmente a dívida de terceiro (…).
Deste modo, improcedem na íntegra as alegações de recurso.
Razão por que a decisão recorrida que considerou a recorrente parte legítima na execução e
determinou a prossecução da mesma contra aquela deve, por isso, ser confirmada» (fim de citação).
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No caso dos autos, como no decidido no Acórdão transcrito, improcedem as alegações da recorrente tendentes a demonstrar a ilegitimidade da executada, confirmando-se o julgado recorrido quanto
à sua legitimidade.
E também pelos motivos expostos naquele Acórdão, que igualmente valem para o caso dos autos,
considera-se prejudicado o conhecimento da questão da alegada inconstitucionalidade.
O recurso não merece, pois, provimento.
- Decisão –
8 - 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.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Anulação da venda. Direito de retenção. Arrendamento.
Sumário:
I — Para efeito do disposto na alínea a), n.º 1 do artigo 257.º do CPPT, o conceito de
ónus reais abrange os direitos reais de gozo, de garantia e o arrendamento, sendo
que os ónus e limitações relevantes são apenas os que não caducam com a venda
em execução.
II — O direito de retenção, enquanto direito real de garantia que resulta directamente
da lei sem necessidade de declaração judicial nesse sentido, caduca com a venda
em execução — primeira parte do n.º 2 do artigo 824.º do Código Civil.
III — O contrato de arrendamento celebrado posteriormente à penhora do imóvel em
processo de execução fiscal é inoponível em relação a essa execução — artigo 819.º
do Código Civil.
Processo n.º 802/09-30.
Recorrente: Banco Comercial Português, 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 – BANCO COMERCIAL PORTUGUES, SA, não se conformando com a sentença do Tribunal
Tributário de Lisboa que indeferiu o pedido de anulação da venda realizada no processo de execução
fiscal n.º 3905200201037900, instaurado pelo Serviço de Finanças de Torres Vedras, dela vem interpor
recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. O presente recurso vem interposto da douta sentença, proferida em 11 de Março de 2009, nos
autos acima identificados, no âmbito de um incidente de anulação da venda efectuada no processo de
execução fiscal n.º 3905200201037900, instaurado pelo 2º Serviço de Finanças de Torres Vedras contra
o executado L…;
2. O aqui Recorrente é credor do executado L…, tendo instaurado contra o mesmo um processo
de execução que se encontra pendente, sob o número 1568/04.8TVPRT, pela 3ª Secção do 1º Juízo de
Execução do Porto, no qual foi penhorado o prédio urbano sito na freguesia de São Mamede da Ventosa, do concelho de Torres Vedras, descrito na Conservatória do Registo Predial daquele concelho sob
o n.º 139 e inscrito na respectiva matriz urbana daquela freguesia sob o artigo 2653, prédio este que
acabou por ser vendido no sobredito processo de execução fiscal n.º 3905200201037900;
3. O Recorrente — por via da inscrição definitiva daquela penhora prévia, efectuada no processo
de execução pendente pelo 1º Juízo de Execução do Porto — foi notificado para reclamar o respectivo
crédito no sobredito processo de execução fiscal, o que fez em 3 de Novembro de 2006, tendo ali reclamado um crédito de € 145.847,65;
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4. A venda do supra identificado prédio, no processo de execução fiscal, veio a ocorrer em 28 de
Março de 2007, tendo o ora Recorrente ali apresentado uma proposta de € 150.000,00, que, até por falta
de outras propostas, foi aceite, tendo aquele procedido, na mesma data, ao depósito da totalidade do
preço oferecido e ao pagamento do Imposto de Selo, tendo-lhe sido reconhecida a situação de isenção
de pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis;
5. Em 25 de Setembro de 2007, o Recorrente foi notificado pelo TAF de Loures (Lisboa 2), da
admissão de várias reclamações de créditos, no âmbito do processo de verificação e graduação de
créditos n.º 330/07.OBELRS, entre as quais a de Joaquim Henriques César, no valor de € 160.000,00,
apresentada nos autos de execução fiscal, em 7 de Dezembro de 2006, na qual aquele invocava um
direito de retenção, pelo valor de € 160.000,00, sobre o prédio vendido, e a existência, também, de um
alegado e pretenso contrato de arrendamento, a favor de Fernando Pires Augusto, igualmente, incidente
sobre aquele mesmo prédio;
6. A existência daquele crédito, do alegado direito de retenção no valor de € 160.000,00 e do
alegado contrato de arrendamento sobre o prédio vendido, eram absolutamente novos e surpreendentes
para o aqui Recorrente, e modificavam e modificaram, por completo, os factos e os pressupostos em
que assentara a decisão daquele de apresentação da proposta de compra e de aquisição, em 28 de Março
de 2007, do prédio em venda na execução fiscal, tendo manifesta e inequívoca influência na venda;
7. Com efeito, a ter sido conhecido, previamente, pelo aqui Recorrente, o alegado direito de retenção
invocado por Joaquim Henrique César e o alegado arrendamento do prédio em venda na execução fiscal,
não teria aquele apresentado qualquer proposta de compra do prédio, até porque aqueles alegados direito
de retenção e contrato de arrendamento influenciavam e influenciam, de forma inequívoca e negativa, o
valor do prédio vendido, desvalorizando o valor do prédio e traduzindo-se, sobretudo, o arrendamento,
numa forte limitação dos direitos do proprietário quanto à posse, uso, fruição e afectação do prédio;
8. Aquando da publicação dos anúncios/editais para venda do prédio penhorado (em 9 e em 16
de Fevereiro de 2007), o 2º Serviço de Finanças de Torres Vedras, responsável pela venda, sabia, já,
desde 7 de Dezembro de 2006, que haviam ali sido apresentadas várias reclamações de créditos, e,
especificamente, a de Joaquim Henrique César, na qual aquele invocava um direito de retenção, pelo
valor de € 160.000,00, sobre o prédio penhorado na execução fiscal, bem como sabia, também, que
aquele alegava ter arrendado a Fernando Pires Augusto o prédio penhorado e em venda na execução
fiscal ali pendente;
9. Ora, porque aquelas informações eram, absolutamente, relevantes e foram, completamente,
omitidas nos anúncios e editais publicados a publicitar a venda, entende o aqui Recorrente, que
aqueles anúncios e editais e a própria venda estão feridos de nulidade, conforme decorre do disposto
nos artigos 201º, 890º, 908º e 909º, todos do C.P.Civil e artigos 249º e 257º do CPPT, a qual deverá
ser conhecida e declarada, anulando-se em consequência a venda efectuada no sobredito processo de
execução fiscal;
10. E foi precisamente aquilo que o aqui Recorrente pediu, com base nos factos acima referidos,
que vieram ao respectivo conhecimento posteriormente à venda, tendo requerido a anulação da venda
efectuada na sobredita execução fiscal;
11. No entanto, na douta sentença recorrida, a Mma. a quo entendeu julgar totalmente improcedente
o incidente de anulação da venda e todos os demais pedidos formulados pelo Recorrente, defendendo,
ali, o entendimento de que é bastante para a perfeição dos anúncios editais a identificação sumária dos
bens a vender;
12. O entendimento sustentado pelo aqui Recorrente, e que se crê dominante, vai, no entanto, no
sentido de que deverão constar dos anúncios e editais a publicitar a venda, a menção a todos os “litígios”
e circunstâncias relevantes que possam afectar a venda, devendo ali constar todos os elementos que
possam influenciar o valor do bem a vender — o que não aconteceu no caso em apreço;
13. Tendo, por isso, o ora Recorrente, sem que disso tivesse o menor conhecimento, e sem que
tivesse sido, minimamente, publicitado pelo Serviço de Finanças responsável pela venda, adquirido
um prédio, no processo de execução fiscal, sobre o qual incide, alegadamente, um direito de retenção
pelo montante de € 160.000,00, e que, ainda para mais, se encontra, também, alegadamente, arrendado;
14. As informações relevantes para a formação da vontade do ali comprador — e ora Recorrente — que não era possível obter através do exame do próprio bem penhorado e da respectiva certidão predial, ou seja, o alegado direito de retenção e o alegado arrendamento do prédio em venda, não
constaram, pois, dos anúncios/editais publicados, pelo 2º Serviço de Finanças de Torres Vedras, para
publicitar a venda do prédio em causa — o que constitui, com o devido respeito, um circunstancialismo
bastante para anular a venda;
15. Acresce que, no respectivo pedido de anulação da venda, o ora Recorrente invocou, ainda, e
invoca aqui, as expectativas criadas por via do anúncio publicado e por via da aquisição por ele operada
do prédio em causa, pois que o Recorrente, quando apresentou uma proposta de aquisição e adquiriu
aquele prédio por € 150.000,00, tinha a expectativa de que, uma vez pagas as custas da execução e o
credor hipotecário, beneficiaria de uma parte do valor remanescente, o que sai, agora, completamente
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subvertido e frustrado, atentos os demais créditos reclamados, e, sobretudo, o alegado direito de retenção
e a existência do alegado arrendamento incidente sobre o prédio adquirido pelo Recorrente;
16. As expectativas do adquirente — e aqui Recorrente — quanto à graduação de créditos na
execução fiscal são perfeitamente relevantes e merecedoras de tutela legal, pois que o Recorrente, tendo
em consideração as informações publicitadas e todo o demais conhecimento que tinha, apresentou uma
proposta de aquisição e adquiriu o prédio em venda, por um montante que, de acordo com os preceitos
legais atinentes à graduação de créditos e à precedência legal estabelecida na lei, lhe permitiria receber
de retorno uma parte significativa do valor que desembolsara para adquirir aquele prédio, tendo, assim,
uma expectativa legítima que motivou tivesse apresentado uma proposta de aquisição e que adquirisse
o prédio em venda, expectativa aquela que sai, assim, completamente, frustrada pelas informações e
ocorrências posteriores acima relatadas;
17. A douta argumentação expendida na sentença recorrida pondo em causa o crédito reclamado
por Joaquim Henrique César e o direito de retenção por ele invocado no montante de € 160.000,00, e,
bem assim, o alegado e pretenso arrendamento, a favor de Fernando Pires Augusto, do prédio vendido
ao Recorrente na execução fiscal, só poderá ter-se como assente/segura quando proferida, e transitada
em julgado, a sentença de verificação e de graduação de créditos, e caso ali se perfilhe igual entendimento;
18. Nesta altura, o que é facto é que o Recorrente se vê surpreendido e confrontado com uma
reclamação de créditos por parte de Joaquim Henrique César, com a alegação, por este, de um direito
de retenção no montante de € 160.000,00, e com um alegado arrendamento, a favor de Fernando Pires
Augusto, do prédio vendido na execução fiscal e quando o Recorrente apresentou a proposta de aquisição
e adquiriu aquele prédio julgava que o mesmo estava completamente livre e desocupado, e, portanto,
apto a ser alienado, ocupado, ou rentabilizado;
19. Tendo em conta tudo o que precede, e o mais que doutamente será suprido, entende, pois, o
aqui Recorrente que os anúncios editais a publicitar a venda e a própria venda efectuada na execução
fiscal estão feridos de nulidade, que deverá ser conhecida e declarada, anulando-se em consequência
a venda efectuada no sobredito processo de execução fiscal;
20. A douta decisão violou, por erro de interpretação e de aplicação, nomeadamente, o disposto
nos artigos 201º, 890º, 908º e 909º, todos do C.P.Civil e os artigos 249º e 257º do CPPT.
2 – A recorrida Fazenda Publica, não contra-alegou.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de pedido de anulação de venda em
processo de execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
1. A venda em execução transfere para o adquirente os direitos do executado sobre a coisa vendida;
os bens são transmitidos livres dos direitos de garantia que os onerarem, apenas subsistindo os que
tenham sido registados antes do registo da penhora, arresto ou garantia e os que, não estando sujeitos
a registo, tenham sido constituídos antes da penhora, arresto ou garantia (art.824º nº2 C Civil)
Os direitos de terceiro que caducarem transferem-se para o produto da venda dos respectivos
bens, sem prejuízo dos direitos do exequente ou dos credores que tenham preferência sobre o titular
do direito caduco (art.824º nº3 C Civil)
Por outro lado, sem prejuízo das regras do registo, são ineficazes em relação ao exequente os actos
de disposição, oneração ou arrendamento dos bens penhorados (art.819º C Civil)
Assim sendo:
a) os ónus e limitações do bem transmitido, que constituem fundamento da anulação da venda,
só se impõem ao adquirente se se tiverem constituído antes do registo da penhora ou do arresto, nos
casos dos bens registáveis, ou antes de a penhora ou arresto se concretizarem, se se tratar de bens não
sujeitos a registo.
b) no caso de os ónus e limitações não serem oponíveis à execução caducam com a venda, à
semelhança do que sucede com os direitos reais indicados no art. 824º nº2 Código Civil
(cf. Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado Volume 11 2007 p.581)
O regime legal vigente consagra uma solução equilibrada que promove a tramitação regular do
processo de execução sem prejudicar o interesse do adquirente, na medida em que o prejuízo que poderia
resultar da aquisição de um bem com ónus ou limitações que desconhecia é eliminado pela caducidade
dos direitos de garantia que o onerar (art. 824º nº2 C Civil)
2. Aplicando estas considerações ao caso em análise:
a) o arrendamento invocado por Joaquim Henriques César (com início em 1.10.2006) é posterior
às penhoras incidentes sobre o imóvel transmitido nas diversas execuções (a última das quais registada
em 28.11.2005) (probatório nºs 6 e 25)
b) a caducidade do direito ao arrendamento (independentemente da natureza real, obrigacional ou
mista do direito do locador, controvertida na doutrina e na jurisprudência) é consequência automática
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da venda em execução e não de eventual declaração judicial proferida em outro processo onde, especificamente se discuta a validade e eficácia daquele contrato
c) o direito de retenção invocado por Joaquim Henriques César não deu origem a uma acção
de declaração de execução específica com registo anterior ao do registo da penhora efectuada no
processo de execução fiscal, apenas tendo sido reclamado o respectivo crédito garantido (probatório
nºs 20/24;arts.755º n.º al. f) e 759º nº1 C. Civil)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 9 de Novembro de 2001, foi instaurado no serviços de finanças de Torres Vedras 2 (SFTV2),
o processo de execução fiscal (PEF) n.º 3905200201037900, contra “OESTIR Transportes Internacionais
do Oeste, Lda.”, por dívida no montante de Euros 70.198,09, relativa a IVA, referente ao exercício de
2001 (cf. fls. 1 e certidões de dívida a fls. 2-8, do PEF apenso)
2. Face à ausência de bens da devedora originária, a execução foi revertida contra L… (cf. despacho de fis.102, verso, fls. 103 a 116, e fls. 119, do PEF apenso).
3. L… foi citado para a execução em 28 de Setembro de 2005 (cf. mandado e certidão de notificação com hora certa, a fls. 138 a 141, do PEF apenso).
4. Em 6 de Outubro de 2005 foi emitido mandado de penhora “nos bens pertencentes” a L… “suficientes para o pagamento da dívida exequenda, bem como dos juros de mora e das custas processuais
devidos até final” (cf. mandado a fia. 142, do PEF apenso).
5. Na sequência do que, em 18 de Novembro de 2005 foi penhorado o prédio urbano “composto
por casa de habitação de r/chão com 6 assoalhadas, cozinha e 2 casas de banho, corredores, despensa,
hall, garagem e logradouro, com a. c. 216 m2 logradouro 354 m2, a confrontar do norte com caminho,
sul com Maria Amélia Gomes dos Santos Feijão Silva, Nascente com caminho e poente com Maria
Teresa Palha Figueiroa Rego Clemente Pedro, inscrito no art. 2653 da freguesia da Ventosa”, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sobre o n.º 00139, da freguesia de São Mamede
da Ventosa, para garantia da quantia exequenda (cf. auto de penhora, a fls. 152, do PEF apenso).
6. A penhora melhor identificada no ponto anterior, foi registada em 28 de Novembro de 2005
(cf. certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, a tis. 169-171,do PEF
apenso).
7. Sobre o imóvel melhor identificado no ponto 5, foi constituída hipoteca voluntária a favor da
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL, para garantia “de todas e quaisquer obrigações
pecuniárias a assumir”, registada em 1 de Setembro de 1995 (cf. certidão emitida pela Conservatória
do Registo Predial de Torres Vedras, a fls. 169-171, do PEF apenso).
8. Sobre o imóvel melhor identificado no ponto 5, foi constituída penhora a favor de Petrovedras
Comércio de Combustíveis Lda., para garantia de quantia exequenda no montante de Euros 25.562,13,
registada em 14 de Janeiro de 2005 (cf. certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras, a fls. 169-171, do PEF apenso).
9. O edital relativo à venda do bem imóvel penhorado, melhor identificado no ponto 5, teve o
seguinte teor (cf. fls. 269 a 292, do PEF apenso):
EDITAL
O Chefe do Serviço Local de Finanças de Torres Vedras 2.
Faz saber que no próximo dia 28 de Março de 2007, pelas 14 horas, neste Serviço Local de Finanças se há-de proceder àá venda por meio de proposta em carta fechada no bem penhorado a L…,
executado por reversão da firma OESTIR TRANSPORTES INTERNACIONAIS DO OESTE LDA.,
com residência na Calçada do Moinho n.º 1 Bordinheira - Ventosa - Torres Vedras, por divida de IVA
do ano de 2001 no processo de execução fiscal n.º 3905200201037900.
BEM PENHORADO
Prédio urbano, composto por casa de habitação de r/c com seis divisões assoalhadas, cozinha,
duas casas de banho, corredor, despensa, hall, garagem e logradouro, com a área coberta de 216 m2,
logradouro de 354 m2, a confrontar do norte com caminho, sul com Maria Amélia Gomes dos Santos
Feijão Silva, nascente com caminho e poente com Maria Teresa Palha Figueiroa Rego Clemente Pedro,
inscrito no artigo 2653 da freguesia de ventosa.
O prédio encontra-se descrito na Conservatória do registo predial de Torres Vedras sob o n.º l39/
Ventosa.
O valor base para a venda é de 183 600 euros.
A venda será realizada por meio de proposta em carta fechada, nos termos do n.º 1 do artigo 248.º
e servirá de base à mesma 70% do valor supra, e a ela poderão assistir os proponentes, os reclamantes
e quem puder exercer o direito de preferência ou remição.
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Ao valor da venda acresce o Imposto de Selo e o IMT a liquidar à taxa legal em vigor. As propostas
poderão ser entregues pessoalmente ou enviadas pelo correio para este Serviço de Finanças, sito na
Praceta Calouste Gulbenkian, n.º 19 2560 Torres Vedras, devendo conter a designação do bem e o preço
oferecido, bem como a identificação clara do proponente através do nome, morada ou sede, número
de contribuinte e assinatura devendo ser inseridas num segundo envelope fechado em cujo exterior
constará apenas a identificação deste Serviço e o número do processo antes referido.
Os proponentes deverão comprovar a sua identidade e qualidade ou poderes com que intervêm
As referidas propostas podem dar entrada neste Serviço até ao dia e hora designados para a venda
do bem.
No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 e nos quinze dias imediatos,
a parte restante com excepção dos casos em que forem exercidos os direitos de preferência ou remição
em que será obrigatório o depósito imediato da totalidade do preço (arts 896.º n.º 3 e 912.º n.º 3 do
Código de processo Civil).
Os bens poderão ser examinados pelos possíveis interessados na compra, contactando o fiel
depositário o Sr. JOSÉ RODRIGUES TAVARES, residente na Estrada Nacional 247 n.º 20 r/c em
Póvoa de Penafirme - A dos Cunhados -Torres Vedras, o qual poderá mostrar os bens a quem pretenda
examiná-los, até ao final do dia anterior ao da venda.
E para constar se passou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares
designados por lei aos dezoito dias do mês de Janeiro do ano de 2007.
(…)
10. O edital melhor identificado no ponto anterior foi publicitado, tendo sido publicados anúncios
em 9 e 16 de Fevereiro e tendo o mesmo sido afixado “nos locais designados por lei” (cf. fls. 269 a
292, verso do PEF apenso).
11. Em 7 de Janeiro de 2007, foi dado conhecimento à requerente, através do oficio n.º 430, de
18 de Janeiro de 2007, do SFTV2, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, da data para
realização da venda do imóvel melhor identificado no ponto 5 (cf. fls. 279-278, do PEF apenso).
12. A ora requerente apresentou em 28 de Março de 2007, uma proposta de aquisição do imóvel
melhor identificado no ponto 5, pelo montante de Euros 150.000,00 (cf. fls. 293 a 254, do PEF apenso).
13. Na mesma data, a requerente procedeu ao depósito da totalidade do preço oferecido, tendo
liquidado o imposto de selo devido e tendo-lhe sido reconhecida a situação de isenção de pagamento
de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (cf. título de transmissão, a fls. 296,
e confirmação da ocorrência do pagamento, a fia. 310, todas do PEF apenso).
14. Em 28 de Março de 2007, foi exarado despacho pelo chefe do SFTV2, com o seguinte teor
(cf. fls. 285, do PEF apenso):
Mostrando-se efectuado o depósito do preço e satisfeitas as obrigações fiscais inerentes à transmissão, adjudico o bem imóvel ao Banco Comercial Português SA (...), passe titulo de transmissão
onde se identifique o bem transmitido e se certifique o pagamento do preço e o cumprimento das
obrigações fiscais.
Encontram-se reunidas as condições previstas no art. 8.º do CIMT.
(…)
15. Em 22 de Março de 2004, a requerente deu entrada na 9ª vara cível, 2ª secção, do Porto, a um
requerimento executivo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e que veio a dar origem
ao processo de execução comum n.º 1 568/04.8TVPRT, e que actualmente corre termos no 1º juízo,
3ª secção, dos juízo de execução do Porto, em que são executados, entre outros, L… e R…, para pagamento da quantia de Euros 131.261,69, referindo-se na “exposição dos factos”, que “em virtude de
operações de crédito praticadas no exercício da sua actividade bancária, o Banco Exequente é legitimo
dono e portador das duas livranças juntas a deante como títulos executivos, as quais apresentadas a
pagamento na data do respectivo vencimento, não foram pagas, então nem posteriormente”, pelo que “o
Exequente tem o direito de haver dos Executados — co-obrigados cambiários.— e estes têm a obrigação de pagar àquele, em regime de solidariedade, o capital titulado por aquelas livranças e, bem assim,
os respectivos juros moratórios à taxa legal sucessivamente em vigor, desde a data do vencimento até
efectivo e integral pagamento” (cf. certidão extraída do proc. n.º 330/07,OBELRS, junta aos autos).
16. Na sequência do que foi constituída penhora a favor da ora requerente, BCP — Banco Comercial Português S.A., para garantia da quantia exequenda no montante de Euros 138.546,71, registada
em 16 de Novembro de 2004 (cf. certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras, a fls. 169-171, do PEF apenso).
17. Tendo sido notificada para o efeito, em 3 de Novembro de 2006 a ora requerente reclamou
créditos em sede do PEF n.º 3905200201037900, no montante total de Euros 145.847,65, relativo à
quantia em causa no processo executivo melhor identificada no ponto 5, acrescida de juros de mora
(cf. certidão extraída do proc. n.º 330/07.OBELRS, junta aos autos).
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18. As reclamações de créditos apresentadas no PEF n.º 3905200201037900, deram origem aos
autos de verificação e graduação de créditos, que correm termos no Tribunal tributário de Lisboa com
o n.º 330/07.OBELRS.
19. Em 25 de Setembro de 2007, a requerente foi notificada pelo Tribunal tributário de Lisboa
da admissão dos créditos por si reclamados no processo n.º 330/07.OBELRS (cf. certidão extraída do
proc. n.º 330/07.OBELRS, junta aos autos).
20. Tomou, então, conhecimento que além do seu credito, foi reclamado um crédito pela Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL, no montante de Euros de 33.213,89, outro pelo Instituto
da Segurança Social, no montante de Euros 76,000,00, um crédito de Joaquim Henriques César e outro
pela Fazenda Nacional (cf. certidão extraída do proc. n.º 330/07.OBELRS, junta aos autos).
21. Tomou ainda conhecimento da motivação invocada por Joaquim Henriques César e dos documentos juntos pelo mesmo naquele processo n.º 330/07.OBELRS.
22. Em 7 do Dezembro de 2006, deu entrada no SFTV2 requerimento de Joaquim Henriques César,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e que faz parte do proc. n.º 330/07.OBELRS, através
do qual são reclamados créditos no PEF n.º 3905200201037900, no montante de Furos 160.000,00,
com fundamento em “incumprimento definitivo” de contrato-promessa alegadamente celebrado entre
o executado L… e sua mulher e Joaquim Henriques César (cf. certidão extraída do proc. n.º 330/07.
OSELRS, junta aos autos).
23. Joaquim Henriques César, reclamante no processo n.º 330/07.0BELRS, juntou àqueles autos
cópia de um documento intitulado “contrato promessa de compra e venda”, cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido, no qual figuram como “primeiro outorgantes e promitentes vendedores”,
L… e R…, e como segundo outorgante e promitente comprador”, Joaquim Henriques César, sendo o
mesmo datado de 29 de Julho de 2005 (cf. certidão extraída do proc. n.º 330/07.OBELRS, junta aos autos)
24. Joaquim Henriques César, reclamante no processo n.º 330/07.OBELRS, juntou àqueles autos
uma certidão, emitida pelos serviços do 3.º juízo do Tribunal judicial de Torres Vedras, na qual se faz
constar que em 15 de Janeiro de 2007, deram entrada naquele Tribunal os autos de acção de processo
ordinário com o n.º 131/07.6TBTVD, em que o mesmo é autor e são réus L… e R…, o Estado português
e “credores desconhecidos”, figurando como pedido na respectiva petição inicial que seja declarada a resolução do contrato promessa alegadamente celebrado entre o aí A. e “os RR., que estes sejam condenados
a pagar a quantia de Euros 160.000,00, a titulo de devolução do sinal em dobro; que seja reconhecido ao
aí A. o direito de retenção e que sejam “os RR. Estado português e credores desconhecidos condenados
a reconhecerem o direito do A.” (cf. certidão extraída do proc. n.º 330/07.OBELRS, junta aos autos)
25. Joaquim Henriques César, reclamante no processo n.º 330/07.OBELRS, juntou àqueles autos
cópia de um documento intitulado “contrato de arrendamento”, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido, no qual figuram como “contraentes”, Joaquim Henriques César e Fernando Pires Augusto,
e no qual o primeiro “na qualidade de senhorio dá de arrendamento ao segundo, na qualidade de arrendatário, que aceita o prédio rústico situado na Calçada dos Moinhos, n.º 1, Bordinheira, Ventosa TVD”,
“descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, n.º 00139 de 27-03-86, Artigo: 2653”,
sendo o mesmo datado de 1 de Outubro de 2006 (cf. certidão extraída do proc. n.º 330/07.OBELRS,
junta aos autos).
26. Em 11 de Maio de 2007, a Fazenda Nacional reclamou créditos no âmbito do PEF
n.º 3905200201037900, no montante de Euros 228,45, decorrentes de dívida de IMI e Contribuição
autárquica (cf. certidão extraída do proc. n.º 330/07.OBELRS, junta aos autos).
27. Em 31 de Julho de 2008, foi proferido despacho nos autos de execução n.º 1568104.8TVPR,
melhor identificados no ponto 15, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, no qual se determina não ser de declarar a respectiva extinção da instância (cf. fls. 135-137, dos autos).
5- A sentença sob recurso julgou totalmente improcedente o incidente de anulação da venda do
imóvel identificado no 9. do probatório no âmbito de um processo de execução fiscal pendente no
2.º Serviço de Finanças de Torres Vedras.
Para tanto, afrontando o fundamento que fora invocado para a anulação da venda traduzido no
facto de informações relevantes para a formação de vontade na decisão de compra desse imóvel por
parte de requerente, como era o caso do direito de retenção e contrato de arrendamento que sobre ele
incidiam, terem sido omitidas nos anúncios e editais que publicitaram a venda, a sentença ponderou
do modo que segue.
Relativamente ao contrato de arrendamento considerou-se que, sendo posterior às penhoras que
incidiam sobre o imóvel em causa, o mesmo não seria oponível à execução nos termos do disposto no
artigo 819.º do CC, o mesmo se dizendo quanto ao também alegado contrato de promessa de venda
do imóvel e direito de retenção dele decorrente por incumprimento, a que acresce a circunstância de
caducarem com a concretização da venda, à semelhança de do que acontece com os direito reais indicados no n.º 2 do artigo 824.º do CC.
Já no que concerne à nulidade do edital que publicitou a venda, entendeu-se que a alínea c) do n.º 5
do artigo 249.º do CPPT não exige mais do que a identificação sumária do mesmo, não sendo exigível
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“a indicação da existência de ónus sobre o mesmo, e muito menos, da identificação dos credores na
execução, e dos créditos detidos ou reclamados pelos mesmos”.
Vejamos, então, do eventual acerto do assim decidido.
Comecemos por enfrentar a questão da nulidade do edital.
Torna-se indiscutível, como se afirma na sentença, que a alínea c) do n.º 5 do artigo 249.º do
CPPT apenas exige para a publicidade da venda em processo de execução fiscal a descrição sumária
dos bens, não constando dos restantes requisitos elencados nas outras alíneas do mesmo número, a
exigência relativa à existência de litígio que possa afectar a estabilidade da venda, como sucede na
previsão constante do n.º 5 do artigo 890.º do CPC
Todavia, sendo os editais e os anúncios as únicas vias para os potenciais compradores se informarem sobre as características do bem a vender, dos mesmos deverá constar todas as informações
relevantes para a formação da vontade do comprador, bem como influenciar o próprio valor do bem a
vender, o que constitui uma “exigência imposta pelas regras de boa fé que devem pautar a generalidade das relações contratuais (artigo 227, n.º1 do CC) e toda a actividade da administração pública
(artigo 266.º, n.º 2, da CRP- in CPPT, anotado e comentado, de Jorge Lopes de Sousa, 5.ª edição,
fls. 543, anotação 2 ao artigo 249.º.
Ora, na situação em apreço, é um facto que a recorrente apenas teve conhecimento de que sobre o
imóvel que comprara no âmbito da execução fiscal em causa incidia um direito de retenção decorrente
de incumprimento de um contrato de promessa de compra e venda, assim como de um contrato de
arrendamento, através da notificação, em momento posterior, que lhe foi feita da admissão dos créditos
reclamados no processo n.º 330/07.OBELRS (17. a 21. do probatório).
Ónus esses que apenas foram invocados e dados a conhecer pelo reclamante Joaquim Henriques
César no âmbito do aludido processo de reclamação de créditos (22. a 25. do probatório).
Acontece que embora as reclamações devam ser apresentadas no órgão de execução fiscal, este
limita-se a organizar o respectivo processo por apenso ao processo de execução fiscal e o envia posteriormente ao tribunal tributário de 1.ª instância com cópia do processo principal (artigo 245.ºn.º 2 do
CPPT), onde será proferida a sentença de graduação e verificação dos créditos reclamados, o que no
caso ainda não ocorreu.
Isto significa que não compete ao órgão de execução fiscal tomar conhecimento dos termos em que
vêm formuladas as reclamações de créditos apresentadas e o teor dos documentos que as acompanham,
limitando-se a sua intervenção, como já acima se disse, a organizar o processo e remetê-lo a tribunal.
Sendo assim, como é, o órgão de execução fiscal na altura em que elaborou o edital publicitando
a venda desconhecia, nem tinha a obrigação de conhecer, que fora alegado pelo reclamante um direito
de retenção sobre o imóvel em causa, assim como um contrato de arrendamento.
Daí que ao questionado edital vicio algum possa ser assacado em decorrência de uma omissão de
informações relevantes para a formação da decisão de compra por parte da ora recorrente, nada permitindo afirmar que o procedimento do órgão de execução fiscal tenha violado as regras da boa fé, sendo
certo que no caso foram observados os requisitos impostos pelo n.º 5 do artigo 249.º do CPPT.
Bem se andou, portanto, na sentença ao concluir-se que “De facto, poderá, não fazendo tal indicação, sujeitar-se à eventualidade de o adquirente pedir a anulação invocando o disposto no art. 257,
n.º 1, alínea a) do CPPT, mas não comete qualquer nulidade nos termos do disposto no art. 249.º do
mesmo diploma”.
Vejamos, de seguida, a questão da requerida anulação da venda.
Estabelece a alínea a), n.º 1 do artigo 257.º do CPPT que a anulação da venda poderá ser requerida
dentro do prazo de 90 dias “No caso de a anulação se fundar na existência algum ónus real que não
tenha sido tomado em consideração e não haja caducado ou em erro sobre o objecto transmitido ou
sobre as qualidades por falta de conformidade com o que foi anunciado”.
Por sua parte, prevê o artigo 819.º do CC que “Sem prejuízo das regras de registo, são inoponíveis
em relação à execução os actos de disposição, oneração ou arrendamento dos bens penhorados”.
Sendo certo que sob a epígrafe “Venda em execução”, o n.º 2 do artigo 824.º do CC prevê o
seguinte:” Os bens são transmitidos livres dos direitos de garantia que os onerarem, bem como dos
demais direitos reais que não tenham registo anterior ao de qualquer arresto, penhora ou garantia,
com excepção dos que, constituídos em data anterior, produzam efeitos em relação a terceiros independentemente de registo” e o n.º 3 do mesmo artigo “Os direitos de terceiro que caducaram nos termos
do número anterior transferem-se para o produto da venda dos respectivos bens”.
Como primeira nota, importará salientar que para efeito da previsão normativa constante da
citada alínea a), n.º 1, do artigo 257.º do CPPT, ao abrigo da qual foi a anulação da venda requerida,
o conceito de ónus reais abrange os direitos reais de gozo, de garantia e o arrendamento (Alberto dos
Reis, Processo de Execução, vol. 2.º, pag. 420), sendo que os ónus ou limitações relevantes são apenas
os que não caducam com a venda em execução.
Ora, o direito de retenção, enquanto direito real de garantia que resulta directamente da lei sem
necessidade de declaração judicial nesse sentido, sendo certo que a sua eficácia também não depende
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de registo, caduca com a venda em execução, como resulta da primeira parte do n.º 2 do artigo 824.º
do CC, transferindo-se para o produto da venda os direitos do seu titular- cfr acórdão de 23/05/07, no
recurso n.º 213/07 e Jorge Lopes de Sousa, in obra já citada, anotação 3.º ao artigo 257.º.
Caducidade essa que decorre directamente da lei e, como tal, constitui uma consequência automática da venda em execução, não carecendo de qualquer declaração judicial nesse sentido.
Em decorrência do exposto, o alegado direito de retenção não configura fundamento relevante
para efeito de anulação da venda à luz do disposto na aludida alinea a).
Já no que ao invocado contrato de arrendamento diz respeito, tendo sido celebrado a 1/10/06 (25.
do probatório), quando já anteriormente se concretizara a penhora do imóvel no processo de execução
fiscal, mais concretamente a 18/11/05 (5. do probatório), esse contrato nos termos do citado artigo 819.º
do CC é inoponível à execução.
Aliás, o mesmo se diga quanto ao invocado contrato promessa de compra e venda, cujo incumprimento gerou o direito de retenção, já que por ter sido celebrado a 25/7/05 (23. do probatório) não é
oponível ao ora recorrente, que beneficiava de um penhora sobre o imóvel arrendado desde 16/11/04
no âmbito de uma execução a correr seus termos nos Juízos de Execução do Porto (15. e 16. do probatório).
De tudo o que acaba de ser dito resulta que o alegado direito de retenção, contratos promessa de
compra e venda e de arrendamento, para além de não constituírem fundamento para anulação de venda
em processo executivo à luz da alínea a) do n.º1 do artigo 257.º do CPPT, sempre seriam inoponíveis à
ora recorrente e daí que não se possa dizer, como faz o recorrente, que desvalorizam o valor do prédio
e, sobretudo, o arrendamento se traduza numa forte limitação dos direitos do proprietário quanto à
posse, uso, fruição e afectação do prédio (conclusão 7.).
Neste contexto, o desconhecimento dos aludidos ónus sobre o imóvel vendido, do qual o órgão de
execução fiscal não pode ser responsabilizado (como vimos), não consubstanciava informação relevante
para a formação da vontade do comprador- ora recorrente.
Improcedem, deste modo, todas as conclusões da alegação da recorrente.
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.
Lino.

Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Embargos de terceiro. Nulidade da sentença. Inexistência de falta de fundamentação
de facto e de exame crítico das provas.
Sumário
Não é nula, por falta de fundamentação de facto e de exame crítico da prova (artigos 125.º, n.º 1 e 123.º, n.º 2 do CPPT), a sentença que procedeu cabalmente à
especificação dos factos relevantes que fundamentam o julgado e que apreciou a
prova testemunhal produzida, embora decidindo em sentido contrário à pretensão
dos embargantes.
Processo n.º 818/09-30.
Recorrentes: José Joaquim Ribeiro Fachada e outros.
Recorridos: Fazenda Pública e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – José Joaquim Ribeiro Fachada, Sean O. Conaire e Júlia Conroy, António Manuel Silvestre
Agapito e Júlio de Oliveira Ferreira, todos com os sinais dos autos, recorrem para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de 5 de Maio de 2009, que julgou
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improcedentes os embargos de terceiro por eles deduzidos à penhora da fracção autónoma identificada
nos autos, apresentando as seguintes conclusões:
1. Atentos todos os factos alegados pelos aqui recorrentes e constantes do relatório da sentença
ora recorrida, não poderá deixar de se concluir que a mesma não se pronunciou sobre todos.
2. Dos factos constantes do relatório como tendo sido alegados pelos recorrentes, apenas foram
dados como provados os constantes e discriminados no ponto 2.1 da Fundamentação da decisão ora
recorrida.
3. Tais factos afiguram-se essenciais para aferir da correcta aplicação do direito à situação em
apreço nos presentes autos.
4. Quanto aos factos dados por não provados, refere-se-lhes a sentença de forma genérica e não
discriminada, no ponto 2.3 da fundamentação, da seguinte forma: “Para a decisão em causa, sem prejuízo das conclusões ou alegações de matéria de direito produzidas, de relevante, nada mais se provou.”
5. A discriminação dos factos não provados, cumulativamente com a dos factos provados, é
exigência legal, que a não verificar-se é equiparável à falta de indicação da matéria de facto provada,
para efeitos da nulidade prevista no n.º 1, do art. 125.º do CPPT, quando tais factos relevem para a
apreciação da causa, segundo as várias soluções plausíveis do direito.
6. Os factos constantes dos pontos 5, 6, 7, das alíneas b) e c) do 15, dos 16, 17, 19, 20, 22, todos
do Relatório da decisão recorrida, como alegados pelas partes, não se encontram discriminados nem
na matéria de facto dada como assente, nem na matéria dada como não provada (vide pontos 2.1 e 2.3
da Fundamentação da decisão recorrida).
7. Estas omissões consubstanciam a arguida nulidade decorrente da falta de especificação prevista
no n.º 1 do art.º 125.º do CPPT e na alínea b), do n.º 1 do art.º 668.º do CPC, decorrente quer da não
discriminação de tais factos, seja como provados, seja como não provados, quer da consequente falta
de exame crítico das provas produzidas, exigências previstas, respectivamente, nos n.º 2 do art. 123.º
do CPPT e n.º 3 do art.º 659.º do CPC.
8. A relevância dos factos não especificados é determinada pela sua essencialidade quanto à demonstração da existência do “animus” dos ora recorrentes, enquanto elemento constitutivo da posse
que vem exercendo, sobre a fracção “in casu”, como se de proprietários se tratassem.
9. A douta sentença julga improcedentes os embargos, tendo em conta a factualidade julgada
assente, entendendo, em suma, que os ora recorrentes, na qualidade de promitentes compradores, não
adquiriram a posse sobre a fracção autónoma objecto de penhora, não podendo, como tal, exercer os
direitos próprios de quem é titular do direito de propriedade.
10. Conclui a douta sentença recorrida pela inexistência de “animus possidendi”, considerando
que os recorrentes gozam da coisa prometida vender em razão da expectativa da celebração do contrato
definitivo e não com intenção de exercer os direitos próprios de quem é titular do direito de propriedade.
11. A aferição da existência do “animus possidendi” dos ora recorrentes não poderia deixar de
passar pela apreciação dos factos constantes do Relatório da douta sentença recorrida cuja falta de
especificação acima se aludiu, questão essencial para a correcta aplicação do direito e consequente
decisão da causa.
12. Com efeito, entendem os ora recorrentes que os factos omitidos integram um caso excepcional
de admissão da qualidade de possuidor aos promitentes-compradores.
13. A relevância dos invocados factos, no que se refere à necessária aferição da existência de
“animus possidendi”, encontra-se sustentada doutrinal e jurisprudencialmente.
14. Encontra-se, assim, a douta sentença, em virtude da invocada falta de especificação de fundamentos de facto essenciais à fundamentação da causa ferida de nulidade, deverá ser declarada a
insuficiência da sua fundamentação, devendo, como tal, ser anulada, e consequentemente ordenada a
ampliação da matéria de facto.
NESTES TERMOS, e nos melhores de direito, deverá ser decretada a anulação da douta sentença
recorrida, por se encontrar ferida de nulidade, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 125 do CPPT
e, consequentemente, ordenada a ampliação da matéria de facto, nos termos do disposto no n.º 3, do
art.º 729.º e n.ºs 1 e 2 do art.º 730.º, ambos do CPC.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Meritíssimo Juiz “a quo” pronunciou-se sobre a arguida nulidade da sentença nos termos
seguintes:
“Invocam os Embargantes a nulidade da sentença recorrida por omissão de pronúncia, nos termos
seguintes:
«Com efeito, os factos constantes dos pontos 5, 6, 7, das alíneas b) e c) do 15, dos 16, 17, 19, 20, 22, todos
do Relatório da decisão recorrida, como alegados pelas partes, não se encontram discriminados nem na matéria
dada como assente, nem na matéria dada como não provada (vide pontos 2.1 e 2.3 da decisão recorrida).»
Vejamos então os pontos enumerados pelos Recorrentes:
«5. Os 1.º, 3.ºs e 4.º Embargantes, são proprietários das fracções autónomas designadas pelas
letras “G”, “I” e “J”, respectivamente, que correspondem aos estabelecimentos comerciais, situados
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ao nível do Rés-do-chão, do prédio descrito na Conservatória do Registo Comercial de Albufeira pelo
n.º 03748, freguesia de Albufeira – DOCS. 1, 2 e 3.
6. Nessas fracções estão instalados estabelecimentos de restauração que são explorados, uns
pelas empresas pertencentes àqueles proprietários e outros por terceiros a quem aqueles proprietários
cederam a exploração do espaço.
7. Perante a intenção de venda, pela executada, da fracção autónoma designada pela letra “A”,
daquele prédio, objecto de penhora nestes autos, e face à possibilidade de aumentar a área dos estabelecimentos comerciais – situados, imediatamente, sobre a fracção em crise – que cada um daqueles
proprietários havia já adquirido, celebraram os aqui Embargantes, com a aqui executada, contratos-promessa de compra e venda sobre aquela fracção, como segue:
15. Assim sucedeu, tendo estes Embargantes, através da sociedade “Pizzar – Explorações Turísticas e Hoteleiras, Lda”, de que o 1.º embargante é Legal representante, efectuado as obras, que
consistiram:
(…)
b) Na execução de umas escadas interiores para ligação da cave ao rés-do-chão do mesmo prédio,
propriedade do 1.º embargante, e onde estava instalado o estabelecimento de restauração, designado
por “Paulu`s Pizzaria”, explorado pela sociedade supra referida, que assim foi aumentado e dotado de
melhores condições de funcionamento; DOC. 8 e
c) Na instalação, ao nível da cave, a parte aumentada e prometida transaccionar, da cozinha,
vestiários e casas de banho de pessoal, câmaras frigoríficas, lavandaria, armazém e escritório, daquele
estabelecimento de restauração, ficando a parte ao nível do rés-do-chão destinada exclusivamente a
sala de refeições e bar. DOCS. 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
16. O espaço em causa é, assim, parte integrante do estabelecimento de restauração acima referido,
pertença dos 1.º e 2.º Embargantes, que acolhe agora cerca de vinte e cinco postos de trabalho, e cujas
condições de funcionamento dependem do uso do espaço sito na cave prometido vender aos ora 1.º e
2.º, Embargantes, pela executada.
17. Também os 3.ºs, Embargantes, exploravam, aquando da celebração do contrato-promessa a
que alude o art.º 6 supra, e através da sociedade Agapito & Frade, Lda.”, da qual são únicos sócios,
um restaurante designado por Churrasqueira e Restaurante Agapito”, que se encontrava já instalado na
fracção autónoma designada no rés-do-chão do prédio identificado no art.º 1 supra, sua propriedade.
20. Na zona da cave foram executadas obras de instalação de um armazém e instalações sanitárias
e vestiários do pessoal, ficando o rés-do-chão apenas afecto à cozinha e sala de refeições, agora com
capacidade alargada. DOCS. 16, 17, 18 e 19
22. E, embora não tenha procedido, à semelhança dos restantes Embargantes, à ligação da fracção
de que é proprietário ao nível do rés-do-chão, por cima da parte da cave que prometeu adquirir, uma
vez que a exploração desse estabelecimento se encontra cedido a um terceiro, também ele passou a
utilizar como armazém esse espaço.»
Vejamos as situações inovadas:
Pontos 5, 6, 17 – Não está em causa a fé pública dos documentos que suportam o direito de propriedade dos Embargantes sobre as fracções ali referidas, nem que os Embargantes se dediquem às
actividades que ali se referem, mas a sua irrelevância segundo as várias soluções plausíveis da questão
de direito que deva considerar-se controvertida.
Ponto 7 – Foram levados ao probatório os factos suportados pelos contratos-promessa que se
deram por integralmente reproduzidos e se destacaram as cláusulas relevantes.
Ponto 15 – a este ponto se refere a alínea I) do probatório complementado com os depoimentos
das testemunhas de cuja razão de ciência se deu nota.
Ponto 16, 20 e 22 – O que é relevante é a utilização efectiva dos espaços e a intenção dos
promitentes-compradores.
A primeira resulta da tradição dos espaços prometidos vender, que foi levada ao probatório. Não se
considerou relevante segundo as várias soluções plausíveis da questão de direito que deva considerar-se
controvertida, a utilização dos referidos espaços como estabelecimentos comerciais não licenciados,
mas apenas a sua efectiva utilização.
A segunda resulta dos depoimentos das testemunhas de cuja razão de ciência se deu nota e que foi
tratada em termos de se concluir que os promitentes-adquirentes não detinham o poder que se manifesta
quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, mas tão-somente
detinham uma posse precária, de promitente comprador. Na sentença recorrida considerou-se que não
era possível concluir-se como entendem os Embargantes por:
- não estar constituída a propriedade horizontal, nem terem sido obtidas as necessárias autorizações legais para o exercício das actividades prosseguidas pelos Embargantes ou por pessoas por estes
autorizados, nos espaços prometidos vender;
- as obras efectuadas nos espaços ter sido autorizadas pela promitente-vendedora;

21
- não ter sido alegado nem demonstrado a efectivação de diligências tendentes à celebração dos
contratos prometidos, nalguns casos com contratos-promessa com cerca de dez anos;
- não se encontrar pago a totalidade do preço;
Assim, não poderia dar-se por provada o “animus” de proprietário, quando situações objectivas
vão em sentido diferente.
Aliás, no final da sentença recorrida refere-se expressamente que as soluções dadas às questões
concretamente conhecidas prejudicam o conhecimento de outras questões.
Por todo o exposto se conclui que foram considerados os factos relevantes segundo as várias
soluções plausíveis da questão de direito que deva considerar-se controvertida, não se verificando a
alegada nulidade da sentença recorrida.
Termos em que mantenho a decisão recorrida.
4 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de embargos de terceiro deduzidos
em processo de execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
Os recorrentes não questionam o entendimento subjacente à solução jurídica em causa, segundo
o qual:
a celebração de contrato promessa de compra e venda de bem imóvel (ainda que acompanhada
da tradição da coisa) apenas investe o promitente comprador como titular do direito a uma prestação
de facto (a celebração do contrato prometido com o promitente vendedor)
aquele contrato promessa não é causal da transmissão de qualquer direito real a favor do promitente
comprador, cuja posse mereça a tutela jurídica dos embargos de terceiro
A arguição de nulidade da sentença, por falta de especificação da fundamentação de facto (traduzida
em alegada falta de discriminação entre factos provados e factos não provados e falta de exame crítico
da prova produzida) é refutada no despacho de sustentação em termos esclarecidos, que merecem a
nossa adesão (fls. 270/272)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
As partes foram notificadas do parecer do Ministério Público e nada vieram dizer.
- Fundamentação 5 – Questão a decidir
É a de saber se, como alegado, a sentença recorrida enferma de nulidade por falta de fundamentação, por não ter procedido à especificação de fundamentos de facto essenciais à fundamentação da
causa e consequentemente não ter procedido ao exame crítico da prova produzida.
6 – Dado o objecto do recurso, transcreve-se integralmente o probatório fixado na sentença recorrida, onde se lê:
2.1 – Com base nos documentos e elementos constantes dos autos, com interesse para a decisão
julgo assente a seguinte factualidade:
A) – Com base no pedido de cobrança efectuado pela Administração Fiscal Alemã, ao abrigo
da Directiva 76/308/CEE, foi instaurado o processo de execução fiscal 1007200501079352, contra a
Executada CLÁUDIO & IRMÃO, Lda., para cobrança coerciva de dívida tributária no montante de
537.772,53 €, cfr. fls. 55 e segs dos presentes autos.
B) – Em 22/01/2007, foi penhorada a fracção autónoma designada pela letra “A”, destinada a
comércio, constituída por um compartimento, com a área coberta de 547,50 m2, alta na cave do prédio
urbano em regime de propriedade horizontal designado por Edifício “Oura Branca, Lote n.º 6, sito em
Areias de S. João, Estrada de Sta. Eulália, Freguesia e Concelho de Albufeira, registado na Conservatória
do Registo Predial de Albufeira sob o numero 03748/880705, referente à matriz registada na Repartição
de Finanças Albufeira, sob o numero 14.441, cfr. fls. 64 e 65 dos presentes autos
C) – Os Embargantes tomaram conhecimento do acto o ofensivo da penhora em 06/09/2007, cfr.
fls. 53 dos presentes autos.
D) – A petição inicial foi apresentada em 08/10/2007, cfr. carimbo aposto a fls. 5 dos presentes
autos.
E) – Entre o embargante José Fachada na qualidade de 2.º Outorgante e a executada Cláudio &
Irmão, Lda., na qualidade de 1.ª Outorgante, foi celebrado, em 24.10.2001, contrato-promessa de compra
e venda de fls. 25 e 27 dos presentes autos, que aqui se dá por inteiramente reproduzido;
E-1) – Nos termos da cláusula 1.ª, a Primeira Outorgante declarou que é dona e legítima proprietário da fracção autónoma designada pela letra “A”, destinada a comércio, constituída por um compartimento, com área coberta de 547,50 m2, alta na cave do prédio urbano em regime de propriedade
horizontal designado por Edifício “Oura Branca, Lote n.º 6, sito em Areias de S. João, Estrada de Sta.
Eulália, Freguesia e Concelho de Albufeira, registado na Conservatória do Registo Predial de Albufeira
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sob o numero 03748/880705, referente à matriz registada na Repartição de Finanças Albufeira, sob o
número 14.441.
E-3) – A Primeira Outorgante promete vender ao Segundo Outorgante, que por sua vez promete
comprar 5/10 avos correspondendo à área de 273,75 m2 da fracção identificada pelo preço global de
6.000.000$00 (seis milhões de escudos), equivalentes a € 29.927,87 (vinte e nove mil, novecentos e
vinte e sete euros e oitenta e sete cêntimos), cfr. cláusula 2.ª.
E-4) – Em execução do contrato o Segundo Outorgante pagou 2.000.000$00 (dois milhões de
escudos), a título de sinal e princípio de pagamento, e, em 31.12.2001, 2.000.000$00 (dois milhões de
escudos), a título de reforço de sinal, tudo num total de 19.951,92 (dezanove mil novecentos e cinquenta
e um euros e noventa e dois cêntimos), cfr. fls. 28 dos presentes autos.
E-5) – Nos termos da CLÁUSULA 3.ª a Primeira Outorgante autorizou o Segundo Outorgante a
edificar as paredes divisórias em alvenaria, assim como a finalização do pavimento, canalização e electricidade nas partes correspondentes aos avos prometidos vender, conforme delimitado na planta anexa.
E-6) – Nos termos da cláusula 6.ª Os Primeiros Outorgantes obrigam-se a pagar todas as despesas de água, electricidade, condomínio, contribuição autárquica e outras não explícitas até à data da
marcação da escritura pública.
E-7) – Nos termos da cláusula 7.ª, todas as despesas fiscais, assim como as despesas municipais
e de manutenção serão da responsabilidade do Segundo Outorgante, a partir da data de celebração da
Escritura.
F) – Entre os embargantes José Fachada e Sean Conaire na qualidade de 2.ºs Outorgantes e a
executada Cláudio & Irmão na qualidade de 1.ª Outorgante, foi celebrado, em 01/01/1999, o contrato-promessa de compra e venda de fls. 33 e 36 dos presentes autos, que aqui se dá por inteiramente
reproduzido;
F-1) – Nos termos da cláusula 1.ª, declarou a Primeira Outorgante que é dona e legítima proprietária da fracção autónoma designada pela letra “A”, destinada a comércio, com um compartimento,
com área coberta de 547,50 m2, sita na cave do prédio urbano, em regime de propriedade horizontal,
designado por Edifício “Oura Branca”, sito em Areias de S. João, Estrada de Santa Eulália, freguesia
e concelho de Albufeira, descrito na competente Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o
número 03748/880705, inscrito na respectiva matriz sob o art. 14441.
F-3) – A Primeira Outorgante promete vender aos Segundos Outorgantes, que por sua vez promete
comprar na proporção de 50% para o contratante José Joaquim Ribeiro Fachada e 50% para o casal
Sean O. Conaire e Júlia Conroy, 10/95 avos indivisos da fracção, supra identificada, correspondente
à área de sessenta metros quadrados, área essa que se encontra delimitada a vermelho na planta de
localização anexa ao presente e que dele ficará a fazer parte integrante, cuja posse se efectivará com a
data da assinatura do presente contrato.
F-4) – Nos termos da cláusula 3.ª o preço de venda é de Esc:, 3.000.000$00 (escudos), os quais
serão pagos da forma seguinte:
1.1 – Com a assinatura do presente e a título de sinal e princípio de pagamento a quantia de esc:
2.000.000$00 (dois milhões de escudos);
1.2 – A restante parte do preço, ou seja, a quantia de Esc: 1.000.000$00 (um milhão de escudos)
será paga com a outorga da escritura notarial de compra e venda.
F-5) – Nos termos da cláusula 4.ª, a primeira contratante autorizou os segundos Outorgantes a
edificarem uma parede divisória em alvenaria na fracção prometida vender, conforme se encontra
delimitado na planta junta.
G) – Entre o embargante António Manuel Silvestre Agapito, na qualidade de 2.º Outorgante e a
executada Cláudio & Irmão na qualidade de 1.º Outorgante, foi celebrado, em 10/10/1996, o contrato-promessa de compra e venda de fls. 29 e 32 dos presentes autos, que aqui se dá por inteiramente
reproduzido.
G-1) – Nos termos da cláusula 1.ª, declarou a Primeira Outorgante que é dona e legítima proprietária da fracção autónoma designada pela letra “A”, destinada a comércio, com um compartimento,
com área coberta de 547,50 m2, sita na cave do prédio urbano, em regime de propriedade horizontal,
designado por Edifício “Oura Branca”, sito em Areias de S. João, Estrada de Santa Eulália, freguesia
e concelho de Albufeira, descrito na competente Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o
número 03748/880705, inscrito na respectiva matriz sob o art. 14441º.
G-2) – A Primeira Outorgante promete vender ao Segundo Outorgante, que por sua vez promete
comprar 10/95 avos indivisos da fracção autónoma supra identificada, correspondente à área de cinquenta metros quadrados, área que se encontra delimitada a vermelho pela planta de localização que
se anexa ao presente e que dele passará a fazer parte integrante, cfr. cláusula 2.ª.
G-3) – Nos termos da cláusula 3.ª o preço de venda é de Esc: 3.000.000$00 e será pago da forma
seguinte:
a) – A quantia de Esc.: 1.500.000$00, na data da assinatura do presente contrato, a título de sinal
e princípio de pagamento;
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b) – O remanescente do preço, ou seja a quantia de Esc.: 1.500.000$00 (Um Milhão e Quinhentos
Mil Escudos), será paga com a outorga da escritura definitiva de compra e venda.
G-4) – Nos termos da cláusula 4.ª, a primeira contratante autorizou o segundo Outorgante a edificar uma parede divisória em alvenaria na fracção prometida vender, conforme se encontra delimitado
na planta junta.
H) – Entre o embargante Júlio Ferreira, na qualidade de 2.º Outorgante e a executada Cláudio &
Irmão na qualidade de 1.º Outorgante, foi celebrado, em 10/05/2002, o contrato-promessa de compra
e venda de fls. 37 e 39 dos presentes autos, que aqui se dá por inteiramente reproduzido.
H-1) – Nos termos da cláusula 1.ª, declarou a Primeira Outorgante que é dona e legítima proprietária da fracção autónoma designada pela letra “A”, destinada a comércio, com um compartimento,
com área coberta de 547,50 m2, sita na cave do prédio urbano, em regime de propriedade horizontal,
designado por Edifício “Oura Branca”, sito em Areias de S. João, Estrada de Santa Eulália, freguesia
e concelho de Albufeira, descrito na competente Conservatória do Registo Predial de Albufeira sob o
número 03748/880705, inscrito na respectiva matriz sob o art. 14441.
H-2) – A Primeira Outorgante promete vender ao Segundo Outorgante, que por sua vez promete
comprar 2/10 avos da fracção autónoma supra identificada, cfr. cláusula 2.ª.
H-3) – Nos termos da cláusula 3.ª o preço de venda é de 19.592,00€ que serão pagos da forma
seguinte:
a) – € 7.500,00, como sinal e princípio de pagamento na data da assinatura do presente contrato;
b) – O remanescente, será pago com a outorga da escritura definitiva de compra e venda.
H-4) – Nos termos da cláusula 4.ª, a primeira contratante autorizou o segundo Outorgante a edificar uma parede divisória em alvenaria na fracção prometida vender, conforme se encontra delimitado
na planta junta.
H-5) – Nos termos da cláusula 6.ª os Primeiros Outorgantes obrigam-se a pagar todas as despesas de água, electricidade, condomínio, contribuição autárquica e outras não explícitas até à data da
marcação da escritura pública.
H-6) – Nos termos da cláusula 7.ª, todas as despesas fiscais, assim como as despesas municipais
e de manutenção serão da responsabilidade do Segundo Outorgante, a partir da data de celebração da
Escritura.
I) – Os Embargantes efectuaram as obras a que se refere os contratos-promessa respectivos ou
participaram nos acabamentos respectivos.
2.2 – Fundamentação do julgamento.
Todos os factos têm por base probatória, os documentos referidos em cada ponto.
De realçar ainda, para a formação da convicção do tribunal, o depoimento das testemunhas – que
pareceu sério, claro e credível:
A testemunha CÉLIA DA COSTA referiu em síntese: «O restaurante do Sr. Agapito é composto
pelo r/c e uma cave, as escadas de acesso à cave, onde estão um vestiário, três casas de banho para uso
dos clientes e do pessoal e uma arrecadação onde são guardados os produtos consumidos no restaurante. Trabalha há cerca de 15 anos no restaurante. As obras da cave e de aceso à cave foram feitas em
Janeiro 1999 pelo Sr. Agapito. Nessa altura foram feitas as ligações de água e luz. A cave do restaurante
está isolada por paredes divisórias, não tendo comunicação com as outras caves. Apenas os clientes
do restaurante, os funcionários e o Sr. Agapito têm acesso à cave. Não sabe quem paga as despesas de
água e luz. Não sabe se a cave foi alugada ou comprada».
A testemunha GRACINDA GUERREIRO, referiu em síntese: «O restaurante do Sr. Agapito é
composto pelo r/c e uma cave, onde estão um vestiário do pessoal, as casas de banho do restaurante e
do pessoal e um armazém. Trabalha no restaurante desde Março de 1998. As obras foram efectuadas
em Janeiro e Fevereiro de 1999, pelo Sr. Agapito, sendo construídas paredes a delimitar a área da cave,
com uma porta para a garagem. Antes o restaurante tinha as casas de banho em cima. O armazém do
restaurante é na cave. As descargas dos produtos podem ser efectuadas pelo restaurante e pela cave.
Apenas os clientes do restaurante, os funcionários e o Sr. Agapito usam a cave. Foi o Sr. Agapito que
fez as ligações para a água e luz da cave. Para a depoente o Sr. Agapito é o dono da cave e o restaurante
não podia trabalhar sem a cave. Sabe que o Sr. Agapito tinha celebrado um contrato-promessa de compra
e venda mas não tinha ainda efectuado a escritura. Antes das obras a cave era uma garagem».
A testemunha JOSÉ LUÍS, referiu em síntese: «Trabalha para o Sr. Agapito desde 1998 no restaurante da praia, mas trabalhou de 1988 a 1992 no restaurante de Santa Eulália que também pertence
ao Sr. Agapito. Sabe que o restaurante tem uma cave onde funciona uma arrecadação ou despensa de
apoio onde se guardam a comida e as bebidas e também umas casas de banho para os empregados e
clientes. Há uma escada que liga o restaurante à cave. No começo o restaurante tinha a cozinha e as
casas de banho no piso de cima, depois foram feitas as obras na cave onde se passaram a situar as casas de banho e a despensa. As obras foram feitas pelo Sr. Agapito e consistiram na despensa e na casa
de banho e também a obras de ligação da água e da luz. Os produtos consumidos no restaurante são
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guardados na cave. A cave está separada por paredes e é utilizada pelos clientes e empregados. A cave
é parte integrante do restaurante».
A testemunha JORGE SILVA, referiu em síntese: «Que trabalha há 18 anos no estabelecimento
do Sr. José Fachada como gerente do restaurante. Inicialmente existia só o r/c, depois foi adquirida a
cave e mais tarde o resto da cave, cerca de 600 m2. A primeira fase da aquisição foi em data que não
pode precisar de fins de 1998 e princípios de 1999. A cave destinou-se a cozinha de pré-preparação de
comida, à instalação de arcas frigoríficas, casas de banho para o pessoal, lavandaria, armazém, escritório e armazém de vinhos. Antes de 1999 só existia o piso de cima. As obras foram efectuadas pelo
Sr. Fachada que ampliaram o restaurante. Também efectuou as obras de ligação de luz e água e paga
as contas respectivas. A cave é utilizada pelos funcionários e para cargas descargas de material para o
restaurante e tem ligação ao piso de cima por uma escada situada na cozinha do r/c. Tem conhecimento
que o Sr. Fachada adquiriu a cave que faz parte do restaurante e que neste momento não podia funcionar
sem a referida cave. É uma casa que trabalha bastante bem, tem 22 funcionários e bastantes clientes.
Não sabe se foi efectuada a escritura mas o Sr. Fachada disse-lhe que havia um pré-contrato».
A testemunha CARLA RIBEIRO, referiu em síntese: «É empregada do Sr. Fachada há 16 anos no
Paulu`s Pizzaria. No início o restaurante funcionava no r/c e mais tarde foi ampliado com as obras da
cave. Foi o Sr. Fachada quem efectuou as obras, foram erguidas paredes para separar das caves dos outros
restaurantes. As casas de banho e os vestiários dos funcionários são na cave, foi instalada uma cozinha
de pré-preparação de alimentos e também arcas frigoríficas. A cave é para uso exclusivo da pizzaria. Foi
o Sr. Fachada quem fez a ligação da água e luz à cave. A luz tem dois contadores, um em cima e outro
em baixo. A cave faz parte integrante do restaurante, que já não pode funcionar sem ela, pois contém a
cozinha de pré-preparação de comida, as arcas frigoríficas, as casas de banho para o pessoal, a lavandaria, o armazém, o escritório e o armazém de vinhos. Antes das obras o restaurante era mais pequeno».
A testemunha FERNANDO MOTA, referiu em síntese: «Conhece o Sr. Fachada porque já efectuou
trabalhos de construção civil no restaurante deste. Até 1999 o restaurante só tinha a sala de cima. Depois o
Sr. Fachada adquiriu uma parte da cave e mais tarde outra parte. Logo que o contrato-promessa foi assinado
o depoente efectuou as obras. Foram efectuadas paredes divisórias na cave para criar instalações para o
pessoal, instalações sanitárias e armazém, que se traduziram em obras necessárias de ampliação do restaurante que sem elas já não pode funcionar. Na parte inicial funciona hoje a copa onde fazem a preparação
da comida. O acesso do r/c à cave faz-se pela escada da cozinha, por uma porta directa e também tem uma
zona de acesso junto ao elevador. Foi o Sr. Fachada quem colocou a água e a luz na cave. Também efectuou obras para o Sr. Júlio Ferreira, também ergueu paredes. Foi o Sr. Fachada quem pagou as obras dele
e as do corredor. Fez obras para o Sr. Fachada, para o Sr. Agapito e para um Senhor emigrante. Antes das
obras o restaurante do Sr. Fachada trabalhava normalmente, mas agora tem o dobro ou o triplo dos clientes.
2.3 – 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.
7. Apreciando.
7.1 Da alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação de facto e de exame crítico da
prova produzida
Alegam os recorrentes que a sentença recorrida enferma de nulidade, pois os factos constantes
dos pontos 5, 6, 7, das alíneas b) e c) do 15, dos 16, 17, 19, 20, 22, todos do Relatório da decisão recorrida, como alegados pelas partes, não se encontram discriminados nem na matéria de facto dada
como assente, nem na matéria dada como não provada (vide pontos 2.1 e 2.3 da Fundamentação da
decisão recorrida), sendo que estas omissões consubstanciam a arguida nulidade decorrente da falta
de especificação prevista no n.º 1 do art.º 125.º do CPPT e na alínea b), do n.º 1 do art.º 668.º do CPC,
decorrente quer da não discriminação de tais factos, seja como provados, seja como não provados, quer
da consequente falta de exame crítico das provas produzidas, exigências previstas, respectivamente,
nos n.º 2 do art. 123.º do CPPT e n.º 3 do art.º 659.º do CPC.
Mais alegam os recorrentes que os factos omitidos pela sentença recorrida integram um caso
excepcional de admissão da qualidade de possuidor aos promitentes-compradores, conforme a melhor
jurisprudência e doutrina, sendo essenciais à necessária aferição da existência do “animus possidendi”
dos promitentes-compradores, pois que os contratos-promessa para aquisição daquela fracção foram
celebrados com o intuito de aumentar a área dos estabelecimentos comerciais instalados nas fracções,
sitas ao nível do rés-do-chão, de que cada um era proprietário, e imediatamente sobre a fracção em
crise e que as obras que realizaram foram para além da autorização dada pela promitente vendedora,
pois que integraram os espaços prometidos vender nos seus estabelecimentos comerciais, aumentando-os e dotando-os de melhores condições de funcionamento (cfr. as respectivas alegações de recurso, a
fls. 253 e 254 dos autos).
O Meritíssimo Juiz “a quo” sustenta, fundamentadamente, a inexistência da alegada nulidade, em
termos que mereceram a adesão do Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no
seu parecer junto aos autos e supra transcrito.
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Vejamos.
Compulsando o probatório fixado na sentença recorrida e supra transcrito, resulta claro não ocorrer a alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação de facto e de exame crítico da provas.
A sentença recorrida é, aliás, minuciosa, quanto à especificação dos factos provados e à síntese dos
depoimentos prestados, que expressamente qualifica de “sérios, claros e credíveis”, sendo que os factos
neles relatados, alguns dos quais alegadamente omitidos na fundamentação da decisão, seriam por si só
suficientes para que pudessem ser atendíveis, se tal fosse considerado relevante pelo decisor judicial,
como fundamentantes do “animus possidendi” dos recorrentes.
A sustentação da sentença recorrida efectuada pelo Meritíssimo juiz “a quo” convence este Tribunal
e é de molde a afastar a alegada nulidade da sentença, que se tem por inverificada.
Assim, tem de decidir-se que não é nula, por falta de fundamentação de facto e de exame crítico
da prova (artigos 125.º, n.º 1 e 123.º, n.º 2 do CPPT), a sentença que procedeu cabalmente à especificação dos factos relevantes que fundamentam o julgado e que apreciou a prova testemunhal produzida,
embora tenha decidido em sentido contrário à pretensão dos então embargantes.
Atendendo, contudo, a que o presente recurso tem por exclusivo fundamento a inverificada nulidade da sentença por falta de fundamentação de facto e de exame crítico das provas, nada mais há que
nele conhecer, estando pois o recurso votado ao insucesso.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Graduação de Créditos. Créditos Relativos a IRS.
Sumário:
Os créditos reclamados pela Fazenda Pública, relativos a IRS, gozando apenas do
privilégio imobiliário nos termos do artigo 111.º do CIRS, não preferem aos créditos
também reclamados garantidos por hipoteca.
Processo n.º 917/09.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Banco Espírito Santo, S. A. e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. O Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, vem
interpor recurso da sentença de verificação e graduação de créditos nos autos de reclamação de créditos
que correm seus trâmites por apenso à execução fiscal n.º 1970200201025180 instaurada pelo Serviço
de Finanças de Santarém, contra C…, por dívidas de coimas fiscais de 2000, 2002 e 2007, IRS dos
anos de 2001 a 2004 e IVA dos anos de 1999 a 2004.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1. “O direito de crédito garantido por hipoteca só cede, nos termos do artigo 686º, n.º 1 do CC,
perante os créditos garantidos por privilégio imobiliário especial ou prioridade de registo, devendo, por
isso, ser graduado antes dos que sejam garantidos por privilégio imobiliário geral.”
2. A douta sentença ao admitir e graduar o crédito exequendo de IRS antes da hipoteca violou o
preceituado nos arts. 686º e 751º-1 do Código Civil e 111º do CIRS.
3. Pelo que deve ser, a mesma, anulada e substituída por outra que gradue o crédito hipotecário
antes do IRS.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações:
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1.4. Sendo o MP recorrente, não emite Parecer
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
2.1. O Serviço de Finanças de Santarém instaurou a execução fiscal, com o número 1970200201025180
e apensos, contra C…, para cobrança de quantia de €111.786,78 e acréscimos legais, referente a dívidas
de coimas fiscais de 2000, 2002 e 2007, IRS dos anos de 2001 a 2004 e IVA dos anos de 1999 a 2004
- fls. 78 a 87, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
2. No dia 23 de Julho de 2007, no âmbito da referida execução, foi penhorado o prédio urbano,
sito em Samora Correia, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Samora Correia, sob o
artigo número 6832 e descrito na C.R.Predial de Benavente, sob o número 02901/020695, a favor da
Fazenda Pública — cfr fls. 23 do PEF em anexo, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido;
3. A penhora foi registada pela Ap. 23, de 24 de Julho de 2007 — fls. 41 a 43, do PEF em anexo,
cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido;
4. O “BES” detém um crédito sobre o executado, no montante de cento e seis mil, duzentos e
quinze euros e quarenta e três cêntimos, garantido por hipoteca, constituída sobre o mesmo prédio,
registada pela Ap. 31, de 26 de Maio de 2001 — fls. 7 a 18, dos autos e 41 a 43, do PEF em anexo,
cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido;
5. Com efeito, o “BES”, no exercício da sua actividade, celebrou com o executado um contrato
de compra e venda e mútuo com hipoteca, por escritura pública outorgada a 29 de Dezembro de 1999,
constante a fls. 106 a 109, do Livro n.º 59E, do Cartório Notarial de Alcochete, através do qual concedeu
de empréstimo, ao executado, o montante de vinte e três milhões de escudos — fls. 7 a 18, cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido;
6. A executada deve ainda o montante de dois mil duzentos e noventa e quatro euros e quinze
cêntimos e acréscimos legais, a título de dívidas provenientes de IMI dos anos de 2004 a 2007, inscritos
para cobrança em 2008 — fls. 34 a 49.
2.2. Em sede de factos não provados a sentença exarou o seguinte:
«Factos não provados:
Com interesse para a decisão da causa não houve.»
3.1. A sentença recorrida, considerando que o IRS goza - arts. 111º do CIRS e 736º, n.º 1 do
CCivil - de privilégio imobiliário geral em relação aos três últimos anos contados da data da penhora,
graduou em primeiro lugar os créditos referentes a tal imposto (IRS) dos anos de 2003 e 2004, reclamados pela Fazenda Pública e só depois o crédito hipotecário reclamado pelo BES.
O recorrente sustenta que o crédito hipotecário deve, no caso, ser graduado em primeiro lugar, dado
que, nos termos do disposto no art. 686º, n.º 1 do CCivil, o direito de crédito garantido por hipoteca só
cede perante os créditos garantidos por privilégio imobiliário especial ou prioridade de registo.
Esta é, portanto, a questão a decidir.
Vejamos:
3.2. O referido art. 111º do CIRS dispõe o seguinte:
«Para pagamento do IRS relativo aos últimos três anos, a Fazenda Pública goza de privilégio
mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à
data da penhora ou outro acto equivalente».
Refira-se, desde já, que a jurisprudência do STA tem vindo a firmar-se no sentido de que o disposto
no art. 240º, n.º 1 do CPPT, é aplicável não apenas a credores que gozem de garantia real «stricto sensu»,
mas também àqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, como é o caso
dos privilégios creditórios (acs. de 13/4/2005 - Pleno, rec. n.º 442/04; de 18/5/2005, rec. n.º 612/2004;
de 6/12/2006, rec. n.º 929/06 e de 13/5/2009, rec. 185/09).
Ora, consagrando aquele art. 111º do CIRS um privilégio mobiliário geral e um privilégio imobiliário que abrange «os bens existentes no património … à data da penhora», este último tem, igualmente,
natureza geral – sendo-lhe aplicável o regime constante do art. 749º e não o do art. 751º, ambos do
CCivil. É que, «Não tratando o Código Civil de outros, privilégios imobiliários que não os especiais,
só a eles se refere a disposição do artigo 751º. Para os gerais, rege a disciplina do artigo 749.º do
mesmo diploma: eles não valem contra terceiros titulares de direitos que, recaindo sobre as coisas
abrangidas pelo privilégio, sejam oponíveis ao exequente» (acs. do STA, de 7/3/2007 e 14/10/2009,
recs. nºs 1158/06 e 561/09).
Assim, o direito de crédito garantido por hipoteca só cede perante os créditos que disponham de
privilégio imobiliário especial ou prioridade de registo (cfr. n.º 1 do art. 686º do CCivil) já que «dos
privilégios creditórios só os especiais, porque envolvidos de sequela, se traduzem em garantia real de
cumprimento de obrigações, limitando-se os gerais a constituir mera preferência de pagamento e sendo
apenas susceptíveis de prevalecer em relação a titulares de créditos comuns» (cfr., entre outros, o ac.
do STA, de 21/1/09, rec. n.º 0953/08).
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Aliás, como alega o próprio recorrente, também é sabido que o Tribunal Constitucional declarou
a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante do art. 104º do CIRS (actual
art.111º), se interpretada no sentido de que o privilégio imobiliário geral nele conferido à Fazenda Pública
prefere à hipoteca, nos termos do art. 751º do CCivil, por violação do princípio da confiança, ínsito no
princípio do Estado de Direito (ac. n.º 362/2002, publicado no DR - I-A, n.º 239, de 16/10/2002). Tanto
que a nova redacção dada ao art. 751º, n.º 1 do CCivil, pelo art. 5º do DL n.º 38/2003, de 8/3, ao aditar
o termo «especiais», veio a sufragar aquele entendimento, afastando as dúvidas até então suscitadas.
Em suma, no caso presente, o crédito hipotecário deve ser graduado antes dos créditos garantidos
por privilégio imobiliário geral, ou seja, antes dos mencionados créditos relativos a IRS, procedendo,
pois, o recurso.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença na parte
ora recorrida e, em consequência, graduar os créditos pela ordem seguinte, saindo as custas precípuas
do produto dos bens penhorados:
1º- Crédito hipotecário reclamado pelo BES.
2º - Crédito exequendo referente ao IRS dos anos de 2003 e 2004.
3º Restantes créditos reclamados e exequendos, que gozam da garantia da penhora.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do Vale.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Reclamação de créditos. Contribuições para a segurança social. Hipoteca. Privilégio
imobiliário geral. Inconstitucionalidade.
Sumário:
I — As normas constantes do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, e
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 512/76, de 3 de Julho, na interpretação segundo
a qual o privilégio imobiliário geral nelas conferido à Segurança Social prefere à
hipoteca, nos termos do artigo 751.º do Código Civil, foram declaradas inconstitucionais, com força obrigatória geral, pelo Tribunal Constitucional no acórdão
n.º 363/02, de 17 de Setembro de 2002.
II — As decisões do Tribunal Constitucional são obrigatórias para todas as entidades
públicas e privadas, prevalecendo sobre as dos restantes tribunais e de quaisquer
outras autoridades, tendo a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral os efeitos previstos no artigo 282.º da CRP (artigos 2.º e 66.º da Lei
28/82, de 15 de Novembro).
Processo n.º 921/09-30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorrido: Tower — Imobiliária, L.da
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., recorre para este Supremo Tribunal da sentença de
verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, na parte
em que graduou o crédito reclamado pelo Instituto da Segurança Social com preferência relativamente
ao seu crédito hipotecário.
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. O crédito reclamado pela ora apelante está garantido por hipoteca voluntária incidente sobre as
fracções “J” e “I” penhoradas, devidamente registada através da Ap.9 de 1999/04/21, correspondente
à inscrição C-1 do prédio descrito sob o n.º 00110/020595.
2. O crédito reclamado pelo Instituto da Segurança Social está garantido apenas pelo privilégio
imobiliário geral que lhe foi conferido por diploma especial avulso, a saber DL. n.º 103/80, de 09/05.
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3. A sentença ora recorrida gradua o crédito reclamada pelo Instituto da Segurança Social com
preferência relativamente ao crédito da ora apelante por aplicação do art. 11º do DL. n.º 103/80, de
09/05 e art. 751º C.Civil.
4. O Tribunal Constitucional, declarou a inconstitucionalidade - v.g. Ac. TC n.º 36312002 - com
força obrigatória geral, desse dispositivo, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral
nelas conferido à Segurança Social prefere à hipoteca, nos termos do art. 751º C.Civil.
5. O Tribunal a quo está vinculado à aplicação desse Acórdão, e à não aplicação dessa norma
declarada inconstitucional.
Sem prescindir,
6. O art. 751º C.Civil tem aplicação apenas para os privilégios imobiliários especiais.
7. O privilégio conferido às contribuições da Segurança Social é um privilégio imobiliário geral,
por isso, sujeito à regra geral do art. 749º C.Civil.
8. A hipoteca voluntária, que nasce do contrato firmado pelas partes, confere ao credor que disponha
dessa especial garantia, preferência a ser pago sobre aqueles outros que concorram à graduação apenas
dotados de um privilégio imobiliário geral - art. 686º/1 e 751º a contrario sensu, do C.Civil.
9. A sentença recorrida ao graduar o crédito do Instituto da Segurança Social com preferência
sobre o crédito hipotecário da ora agravante viola os supra citados normativos, a saber os arts. 11º do
DL. n.º 103/80, de 09/05 e 751º C.Civil, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral
nelas conferido à Segurança Social prefere à hipoteca, e ainda os arts. 686º/1 e 749º do C.Civil.
TERMOS EM QUE
revogando a decisão recorrida farão V. Ex.ªs JUSTIÇA!
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser concedido provimento ao recurso, por entender que assiste total razão à Recorrente.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente os seguintes factos:
a. Em 21.02.2007 o Serviço de Finanças de Marco de Canaveses instaurou contra “Tower - Imobiliária, Ldª” a execução fiscal n.º1813-2007/01004794 e Apenso por dívidas relativas a Sisa e Coimas Fiscais.
b. Em 25 de Setembro de 2007, o Serviço de Finanças procedeu à penhora dos prédios urbanos
inscritos na matriz da Freguesia de Tabuado, Concelho de Marco de Canaveses sob o art.º 752.º J e 752.º
I, descritos na Conservatória do Registo Predial de Marco de Canaveses sob o n.º 00385/130695 - I e J.
c. Esta penhora foi efectuada para garantia dos créditos exequendos de Sisa e Coimas Fiscais
supra identificados.
d. A penhora foi registada na CRP pela Apresentação n.º 22/20070926.
e. São credores reclamantes:
1ª - A Caixa Geral de Depósitos por crédito relativo a mútuo com hipoteca registada a seu favor
na CRP pela Apresentação 05/19122002.
2ª - A Segurança Social por contribuições que lhe eram devidas.
3ª - A Fazenda Pública por créditos relativos ao IMI de 2006 e 2007, inscritos para cobrança em
2007 e 2008.
3. O inconformismo do Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional,
reconduz-se à única questão de saber a decisão recorrida enferma de erro de aplicação e de interpretação do direito ao julgar que o privilégio imobiliário geral conferido à Segurança Social pelo artigo 11.º
do Decreto Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, prefere à hipoteca nos termos do art.º 751.º do Código Civil.
Na verdade, na sentença impugnada, a Mmª Juíza do tribunal “a quo”, depois de ter decidido não
admitir a reclamação apresentada pela Fazenda Pública na parte referente ao crédito de IMI do ano
de 2007 (por ter sido inscrito para cobrança no ano seguinte ao da penhora e não gozar, por isso, de
privilégio imobiliário especial), decidiu graduar os restantes créditos da forma seguinte:
1.º- O crédito exequendo relativo a Sisa (privilégio imobiliário especial sobre os dois prédios
penhorados – arts. 744.º n.º 2 e 748.º alínea a) do C.Civil);
2.º - O crédito reclamado relativo a IMI do ano de 2006 (privilégio imobiliário especial sobre os
dois prédios penhorados – art. 744.º n.º 1 do C.Civil e art.º 122.º, n.º 1 do CIMI);
3.º - Os créditos reclamados pela Segurança Social (privilégio imobiliário geral nos termos dos
arts. 10º e 11º do DL 103/80, de 9 de Maio);
4.º - O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. (hipoteca – arts. 686º, n.º 1 do C.Civil);
5.º - Os créditos exequendos relativos a Coimas (penhora).
Esqueceu-se, todavia, a Mmª Juíza que o Tribunal Constitucional decidiu, há muito, declarar a
inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas constantes do art.º 11.º do Decreto
Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, e do art.º 2.º do Decreto Lei n.º 512/76, de 3 de Julho, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral nelas conferido à Segurança Social prefere à
hipoteca, nos termos do artigo 751.º do Código Civil, por violação do princípio da confiança, ínsito
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no princípio do Estado de direito democrático, consagrado no art.º 2.º da CRP - cfr. acórdão n.º 363/02,
de 17/09/2002, publicado no DR 239, de 16/10/2002, a págs. 6777 a 6780.
E que, por força do preceituado no art.º 66.º da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro (1), a declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória geral tem os efeitos previstos no
art.º 282º da Constituição, segundo o qual:
«1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória geral produz
efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional ou ilegal e determina a repristinação das normas que ela, eventualmente, haja revogado.
2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade por infracção de norma constitucional ou legal posterior, a declaração só produz efeitos desde a entrada em vigor desta última.
3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em contrário do Tribunal Constitucional
quando a norma respeitar a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for de
conteúdo menos favorável ao arguido.
4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo,
que deverá ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos nºs 1 e 2.»
Nesta conformidade, e sendo as decisões do Tribunal Constitucional obrigatórias para todas as
entidades públicas e privadas, prevalecendo sobre as dos restantes tribunais e de quaisquer outras
autoridades (art.º 2.º da citada Lei 28/82), o julgador estava obrigado a proceder à graduação dos créditos reclamados pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Depósitos de acordo com tal juízo de
inconstitucionalidade, graduando o crédito desta (garantido por hipoteca voluntária) antes do crédito
reclamado pela Segurança Social (que beneficia de privilégio imobiliário geral).
O recurso merece, pois, inteiro provimento.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
na parte impugnada e, em consequência, proceder à graduação dos créditos nos termos seguintes:
1.º- O crédito exequendo relativo a Sisa;
2.º - O crédito reclamado relativo a IMI do ano de 2006;
3.º - O crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.;
4.º - Os créditos reclamados pela Segurança Social;
5.º - Os créditos exequendos relativos a Coimas.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente
Torrão.
(1) Lei sobre a Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Recurso jurisdicional. Recurso para melhoria da aplicação
do direito e uniformização de jurisprudência. Aplicação subsidiária do artigo 73.º,
n.º 2 do RGCO. Imposto de circulação. Revogação do Decreto-lei n.º 116/94 de 3/5
pela Lei n.º 22-A/07 de 29/6. Extinção do procedimento contra-ordenacional.
Sumário:
I — É admissível recurso da decisão que aplicou coima de valor inferior à alçada do
tribunal de 1.ª instância, quando o mesmo se torne necessário para melhoria da
aplicação do direito e uniformização de jurisprudência.
II — Pelo que é, assim, aqui aplicável, subsidiariamente, o disposto no artigo 73.º, n.º 2
do Regime Geral das Contra-Ordenações.
III — Tendo o Decreto-lei n.º 116/94 de 3/5 sido revogado pela Lei n.º 22-A/07 de 29/6,
extinguiu-se o procedimento contra-ordenacional ali previsto nos artigos 1.º, n.º 1,
9.º e 15.º, ex vi do disposto no artigo 2.º, n.º 2 do Código Penal, aqui aplicável
nos termos do disposto no artigo 32.º do RGCO e no artigo 3.º, alínea b) do RGIT.
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Processo n.º 970/09.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Automercantil, L.da, e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Magistrada do Ministério Público, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário
de Lisboa que julgou improcedente o recurso que a firma Automercantil, Lda, melhor identificada nos
autos, deduziu contra a decisão do Chefe dos Serviços de Finanças de 8º Bairro Fiscal de Lisboa, que lhe
aplicou uma coima por violação do disposto nos artºs 1º, n.º 1, 9º e 15º do Decreto-lei n.º 116/94 de 3/5, no
valor de € 50,00, dela vem interpor o presente recurso jurisdicional, formulando as seguintes conclusões:
1 — A decisão da autoridade administrativa que aplicou a coima - fls. 21 - está ferida de nulidade insuprível, de conhecimento oficioso, nos termos do disposto no artº 63º n.º 1 alínea d) e n.º 3 e n.º 5 do RGIT.
Pois,
2 — Da mesma não consta a data da prática, da infracção tributária nem a indicação dos demais
elementos constantes das alíneas a), b), e c) do n.º 1 do artº 79 do RGIT.
3 — Com efeito a decisão da autoridade administrativa não identifica cabalmente a infractora, não
contem a descrição de quaisquer factos, nem a data da prática dos mesmos nem a descrição da norma
ou normas jurídicas violadas assim como não contem a indicação, a concretização, dos elementos que
contribuíram para a fixação da coima;
4 — Tal nulidade tem por efeito a anulação dessa decisão e dos termos subsequentes do processo,
nos termos do disposto no art. 61º nºs 3 e 5 do RGIT, incluindo a decisão sob recurso.
5 — Assim, a decisão recorrida deve ser revogada e substituída por outra que, declarando a nulidade da decisão da autoridade administrativa que aplicou a coima declare a nulidade dos termos que
lhe são subsequentes
6 — Normas jurídicas violadas: artº 63º n.º 1, alínea d) e n.º 3 e n.º 5 do RGIT, e artº 79º, n.º 1
alínea b) do RGIT.
Se assim se não entender, dizemos:
7 — A decisão sob recurso fez errado julgamento de direito.
8 — Com efeito, nos termos do disposto no art.º 13 n.º 2 da Lei n.º 22-A/2007 de 29.6 foi revogado
o Dec. Lei n.º 116/94, de 3.5
9 — Assim, a conduta imputada à arguida deixou de ser punida como contra-ordenação.
10 — Nos termos do disposto no artº 2 n.º 2 do C. Penal, aplicável subsidiariamente, face ao
disposto no artº 32 do Dec. Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, o procedimento contra-ordenacional
instaurado contra a arguida encontra-se extinto,
11 — Pelo que a decisão em apreço ao não declarar a extinção do procedimento contra-ordenacional
fez errado julgamento de direito,
12 — Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que decrete, face ao disposto no artºs 1,
artº 9, n.º 1 do Decreto-lei n.º 116/94, de 3.5, artº 13º n.º 2 da Lei n.º 22-A/2007, de 29.6, artº 2, n.º 2
do C. Penal, ex vi artº 32º do RGCCO, e artº 3 alínea b) do RGIT, encontrar-se extinto o procedimento
contra-ordenacional instaurado contra a arguida.
13 — Normas jurídicas violadas: art.ºs.1 artº 9, n.º 1 do Decreto-lei nº116/94, de 3.5, artº 13, n.º 2 da
Lei n.º 22-A/2007, de 29.6, artº 2, n.º 2 do C. Penal, ex vi artº 32º do RGCCO, e artº 3 alínea b) do RGIT.
A Fazenda Pública e a recorrida não contra-alegaram.
Não foi colhido parecer do Exmº Procurador-Geral Adjunto, dado que o recurso foi interposto
pelo Ministério Público.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1º- Em 22/03/2004 foi levantado o auto de notícia de fls. 5, por infracção ao disposto no artº 1.1
e artº 9 do Regulamento de Circulação e Camionagem, aprovado pelo Dec-lei n.º 116/94 de 03/05, p.
e p. pelo artº 15 do mesmo diploma legal — doc. fls. 5.
2º- Em 24/11/2004 a recorrente foi notificada por carta registada com A. R. nos termos do
artº 70 do RGIT, para exercer o seu direito de defesa, indicar testemunhas, e de que podia efectuar o
pagamento antecipado nos termos do artº 75 do RGIT, bem como requerer o pagamento voluntário da
coima — fls. 8 e 9.
3º- Em 03/01/2005 a recorrente foi condenada na coima de € 50,00 — fls. 12.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3 – O presente recurso foi interposto pelo EMMP ao abrigo dos artºs 73º, n.º 2 e 74º, n.º 2 do RGCO.
Sendo estas normas subsidiárias do RGIT, nos termos do artº 3º, alínea b) deste diploma legal,
aprovado pela Lei 15/2001 de 5/6, serão as ditas normas constantes daqueles artº 73º e 74º a delimitar
o âmbito do presente recurso.
Com efeito estabelece o predito artº 73º, n.º 2 que “para além dos casos enunciados no número
anterior, poderá a relação, a requerimento do arguido ou do Ministério Público, aceitar o recurso da
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sentença quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência”, acrescentando o artº 74º, n.º 2 do mesmo RGCO que, nos
casos previstos no n.º 2 do artº 73º, o requerimento deve seguir junto ao recurso, antecedendo-o.
E tal requerimento acompanhou o recurso e respectivas alegações encontrando-se, por isso, respeitado o mencionado artº 74º 2 do RGCO.
Conclui, porém, a Magistrada recorrente que, no caso dos autos, o presente recurso “mostra-se
manifestamente necessário à promoção da jurisprudência porque decidiu em contradição com os Acórdão
do Supremo Tribunal Administrativo”, que identifica, sobre a questão da nulidade da decisão administrativo que aplicou a coima, “pois nela são omitidos todos os requisitos constantes das alíneas a), b),
c) do n.º 1 do art. 79.º atrás citado”...“E é absolutamente necessário à melhoria da aplicação de direito
já que tendo a sentença sob recurso aplicado à arguida uma coima o que fez com base num diploma
legal já revogado - o dec. Lei n.º 22-A.2007, de 29 de Junho, - violando, assim o princípio de nullum
crime sine lege na sua aplicação em matéria contra-ordenacional e os artigos 2.º, n.º 2 do C. Penal ex
vi art. 32.º do Regime Geral das Contra-ordenações e Coimas, ex vi do art.º 2.º alínea e) do RGIT, pelo
que visa evitar o erro claro constante da decisão sob recurso”.
Importa, por isso e antes do mais, verificar se é de aceitar o recurso da sentença ou, nos termos
legais, se o presente recurso se afigura manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito
ou à promoção da uniformidade da jurisprudência, já que de questão prévia, prejudicial, se trata
(cfr. artº 74º, n.º 3 do RGCO).
Acerca da questão da necessidade de recurso jurisdicional para a “melhoria da aplicação do direito”, debruçou-se já esta Secção do STA, no Acórdão de 18/6/03, in rec. n.º 503/03.
Ali se escreve que “o artº 73º n.º 2 do RGCO - aplicável ao caso por força do artº 3º alínea b) do
RGIT - prevê a aceitação do recurso da sentença, a requerimento do arguido ou do MP, “quando tal se
afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade
da jurisprudência”.
Na verdade e uma vez que a não admissibilidade do recurso, em matéria contra-ordenacional,
suscita fundadas dúvidas de constitucionalidade, tal inciso normativo concretiza “uma válvula de segurança do sistema de alçadas que permita assegurar a realização da justiça”.
Cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT, Anotado, 2ª edição, pág. 506. […]
Refere-se tal inciso normativo à necessidade manifesta do recurso para melhoria da aplicação
do direito.
E, dado o escopo referido - válvula de segurança do sistema - ele não deve restringir-se, ao contrário
do que parece resultar da sua letra, aos casos em que apenas estejam em causa questões de interpretação
ou aplicação da regra jurídica, propriamente ditas.
Antes deve admitir-se em termos de “permitir o controle jurisdicional dos casos em que haja erros
claros na decisão judicial ou seja comprovadamente duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja
perante uma manifesta violação do direito”.
Cfr., cit, pag. 506”.
Explicitada a lei e o seu sentido, resta-nos agora decidir, preliminarmente e em primeiro lugar, se
estamos perante uma questão manifestamente necessária à melhoria da aplicação do direito, por que
prejudicial em relação à questão da promoção da uniformidade da jurisprudência, ali também suscitada.
E a resposta não pode deixar de ser afirmativa.
Com efeito, merecem acolhimento os fundamentos invocados pela recorrente tendo em vista a
admissão do recurso.
Na verdade, prefigura-se como indispensável saber se o procedimento contra-ordenacional se
extinguiu com a entrada em vigor da Lei n.º 22-A/07 de 29/6.
Sendo assim, é de admitir o recurso, ao abrigo do citado artigo 73.º, n.º 2 do RGCO.
4 – Dos elementos recolhidos nos autos resulta claro que, em 22/3/04, foi levantado o auto de
notícia de fls. 4 e 5, contra a arguida, com fundamento em que havia incorrido na contra-ordenação p.
e p. nos artºs 1º, n.º 1, 9º e 15º do Decreto-lei n.º 116/94 de 3/5.
Em consequência e por despacho de 3/1/05, foi aquela condenada na coima de € 50,00.
Desta decisão, foi pela arguida interposto recurso judicial para o Tribunal Tributário de Lisboa,
tendo o mesmo sido julgado improcedente por sentença datada de 18/2/09 (vide fls. 27 e segs.).
Entretanto, estava já vigor a Lei n.º 22-A/07 de 29/6, que revogou o predito Decreto-lei n.º 116/94
a partir de 1/1/08 (vide artº 13º, n.º 2).
Ora, dispõe o artº 2º, n.º 2 do Código Penal, aqui aplicável ex vi do disposto no artº 32º do RGCO
e no artº 3º, alínea b) do RGIT, que “o facto punível segundo a lei vigente no momento da sua prática
deixa de o ser se uma nova lei o eliminar do número de infracções; neste caso, e se tiver havido condenação, ainda que transitada em julgado, cessam a execução e os seus efeitos”.
Sendo assim e no caso em apreço, sempre se impunha que o Mmº Juiz “a quo” julgasse extinto o
procedimento contra-ordenacional, questão esta, aliás, de conhecimento oficioso.
Pelo que, não o tendo feito, incorreu em erro de julgamento em matéria de direito.
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E tanto basta para que o recurso proceda, ficando, assim, prejudicada a apreciação do mesmo
na parte em que, para promoção da jurisprudência, se arguía a nulidade da decisão administrativa por
violação do disposto no artº 79º, n.º 1, als. a), b) e c) do RGIT.
5 – Nestes termos acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença
recorrida e julgar extinto o procedimento contra-ordenacional.
Sem custas.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Imposto do selo. Usucapião. Incidência.
Sumário:
I — Pelo imposto do selo tributam-se, inter alia, os actos de aquisição de imóveis,
incluindo o acto de aquisição por meio de usucapião.
II — E, assim, o acto de «aquisição por usucapião» do imóvel usucapido é objecto de
incidência de tributação em imposto de selo, e não também o acto de aquisição
de obras ou benfeitorias realizadas no mesmo imóvel pelo próprio usucapiente.
Processo n.º 1124/09-30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: Manuel de Magalhães Fernandes e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que
julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Manuel de Magalhães Fernandes, e mulher,
contra liquidações de imposto de selo.
1.2 Em alegação, a entidade recorrente formula as seguintes conclusões.
I. As liquidações postas em crise, têm por base a aquisição por USUCAPIÃO, através de escritura
de Justificação Notarial, celebrada em 22 de Março de 2005, relativa ao prédio urbano, composto por
casa de rés-do-chão, andar e sótão, para habitação, com logradouro e anexo, sito no lugar de Barromau,
freguesia de Lage, concelho de Vila Verde, com a área coberta de cento e nove metros quadrados e descoberta de dois mil e sessenta e um metros quadrados, a confrontar de Norte com Estrada para Bouços,
de Sul com Caminho, de Nascente com Júlio do Vale e de Poente com José Magalhães, não descrito na
Conservatória do Registo Predial de Vila Verde e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 582º.
II. Na douta sentença ora recorrida julgou-se procedente a impugnação deduzida tendo-se, consequentemente, determinado “anular a liquidação impugnada.”.
III. Porquanto o M.mo Juiz entendeu que,
“– O prédio urbano integrado por edifício construído pelos Impugnantes em terreno que estava na
sua posse e que adquiriram por usucapião não pode, sob nenhuma perspectiva, considerar-se ter-lhes
sido transmitido;
– Por outro lado, resultando essa construção do investimento de activos patrimoniais dos Impugnantes, tendo, portanto, uma contrapartida económica, também não pode considerar-se que, a ter
ocorrido transmissão, ela seja gratuita;
– Por isso, é ilegal a liquidação de imposto do selo que considere verificada tal transmissão e
que incida sobre a mesma tomando em linha de conta o valor do edifício que integra o prédio urbano.”
IV. Porém, salvo o devido respeito, não pode a Fazenda Pública concordar com a decisão ora
recorrida, pelos argumentos que de seguida se expõem.
V. A questão que se coloca no presente recurso reconduz-se à questão da determinação da matéria
colectável, ou seja, consiste em saber se o Imposto de Selo deve incidir sobre o valor de todo o imóvel
– partes rústica e urbana – ou se, ao invés, aquele apenas deverá incidir sobre o valor do prédio onde
foi edificada a construção.
VI. Por outras palavras, nos presentes autos importa determinar qual a realidade imobiliária que
foi objecto de justificação: a existente à data da escritura de justificação ou a contemporânea do início
da posse pelos usucapientes.
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VII. Quanto a esta questão desde já se diga que é entendimento da Administração Tributária
(doravante AT) que será a realidade inscrita na matriz à data da justificação a relevante para efeitos de
tributação. Senão vejamos,
VIII. Por força do disposto no art. 7º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12.11, foi alterado substancialmente o Código do Imposto de Selo (de aqui em diante designado CIS), tendo, no âmbito da
incidência do imposto, sido integradas – a título de transmissões gratuitas – as aquisições por usucapião
do direito de propriedade ou de qualquer outro direito real de gozo sobre bens imóveis.
IX. As aquisições por usucapião – não obstante não serem, em bom rigor, transmissões, nem
tão-pouco gratuitas ou onerosas – são ficcionadas pelo legislador do CIS como tal, ou seja, como se
tratando de transmissões a título gratuito.
X. Na verdade, estabelece o art. 1º, n.º 3, alínea a) do CIS que “são consideradas transmissões
gratuitas, designadamente as que tenham por objecto direito de propriedade ou figuras parcelares desse
direito, sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião” (sublinhados nossos).
XI. Constituindo o tributo encargo do adquirente dos bens, no caso o usucapiente, nos termos do
preceituado no art. 3º, nºs 1 e 3, alínea a) do CIS.
XII. No que toca ao nascimento da obrigação tributária determina a alínea r) do art. 5º do CIS que
“A obrigação tributária considera-se constituída nas aquisições por usucapião, na data em que (...) for
celebrada a escritura de justificação notarial” (sublinhados nossos).
XIII. Ou seja, para efeitos de incidência do Imposto de Selo e determinação do nascimento da
obrigação tributária o legislador estabeleceu que seria a data de celebração da escritura de justificação
o momento elegível.
XIV. E não o termo inicial da posse ou o momento em que se completaria o prazo de usucapião.
XV. Por seu lado, o art. 13º, n.º 1 do CIS dispõe que o valor dos imóveis a atender nas transmissões
a título gratuito é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI ou o determinado por avaliação, quanto aos prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
XVI. Por último, a verba 1.2 da Tabela Geral do CIS estabelece que a “aquisição gratuita de bens,
incluindo por usucapião” é tributada à taxa de 10% sobre o valor dos mesmos.
XVII. Para além dos normativos legais ínsitos no CIS acabados de referir importa, ainda, atentar
que da concatenação dos arts. 92º do Código do Notariado (CN) e 117º-A do Código do Registo Predial (CRP) resulta que as aquisições por usucapião formalizada por escritura de justificação realizada
na vigência do CIS só podem reportar-se aos direitos reais inscrito na matriz à data da celebração da
escritura pública de justificação notarial ou cuja inscrição se encontre pedida na mesma data.
XVIII. Acrescendo, ainda, que nos termos do disposto no art. 30º, n.º 1 do CRP nos “títulos respeitantes a factos sujeitos a registo, a identificação dos prédios não pode ser feita em contradição com
a inscrição na matriz”.
XIX. Voltando ao caso sub judicio, é patente que – mesmo que se considere, como se fez na douta
sentença ora recorrida, que para o património dos ora impugnantes apenas se transmitiu o terreno e,
ainda, que foram os impugnantes ora recorridos quem no mesmo edificou a habitação – o objecto da
dita aquisição é a realidade imobiliária existente à data da celebração da escritura e não qualquer outra.
XX. Na verdade, os ora impugnantes – a ser aquela a factualidade – construíram um prédio em
terreno de terceiro,
XXI. facto este que não lhes confere a propriedade do mesmo, pois tal construção se revela uma
mera benfeitoria útil, cfr. n.º 3 do art. 216º do Código Civil (CC), o que o poderá originar o seu levantamento ou, eventualmente, a indemnização do possuidor, como decorre do disposto no art. 1273º do CC.
XXII. Assim, o facto de os usucapientes terem edificado a construção em momento anterior à
celebração da escritura de justificação não os torna proprietários do mesmo, apenas lhe conferindo os
acima referidos direitos.
XXIII. Nem sendo, igualmente, admissível que o valor das benfeitorias seja deduzido ao valor
tributável para efeitos de tributação da aquisição por usucapião.
XXIV. Por último, refira-se que a solução defendida pela AT – embora possa ser contestável no
plano da justiça – não resulta, no entender da Fazenda Pública, de deficiente interpretação e aplicação
da lei por parte dos serviços da AT, antes sendo consequência da imperfeita técnica legislativa empregue
nos normativos legais citados.
XXV. Destarte é entendimento da AT que a factualidade dos presentes autos preenche os pressupostos de incidência previstos no CIS, sendo, por isso passível de tributação nos exactos moldes que
o foram e que constam dos actos tributários ora em crise.
XXVI. Pelo que, é entendimento da Fazenda Pública que a douta sentença ora recorrida não
poderá manter-se, sendo imperioso que se conclua pela improcedência dos invocados vícios dos actos
tributários, por não estarem as liquidações ora em apreço feridas de ilegalidade.
XXVII. Tendo na douta sentença ora recorrida se decidido de forma diversa é inevitável que se
conclua que foram violados os arts. 1º, n.º 3, alínea a), 5º, alínea r), 13º, n.º 1 todos do CIS e, bem assim,
a verba 1.2 da Tabela Geral do CIS.
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Nestes termos e nos demais de direito que V. Ex.as doutamente suprirão, deve o presente recurso
ser julgado procedente, revogando-se a douta decisão recorrida e substituindo-se por outra que julgue
totalmente improcedente a impugnação judicial.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento – apresentando a seguinte fundamentação.
Sobre situação em tudo semelhante já se pronunciou este Supremo Tribunal por acórdão de
21/10/2009, no processo 652/09. Subscrevemos, com a devida vénia, o discurso jurídico daquele douto
aresto, pelo que entendemos carecer de razão o recorrente.
O próprio recorrente, nas conclusões da sua alegação de recurso, entende que a solução por si
defendida pode ser contestável no plano da justiça, sendo, no entanto, a que resulta da utilização de
uma imperfeita técnica legislativa empregue em diferentes disposições legais.
A resposta a esta perplexidade do recorrente pode encontrar-se no douto aresto a que atrás fizemos referência, que não se quedou por uma interpretação literal dos preceitos do CIS. Passamos
a transcrever algumas passagens mais impressivas e esclarecedoras daquele acórdão: “No Direito
Fiscal vigora o princípio da tipicidade, que se traduz no brocardo latino nullum tributum sine
lege, ou nullum vectigal sine lege, paralelo àquele outro, vigente no direito penal, nullum crimen
sine lege. Assim como não há crime que não corresponda a uma definição legal, a um tipo legal,
também não haverá imposto que não corresponda a uma definição legal, a um tipo legal. Nisto
consiste a tipicidade do imposto. O facto tributável, consistindo num facto típico, só existe como
tal, desde que na realidade se verifiquem todos os pressupostos legalmente previstos, que, por
esta nova óptica, se convertem em elementos do próprio facto, bastando a não verificação de um
deles para que não haja, pela ausência de tipicidade, lugar à tributação. No Direito Tributário,
a tipologia é dominada não só por um princípio de taxatividade como também por um princípio
de exclusivismo. Opera-se o fenómeno que a lógica jurídica designa por implicação intensiva.
Verifica-se a implicação intensiva sempre que os elementos enunciados no pressuposto não são
apenas suficientes, mas ainda necessários para a verificação da consequência: se esses elementos
se verificarem, segue-se a consequência, mas esta só se segue se eles se verificarem. A tributação
resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como tais previstos
e descritos abstractamente, na lei de imposto.”
No caso concreto a questão que interessa resolver não é tanto a de saber qual o valor a atender
para efeitos de imposto de selo, mas antes a de saber qual o objecto de incidência do imposto de selo
devido no caso: o acto de aquisição do prédio objecto de usucapião, ou, também, o acto de aquisição
das benfeitorias nesse mesmo prédio levadas a cabo pelos impugnantes.
Ora de acordo com o disposto nos n.º 1 e 3, alínea a), do artigo 1.º do CIS, e da verba 1.2 da Tabela
Geral do Imposto de Selo, é objecto de incidência em imposto de selo, apenas o acto de «aquisição por
usucapião», pelo que será temerário afirmar que nestas aquisições a incidência do imposto seja sobre
o valor patrimonial tributário do prédio adquirido, no momento do nascimento da obrigação tributária,
sem qualquer dedução.
É que, pode dar-se o caso, como sucede na situação sub judice, de estarem incluídos no valor
tributável em imposto de selo, valores que nada têm a ver com o valor do acto ou do facto tributário
previsto na lei – o acto de aquisição por usucapião – ou seja, as benfeitorias feitas pelos impugnantes
no prédio objecto de usucapião.
Parece-nos, por isso, que a liquidação impugnada exorbitou as normas de incidência objectiva
do Código de Imposto de Selo, devendo, em consequência, ser anulada, conforme bem se decidiu na
sentença recorrida.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão
que aqui se coloca é a de saber se as liquidações impugnadas foram operadas exorbitando, ou não, das
normas de incidência objectiva do Código do Imposto do Selo.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) No dia 22 de Março de 2005, foi celebrada no Cartório Notarial de Vila Verde, a escritura de
justificação notarial cujo teor consta de fls. 15 a 18 e aqui se dá por reproduzido.
b) Nessa escritura disseram os ora Impugnantes, através do seu procurador, que são donos do
prédio urbano composto por casa de rés-do-chão, andar e sótão, para habitação, com logradouro e
anexo, sito no lugar de Barromau, freguesia de Laje, concelho de Vila Verde, com a área coberta de
109 metros quadrados e descoberta de 2061 metros quadrados, inscrito na matriz predial da freguesia
de Laje, concelho de Vila Verde, sob o artigo 582 urbano.
c) O edifício referido na alínea anterior foi construído pelos impugnantes num prédio rústico que
compraram verbalmente, já no estado de casados, no ano de 1974, a Francisco Carneiro Seara e mulher
Maria da Costa da Cunha.
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d) Em 23 de Janeiro de 2008, a administração tributária procedeu às liquidações do imposto do selo
relativo à transmissão gratuita a que se reporta a escritura pública atrás referida, cujas demonstrações
constam de fls. 19 e 20 e aqui se dão por reproduzidas.
e) Como consta das referidas demonstrações, foi considerado o valor tributável de 30.275,00 euros
por cada liquidação, correspondente ao prédio urbano referido na alínea b).
f) A data limite para o pagamento voluntário do imposto liquidado foi a de 30 de Abril de 2008.
g) Em 18 de Julho de 2008, foi apresentada a petição inicial da presente impugnação judicial.
2.2 No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho, o Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, procedeu à reforma da tributação do património, aprovando os
Códigos do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e do Imposto Municipal sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis (CIMT), revogando os Códigos do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto
sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD) e da Contribuição Autárquica (CCA), procedendo a várias
alterações de diversa legislação tributária conexa com a reforma empreendida.
A partir da chamada “Reforma da Tributação do Património”, operada pelo citado Decreto-Lei
n.º 287/2003, de 12 de Novembro, o antigo imposto sobre sucessões e doações foi revogado, sendo que
as transmissões gratuitas (doação e sucessão por morte) passaram a ser tributadas em sede do imposto
do selo sobre transmissões gratuitas.
O Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro veio também estender ou alargar a transmissões
gratuitas o campo de incidência do Código do Imposto do Selo.
Com efeito, foi alargado o âmbito da incidência objectiva deste imposto, sendo que o mesmo tributa as transmissões gratuitas que tenham por objecto, entre outros, o direito de propriedade ou figuras
parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião.
Assim, sob a epígrafe “Incidência objectiva”, o artigo 1.º, n.º 1, do Código do Imposto do Selo
estabelece que «O imposto do selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros,
papéis, e outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens».
E, por seu lado, a alínea a) do n.º 3 do mesmo artigo 1.º do Código do Imposto do Selo preceitua
que «Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designadamente, as que tenham por objecto direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre
bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião».
Por sua vez, e segundo a verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo, o imposto do selo recai
em 10% sobre o valor dos respectivos contratos de «aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião (…)».
Chama-se usucapião à posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, o que faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição
do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação – nos termos do artigo 1287.º do Código Civil.
Do específico regime legal do imposto do selo, logo se vê que o imposto do selo incide sobre
todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis, e outros factos previstos na Tabela Geral
do Imposto do Selo, incluindo as transmissões gratuitas de bens. E, constituindo embora a usucapião
uma aquisição originária (artigo 1287º e seguintes do Código Civil), é a aquisição por usucapião considerada, para efeitos fiscais, uma transmissão gratuita de bens imóveis.
Tal aquisição, consonantemente, aliás, com o princípio da expressão formal dos actos tributáveis
em imposto do selo, só ocorre no momento em que se torna definitivo o documento que titula essa
aquisição ou “transmissão”: a data em que transitar em julgado a acção de justificação judicial ou for
celebrada a escritura de justificação notarial – cf. a alínea r) do artigo 5.º do Código do Imposto do
Selo [“Nascimento da obrigação tributária”].
O que é certo, no entanto, é que o acto tributário tem que ter por base uma situação de facto ou
de direito, concreta, prevista abstracta e tipicamente na lei fiscal como geradora do direito ao imposto.
Tal base é, pois, o pressuposto de facto ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso
de Direito Fiscal, 1972, p. 266.
Segundo o ensinamento de Alberto Pinheiro Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário,
p. 263 e ss., no Direito Fiscal vigora o princípio da tipicidade, que se traduz no brocardo latino nullum
tributum sine lege, ou nullum vectigal sine lege, paralelo àquele outro, vigente no Direito Penal,
nullum crimen sine lege. Assim como não há crime que não corresponda a uma definição legal, a um
tipo legal, também não haverá imposto que não corresponda a uma definição legal, a um tipo legal.
Nisto consiste a tipicidade do imposto. O facto tributável, com ser um facto típico, só existe como tal,
desde que na realidade se verifiquem todos os pressupostos legalmente previstos, que, por esta nova
óptica, se convertem em elementos do próprio facto, bastando a não verificação de um deles para que
não haja, pela ausência de tipicidade, lugar à tributação. No Direito Tributário, a tipologia é dominada
não só por um princípio de taxatividade como também por um princípio de exclusivismo. Opera-se o
fenómeno que a lógica jurídica designa por implicação intensiva. Verifica-se a implicação intensiva
sempre que os elementos enunciados no pressuposto não são apenas suficientes, mas ainda necessários
para a verificação da consequência: se esses elementos se verificarem, segue-se a consequência, mas esta
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só se segue se eles se verificarem. Sobre o conceito de “implicação intensiva”, cf. Castanheira Neves,
Questão-de-facto-Questão-de-direito, p. 264, e ainda J. Baptista Machado, Introdução ao Estudo do
Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1991, 5.ª reimpressão, p. 187.
A tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como
tais previstos e descritos, abstractamente, na lei de imposto.
Cf. o que vem de dizer-se no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 21
de Outubro 2009, proferido no recurso n.º 652/09.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida pondera, além do mais, como segue.
[…] o imposto de selo, mesmo quando está em causa uma aquisição por usucapião, só incide
sobre o bem que, ab initio, não se encontrava no património do adquirente pois que só esse bem foi,
na perspectiva da lei fiscal, presumivelmente transmitido.
Se a aquisição por usucapião é, em termos fiscais, uma transmissão, ela só pode ter relevância,
enquanto tal (enquanto transmissão fiscal) na medida em que tenha por objecto algo que não integrava
o património do transmissário, algo que não era sua propriedade, pois só desse modo se pode conceber
uma transmissão uma coisa que passa do património de uma pessoa para o património de outra, uma
coisa que se transmite. E é sobre essa transmissão que incide o imposto do selo.
Por outro lado, importa não perder de vista que as transmissões tributáveis em imposto do selo
são as transmissões gratuitas, isto é, aquelas que não implicaram qualquer contrapartida económica da
parte do transmissário.
Sendo isto assim, facilmente se pode concluir que a liquidação do imposto de selo aqui impugnada é ilegal.
Com efeito, a administração tributária, partindo de uma escritura de justificação notarial de posse
realizada pelos Impugnantes considerou que estes adquiriram por usucapião e que, portanto, lhes foi
transmitido gratuitamente um prédio urbano.
Trata-se, salvo o devido respeito, de claro equívoco.
O prédio urbano que a administração tributária considerou transmitido para os Impugnantes
não lhes foi transmitido, antes foi pelos mesmos construído sobre um terreno que, esse sim, lhes foi
transmitido.
De resto, a construção do prédio, representou um acto de posse dos Impugnantes sobre o referido
terreno conducente, entre outros, à usucapião do dito terreno.
Tendo o edifício que se encontra implantado no terreno transmitido e aqui em causa sido construído pelos Impugnantes jamais se pode considerar, por um lado, que o mesmo lhes foi transmitido e,
por outro, que o foi a título gratuito.
Aliás, mesmo que houvesse dúvidas sobre o sentido interpretativo das normas de incidência – e
pensamos que não há – sempre seria de considerar a substância económica dos factos e, a esta luz,
parece-nos indiscutível que edifício construído no terreno resultou do investimento de activos patrimoniais dos Impugnantes e, como tal, não se pode considerar que lhes foi transmitido e muito menos
a título gratuito – cfr. art. 11º n.º 3 da LGT.
Finalmente, refira-se que o facto de a norma do art. 5º alínea r) do CIS estatuir que a obrigação
tributária se considera constituída, nas aquisições por usucapião, na data em que transitar em julgado
a acção de justificação judicial ou for celebrada a escritura de justificação notarial e de a norma do
art. 13º n.º 1 do CIS referir que o valor dos imóveis a considerar nas transmissões gratuitas ser o valor
patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão, não permite,
em nosso entender, extrair qualquer argumento no sentido de que o valor a considerar para efeitos de
tributação é o valor de todo o prédio incluindo, portanto, o edifício que nele se acha implantado.
E não permite porque, previamente à questão do valor do bem imóvel a considerar, coloca-se,
como prius lógico, a questão da determinação do bem imóvel que foi objecto da transmissão gratuita
tributável.
Na realidade, o que está em causa não é simplesmente o valor a atender para efeitos de imposto
de selo, ou o momento apenas em que esse valor deve ser atendido.
A questão que, antes de todas, importa equacionar, previamente a saber qual o valor a atender para
efeitos de imposto de selo, é a questão de saber qual o objecto de incidência do imposto de selo devido
no caso: o acto de aquisição do prédio usucapido, ou também o acto de aquisição das benfeitorias nesse
prédio levadas a cabo pelos impugnantes, ora recorridos?
E o certo é que só o acto de aquisição do prédio usucapido é que pode inscrever-se no âmbito
de incidência objectiva do imposto de selo, e não o acto de aquisição das obras ou benfeitorias nesse
prédio realizadas.
De harmonia com as supracitadas disposições do n.º 1 e do n.º 3, alínea a), do artigo 1.º do Código
do Imposto do Selo, e da verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo, é objecto de incidência em
imposto de selo não mais que o acto de «a aquisição por usucapião».
E, por isso, julgamos que não poderá dizer-se, com carácter genérico, que o valor tributável nas
aquisições por usucapião é o valor patrimonial tributário do prédio adquirido, no momento do nasci-
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mento da obrigação tributária (trânsito em julgado da acção de justificação judicial ou celebração da
escritura de justificação notarial), sem qualquer dedução – proposição que estará na base dos actos de
liquidação impugnados.
Na verdade, só depois de definido e identificado o objecto de incidência do imposto do respectivo
imposto é que poderá saber-se se do valor tributável deve ser “deduzido” ou subtraído algum “valor”
indevidamente incluído no valor tributável em imposto de selo. É que pode dar-se o caso, como é seguramente o presente, de, por via de indevida compreensão na norma de incidência, estarem incluídos no
valor tributável em imposto de selo “valores” que nada têm a ver com o valor do acto ou do facto tributário
previsto na lei de tributação: o acto de aquisição de valores em obras ou benfeitorias feitas pelo usucapiente no prédio usucapido, e não apenas, como simplesmente deve ser, a «aquisição por usucapião».
Estamos deste modo a concluir, e em resposta à questão decidenda, que as liquidações impugnadas
foram operadas exorbitando das normas de incidência objectiva do Código do Imposto do Selo – pelo
que devem as liquidações impugnadas ser anuladas, na medida de tal exorbitância.
Quer dizer: as liquidações impugnadas devem ser anuladas na exacta medida em que as mesmas
exorbitam dos limites legais de incidência objectiva, balizados apenas pelo acto de «aquisição por
usucapião», fora do qual se encontra evidentemente o acto de aquisição de obras ou de benfeitorias
realizadas pelo usucapiente.
Então, havemos de convir, em síntese, que pelo imposto do selo tributam-se, inter alia, os actos
de aquisição de imóveis, incluindo o acto de aquisição por meio de usucapião.
E, assim, o acto de «aquisição por usucapião» do imóvel usucapido é objecto de incidência de
tributação em imposto de selo, e não também o acto de aquisição de obras ou benfeitorias realizadas
no mesmo imóvel pelo próprio usucapiente.
3. Termos em que se acorda conceder parcial provimento ao recurso, revogando-se em parte a
sentença recorrida que, todavia, se mantém na dimensão em que anula as liquidações por tributarem
valores relativos às aludidas benfeitorias.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, no grau do seu decaimento, também na instância, fixando-se a procuradoria em um oitavo.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Instituto da Vinha e do Vinho. Representação em juízo.
Sumário:
O Instituto da Vinha e do Vinho não é representado em juízo pela Fazenda Pública,
antes cabendo essa representação ao mandatário designado pelo seu Presidente.
Processo n.º 1129/09-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- CRUZ & COMPANHIA, LDA, com os sinais dos autos, vem recorrer da decisão do M.mo Juiz
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, datada de 14/07/09 que indeferiu a arguição de nulidade
da resposta apresentada pela Fazenda Pública em representação do Instituto da Vinha e do Vinho e
dispensou a produção de prova testemunhal, formulando as seguintes conclusões:
1.Tendo sido notificada da resposta apresentada pelo RFP, a ora recorrente arguiu a nulidade da
mesma, por entender que o IVV não é Fazenda Pública, que o IVV é um instituto público dotado de personalidade jurídica e que compete ao presidente representar o IVV em juízo e fora dele, activa ou passivamente; requerendo, como tal, a nulidade do acto e o desentranhamento da peça processual, a dita resposta.
2. O Tribunal a quo proferiu douta decisão recorrida que indeferiu a nulidade arguida pela reclamante, motivando a sua decisão com o fundamento de que a representação do IVV compete ao RFP,
nos termos do artigo 15º do CPPT.

38
3. Ora, os interesses que cabe defender aos representantes da Fazenda Pública, nos termos do
artigo 15º do CPPT, são os específicos interesses da administração tributária, não os do IVV, porquanto
nenhuma lei expressa assim o indica.
4. Com efeito, a Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro não atribui competência ao Representante da
Fazenda Publica para representar o IVV no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal.
5. O DL. 46/2007, de 27 de Fevereiro, referente aos estatutos do IVV, também não contém qualquer
norma que habilite o Representante da Fazenda Pública para representar o IVV no processo judicial
tributário e no processo de execução fiscal.
6. Na verdade, o legislador no teve qualquer intenção de atribuir ao RFP competência nesta matéria
pois, como se disse, a mesma não consta da lei.
7. Pelo contrário, é a própria a Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, cujas normas são de aplicação
imperativa que confere expressamente, como se disse, ao presidente do IVV poderes para constituir
mandatário e para representar o referido Instituto em juízo e fora dele (cf alínea n) do n.º 1 e 3 do
artigo 21º e n.º 2 do artigo 25º-A da Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro).
8. Mas mais, o n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, dispõe expressamente que
o Presidente do IVV pode sempre optar por solicitar o apoio e a representação em juízo por parte do
Ministério Público, ao qual compete, nesse caso, defender os interesses do instituto.
9. Ora, se a lei confere ao Presidente do IVV a faculdade de poder optar por solicitar o apoio e
a representação por parte do Ministério Publico, sempre teria que se entender, por maioria de razão,
que o legislador não teve qualquer outra intenção de atribuir ao RFP competência de representar, no
processo de execução fiscal, o IVV.
10. Assim sendo, na ausência de lei expressa, não compete ao Representante da Fazenda Pública
representar o IVV, “nos termos da lei”, no processo judicial tributário.
11. Pelo que, com todo o respeito que merece, a doutrina da decisão recorrida viola a letra da
própria lei que atribui ao presidente do IVV poderes para constituir mandatário e para representar o referido Instituto em juízo e fora dele, incluindo, necessariamente, no próprio processo de execução fiscal.
12. Face ao exposto, a decisão ora recorrida viola expressamente o disposto no artigo 15.º, n.º 1
do CPPT, no artigo 21º, n.º 1 e n.º 3 e no artigo 25º-A, n.º 2 da Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro.
13. Nos termos do artigo 201º do CPC, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a
omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o
declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.
14. A contestação apresentada pelo RFP é um acto nulo, não previsto na Lei, susceptível de influir
no exame ou na decisão da causa.
15. A decisão ora recorrida, que entendeu que a resposta subscrita pelo RFP não padece de
qualquer vício, viola a lei, pelo que, consequentemente, deve a mesma ser revogada, com as demais
consequências legais.
SEM PRESCINDIR:
16. A dimensão normativa do artigo 15º do CPPT, fixada pela douta decisão em apreço, é ilegal,
por violação de lei com valor reforçado, a Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro, designada por Lei-quadro
dos Institutos Públicos.
17. Compulsada a douta decisão, constatamos que o Tribunal a quo acompanha a posição sufragada por Jorge de Sousa, no seu CPPT anotado, 4ª ed., pág. 132, segundo o qual “os representantes da
Fazenda Pública representam toda a Administração tributária que não tiver representação especial
prevista na lei”.
18. Porém, como já foi referido, nos termos da Lei-quadro dos Institutos Públicos, cabe ao presidente do IVV constituir mandatário e representar o referido Instituto em juízo e fora dele (cf alínea n)
do n.º 1 e n.º 3 do artigo 21º e n.º 2 do artigo 25º-A da Lei n.º 3/2004 de 15 de Janeiro.
19. Face ao exposto, dúvidas não podem subsistir que a dimensão normativa do artigo 15º do
CPPT, explanada na douta decisão ora recorrida, viola expressamente o disposto numa lei de valor
reforçado, a Lei quadro dos Institutos Públicos, pelo que a mesma é ilegal.
20. Ilegalidade essa que aqui se invoca para os devidos efeitos.
2- O recurso foi admitido com subida diferida, nos próprios autos e com efeito devolutivo (fls. 162).
3- Inconformada ainda com a sentença proferida a fls. 177 e seguintes, que julgou não se estar
perante um prejuízo irreparável que determinasse a subida imediata e com efeito suspensivo da reclamação deduzida do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Tondela que havia ordenado
a instauração de processo de execução fiscal, a recorrente dela interpôs recurso, tendo formulado as
seguintes conclusões:
1. A douta sentença recorrida entendeu que o caso sub judice não integra uma situação de prejuízo
irreparável e, em consequência, não determinou a subida imediata, com efeito suspensivo, da presente
reclamação;
2. Todavia, a reclamante ora recorrente alegou e demonstrou factos que consubstanciam uma
situação de prejuízo irreparável, nomeadamente alegou e discriminou que a relação activo/passivo da
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empresa apresenta um forte desequilíbrio no que respeita a valores de médio ou longo prazo, acentuando
ainda mais, no que se refere a valores de curto prazo, com graves reflexos na sua tesouraria, bem como
que, se as execuções que identificou no articulado de reclamação, incluindo o processo executivo sobre
o qual corre a presente reclamação, derem lugar a penhoras, o desequilíbrio da relação activo/passivo
aumentará, precipitando a empresas para o incumprimento imediato e generalizado das suas responsabilidades, pondo em causa a sua sobrevivência enquanto reunião de factores de produção, tendo como
consequência inevitável a sua insolvência;
3. É certo que a ora recorrente coloca a verificação do prejuízo irreparável com a concretização
da penhora de bens do seu património que, mais do que uma mera suposição, consubstancia uma real
e previsível consequência processual.
4. Contudo, tal facto não obsta o conhecimento imediato da presente reclamação, dado que resulta
da melhor doutrina que o direito à tutela judicial efectiva não se restringe à possibilidade de reparação
dos prejuízos provocados por uma actuação ilegal, exigindo antes que sejam evitados os próprios
prejuízos (cfr. Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e
Comentado, pág. 667).
5. A ora reclamante alega que a concretização da penhora de bens lhe irá provocar prejuízos na
sua actividade que se computa no previsível aumento do desequilíbrio da relação activo/passivo e na
precipitação da empresa para o incumprimento imediato e generalizado das suas responsabilidades,
pondo em causa a sua sobrevivência e tendo como consequência inevitável a sua insolvência.
6. Insolvência essa que pela sua própria natureza, como é do conhecimento comum, encerrará
um prejuízo manifestamente elevado, de grau não imediatamente apreensível, que não é facilmente
computável em termos monetários.
7. Pelo que, a presente reclamação é um daqueles casos de subida imediata, nos termos do
artigo 278º do CPPT, sob pena de perder toda utilidade.
Sem prescindir;
8. A douta sentença a quo faz uma aplicação da norma contida no art. 278º do CPPT na dimensão
normativa segundo a qual haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos irreparáveis
que não sejam os inerentes a qualquer execução, dimensão normativa essa que padece de inconstitucionalidade orgânica e material.
9. Inconstitucionalidade essa que aqui se invoca para os devidos efeitos.
4- Não foram apresentadas contra-alegações.
5- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«A questão em análise neste recurso prende-se com a interpretação do art. 278º n.º 3 do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, designadamente saber se só há subida imediata da reclamação
nos casos taxativamente enumerados pelas als. a) a d) daquele normativo e se é necessária a invocação
de prejuízo irreparável.
Invoca a recorrente que a sentença a quo faz uma aplicação da norma contida no art. 278º do CPPT
na dimensão normativa segundo a qual haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos
irreparáveis que não sejam os inerentes a qualquer execução, dimensão normativa essa que padece de
inconstitucionalidade orgânica e material.
Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que «só é completamente inútil a reclamação com subida diferida quando o prejuízo eventualmente decorrente daquela
decisão não possa ser reparado» sendo que não preenche tal condicionalismo a reclamação do acto de
instauração da execução fiscal, com fundamento na sua ilegalidade.» (Vide neste sentido os Acórdãos
do Supremo Tribunal Administrativo de 23.05.2007, processo 374/07 e de 9 de Agosto de 2006 — recurso n.º 0229/06, ambos in www.dgsi.pt)
Como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23.05.2007, rec. 374/07 «a
subida da reclamação após a penhora não a torna totalmente inútil, pelo contrário, pois, se deferida a reclamação, o acto processual em causa - a instauração da execução - será anulado, ficando esta sem efeito.
Claro que com os prejuízos inerentes mas (...) só a respectiva irreparabilidade é fundamento da
subida imediata. A eventual ilegalidade da instauração da execução fiscal não leva, pois, necessária e
automaticamente, à subida imediata da reclamação respectiva.»
A interpretação correcta do regime de subida da reclamação previsto no artº 278º do CPPT é, aliás,
a de que só haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos irreparáveis que não sejam
os inerentes a qualquer execução.
E isto porque, a admitir-se que prejuízos omnipresentes na generalidade das execuções possam
relevar para efeito de subida imediata da execução, chegar-se-ia à conclusão de que a subida imediata
seria a regra, o que estaria em contradição como o n.º 1 do artº 278º que adoptou a regra da subida
diferida. (Vide neste sentido Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário,
anotado, 5ª edição, II vol. pag. 667).
Não procede também a invocada violação do princípio constitucional da tutela judicial efectiva.
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Como sublinha Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado,
5ª edição, II vol. pag. 667, «no âmbito da protecção constitucional garantida pelo direito à tutela judicial
efectiva não se pode incluir protecção contra os inconvenientes próprios de qualquer processo judicial
executivo, pois eles são inerentes ao próprio funcionamento do regime judiciário global relativo à
tutela de direitos»
E muito menos procede a alegada inconstitucionalidade orgânica da dimensão normativa extraída
do artº 278º, n.º 3 do CPPT.
A norma do artº 278º, n.º 3 do CPPT só contenderia com o disposto nos arts. 95º, ns. 1 e 2 e 103º da
Lei Geral Tributária nos casos em que a subida deferida fizesse perder qualquer utilidade à reclamação
o que se reconduziria à denegação da possibilidade prática de reclamação (e seria incompatível com
o disposto nos aludidos normativos da Lei Geral Tributária). (Cf., neste sentido Acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo de 21.01.2009, recurso 1017/08.)
Mas não é isso que sucede como já vimos, no caso subjudice, em que está em causa uma reclamação do acto de instauração da execução fiscal, com fundamento na sua ilegalidade, pois que a subida
da reclamação após a penhora não a torna totalmente inútil
Nestes termos, e com estes fundamentos, somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado
improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.»
Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
6- O despacho interlocutório recorrido no segmento impugnado é do seguinte teor:
Requerimento de fls. 90 e segs.: Alegou-se a nulidade da Contestação da FP, porque é ao Presidente
do IVV que cabem poderes para constituir mandatário e para o representar em juízo e fora dele.
O Exmo. RFP ouvido sobre a alegada nulidade manifestou a validade da sua contestação dizendo,
para além do mais, que ela resulta da conjugação dos artigos 150, n.º 1 alínea a), 148º, n.º 2 a), 151º e
152º, todos do Código de Procedimento e de Processo Tributário e o DL 46/2007 de 27 de Fevereiro
que revogou o disposto no Decreto-Lei n.º 99/97, de 26/94.
A propósito do artigo 15.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (adiante CPPT),
Jorge de Sousa, no seu CPPT anotado, 3.ª Ed., pag. 144 diz “... representam toda a Adm. Tributária
que não tiver representação especial prevista na lei e não apenas a que se integra na D.G. Imp. D.G.
Alf. e Impostos sobre o consumo.
O IVV criado pelo Decreto-Lei 304-86 de 22-09, reestruturado pela Lei 102-93 de 22 de Abril e
Decreto-Lei 99/97 de 26-04, sendo este revogado pelo DL 46/2007 de 27 de Fevereiro.
Tudo isto para dizer que não prevendo a lei representação especial para o IVV, vale a regra geral
enunciada no penúltimo parágrafo, ou seja a da representação pela FP. Neste sentido veja-se o Ac. do
STA 0806/07, 07-11-2007, Lúcio Barbosa.
Execução Fiscal. Instituto da Vinha e do Vinho. Representação em juízo. Fazenda Pública.
II A representação em Juízo do Instituto da Vinha e do Vinho é do representante da Fazenda
Pública.
No mesmo sentido veja-se também o Ac do STA de 21.01.2009, recurso 1017/08,
Não olvidamos o recente Ac. do STA de 20-05-2009, Isabel Marques da Silva proferido nos autos
de Reclamação do 276º deste Tribunal, com o n.º 1655/08. 3 B, Aí se defendeu que o RFP carece de
legitimidade para assegurar a representação em juízo do IVV. Curiosamente este Ac. tem um voto do
relator do Ac. de 07-11-2007, onde ele manifesta no futuro melhor reflectir sobre a questão.
Ponderando os argumentos expressos nos dois Acórdãos e, sem prejuízo de no futuro, outra solução
possa vir a adoptar-se, face a um aguçar de argumentos que necessariamente surgirá dada a contradição
de Acórdãos, entendo que é o primeiro que melhor salvaguarda o regime legal actual, melhor harmoniza
os interesses a ponderar e defender. Não esquecer que estamos no âmbito de uma oposição a execução
que pende no Serviço de Finanças e que o Presidente do IVV não constituiu Mandatário forense nem,
aquando do envio da certidão que originou a execução referiu ou mencionou que em caso de intervenção
judicial solicitava que de tal fosse notificado para diligenciar pela representação do IVV.
Assim, não se vislumbrando fundamento para a invocada nulidade indefere-se o requerido. Custas
do incidente pelo mínimo.
7- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) No dia 26 de Fevereiro de 2008 deu entrada no Serviço de Finanças de Tondela Certidão de
dívida emitida pelo Instituto da Vinha e do Vinho acompanhada de ofício onde se solicitou a instauração
de execução fiscal, cfr. fls. 4 a 7 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido o mesmo
se dizendo dos demais documentos infra referidos;
B) Na mesma data foi proferido despacho com o seguinte teor “autue-se e faça-se conclusos.”,
vide despacho a fls. 4, in fine, lado direito;
C) O Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, por despacho proferido em 12-03-2009, ordenou
a citação da executada, ora Reclamante, cfr. fls. 9;
D) A ora Reclamante foi citada, pessoalmente, na pessoa do seu administrador Alfredo Rodrigues
da Cruz, em 13/03/2009, para os termos da execução fiscal, vide fls. 10
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E) Em 23/03/2009, apresentou a presente reclamação no Serviço de Finanças de Tondela, cfr.
fls. 11 e segs., 65 e 78;
F) Não foi efectuada a penhora ou a venda de bens da Reclamante.
G) De acordo com um balanço provisório realizado a 30-11-2007 (veja-se documento constante
de fls. 21 a 23 que a Fazenda Pública não questionou), a ora reclamante tem:
G1) um activo bruto de 89.538.950,20 € e um passivo exigível de 78.868.032,87€;
G2) um imobilizado líquido com o valor contabilístico de 1.224.767,58 €;
G3) Stocks avaliados no valor de 28.274.635,36 €;
G4) Créditos a receber, a médio e longo prazo, que totalizam o montante de 13.890.993,19 €;
G5) Créditos a receber, a curto prazo, que totalizam o montante de 38.776.765,80 €;
G6) Dívidas a terceiros, de médio e longo prazo, no total de 17.114.760,34 €, sendo 11.206.725,44
€ a instituições bancárias;
G7) Dívidas a terceiros, de curto prazo, no total de 61.634.183,72 €:
a instituições de crédito no valor de 29.112.269,06 €;
saldo da conta corrente de fornecedores no montante de 7.272.704,88 €;
títulos a pagar a fornecedores no montante de 114.867,77 €;
dívidas a accionistas no montante de 2.510.756,18 €;
total de imobilizados de fornecedores no montante de 134.934,10 €;
dívidas ao Estado e a outros entes públicos no montante de 13.163,32 €;
outros credores no montante de 18.401.613,47 €.
H) Para além da execução a que esta Reclamação respeita pendem no Serviço de Finanças de
Tondela outras execuções, dos anos de 2002 a 2008, que no seu conjunto atingem dívidas em montante
superior a 27.000.000,00 €, não se encontrando nenhuma suspensa nos termos do artigo 169º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário, veja-se certidão de fls. 140 a 145
I) Dívidas cuja validade/regularidade é questionada em processos de impugnação, oposição e ou
reclamação de actos do órgão de execução fiscal, idem anterior, observações a fls. 145.
8- Importa começar por conhecer o recurso interposto do despacho interlocutório proferido pelo
M.mo Juiz “a quo” que indeferiu a arguição de nulidade da contestação apresentada pela Fazenda
Pública em representação do Instituo da Vinha e do Vinho, uma vez que o seu eventual provimento
prejudicará necessariamente a apreciação do recurso interposto da sentença.
Vejamos, então.
A questão da legitimidade do Representante da Fazenda Pública para representar em juízo o Instituto da Vinha e do Vinho já obteve decisões divergentes por parte deste Supremo Tribunal.
No sentido afirmativo se pronunciaram os acórdãos de 7/11/07 e de 21/01/09, nos recursos n.ºs
806/07 e 1017/08 (este subscrito pelo presente relator), e no sentido negativo o acórdão de 20/05/09,
no recurso n.º 388/09.
Ponderando as fundamentações jurídicas em que se apoiam esses entendimentos jurisprudenciais,
aderimos à que vem explanada no último dos arestos citados, desta forma revendo o relator a sua anterior posição.
Tendo em conta a sua proficiente fundamentação jurídica à qual nada se nos oferece acrescentar,
sendo certo que, inclusive, as partes são as mesmas, limitar-nos-emos a acompanhar, com as necessárias adaptações, o que aí foi dito tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito
(cfr. artigo 8.º, n.º 3 do CC).
Escreveu-se nesse acórdão:
“Os argumentos invocados pela recorrente em defesa da sua tese, no sentido da ilegitimidade
daquela representação em juízo do IVV pelo representante da Fazenda Pública, fundamentam-se essencialmente no estatuído na Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro (Lei-Quadro dos Institutos Públicos) e
na força jurídica deste normativo a que atribui valor reforçado (cfr. …).
Vejamos.
Em situação semelhante à dos autos, mas no âmbito de um quadro normativo anterior à Lei quadro
dos institutos públicos e aos actuais diplomas relativos à orgânica e Estatutos do Instituto da Vinha e
do Vinho, pronunciaram-se os Acórdãos deste Tribunal de 7/11/2007 (rec. n.º 806/07) e de 21/1/2009
(rec. n.º 1017/08) no sentido de que a representação em juízo do Instituto da Vinha e do Vinho cabe
ao Representante da Fazenda Pública, pois que os respectivos Estatutos, constantes ao tempo do
Decreto-Lei n.º 99/97, de 26/4, seriam omissos quanto à atribuição de representação especial a outra
entidade, decorrendo a legitimidade do representante da Fazenda Pública das disposições conjugadas
dos artigos 15.º, n.º 1, alínea a), 148.º, n.º 2, alínea a), 151.º, n.º 1 e 152.º do CPPT.
Das disposições legais acabadas de citar, apenas interessa especificamente considerar aqui o artigo 15.º,
n.º 1, alínea a) do CPPT, pois que a aplicação de nenhuma das demais é questionada nem se lhes imputa qualquer violação. Ninguém contesta nos autos que a cobrança coerciva da dívida exequenda, de natureza tributária
(taxa de promoção e juros) e cuja cobrança coerciva foi determinada por força de acto administrativo (cfr. a
certidão de dívida a fls. 4 a 7 dos autos), se deva fazer através de execução fiscal instaurada pelo serviço de
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finanças territorialmente competente ou que o conhecimento dos incidentes judiciais deste processo executivo
sejam da competência dos tribunais tributários. Questionada é apenas a legitimidade do Representante da
Fazenda Pública para intervir em reclamação judicial, e não em impugnação (…) em representação do IVV.
Dispõe o artigo 15.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, sob a epígrafe, Competência do representante da
Fazenda Pública que, (C)ompete ao representante da Fazenda pública nos tribunais tributários: a)
(R)epresentar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas no
processo judicial tributário e no processo de execução fiscal, donde é legítimo extrair que ao representante da Fazenda Pública pode caber a representação de outras entidades públicas no processo judicial
tributário e no processo de execução fiscal, mas parece que apenas se e nos casos em que a lei lhe atribua
essa representação. Ora, tal não sucede no caso do IVV, como demonstraremos de seguida.
O Instituto da Vinha e do Vinho tem a natureza de instituto público integrado na administração
indirecta do Estado (cfr. o art. 1.0, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 46/2007, de 27 de Fevereiro), sendo a sua
orgânica actual a constante do Decreto-Lei n.º 46/2007 e os actuais Estatutos os que constam da Portaria
n.º 21 9-H/2007, de 28 de Fevereiro.
Em nenhum dos dois diplomas específicos actualmente em vigor relativos ao Instituto da Vinha
e do Vinho se encontra disposição que atribua ao representante da Fazenda Pública a representação do
instituto, sendo certo que neles não se encontra igualmente qualquer disposição relativa à representação
em juízo desta entidade.
Mas desta omissão não decorre que tal representação caiba ao representante da Fazenda Pública.
Tendo o IVV a natureza de instituto público, é-lhe aplicável a Lei Quadro dos Institutos Públicos - Lei
n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, republicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 105/2007, de 3 de Abril -, e
integralmente, pois que a sua regulamentação específica foi já objecto de revisão posteriormente à data
de entrada em vigor daquela lei (cfr. o art. 50., n.º 1 da citada Lei n.º 3/2004).
Ora, nos termos da citada Lei-Quadro, que determina que as disposições dela constantes são de
aplicação imperativa e prevalecem sobre as normas especiais actualmente em vigor, salvo na medida em
que o contrário resulte expressamente da presente lei (cfr. o n.º 2 do seu artigo 1.º) a competência para
constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com o poder de substabelecer é atribuída ao conselho directivo (cfr. a alínea n) do n.º 1 do artigo 21.º da citada Lei), estabelecendo ainda que
os institutos públicos são representados, designadamente em juízo ou na prática de actos jurídicos, pelo
presidente do conselho directivo, por dois dos seus membros, ou por mandatários especialmente designados
directivo [cfr. o n.º 3 do artigo 21.º da citada Lei, com origem no n.º 3 do art. 18.º do projecto de lei-quadro
dos institutos públicos da autoria de Vital Moreira, onde se anotava destinar-se este preceito a regular a
sensível matéria da representação legal do instituto - cfr. VITAL MOREIRA, «Projecto de Lei-Quadro dos
Institutos Públicos», in Ministério da Reforma do Estado e da Administração Pública/Grupo de Trabalho
para os Institutos Públicos, Relatório e proposta de lei-quadro sobre os Institutos Públicos, Lisboa, Setembro
2001. p. 415), prevendo-se a final que sem prejuízo do disposto na alínea n) do n.º 1, o conselho directivo
pode sempre optar por solicitar o apoio e a representação em juízo por parte do Ministério Público, ao
qual compete, nesse caso, defender os interesses do instituto (cfr. o n.º 4 do artigo 21.º da referida Lei).
Esta disciplina legal constante da Lei quadro dos institutos públicos, e como se disse aplicável ao
IVV, bem se justifica atendendo à natureza jurídica destas entidades, pois que, como ensina FREITAS
DO AMARAL (Curso de Direito Administrativo, volume 1, 3. ed., 2006, p. 380), os institutos públicos (são) entidades juridicamente distintas do Estado e os seus órgãos dirigentes são, em princípio,
órgãos do instituto público e não órgãos do Estado; o seu pessoal é privativo do instituto público, não
é funcionalismo do Estado; as suas finanças são para-estaduais, não são finanças do Estado; o seu
património é próprio, não é património do Estado.
Ora, sendo pessoas jurídicas distintas do Estado, com personalidade jurídica própria não obstante
integrarem a administração estadual indirecta, o que é adequado à sua natureza é que sejam representadas em juízo pelos seus órgãos próprios ou por quem por eles for designado. Deve, aliás, que esta foi, a
orientação assumida por este Tribunal relativamente à representação em juízo em oposição à execução
fiscal do “Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I.P.” (Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008,
rec. n.º 968/07) e ao “Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
- IFADAP” (Acórdão de 31 de Janeiro de 2008) e que aqui sufragamos igualmente, não obstante estar
em causa uma reclamação judicial e não uma oposição e ser outro o Instituto Público em causa.
Pode, pois, concluir-se, conjugando a alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º do CPPT com as disposições
da Lei-Quadro dos institutos públicos supra reproduzidas e as constantes da actual orgânica e estatutos
do IVV, que a representação em juízo do IVV cabe a mandatário especialmente designado para o efeito
pelo Presidente do Instituto, mesmo no caso, como o dos autos, de uma reclamação de acto de órgão de
execução fiscal em processo de execução fiscal (ao qual, não obstante correr a generalidade dos seus
termos nos serviços de finanças, a lei atribui carácter judicial- cfr. o n.º 1 do art. 103.º da Lei Geral Tributária), carecendo o representante da Fazenda Pública de legitimidade para assegurar essa representação.”
Sendo assim, revertendo ao caso em apreço nos presentes autos, impõe-se concluir que à Representante da Fazenda Pública carece legitimidade para representar o Instituto da Vinha e do Vinho e daí que a
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resposta apresentada a fls. 83 e seguintes esteja ferida de nulidade, consoante foi arguido, o que ocasiona a
anulação de todos os termos que lhe são posteriores, designadamente a sentença que veio a ser proferida.
Necessariamente prejudicado fica o conhecimento do recurso interposto dessa sentença.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se o despacho interlocutório de
fls. 112 e anulando-se, em consequência, o processado a partir do despacho que ordenou a citação da Fazenda
Pública, inclusive, devendo os autos baixar à primeira instância para citação do Instituto da Vinha e do Vinho.
Custas na 1.ª instância a cargo da Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale (revendo
posição anterior) — Jorge Lino.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Devedor solidário.
Sumário:
Na vigência do CPT, na ausência de qualquer norma de teor idêntico ao n.º 2 do artigo 48.º da LGT, as causas de suspensão ou interrupção da prescrição relativamente
ao devedor principal não produzem efeitos em relação ao devedor solidário por
serem pessoais de cada devedor (artigo 521.º do CC).
Processo n.º 1144/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: M… e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Agente do Ministério Público junto do TAF de Braga, não se conformando com a sentença
do Mmo. Juiz daquele tribunal que julgou procedente a oposição deduzida por M…, com os sinais dos
autos, à execução fiscal instaurada contra H…, por dívidas de IVA do ano de 1995, e juros compensatórios, declarando prescritas as dívidas exequendas e determinando o arquivamento da execução quanto
àquela, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I- As dívidas exequendas respeitam a IVA do ano de 1995, para cobrança das quais, no dia 10/11/98,
foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3425199801032011 – cfr. factos provados 1 e 3;
II- A oponente é responsável solidária pelo pagamento da dívida exequenda, por ter sido casada
com o executado H…, no regime de comunhão de adquiridos, no período de 8/9/74 até 17/6/2002, nos
termos dos art.ºs 1691.º, alínea c) e 1695.º do C.Civil – cfr. facto provado sob o n.º 6;
III- A oponente foi citada a 22/2/2008 – cfr. facto provado sob o n.º 9;
IV- O prazo prescricional das dívidas exequendas é de dez anos, contados a partir do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, de acordo com o disposto no art.º 34.º, n.ºs 1 e 2 do CPT;
V- A instauração da execução interrompe a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver
parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se, neste caso, o tempo
que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação – n.º 3 do dito preceito legal;
VI- No caso dos autos, o processo de execução fiscal n.º 3425199801032011 não esteve parado
mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte. Ou seja, desde que foi instaurado, o processo
apenas esteve parado durante o período de suspensão, nos termos do art.º 5.º, n.º 5 do DL n.º 124/96,
de 10 de Agosto, por facto imputável ao contribuinte, razão pela qual o efeito da interrupção resultante
da instauração do processo perdurou até à presente data;
VII- O Mmo. Juiz a quo considerou prescritas as dívidas exequendas, nos termos do disposto no
art.º 34.º do CPT, conjugado com o disposto nos art.ºs 12.º e 297.º do C.Civil, por julgar que as causas
de interrupção ou suspensão relativas ao executado H… não produzem efeitos relativamente aos responsáveis solidários, como é o caso da ora oponente;
VIII- Por isso, o Mmo. Juiz a quo contabilizou todo o tempo decorrido desde o início da contagem
do prazo prescricional – 1/1/96 – até à data da citação da oponente, concluindo que se completou o
prazo de dez anos antes da citação desta por antes se não ter verificado qualquer causa de suspensão
e/ou interrupção que lhe seja oponível;
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IX- Salvo o devido respeito, de acordo com o n.º 3 do art.º 34.º do CPT, a interrupção do prazo
de prescrição em relação ao devedor principal produz igualmente os seus efeitos relativamente aos
devedores subsidiários e/ou solidários, independentemente da data da notificação destes. Ou seja, a
interrupção da prescrição a 10/11/98 por via da instauração da execução inutilizou para a prescrição
todo o tempo até então decorrido, começando então a contar-se novo prazo de prescrição de dez anos,
nos termos do art.º 326.º, n.º 1 do C.Civil;
X- O efeito interruptivo da prescrição verificou-se no domínio do CPT e manteve-se vigente depois
da entrada em vigor da LGT, já que não ocorreu nenhuma causa que o fizesse cessar;
XI- Além disso, nos termos do art.º 5.º, n.º 5 do DL n.º 124/96, de 10 de Agosto, o prazo de prescrição suspendeu-se no período compreendido entre 21/12/1998 e 22/9/2006, ou seja, durante o período
destinado ao pagamento em prestações ao abrigo do citado diploma legal (7 anos, 9 meses e 1 dia),
conforme se decidiu no Ac. do STA, de 16/1/2008, Proc.º 0416/07, 2.ª Secção. Nesse longo período, o
órgão de execução fiscal não podia prosseguir qualquer diligência, relativamente a qualquer devedor
(principal, subsidiário ou solidário). Daí que, tal causa de suspensão produza efeitos relativamente ao
devedor principal e aos responsáveis solidários e/ou subsidiários;
XII- Parece-nos, por isso, que tendo a citação da oponente ocorrido a 22/2/2008, antes do decurso
de dez anos a contar da interrupção da prescrição por via da instauração da execução e antes de dez anos
a contar do termo da suspensão por via da adesão ao acordo de pagamento ao abrigo do DL n.º 124/96,
de 10 de Agosto, não se consumou a prescrição;
XIII- Decidindo como decidiu, o Mmo. Juiz a quo não aplicou, como devia, o disposto no art.º 34.º
do CPT, e fez errada interpretação dos artigos 12.º e 297.º do C.Civil e 5.º, n.º 5, do DL 124/96, de 10/8.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1- As dívidas exequendas respeitam a IVA do ano de 1995, o qual resultou do exercício da actividade comercial em nome individual do executado H…
2- O executado foi notificado das liquidações nos termos do art.º 27.º do CIVA, tendo o prazo de
pagamento voluntário terminado a 30/6/1998.
3- No dia 10/11/98, foi instaurado contra o executado H… o processo de execução fiscal acima
identificado.
4- O executado foi citado a 25/11/98.
5- Em 21/12/98, o executado aderiu ao plano de pagamento em prestações das dívidas exequendas
ao abrigo do DL n.º 124/96, de 10 de Agosto, do qual foi excluído por despacho de 22/9/2006, por não
ter cumprido os pagamentos acordados.
6- A oponente foi casada com o executado em regime de comunhão de adquiridos desde 8/9/74
até 17/6/2002, data em que foi decretado o divórcio.
7- Em 17/9/2007, foi efectuada a penhora do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 695,
da freguesia de Lomar, concelho de Braga, e descrito na C.R.Predial sob o n.º 219-G, o qual se mostra
registado em nome do executado H… desde 6/4/94.
8- Em 15/2/2008, foi emitido o mandado de citação da oponente.
9- A oponente foi citada a 22/2/2008.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que considerou
prescritas as dívidas exequendas referentes a IVA de 1995, nos termos do disposto no artigo 34.º do
CPT, conjugado com o disposto nos artigos 12.º e 297.º do CC, por julgar que as causas de interrupção
ou suspensão relativas ao executado originário não produzem efeitos relativamente aos responsáveis
solidários, como é o caso da oponente, ora recorrida.
Vejamos. As dívidas exequendas respeitam a IVA do ano de 1995.
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.
No caso em apreço, o prazo de prescrição iniciado em 1/1/1996 foi interrompido com a instauração da execução, em 10/11/1998, contra o executado originário, por força do que dispunha então o
n.º 3 do artigo 34.º do CPT.
Tal efeito só cessaria, porém, nos termos de tal disposição legal, se o processo estivesse parado
por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se, nesse caso, o tempo que
decorresse após esse período ao que já tivesse decorrido até à data da autuação.
Todavia, o processo de execução fiscal em causa, conforme consta dos autos, não esteve parado
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.
A interrupção da prescrição tem como efeito a inutilização para a prescrição de todo o tempo
decorrido anteriormente e obstando a decurso do prazo de prescrição durante a pendência do processo
que provoca o efeito interruptivo (artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1 do CC).
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Considerou o Mmo. Juiz “a quo”, porém, que, não dispondo o CPT de nenhuma norma de teor
idêntico ao n.º 2 do artigo 48.º da LGT (“As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários”), se não possa
conferir qualquer relevância à apontada causa de interrupção da prescrição relativamente à oponente,
devedora solidária, pelo que tendo esta sido citada apenas em 22/02/2008 já nesta data havia decorrido
o prazo de prescrição previsto no artigo 34.º do CPT.
É certo que o CPT não continha qualquer regra sobre esta matéria, e se, relativamente aos responsáveis subsidiários, se podia entender que a interrupção da prescrição em relação ao devedor principal
interrompia também a prescrição em relação aos responsáveis subsidiários porquanto, na verdade,
estes apenas podiam ser demandados quando se constatasse a insuficiência do património do devedor
principal (artigo 239.º, n.º 2 do CPT), pelo que a não exigência da dívida em relação aos responsáveis
subsidiários não podia ser imputada a negligência do credor, já quanto aos responsáveis solidários isso
não sucede pois o credor tem o direito de exigir desde o início de qualquer dos devedores solidários toda
a prestação (artigo 519.º do CC), sendo as causas de interrupção ou suspensão da prescrição pessoais
de cada devedor, como se infere do artigo 521.º do CC.
E, assim sendo, qualquer dos condevedores pode defender-se por todos os meios que pessoalmente
lhes compete ou que forem comuns a todos eles.
Ora, meios pessoais de defesa “são factos que, afastando temporária ou definitivamente a pretensão do credor, se referem apenas a um dos condevedores, só por este podendo ser invocados” (cfr. A.
Varela, Das obrigações em geral, I, p. 739).
E entre tais meios conta-se, sem dúvida, a prescrição (v. Ac. STJ de 30/09/2008, no recurso
n.º 08A1918).
Daí que, sendo os efeitos dos factos interruptivos da prescrição determinados pela lei vigente no
momento em que eles ocorrem (artigo 12.º, n.º 2 do CC), se não possa, pois, conferir qualquer relevância
interruptiva ou suspensiva da contagem do prazo prescricional relativamente à oponente à supra citada
instauração da execução contra o executado originário, face ao regime da solidariedade vigente na altura
e à ausência, à data, de norma no CPT, então em vigor e para o efeito aqui efectivamente aplicável,
idêntica ao referido n.º 2 do artigo 48.º da LGT, que apenas entrou em vigor em 1/1/1999.
Por outro lado, no âmbito da LGT (artigo 49.º, n.º 1), só a citação e não já a instauração da execução interrompe a prescrição, como sucedia no regime do CPT (artigo 34.º, n.º 2).
Razão por que não tendo ocorrido qualquer outro facto posterior relevante se constata, efectivamente, que à data em que a oponente foi citada (22/2/2008) já havia decorrido o prazo de 10 anos
previsto no artigo 34.º do CPT, pelo que a dívida exequenda se mostrava, pois, já prescrita quanto a ela,
devendo, por isso, com tal fundamento, a oposição deduzida ser julgada, como foi, procedente, com a
consequente extinção da execução quanto àquela.
A decisão recorrida não merece, por isso, qualquer censura.
IV – Termos em que face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida.
Sem custas, por delas estar isento o MP.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Miranda de Pacheco.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Sucessão de leis no tempo. Prescrição da obrigação tributária. Prazo. Causas interruptivas e suspensivas.
Sumário:
I — O problema da sucessão de leis no tempo colocado pela entrada em vigor da LGT
tem de ser resolvido, em primeiro lugar, através das normas de direito transitório
especial (normas da lei nova que disciplinem a sua aplicação no tempo), depois
pelas normas de direito transitório sectorial (normas que regulam a aplicação no
tempo das leis sobre certa matéria) e, finalmente, pelas normas de direito transitório geral (que definem o modo de aplicação no tempo da generalidade das leis)
como é o caso da norma ínsita no artigo 12.º do C.Civil.
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II — O diploma que aprovou a LGT (DL 398/98, de 17.12) contém nos seus artigos 3.º
e 5.º normas de direito transitório que disciplinam a aplicação no tempo da LGT
quanto às matérias aí concretamente especificadas, designadamente no que toca
ao prazo de prescrição das obrigações tributárias, dispondo que quanto a este se
aplica o preceituado no artigo 297.º do C.Civil.
III — Pelo que, quando se trata de saber qual a lei aplicável ao prazo de prescrição
em curso à data da entrada em vigor da LGT, há que convocar, não a regra geral
sobre a aplicação da lei no tempo prevista no artigo 12.º do C.Civil, mas a regra
plasmada no artigo 297.º do mesmo Código.
IV — Já a sucessão no tempo das demais normas tributárias, designadamente daquelas
que disciplinam os restantes aspectos do instituto da prescrição das obrigações
tributárias, tem de ser resolvida pela aplicação da regra contida no artigo 12.º
da LGT e, subsidiariamente, pela regra geral de direito firmado no nosso sistema
jurídico e constante do artigo 12.º do C.Civil, das quais resulta que a lei nova
apresenta, em regra, eficácia prospectiva.
V — Pelo que a solução do problema da aplicação da lei no tempo dessas normas
tributárias não depende da aplicabilidade do regime do CPT ou da LGT no que
concerne à duração do prazo de prescrição, não existindo qualquer regra ou
princípio que determine a aplicação em bloco de um ou outro desses regimes, até
porque não vigora no âmbito do direito obrigacional tributário o princípio da
aplicação da lei mais favorável ao arguido.
VI — Por força daquela regra da aplicação prospectiva da nova lei, as normas tributárias contidas na LGT não se aplicam a factos e efeitos consumados no domínio
da lei anterior; mas se essas normas definirem o conteúdo (ou efeitos) de relações
jurídico-tributárias duradouras, sem referência ao facto que lhes deu origem, elas
vão aplicar-se não só às relações e situações jurídicas que se constituírem após
a sua entrada em vigor, como, também, a todas aquelas que, constituídas antes,
protelem a sua vida para além do momento da entrada em vigor da nova regra.
VII — As normas da LGT que instituíram causas suspensivas e interruptivas do prazo
de prescrição sem correspondência com as previstas na lei antiga (n.º 1 e 3 do
art.º 49.º), não dispõem sobre as condições de validade formal ou substancial do
facto tributário ou da respectiva obrigação, dispondo apenas sobre o conteúdo
de situações jurídicas que, com base naqueles factos, se constituíram. Isto é,
essas normas conexionam-se com o direito, sem referência aos factos geradores
da obrigação e da respectiva prescrição, pelo que nada obsta à aplicação dessas
normas da LGT às situações tributárias que subsistam à data da sua entrada em
vigor.
VIII — Assim sendo, a LGT é competente para determinar e reger os eventos interruptivos e suspensivos que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a prazos
prescricionais iniciados na vigência do CPT, sem que isso represente um efeito
retroactivo da lei nova ou uma ofensa aos princípios da legalidade e da separação
de poderes.
IX — Ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição antes da entrada em
vigor da actual redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT (introduzida pelo art.º 89.º
da Lei 53-A/2006, de 29/12), devem todas elas ser consideradas, desde que ocorram
após a cessação do efeito interruptivo das anteriores.
Processo n.º 1148/09-30.
Recorrente: GICI — Gestão Imobiliária, LDA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. GICI — GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão
proferida em 25 de Setembro de 2009 pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, de improcedência da reclamação que deduziu, ao abrigo do disposto no artigo 276º do CPPT, contra o acto de
indeferimento do pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda formulado na execução
fiscal n.º 2194199901014730.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A- O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
de Almada, de 25 de Setembro de 2009, que julgou “totalmente improcedente” a Reclamação que havia
sido apresentada em 20 de Fevereiro de 2008 pela Reclamante ora Recorrente.
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B- Entende a ora Recorrente que a sentença proferida no presente processo pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada assenta no que respeita à análise da matéria de direito que lhe subjaz.
C- No âmbito do presente processo, discute-se se uma dívida respeitante a IRC prescreveu ou não,
devendo considerar-se que o facto tributário gerador do referido imposto data de 1994.
D- Nessa data a lei tributária aplicável era o CPT e o prazo de prescrição aplicável era de 10 anos
(n.º 1 do artigo 34º do CPT), pelo que o início da contagem do mesmo é fixado em 1 de Janeiro de
1995 (n.º 2 do artigo 34º do CPT);
E- São duas as questões nucleares que decidirão o presente recurso:
− Sucedendo-se várias causas interruptivas, todas elas produzem tal efeito sobre o prazo prescricional, ou apenas se dará relevância à que se verificar primeiro? (devendo ainda relevar-se que, em
concreto, tais causas pertencem a regimes positivos diferentes);
− O sistema e pensamento jurídicos permitem, atento o problema geral da sucessão de leis no
tempo, a aplicação retalhada de várias normas compreendidas em diferentes diplomas, ou antes impõe
a aplicação em bloco de apenas um dos regimes?
F- Como resulta já hoje pacífico, é manifesta a ilegalidade e injustiça da aceitação dos efeitos de
várias causas interruptivas que se vão sucedendo no tempo, pelo que, atento o caso concreto, a instauração do processo executivo n.º 2194199901014730 não tem a virtualidade de interromper a contagem
do prazo prescricional. Assim, unicamente à luz do CPT, não se verificando qualquer outra situação que,
nestes exactos termos, pudesse interromper ou suspender - situação nem sequer positivada no CPT - o
prazo prescricional, então a dívida de IRC relativa a 1994 encontra-se actualmente prescrita.
G- Quanto à questão de saber se, contrariamente ao que tem vindo a ser pressuposto, é possível ou
não a aplicação de dois regimes diversos - CPT e LGT - ao mesmo caso concreto, entende a Recorrente
que tal não é possível.
H- A divergência de resultados prático-jurídicos entre as duas perspectivas é notória: na argumentação defendida pela Administração Tributária e secundada na sentença recorrida, a dívida em causa
ainda não teria prescrito; na argumentação da ora Recorrente, a dívida em causa havia já prescrito em
1 de Janeiro de 2006.
I- Nestes termos, “Integrando-se a prescrição nos elementos essenciais do imposto, o seu prazo
há-de ser, em regra, aquele que está fixado na lei reguladora de tais elementos essenciais à data da constituição da obrigação tributária” (RODRIGUES, Benjamim, ob. cit.), pelo que o sentido “garantístico”
do prazo de prescrição compreende também as causas interruptivas da prescrição. Ou seja: o prazo de
prescrição é um com as suas causas interruptivas, sob pena de inconstitucionalidade.
J- Esta interpretação decorre, aliás, dos princípios da legalidade tributária e da não retroactividade
da lei fiscal, hoje previstos nos nºs 2 e 3 do artigo 103º da CRP. Tal proibição da retroactividade prevista
no artigo 103º da CRP homenageia as ideias de previsibilidade e segurança jurídica: o contribuinte deve
poder prever o futuro com base nos factos presentes, nomeadamente nas normas jurídicas vigentes.
K- Se fosse possível interpretar/aplicar o artigo 48.º da LGT no sentido da sua aplicação imediata,
como pretendido na sentença recorrida, então essa norma seria inconstitucional.
L- Assim, o facto tributário em causa decorreu em 1994, a dívida de IRC, para o período de
tributação de 1994 em 1 de Janeiro de 2005 - 10 anos contados de 1 de Janeiro de 1995, salvo se, até
esta data, tivesse ocorrido alguma das circunstâncias previstas no n.º 3 do artigo 34º do CPT, as únicas
susceptíveis de interromper (ou suspender, nos termos da parte final do n.º 3 do mesmo artigo) o mesmo
prazo de prescrição.
M- Atentas as vicissitudes a que esteve sujeita a suposta dívida em análise, há que considerar
que o Recurso Hierárquico (Processo n.º 649/98) foi interposto no dia 20 de Novembro de 1997, pelo
que, atento o disposto no n.º 3 do artigo 34º do CPT, nessa data, o decurso do prazo de prescrição foi
interrompido. Com efeito, apesar de ter sido instaurado processo de execução fiscal, tal apenas sucedeu
em 1999, pelo que, o facto interruptivo relevante e único atendível é aquele que ocorreu em primeiro
lugar, ou seja, o recurso hierárquico interposto.
N- Verifica-se que, com a interposição do Recurso Hierárquico, a contagem do prazo de prescrição foi interrompida, pelo que o indicado prazo de 10 anos seria contado, já não das datas acima
indicadas, mas desde 20 de Novembro de 1997, independentemente do período de imposto a que se
reporte a alegada dívida.
O- No entanto, uma vez que aquele Recurso Hierárquico esteve parado por mais de um ano, por
facto não imputável ao contribuinte, cessou o efeito interruptivo no momento em que se perfez um ano
de paragem do processo, havendo que somar-se o tempo decorrido após esta data com o que decorreu até
à data da autuação. Assim, no caso sub judice, o Recurso Hierárquico foi interposto em 20 de Novembro
de 1997, e o acto processual imediatamente posterior, a decisão de indeferimento parcial, por despacho
do SEAF, data de 27 de Abril de 1999, não tendo tido lugar durante aquele período intermédio qualquer
ocorrência processual, incluindo a notificação para exercício do direito de audição, que não teve lugar.
P- Dúvidas não restam que o processo esteve parado por mais de um ano, por facto não imputável
à ora Recorrente, o que faz cessar o efeito interruptivo que surgiu com a interposição do Recurso Hie-
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rárquico. Concluindo-se que desde 1 de Janeiro de 1995 até à data da autuação, isto é, 20 de Novembro
de 1997, decorreram dois anos, onze meses e vinte dias, período que se irá somar ao tempo decorrido
depois de o procedimento administrativo ter estado parado por mais de um ano.
Q- Assim, esteve o procedimento de Recurso Hierárquico em apreço parado por mais de um ano,
desde o dia 20 de Novembro de 1997 até ao dia 27 de Abril de 1999, pelo que o efeito interruptivo,
neste caso, cessou em 21 de Novembro de 1998. E, portanto, a somar ao tempo decorrido até à data da
autuação do Recurso Hierárquico, está o tempo que passou desde 21 de Novembro de 1998 até hoje.
R- Pelo que, não haverá como não concluir que a dívida subjacente ao presente Recurso encontra-se prescrita desde 1 de Janeiro de 2006.
S- Não se vislumbra qualquer outra causa que possa ter interrompido (ou suspendido) o prazo de
prescrição que se encontrava em curso, por outro lado porque é manifestamente ilegal a aplicação de
qualquer norma da LGT ao caso concreto decidendo. Assim, e ainda que se tenha verificado em data
posterior à instauração do mencionado recurso hierárquico, uma qualquer circunstância determinante
da interrupção do prazo de prescrição, a mesma não terá qualquer repercussão sobre o presente processo, pois esse efeito - interrupção - verificou-se, e consumou-se, em termos definitivos, aquando da
interposição do Recurso Hierárquico.
T- Quer, atente-se bem, tal nova causa interruptiva estivesse prevista no CPT, quer posteriormente
na LGT.
U- Não pode ser perfilhado o entendimento segundo o qual, apesar de a contagem do prazo de prescrição neste caso em concreto estar sujeita à lei antiga (CPT), para efeitos das causas de interrupção ou
de suspensão se aplica a lei nova (LGT), pois tal interpretação é, salvo melhor opinião, inconstitucional.
V- O entendimento supra mencionado é amplamente corroborado pelo Parecer junto aos autos do
Ex.mo Senhor Professor Diogo Leite de Campos.
W- Tanto a prescrição como a caducidade do direito de liquidar se fundam em razões “de certeza,
de segurança e de paz jurídicas, quer para o Estado quer para os cidadãos”. E, uma outra característica
da prescrição das obrigações tributárias, continua o mesmo Autor, é de que elas estão sujeitas ao princípio constitucional da reserva da lei formal.
X- Assim, como o fim da prescrição é essencialmente dar segurança ao devedor tributário, “esta
integra-se no elemento essencial dos impostos designado por garantias dos contribuintes a que o n.º 2
art.º 103º da Constituição da República Portuguesa” E, também dispõe a alínea a) do n.º 2 do artigo 8º
da LGT, em termos de densificação do princípio constitucional, que os prazos de prescrição e caducidade estão sujeitos ao princípio da legalidade tributária.
Y- Num outro prisma, há também que considerar que, “Integrando-se a prescrição nos elementos
essenciais do imposto, o seu prazo há-de ser, em regra, aquele que está afixado na lei reguladora dos
tais elementos essenciais à data da constituição da obrigação tributária”. Este é “um simples postulado
dos princípios da legalidade tributária, da não retroactividade de lei fiscal” previstos na Constituição
da República. De tal forma que, “O direito de crédito do Estado consubstanciado no imposto tem pois
estatuto substantivo que está fixado na lei à data da sua constituição. Aplicar uma nova lei a dívidas
tributárias constituídas antes, comportando-se o novo prazo desde o momento da constituição dessa
dívida, ou seja, desde do momento da ocorrência dos factos tributários se anteriores à vigência do preceito, representa, por outro lado, não uma aplicação para o futuro, mas uma eficácia retroactiva da lei.
Concluímos, portanto, pela existência de uma norma que se distrai dos citados princípios constitucionais
de sentido equivalente ao n.º 1 do art.º 297º do Código Civil, mas só em relação a ele”.
Z- Ou seja, apenas relativamente à descoberta do prazo prescricional a aplicar ao caso concreto.
De tal forma que a lei tributária ter-se-á limitado a chamar o princípio geral de direito de que as normas
tributárias se aplicam aos factos posteriores à sua entrada em vigor, a explicitar o princípio constitucional da irretroactividade dos impostos e a renovar os princípios gerais de aplicação das leis relativas
ao procedimento e processo.
AA- Pretender aplicar, como sucede com a decisão recorrida, as causas de interrupção do prazo de
prescrição a um prazo apenas computado nos termos do CPT viola o princípio da reserva da lei formal
- tipicidade fechada e da não retroactividade, assente nas indicadas necessidades de segurança dos sujeitos passivos. De tal forma que, no caso de qualquer das disposições referidas poder ser interpretada
e aplicada de modo diverso do indicado será passível de um juízo de inconstitucionalidade por violação
da proibição da retroactividade dos impostos (por ser aplicada de modo retroactivo).
BB- Todos os contribuintes têm legítimas expectativas e uma “certa prescrição”, integrada por
pressupostos, prazos e causas interruptivas e suspensivas. Causas interruptivas e suspensivas que
constituem garantias substantivas, sujeitas, nomeadamente, à aplicação das leis no tempo; proibição
da retroactividade; reserva absoluta da lei formal; proibição da analogia.
CC- De qualquer forma, proíbe-se também a aplicação do Direito “à la carte”, pelo que suscita-se também o facto de a interpretação acolhida na sentença recorrida violar o princípio da separação
de poderes.
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DD- Segundo Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, entendimento que vale também para
o Direito Tributário, e não apenas no âmbito do Direito Penal, existindo em concreto um problema de
sucessão/aplicação da lei no tempo, rege o caso decidendo a lei aplicável no momento da verificação
do facto relevante. A aplicação retroactiva da Lei aceita-se se e na medida em que for mais favorável.
De qualquer forma, o que não pode nunca o julgador pretender, é adoptar uma solução combinada de
regimes distintos.
EE- Neste específico sentido, “o melhor de dois mundos” é solução que não colhe. Não pode
enfim o julgador colocar sobre a beca a capa do legislador. É este o pensamento daqueles autores e ao
qual, reitera-se, aderimos. Vejamos:
FF- “Na aplicação de tais regimes, deverá considerar-se, como se disse, a aplicação em bloco
das normas de cada um deles e não a parte mais favorável de cada um deles, contando-se o prazo
de prescrição desde o momento fixado no respectivo bloco normativo como termo inicial’”. Neste
sentido, mais impressiva ainda é a nota de pé de página (nrp 1 da página 76) segundo a qual, “Assim,
designadamente, não se poderá atender a causas de suspensão ou interrupção que valessem para blocos
normativos diferentes daquele à face do qual a prescrição de está a apreciar”.
GG- E, em igual sentido é também unânime a Jurisprudência - cfr. Acórdão do Supremo Tribunal
de Justiça, de 12/Novembro/2008 e Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 3/Setembro/2008,
segundo o qual, “Tal regime não se cinge a segmentos: como refere Figueiredo Dias, o juízo complexívo de maior favor não deve resultar apenas, em princípio, da contemplação isolada de um elemento
do tipo legal, ou da sanção, mas da totalidade do regime a que o caso se submete, o que significa que
devem comparar-se regimes legais - como estabelece o art. 2.º, n.º 4, do CP -, e não normas de um e
de outro regime, num delicado jogo de engenharia jurídica”.
HH- Em suma, as normas que regulam as causas suspensivas ou interruptivas da prescrição têm
um sentido garantístico dos sujeitos passivos, estando submetidas, nomeadamente, ao princípio da
reversa absoluta da lei formal e à proibição da retroactividade dos impostos (artigo 103.º da CRP). Assim, verificado um facto tributário, as causas de interrupção ou suspensão da prescrição da respectiva
obrigação tributária são as previstas na lei no momento em que o facto tributário se gerou.
II- A aplicação de normas sucessivas implicará uma retroactividade, com violação do disposto
no artigo 103.º da CR. Assim como a frontal violação do princípio de separação de poderes, não sendo
permitido ao julgador, como se pretende na sentença recorrida, escolher o melhor de dois mundos, ou
seja, para efeitos de prescrição, e naquilo que extravasa a escolha do prazo prescricional aplicável,
aplicar e retirar efeitos de causas interruptivas previstas na LGT e no CPT.
JJ- O que a sentença recorrida manifestamente não vem respeitar.
KK- Conforme determina a legislação constitucional, a Recorrente pretende que seja analisada
pelo Tribunal ad quem a constitucionalidade da seguinte matéria, sendo que a interpretação cujo juízo
de constitucionalidade se suscita foi acolhida na sentença recorrida:
a)- A sentença recorrida aplica ao caso concreto causas interruptivas de prescrição previstas em
legislação - LGT - que não estava em vigor à data da verificação do facto gerador de imposto:
“Estando em causa uma dívida relativa a IRC referente ao exercício de 1994, e, atento esse
mesmo facto tributário, aplicar em concreto e retirar consequências de causas interruptivas do prazo
prescricional previstas na LGT - inexistente no momento da verificação do facto tributário - configura
uma interpretação que viola frontalmente o princípio da retroactividade da legislação fiscal, previsto
em especial no artigo 103.º da CRP”;
b)- A sentença recorrida aplica ao caso concreto causas interruptivas de prescrição previstas quer
no CPT - entretanto revogado - quer na LGT - que não estava em vigor à data da verificação do facto
gerador de imposto:
“Estando em causa uma dívida relativa a IRC referente ao exercício de 1994, e, atento esse
mesmo facto tributário, aplicar em concreto e retirar consequências de causas interruptivas do prazo
prescricional previstas, umas no CPT, outras na LGT – inexistente no momento da verificação do
facto tributário -, configura uma interpretação que viola frontalmente o princípio da separação de
poderes, e da reserva da função legislativa unicamente do legislador, na medida em que se permite ao
julgador que, arbitrariamente, proceda a uma aplicação retalhada de vários regimes, construindo um
sistema positivado que o legislador manifestamente não criou nem pretendeu criar, exigindo-se antes
a aplicação em bloco de um desses mesmos regimes legais”.
LL- São, pois, estes os erros de direito em causa e as normas violadas que se identificam no
presente recurso que urge corrigir, pelo que deverá a sentença recorrida ser revogada, com as devidas
consequências legais.
TERMOS EM QUE, ATENTO O EXPOSTO, E EM ESPECIAL A VIOLAÇÃO DAS NORMAS INVOCADAS, DEVERÁ O PRESENTE RECURSO SER JULGADO PROCEDENTE POR
PROVADO E EM CONSEQUÊNCIA DEVERÁ A SENTENÇA RECORRIDA SER REVOGADA,
E SUBSTITUÍDA POR SENTENÇA QUE RECONHEÇA A PRESCRIÇÃO INVOCADA, COM AS
DEVIDAS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS.
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1.2. A Recorrida não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, por entender que não assiste razão à Recorrente e que deve ser mantida a sentença
recorrida.
1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente
do processo, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 20/11/1997, a Reclamante apresentou junto do Ministro das Finanças um articulado denominado “Recurso Hierárquico” da liquidação adicional que foi efectuada pela Administração Fiscal e
que lhe foi notificada em 23/10/1997 (cfr. doc. junto a fls. 46 dos autos);
2. Por despacho de 27/04/1999, foi indeferido parcialmente o recurso hierárquico identificado no
ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 48, 52 a 71 dos autos);
3. A Reclamante foi notificada do indeferimento do recurso hierárquico identificado no ponto
anterior por ofício de 21/05/1999 (cfr. doc. junto a fls. 48 dos autos);
4. Em data que não se pode precisar, mas com data limite de pagamento de 04/08/1999, foi
efectuada a liquidação adicional de IRC do exercício de 1994, da qual resulta um imposto a pagar no
montante de € 4.370.556,74 (cfr. doc. junto a fls. 45 dos autos);
5. Em 27/07/1999, a Reclamante interpôs recurso contencioso de anulação do despacho identificado no ponto 2 que correu termos no Tribunal Central Administrativo Sul sob o n.º 2647/99 (cfr. doc.
junto a fls. 5, 331 a 333, 381 a 386, do processo executivo junto aos autos);
6. Em 04/11/1999, foi instaurado no Serviço de Finanças do Montijo o processo de execução fiscal
n.º 2194199901014730 por dívidas da Sociedade GICI-Gestão Imobiliária, Ldª de IRC do exercício de
1994, no montante de € 4.370.556,74 (cfr. fls. 1 do processo executivo junto aos autos);
7. A ora reclamante foi citada no âmbito do processo de execução fiscal identificado no ponto
anterior por ofício de 30/11/1999, com carimbo dos correios de 10/12/1999 (cfr. doc. junto a fls. 3,
frente e verso, do processo executivo junto aos autos);
8. Em 25/02/2000 foi proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças do Montijo despacho suspendendo o processo executivo identificado no ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 195 verso do processo
executivo junto aos autos);
9. Em 17/03/2000, a Reclamante recorreu contenciosamente do despacho do Ministro das Finanças
que ratificou o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, tendo o processo corrido termos
sob o n.º 3508/00 (cfr. doc. junto a fls. 340 a 363 do processo executivo junto aos autos);
10. Em 21/06/2000, a Reclamante apresentou impugnação judicial contra a liquidação de IRC do
exercício de 1994 (cfr. doc. junto a fls. 203 do processo executivo junto aos autos);
11. O recurso jurisdicional do recurso contencioso n.º 3508/00, melhor identificado em 7 esteve
parado no Tribunal Central Administrativo Sul de 26/11/2002 a 30/03/2004, por facto não imputável à
executada (cfr. doc. junto a fls. 378 do processo executivo junto aos autos);
12. Em 04/06/2007, a reclamante dirigiu um requerimento ao Chefe do Serviço de Finanças do
Montijo no sentido de passar a declaração de prescrição das toda e qualquer dívida tributária no referido processo de execução fiscal referente ao IRC do exercício de 1994 (cfr. doc. junto a fls. 369 do
processo executivo junto aos autos);
13. Em 11/06/2007, foi preferido despacho de remessa do processo de execução fiscal identificado
no ponto 5 à Direcção de Finanças de Setúbal - Divisão de Justiça Tributária para análise da eventual
prescrição (cfr. doc. junto a fls. 370 do processo de execução fiscal junto aos autos);
14. Em 11/01/2008 foi proferida informação pela Divisão de Justiça Tributária da Direcção de
Finanças de Setúbal (cfr. doc. junto a fls. 381 a 386 do processo executivo junto aos autos);
15. Em 17/01/2008, foi exarado despacho pelo Director de Finanças de Setúbal, em substituição,
com o seguinte teor: “Concordo com as conclusões e propostas que constam da presente informação,
face aos fundamentos nela vertidos, da qual deverá ser dado conhecimento ao STA, a fim de que este
Venerando Tribunal produza uma decisão com efeito útil e em cumprimento do solicitado no seu ofício
n.º 141 de 2007.11.29. Indefira-se, em conformidade, o requerimento de fls. 369. Devolva-se o processo
de execução fiscal ao S.F. do Montijo, para desencadeamento das consequentes diligências necessárias”
(cfr. doc. junto a fls. 381 do processo executivo junto aos autos);
16. Por ofício de 01/02/2008, foi a Reclamante notificada de que lhe havia sido indeferido o
requerimento de pedido de reconhecimento da prescrição com o seguinte teor: “Na sequência do
requerimento apresentado em 04/06/2007, fica V. Ex.ª notificado de que por despacho proferido pelo
Exm.º Senhor Director de Finanças de Setúbal em 17/01/2008, foi o mesmo indeferido, conforme fotocópias da informação e despacho que se juntam” (cfr. doc. junto a fls. 72 dos autos e 387 do processo
executivo junto aos autos);
17. Em 07/02/2008, foi apresentado junto do Serviço de Finanças do Montijo novo requerimento
de declaração de prescrição (cfr. doc. junto a fls. 398 do processo executivo junto aos autos);
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18. Em 20/02/2008, foi apresentada uma petição inicial de Reclamação dos actos do órgão de
execução fiscal (cfr. doc. junto a fls. 389 a 395 do processo executivo junto aos autos);
19. A petição inicial identificada no ponto anterior deu origem ao processo n.º 208/08.OBEALM
que correu termos neste tribunal;
20. Em 07/07/2008, foi proferida sentença no processo identificado no ponto anterior, julgando
improcedente o pedido de declaração de prescrição da dívida objecto do processo de execução fiscal
identificada no ponto 5 (cfr. doc. junto a fls. 414 a 418 do processo executivo junto aos autos);
21. Em 26/11/2008, foi proferido pelo STA acórdão no processo n.º 337/07-30, em que é recorrente o Ministro das Finanças e recorrida a Reclamante, no qual foi anulado o despacho que indeferiu
parcialmente o recurso hierárquico por preterição de formalidade de audiência prévia da ora Reclamante
(cfr. doc. junto a fls. 463 a 477 do processo executivo junto aos autos);
22. Em 23/12/2008, a Reclamante dirigiu ao Chefe do Serviço de Finanças um requerimento em
que pedia a extinção do processo de execução fiscal identificado em 6 e o levantamento das penhoras
em virtude da decisão do STA identificada no ponto anterior (cfr. doc. junto a fls. 480 a 485 do processo
executivo junto aos autos);
23. Em 24/04/2009 a Reclamante dirigiu um pedido ao Chefe do Serviço de Finanças do Montijo
no sentido de este reconhecer e declarar a prescrição do processo executivo n.º 2194199901014730 e
apensos (cfr. doc junto a fls. 84 a 91 dos autos);
24. Em 05/05/2009 foi remetido à Reclamante um ofício, pelo Serviço de Finanças do Montijo,
enviando cópia de parte do Acórdão do STA melhor identificado no ponto 20 deste probatório (cfr. doc.
junto a fls. 546 do processo executivo junto aos autos);
25. Em 25/05/2009, a Reclamante apresentou a petição inicial que deu origem aos presentes autos
(cfr. carimbo aposto na fls. de rosto da p.i.).
As questões a decidir no presente recurso – considerando que o «thema decidendum» do mesmo
é estabelecido pelas conclusões da respectiva alegação – consistem em saber se a decisão recorrida incorreu em erro, no que respeita à análise da matéria de direito, ao julgar que não se encontrava prescrita
a dívida em cobrança na execução fiscal n.º 2194199901014730 instaurada em 4/11/1999 no Serviço
de Finanças de Montijo contra a sociedade GICI – Gestão Imobiliária, Ldª, proveniente de liquidação
adicional de IRC referente ao exercício de 1994.
Com efeito, nessa decisão julgou-se que o prazo prescricional aplicável era o de 10 anos previsto
no n.º 1 do artigo 34.º do CPT, iniciado em 1/01/95 por força do seu n.º 2, e que veio a interromper-se
em 20/11/97 por virtude da instauração do Recurso Hierárquico referido no ponto 1.º do probatório e
em harmonia com o disposto no n.º 3 daquele preceito legal. Todavia, dado que esse Recurso Hierárquico ficou imediatamente parado por facto não imputável ao contribuinte e que essa paragem perdurou
mais de um ano, o prazo prescricional ter-se-ia reiniciado em 20/11/98 e voltado a interromper com a
citação da devedora no processo de execução fiscal, ocorrida em 10/12/99, de harmonia com o disposto
no art.º 49.º, n.º 1 da LGT na redacção introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho. E porque em
25/02/2000 a execução foi suspensa nos termos previstos no art.º 169º do CPPT (ponto 8.º do probatório), só deixando de o estar com a decisão do STA proferida em 26/11/2008 (ponto 21º do probatório),
a suspensão do prazo prescricional prevista no n.º 4 do art. 49º da LGT só teria cessado nessa data.
Foi, pois, neste contexto, que se conclui o seguinte na sentença recorrida:
«1º Entre a data em que o prazo prescricional começou a correr e a data em que o mesmo foi
interrompido pela primeira vez decorreram dois anos dez meses e 19 dias.
2º Após o termo da interrupção (pela paragem do processo por mais de um ano) e aplicando o disposto no artigo 34º, n.º 3 do CPT, em 20/11/1998 voltou a correr o prazo prescricional, sendo certo que este
correu até à citação da ora Reclamante em 10/12/1999, pelo que aqui decorreram mais um ano e 19 dias.
3º O processo de execução fiscal foi suspenso por despacho de 25/02/2000.
Daqui se retira desde logo que o processo de execução fiscal nunca esteve parado, mas foi suspenso passados cerca de dois meses e meio após a citação da ora reclamante.
Assim, somando estes dois períodos temos que até ao transito em julgado da decisão do STA de
26/11/2008, apenas tinham decorrido três anos, onze meses e oito dias do prazo prescricional.
Ora, sendo o prazo de 10 anos, ainda faltavam decorrer na data do trânsito em julgado do Acórdão do STA 6 anos 1 meses e 22 dias do prazo prescricional.
Assim sendo, à data em que é proferida a presente decisão facilmente se conclui que ainda não se
encontra decorrido o prazo prescricional estabelecido na lei, embora já se encontre decorrido quase
mais um ano desde a data do trânsito em julgado da decisão do STA.».
O Recorrente, embora aprove a aplicação do prazo prescricional de 10 anos previsto no artigo 34.º
do CPT, insurge-se contra a utilização de várias causas interruptivas da prescrição e contra a aplicação
de dois regimes diversos ao mesmo caso concreto – o previsto no CPT e o previsto na LGT – porquanto,
na sua perspectiva, sendo aplicável à dívida exequenda o prazo de prescrição previsto na lei antiga
(CPT), não se pode, concomitantemente, perfilhar o entendimento de que relativamente às causas de
interrupção e de suspensão desse prazo é aplicável a lei nova (LGT).
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E, acrescenta, inexistindo qualquer outra causa que à luz do CPT pudesse ter interrompido ou suspendido esse prazo de 10 anos – para além daquela que decorreu da interposição do Recurso Hierárquico
– seria ilegal e inconstitucional a aplicação de qualquer norma da LGT ao caso vertente, traduzindo
a violação do art.º 103.º da CRP, a violação do princípio de separação de poderes e do princípio da
legalidade, por não ser permitido ao julgador «escolher o melhor de dois mundos, ou seja, para efeitos
de prescrição, e naquilo que extravasa a escolha do prazo prescricional aplicável, aplicar e retirar
efeitos de causas interruptivas previstas na LGT e no CPT».
Deste modo, as questões que se colocam traduzem-se no seguinte:
− saber se o nosso sistema jurídico permite a aplicação de várias normas compreendidas em
diferentes diplomas (lei antiga e a lei nova), nomeadamente de normas que não estavam em vigor à
data da verificação do facto gerador de imposto, ou se impõe, antes, a aplicação em bloco de apenas
uma dessas leis;
− saber se, no caso de sucessão de várias causas interruptivas do prazo de prescrição, todas elas
produzem esse efeito sobre o prazo prescricional ou se deve dar-se apenas relevância à que se verificar
em primeiro lugar.
Comecemos pela análise da primeira questão.
Como se sabe, o problema da sucessão de leis no tempo tem de ser resolvido, em primeiro lugar,
através das normas de direito transitório especial (normas da lei nova que disciplinem a sua aplicação
no tempo), depois pelas normas de direito transitório sectorial (normas que regulam a aplicação no
tempo das leis sobre certa matéria) e, finalmente, pelas normas de direito transitório geral (que definem o modo de aplicação no tempo da generalidade das leis, independentemente da matéria sobre que
versam) como é o caso da norma ínsita no artigo 12º do Código Civil.
O diploma que aprovou a Lei Geral Tributária (Dec.Lei n.º 398/98, de 17.12) indica a data da entrada
em vigor dessa Lei (art.º 6.º) e contém nos seus artigos 3.º e 5.º algumas normas de direito transitório
formal e material que disciplinam a aplicação no tempo da LGT quanto às matérias aí concretamente
especificadas, designadamente no que toca ao prazo de prescrição (que a LGT encurtou para 8 anos),
dispondo que a ele se aplica o preceituado no artigo 297.º do Código Civil (n.º 1 do art.º 5.º).
Por conseguinte, embora a lei aplicável ao prazo de prescrição seja, em regra, a fixada na lei vigente
à data da constituição da respectiva obrigação tributária, quando esse prazo se encontra em curso à data
da entrada em vigor da LGT há que aplicar a regra contida no artigo 297.º do C.Civil, que dispõe que a
lei que estabelecer um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos
que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser
que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar (n.º 1); e que a lei que fixar um
prazo mais longo é igualmente aplicável aos prazos que já estejam em curso, mas computar-se-á neles
todo o tempo decorrido desde o seu momento inicial (n.º 2).
Esta regra constitui um desvio à regra geral sobre a aplicação da lei no tempo prevista no artigo 12º
do Código Civil, mas é explicado por evidentes razões de protecção das expectativas dos credores, pois
que se trata, como refere o Ilustre Juiz Conselheiro JORGE LOPES DE SOUSA (1), «de uma restrição
explicada por evidentes razões de protecção das expectativas dos credores, pois o encurtamento do
prazo, se fosse contado desde o momento que a lei nova indica como sendo o do início da prescrição,
provocaria imediatamente a prescrição de todas as dívidas relativamente às quais já tivesse decorrido
mais tempo do que o previsto na nova lei, frustrando as expectativas dos credores que sabiam ainda
dispor de algum tempo para diligenciarem no sentido de cobrarem as suas dívidas».
Todavia, apesar de a escolha do prazo de prescrição aplicável a dívida tributária nascida na vigência
do CPT e que persista à data da entrada em vigor da LGT, tenha de ser feita em harmonia com a regra
do art.º 297.º n.º 1 do C.Civil, já a sucessão no tempo das demais normas tributárias, designadamente
daquelas que disciplinam os restantes aspectos do instituto da prescrição das obrigações tributárias,
tem de ser resolvida pela aplicação da regra contida no artigo 12.º da LGT, que regula a aplicação no
tempo das normas tributárias nos seguintes termos:
Artigo 12º
Aplicação da lei tributária no tempo
1. As normas tributárias aplicam-se aos factos posteriores à sua entrada em vigor, não podendo
ser criados quaisquer impostos retroactivos.
2. Se o facto tributário for de formação sucessiva, a lei nova só se aplica ao período decorrido a
partir da sua entrada em vigor.
3. As normas sobre procedimento e processo são de aplicação imediata, sem prejuízo das garantias,
direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos dos contribuintes.
4. Não são abrangidas pelo disposto no número anterior as normas que, embora integradas no
processo de determinação da matéria tributável, tenham por função o desenvolvimento das normas de
incidência tributária.
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Tal norma limita-se, ao fim e ao cabo, a reafirmar o princípio geral de direito firmado no nosso
sistema jurídico e constante do artigo 12.º do C.Civil, de que as normas tributárias se aplicam aos factos posteriores à sua entrada em vigor, a explicitar o princípio constitucional da irretroactividade dos
impostos constante do artigo 103.º da Constituição, e a renovar os princípios gerais da aplicação das
leis relativas ao procedimento e ao processo. Mas porque essa norma não regula todas as hipóteses de
direito transitório tributário, ter-se-á de convocar, para todas aquelas situações que não encontrem nela
previsão, o princípio geral constante do artigo 12.º do C.Civil.
Deste modo, e sabido que normas tributárias não são apenas as que definem os factos tributários,
mas também as que disciplinam o regime da prescrição das obrigações que emergem desses factos
tributários, designadamente as que prevêem causas de interrupção e suspensão dessa prescrição, impõe-se aplicar a regra ínsita no art.º 12.º da LGT e, subsidiariamente, o princípio geral contido no art.º 12.º
do CC, da aplicação prospectiva da lei – a lei só dispõe para o futuro.
Com efeito, o mencionado preceito do Código Civil dispõe do seguinte modo:
Artigo 12.º
Aplicação das leis no tempo. Princípio geral
1 - A lei só dispõe para o futuro; ainda que lhe seja atribuída eficácia retroactiva, presume-se que
ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular.
2 - 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; mas, quando dispuser directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram
origem, entender-se-á que a lei abrange as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da
sua entrada em vigor.
Deste preceito, tal como do artigo 12º da LGT, retiram-se, pois, dois princípios basilares: o da não
retroactividade da lei e o da sua aplicação imediata. Ou seja, a lei nova só tem, em princípio, eficácia
para o futuro, apresentando, como regra, eficácia prospectiva.
Mas, como adverte ANTUNES VARELA (2), o princípio da aplicação prospectiva assume duas
faces distintas, embora complementares: salvo disposição em contrário, a lei aplica-se a factos futuros,
mas quanto às relações jurídicas duradouras a lei nova aplica-se não só às relações constituídas na sua
vigência como às constituídas antes que se mantenham na vigência da lei nova.
E, como explicam PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA (3), «Previnem-se no n.º 2, em primeiro lugar, os princípios legais relativos às condições de validade substancial ou formal de quaisquer
factos, ou referentes aos seus efeitos. Assim, por exemplo, as condições de validade de um contrato
(capacidade, vícios de consentimento, forma, etc.), bem como os efeitos da respectiva invalidade, têm
de aferir-se pela lei vigente ao tempo em que o negócio foi celebrado. (...). Se, porém, tratando-se do
conteúdo do direito, for indiferente o facto que lhe deu origem, a nova lei é já aplicável. Assim, para
fixar o conteúdo do direito de propriedade, ou de qualquer outro direito real, é aplicável a lei nova e
não a lei da data da sua constituição. Não interessa, na verdade, saber qual foi o título constitutivo,
nem qual foi, por consequência, a data da formação do direito. (...)».
Dito de outro modo, e citando BAPTISTA MACHADO (4), «no n.º 2 do art.º 12º do nosso Código
estabelece-se a seguinte disjuntiva: a lei nova, ou regula a validade de certos factos ou os seus efeitos,
e neste caso só se aplica a factos novos, ou define o conteúdo (os efeitos) de certa relação jurídica
independentemente dos factos que a essa relação jurídica deram origem, e então é de aplicação imediata (quer dizer, aplica-se, de futuro, às relações jurídicas anteriormente constituídas e subsistentes à
data da sua entrada em vigor)». E acrescenta, «(...) a lei nova relativa ao conteúdo (ou efeitos) de uma
relação jurídica só não abstrai dos factos que a essa relação deram origem quando define ou modela
intrinsecamente esse conteúdo em função de tais factos (...) isto é, quando os efeitos ou consequências jurídicas que ela determina são o produto da valoração legal de tais factos e variam consoante
essa valoração, de tal modo que se possa dizer que a aplicação da lei nova aos efeitos duma relação
constituída com base num facto passado representaria uma nova valoração desse facto passado e,
consequentemente, teria carácter retroactivo.».
Sobre essa mesma norma, OLIVEIRA ASCENSÃO (5) pronuncia-se em termos que se nos afiguram
impressivos, estabelecendo a seguinte distinção: «1) A lei pode regular efeitos como expressão duma
valoração dos factos que lhes deram origem: nesse caso aplica-se só aos novos factos. Assim, a lei que
delimita a obrigação de indemnizar exprime uma valoração sobre o facto gerador de responsabilidade
civil; (...); 2) pelo contrário, pode a lei atender directamente à situação, seja qual for o facto que a
tiver originado. Se a lei estabelece os poderes vinculações do proprietário, pouco lhe interessa que a
propriedade tenha sido adquirida por contrato, ocupação ou usucapião: pretende abranger todas as
propriedades que subsistam. Aplica-se, então, imediatamente a lei nova.».
Em consonância com o que acaba de se expor, podemos fixar o seguinte entendimento: se a nova
regulamentação legal se prende com qualquer facto produtor de certo efeito, ela tem, tão só, aplicação
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aos factos novos; já se a nova regulamentação se conexiona apenas ao direito, sem referência ao facto
que lhe deu origem, então a lei nova aplica-se às relações jurídicas já constituídas que subsistam à data
da sua entrada em vigor.
Nesta conformidade, as normas de natureza substantiva contidas na LGT não se aplicam a factos e
efeitos já consumados no domínio da lei anterior; mas se essas normas definirem o conteúdo (ou efeitos)
de relações jurídico-tributárias duradouras, como é o caso da maior parte das obrigações tributárias, sem
referência ao facto que lhes deu origem, elas vão aplicar-se não só às relações e situações jurídicas que
se constituírem após a sua entrada em vigor, como, também, a todas aquelas que, constituídas antes,
protelem a sua vida para além do momento da entrada em vigor da nova regra.
Donde decorre que é perfeitamente possível, no nosso sistema jurídico, aplicar normas tributárias compreendidas em diferentes diplomas (lei antiga e a lei nova) a uma relação ou situação jurídica
de natureza tributária duradoura, não podendo o efeito imediato da lei nova ser considerado, em tais
situações, como representando um efeito retroactivo.
Advoga, porém, a Recorrente que a sentença recorrida, ao aplicar as causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas na LGT a factos tributários ocorridos em 1994, isto é, ocorridos antes da
sua entrada em vigor, está a atribuir eficácia retroactiva a essas normas. Pelo que, na sua perspectiva,
se deveriam aplicar somente as causas de interrupção e suspensão previstas na lei em vigor à data do
facto tributário gerador das dívidas exequendas.
Todavia, não lhe assiste razão.
É certo que a LGT veio criar novas causas suspensivas do prazo de prescrição das obrigações
tributárias (n.º 3 do art.º 49º) e fixar causas interruptivas sem correspondência com as previstas na lei
antiga (como acontece com o acto da citação - n.º 1 do art.º 49.º), mas fê-lo abstraindo do facto tributário
que gerou a dívida sujeita a extinção por prescrição, abstraindo dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, e abstraindo do facto que despoletou o efeito jurídico inicialmente pretendido (cumprimento
da obrigação tributária) e do facto gerador da prescrição (inércia do titular do direito obrigacional).
Pode, pois, dizer-se, na busca do enquadramento dessas normas entre as hipóteses previstas no n.º 2
do art.º 12.º do CC, que elas se limitam a determinar os actos que acarretam a suspensão e a interrupção
do prazo de extinção (por prescrição) de uma obrigação tributária, não dispondo sobre as condições
de validade formal ou substancial do facto tributário ou da respectiva obrigação tributária, e que, por
isso, só podem qualificar-se como normas que dispõem sobre o conteúdo de situações jurídicas que,
com base naqueles factos, se constituíram.
Neste cenário, essas normas conexionam-se apenas com o direito, sem referência aos factos que
lhes deram origem, pelo que nada obsta, face aos princípios gerais que acima deixámos enunciados, à
aplicação dessas normas da LGT às relações tributárias de natureza obrigacional que subsistam à data
da sua entrada em vigor.
E assim sendo, a LGT é competente para determinar os eventos interruptivos e suspensivos que
ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a prazos prescricionais iniciados na vigência do CPT, e
para determinar os efeitos que sobre esse prazo têm esses eventos, não podendo esse efeito imediato
da lei nova ser considerado como representando um efeito retroactivo.
Por outro lado, como também tem sido repetidamente afirmado por este Supremo Tribunal, a
aplicação de diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais, em face da previsão normativa
do art.º 297.º do CC, não determina a aplicação de um ou outro regime em bloco, pois só se refere
à lei que altere o prazo, à sua medida, e não aos termos em que se conta e a tudo o mais que releva
para o seu curso – cfr., entre outros, os acórdão proferidos em 28/05/2008, no recurso n.º 154/08 e em
21/05/2008, no recurso n.º 7/08.
Por conseguinte, não há que comparar os regimes de suspensão e interrupção do prazo de prescrição adoptados pela lei antiga e pela lei nova, para determinar qual é o mais favorável e escolher a
lei aplicável segundo o juízo assim atingido, já que o princípio da aplicação da lei mais favorável ao
arguido só tem emprego no âmbito do direito sancionatório, não sendo aplicável ao direito obrigacional
de natureza tributária. Como se deixou dito no acórdão do STA proferido em 6/02/2002, no recurso
n.º 26296, «O princípio da aplicação da lei mais favorável ao arguido só tem emprego no âmbito do
direito sancionatório, explicando-se pela razão de a lei reflectir o sentir coevo da sociedade, pelo que
deixa de fazer sentido aplicar a lei antiga sempre que o legislador, interpretando esse sentir, a alterou
de modo a beneficiar o agente. Aqui, na execução fiscal, estamos fora do campo sancionatório, tratando-se, apenas, do direito do Estado a cobrar o seu crédito de imposto, e da correspondente obrigação do
devedor de satisfazer a prestação.».
Em conclusão, a solução do problema da aplicação da lei no tempo depende do momento em que
o facto interruptivo ou suspensivo ocorreu e não da eventualidade de, à face das regras do art. 297.º
do Código Civil, ser aplicável o regime do CPT ou da LGT no que concerne à duração do prazo de
prescrição.
Neste contexto, cai por terra toda a tese construída pela Recorrente, no sentido de que a aplicação
de normas da LGT implica uma retroactividade, bem como toda a sua argumentação no sentido de que
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ocorreu uma violação do disposto no artigo 103.º da CRP, uma violação do princípio de separação de
poderes e do princípio da legalidade, pois que o julgador se limitou a observar e aplicar as regras e princípios de direito vigentes no nosso ordenamento jurídico-fiscal, não se tendo transformado em legislador
nem ido buscar causas interruptivas e suspensivas sem previsão na lei aplicável ao caso vertente.
Retornando ao caso dos autos, e aplicando a doutrina exposta, nada obsta a que se atribua a devida
e legal relevância à suspensão da execução fiscal decretada por despacho de 25/02/2000 (motivada pela
interposição de recurso contencioso que tinha por objecto a legalidade da liquidação donde provém
a dívida exequenda, associada à penhora de bens necessários para garantir o seu pagamento), a qual
determina a suspensão do prazo de prescrição nos termos previstos no n.º 3 do art.º 49.º da LGT, na
redacção dada pela Lei n.º 100/99. Na verdade, e face à aplicabilidade do referido preceito da LGT,
na medida em que o acto de citação ocorreu já na sua vigência, mostra-se concretizada a suspensão do
prazo de prescrição nele prevista.
E o mesmo se diga da relevância do acto interruptivo constituído pela citação do sujeito passivo em
10/12/1999, ocorrido antes que tivesse decorrido o prazo prescricional de 10 anos previsto no art.º 34.º
do CPT (aplicável por força do disposto no art.º 297.º do C.Civil), pois que nessa altura a citação no
processo de execução fiscal constituía já facto interruptivo da prescrição à luz do n.º 1 do art.º 49.º da
LGT, na redacção dada pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho.
Finalmente, importa abordar a segunda questão colocada neste recurso, e que se traduz em saber
se tendo havido várias causas interruptivas do prazo de prescrição (instauração de Recurso Hierárquico
e citação para a execução fiscal) todas elas produzem esse efeito sobre o prazo prescricional ou se deve
dar-se apenas relevância à que se verificar em primeiro lugar.
Durante algum tempo a jurisprudência dominante defendeu que o prazo de prescrição se interrompia uma única vez com a ocorrência do primeiro acto interruptivo e que uma vez cessado o seu efeito
não havia que relevar factos posteriores, capazes, em abstracto, de actuar como factor de interrupção
da prescrição (6), enquanto uma posição minoritária defendia que perante uma sucessão de diversas
causas interruptivas o prazo de prescrição se devia contar a partir do acto interruptivo ocorrido em
último lugar (7).
Todavia, após os acórdãos proferidos pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA em
24/10/2007, no recurso n.º 244/07 e em 28/05/2008 no recurso n.º 840/07, a posição jurisprudencial
firmou-se e pacificou-se no sentido de que ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição
antes da entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT (introduzida pelo art.º 89.º
da Lei 53-A/2006, de 29/12), devem todas elas ser consideradas, desde que ocorram após a cessação
do efeito interruptivo das anteriores.
Assim, e como sobressai da doutrina espelhada no primeiro desses acórdãos, caso se sucedam no
tempo vários factos interruptivos da prescrição, não se pode atender apenas ao segundo, ignorando o
primeiro, como seria o caso de, deduzida reclamação graciosa após a instauração de execução fiscal,
se considerar interrompido o prazo só a partir da dedução daquela. Mas achando-se interrompido o
prazo prescricional, pela ocorrência de algum daqueles factos, a posterior eclosão de outro, embora
em abstracto capaz de interromper o prazo, é inócua, pela impossibilidade de interromper o que já está
interrompido. Porém, se, após a cessação do efeito interruptivo, ocorrer nova causa de interrupção da
prescrição, não pode deixar de se lhe atribuir esse efeito.
Pela nossa parte não vemos razão para nos afastarmos dessa corrente jurisprudencial, que actualmente é pacífica neste Supremo Tribunal, até porque a redacção actual do n.º 3 do artigo 49.º da LGT,
estabelecendo expressamente que a interrupção opera uma única vez, só se aplica aos factos interruptivos
verificados após o início da vigência do diploma que introduziu a alteração da norma.
Sufragamos, pois, inteiramente, a doutrina acolhida nesses acórdãos e em todos aqueles que se lhe
seguiram (8) e que encontra apoio na posição expressa por JORGE LOPES DE SOUSA no seu “Código
de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado”, ano 2007, II Vol. pág. 198, quando afirma que “se
for praticado um novo acto interruptivo…, será com base em qualquer destes actos que se apreciará,
autonomamente se decorreu o prazo de prescrição, não se podendo considerar decorrido esse prazo se,
à face de qualquer dos actos interruptivos, ele não se puder considerar esgotado. Esta é uma conclusão
que se extrai com alguma segurança, pois se a lei atribui a vários actos efeito interruptivo autónomo e
não afasta a possibilidade da sua cumulação, a ilação lógica a retirar é reconhecer o efeito que cada
um tem (inclusivamente o suspensivo quando é este aquele que acaba por ter) quando o seu âmbito
de aplicação não se sobreponha”.
No caso vertente, e como se deu conta na sentença recorrida, quando ocorreu o segundo acto
interruptivo, com a citação do devedor em 10/12/99, já cessara o efeito interruptivo determinado pela
instauração do recurso hierárquico deduzido em 20/11/97, por força da paragem deste processo por
mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (cfr. art.º 34.º n.º 3 do CPT). Pelo que uma
vez cessado o efeito do primeiro facto interruptivo, nada obsta a que esse mesmo efeito seja atribuído
à eclosão da nova causa de interrupção prevista no n.º 1 do artigo 49.º da LGT e consubstanciada na
citação do contribuinte para o processo de execução fiscal.
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Nesta conformidade, a douta sentença recorrida não merece a censura que lhe é dirigida, improcedendo todas as conclusões do recurso.
4. Por todo o exposto, acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em
negar provimento ao recurso jurisdicional e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela Recorrente, com procuradoria de 1/6.
rão.

Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Tor-

(1) in “Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária - Notas Práticas”, Áreas Editora”.
(2) in Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 120, pág.151.
(3) in “Código Civil, Anotado”, Vol. I, pág. 61.
(4) in “Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil”, Almedina, pag. 29 e 18 e 19.
(5) “O Direito, Introdução e Teoria Geral, Uma Perspectiva Luso-Brasileira”, 10.ª edição revista, Almedina, Coimbra,
1997, pág. 489.
(6) Cfr. a título exemplificativo, o acórdão do STA proferido em 12/12/2006, no recurso n.º 955/06.
(7) Cfr. o acórdão do TCA Norte proferido em 03.02.2005, no recurso n. 136/04.
(8) Cfr., a título exemplificativo, os acórdãos proferidos pelo STA em 7/05/2008 e em 12/08/2009, nos recursos n.º 57/08
e 748/09, respectivamente.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Compensação de créditos. Artigo 89.º do CPPT. Interpretação conforme a Constituição.
Sumário:
Numa interpretação conforme a Constituição, o artigo 89.º do CPPT não permite a 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, pois não se pode admitir que ocorra uma
privação coerciva de um direito de crédito sem que sejam concedidas ao afectado
todas as garantias de defesa concedidas à generalidade dos executados fiscais.
Processo n.º 1170/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: LABICER — Laboratório Industrial Cerâmico, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do
TAF de Aveiro que julgou parcialmente procedente a reclamação deduzida por Labicer – Laboratório
Industrial Cerâmico, SA, com sede em Bustos, contra os despachos da Chefe do Serviço de Finanças
de Oliveira do Bairro de 3/12/2008, que indeferiu o pedido de suspensão dos autos executivos por inidoneidade da garantia prestada, e de 12/12/2008, que procedeu à compensação das dívidas em processo
de execução fiscal, e, em consequência, ordenou a anulação do acto de compensação reclamado, dela
vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1) A douta sentença sob recurso ordenou a anulação do acto de compensação realizado, ao abrigo
do art.º 89.º, n.º 1 do CPPT, com fundamento na inadmissibilidade de 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 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 CRP.
2) A recorrente entende que o procedimento da Administração Fiscal de proceder à compensação
é admitido expressamente no art.º 89.º, n.º 1 do CPPT.
3) A primeira questão que se pode levantar da interpretação da norma é saber o alcance da expressão “créditos do executado” como pressuposto da compensação.
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4) Mas o que resulta no n.º 5 do art.º 89.º é que basta que a execução fiscal esteja instaurada,
mesmo sem ter sido ainda citado o executado, para que se possa proceder à compensação.
5) E quanto a este pressuposto da aplicação do art.º 89.º, n.º 1 do CPPT tem a Jurisprudência entendido que a compensação será possível (senão mesmo obrigatória) a partir do momento em que a dívida
tributária se torna exigível – isto é, logo que tenha decorrido o prazo de pagamento da dívida em causa
(cfr. art.º 88.º, n.º 4 do CPPT) – Ac. do STA de 07/12/2004 in proc. 01245/04 – Relator Vítor Meira.
6) A segunda questão que pode levantar o art.º 89.º, n.º 1 do CPPT decorre de algumas disparidades entre os prazos existentes para a defesa do contribuinte (contra ilegalidades de que eventualmente
padeça a liquidação de tributos que dêem origem a dívidas tributárias) e o prazo em que a dívida tributária se torna exigível.
7) Ora a dívida torna-se exigível logo que esgotado o prazo de pagamento voluntário de tributos,
momento em que deve ser extraída a certidão de dívida.
8) Por outro lado, é a partir da data de pagamento voluntário que se contam os prazos para a
propositura de uma impugnação judicial (em geral 90 dias) ou reclamação graciosa (120 dias) em que
se discute a legalidade da liquidação adicional.
9) Ora sabendo que um dos pressupostos da compensação é a existência de reclamação graciosa
ou impugnação judicial ou outro meio processual em que a legalidade da dívida seja apreciada e que
a mesma se encontre garantida nos termos do CPPT, pode suceder que a Administração Fiscal faça
operar a compensação, por ainda não existir procedimento de apreciação da legalidade da dívida e se
encontre ainda a decorrer o prazo para iniciar tal procedimento.
10) Não prevendo a lei que a compensação não possa ser feita até que decorram todos os prazos
dos meios de reacção de que o contribuinte dispõe para ver apreciada a legalidade da dívida.
11) E a jurisprudência tem entendido que não obsta à compensação o facto de ainda estar a decorrer prazo para contestar a legalidade da dívida – Ac. do STA de 30/07/2008 in processo n.º 0133/08
– Relator António Calhau e Ac. do STA de 10/11/2004, proc.º n.º 0877/04 – Relator Vítor Meira.
12) No presente caso, face aos factos dados como provados, concretamente os das alíneas A) e K),
encontravam-se reunidos os pressupostos para que a Administração Fiscal procedesse à compensação
da dívida com o crédito de IVA.
13) E face ao quadro legal vigente e orientação jurisprudencial aqui referida, entendemos, pois, que é
legal a actuação da Administração Fiscal quando efectuou a compensação de créditos com dívidas de imposto,
ainda que não se tenham esgotados os prazos de reacção contra a ilegalidade das liquidações que tenham
dado origem à dívida de imposto objecto de compensação, ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo.
14) A douta sentença sob recurso violou o art.º 89.º, n.º 1 e n.º 5 do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento, devendo ser confirmada a sentença recorrida.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) Na sequência da falta de pagamento das liquidações adicionais e respectivos juros compensatórios, foram extraídas pela Administração Tributária as competentes certidões de dívidas (cfr. fls. 23 e
seguintes), as quais legitimaram a instauração do processo executivo n.º 0140200801026682, conforme
quadro que segue:
N.º Doc. Cobrança

Valor

Período

Data limite pagamento

102008811098108
102208811076308
102508811076508
102508811076708
102508811077108
102008811077508
102808811077308
102808811076908
102008811078108
102008811077108
102308811077708

1.343.549,95
16.935,25
88.786,19
137.926,28
16.800,00
17.325,00
29.875,00
19.644,41
15.500,62
1.890,00
1.298,98
1.689.531,68

Dez-04
Jun-05
Set-05
Dez-05
Fev-05
Abr-05
Mar-05
Jan-06
Dez-06
Out-06
Jul-06

31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008

Imposto

N.º Doc. Cobrança

IVA
IVA

102408811076209
102709811076409

Valor

180.955,93
1.933,87

Período

Data limite pagamento

Dez-04
Jun-05

31-08-2008
31-08-2008
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Imposto

N.º Doc. Cobrança

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

102008811076609
102208811076809
102008811077209
102508811077809
102208811077409
102708811077009
102508811078209
102208811079009
102808811077809

Imposto

N.º Doc. Cobrança

IRC
IRC
IRC

Valor

Período

Data limite pagamento

Set-05
Dez-05
Fev-05
Abr-05
Mar-05
Jan-06
Dez-06
Out-06
Jul-06

31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008
31-08-2008

Valor

Ano

Data limite pagamento

105508000783217
105708000783216
105308000783218

135.953,00
278.029,39
23.198,29
437.180,68

2004
2005
2006

13-08-2008
13-08-2008
13-08-2008

Imposto

N.º Doc. Cobrança

Valor

Ano

Data limite pagamento

IRC (Juros)
IRC (Juros)
IRC (Juros)

105508000783217
105708000783216
105308000783218

19.467,38
32.121,21
2.010,13
53.598,72

2004
2005
2006

13-08-2008
13-08-2008
13-08-2008

9.224,03
12.908,39
1.482,08
1.408,78
2.452,40
1.799,75
844,25
115,99
92,53
213.218,00

B) No âmbito do referido processo executivo, a reclamante requereu a prestação de garantia idónea,
de harmonia com o consignado no artigo 199.º do CPPT, e com os efeitos constantes no artigo 169.º
do mesmo diploma legal.
C) No dia 24 de Outubro de 2008 e na sede da executada, conforme se apreende do teor do auto
de penhora, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido, foi realizada a penhora com efectiva
apreensão dos bens móveis arrolados no dito requerimento referido em A).
D) A Administração Tributária assumiu que os ditos bens móveis valiam € 2.578.768,05.
E) Em 03-11-2008, o SF de Oliveira do Bairro solicitou à Divisão de Justiça Tributária da DF de
Aveiro parecer para aferir se os bens penhorados garantem ou não a totalidade da quantia exequenda
e legais acréscimos.
F) O parecer supra aludido, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido, foi emitido em
02-12-2008, concluindo que a penhora não constituirá garantia idónea, não sendo susceptível de assegurar a suspensão do processo executivo.
G) Na sequência do referido parecer foi proferido, em 03-12-2008, o seguinte despacho: “proceda à notificação da Executada dando-lhe conta que, em face dos novos elementos carreados para
os autos, não se atribui qualquer valor aos bens penhorados, para efeitos de garantia, e como tal são
estes insusceptíveis de a constituir de forma idónea nos termos do art.º 199.º do CPPT, devendo, no
prazo de 15 dias, prestar garantia bancária, nos termos e para os efeitos consignados no art.º 169.º
do CPPT”, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido.
H) Em 12/12/2008, foi apresentada a reclamação que deu origem ao proc.º 143/09 – cfr. fls. 2.
I) Em 19/01/2009, foi apresentada a reclamação que deu origem ao proc.º 265/09 – cfr. fls. 3 do
apenso.
J) Em 19/01/2009, foi apresentada a reclamação que deu origem ao proc.º 266/09 – cfr. fls. 3 do
apenso.
K) Foi efectuada a compensação da totalidade das dívidas fiscais em execução nos processos de
execução fiscal, em 11.12.2008, conforme doc. de fls. 28.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Aveiro que julgou
parcialmente procedente a reclamação deduzida por Labicer – Laboratório Industrial Cerâmico, SA,
com sede em Bustos, contra os despachos da Chefe do Serviço de Finanças de Oliveira do Bairro de
3/12/2008, que indeferiu o pedido de suspensão dos autos executivos por inidoneidade da garantia
prestada, e de 12/12/2008, que procedeu à compensação das dívidas em processo de execução fiscal,
e, em consequência, ordenou a anulação do acto de compensação reclamado.
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A sentença sob recurso ordenou a anulação do acto de compensação realizado, ao abrigo do
art.º 89.º, n.º 1 do CPPT, com fundamento na inadmissibilidade de 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 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 CRP.
Entende a recorrente que o procedimento da Administração Fiscal de proceder à compensação é
admitido expressamente no art.º 89.º, n.º 1 do CPPT.
A questão em análise neste recurso é, pois, a de se saber se é admissível ou não a compensação
de dívidas de tributos por iniciativa da AF antes de esgotados os prazos de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução.
Esta questão tem sido, ultimamente, como bem refere o Exmo. PGA no seu parecer, objecto de
apreciação uniforme neste STA, designadamente nos acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso
Tributário de 6/5/2009 e de 2/12/2009, proferidos nos recursos n.ºs 356/08 e 997/08, respectivamente,
tendo-se decidido em tais arestos que, numa interpretação mais conforme à Constituição, o artigo 89.º
do CPPT deve ser interpretado de forma a não admitir a declaração de compensação de dívidas de
tributos por iniciativa da AF 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, de acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva, consagrados nos artigos 13.º, 20.º e 268.º,
n.º 4 da CRP.
É certo que o Tribunal Constitucional no acórdão n.º 386/2005 já 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.
Só que, não obstante esta interpretação não ser efectivamente inconstitucional, não será, porventura,
a que melhor se coaduna com o espírito da lei, pois como refere Jorge Lopes de Sousa, em anotação 9 ao
artigo 89.º no seu CPPT, anotado e comentado, 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,
uma vez que, como assinala o mesmo Autor, na citada 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».
Também no acórdão desta Secção do STA, de 23/4/08, proferido no recurso n.º 133/08, já se disse
que tal entendimento «(…) redundaria numa diminuição irrazoável e desproporcionada dos meios de
defesa e impugnatórios da recorrente, com potencialidade para lesar de forma irreversível os seus
direitos, já que não precludindo embora a possibilidade de vir a contestar a dívida executada e não
importando numa perda definitiva do valor do seu crédito, a verdade é que a privação no momento
certo do correspondente montante pode ocasionar graves problemas de liquidez de empresas como a
recorrente e, em última análise, comprometer a sua sobrevivência económica».
De resto, como se diz no acórdão do Pleno da Secção de CT do STA de 2/12/2009, no recurso 997/09, «à tese do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 386/2005, que se pronunciou sobre
a constitucionalidade material do artigo 89.º do CPPT, proferido no processo n.º 947/04, com data de
13.07.2005, é o próprio Tribunal Constitucional a dar a seguinte resposta, de modo subido aliás: «a
concreta realização do direito por mediação de uma norma legal pressupõe uma ponderação prudencial do sentido normativo do critério aplicando, concorrendo para esse desiderato um conjunto de
elementos ou factores que determinam, em face dos diferentes sentidos possíveis da norma, aquele que
corresponderá “ao melhor direito” na óptica da sua aplicação do caso concreto, tendo por referentes
axiais a intencionalidade prático-normativa da norma considerada em face da ratio iuris desvelada
pelas valências axiológicas do sistema jurídico»; «(…) devendo referir-se que o juízo de constitucionalidade vertido no Acórdão n.º 386/2005, não implica nem traduz a ideia de que o concreto sentido
normativo aí analisado corresponde à única interpretação possível ou tão-pouco àquela que terá maior
densidade axiológica em face dos parâmetros de constitucionalidade invocados»; «(…) o que significa, portanto, que este Tribunal, no aresto citado, não cuidou da determinação do “melhor direito”
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em termos de apurar o sentido ou dimensão normativa que traduzisse, à luz dos pertinentes critérios
metodológicos, o critério normativo mais adequado à justa realização do direito» – cf., ipsis verbis, o
acórdão do Tribunal Constitucional n.º 481/08, de 7-10-2008.
O Tribunal aplicador da lei, porém, tem a tarefa de realizar e consubstanciar «um esforço interpretativo de desocultação do sentido mais adequado a conferir ao artigo 89.º do CPPT mobilização
normativa» – como, com pertinência para o caso, ensina o erudito acórdão do Tribunal Constitucional».
A sentença recorrida, seguindo a doutrinação de Jorge Lopes de Sousa acima referida, bem andou,
pois, ao concluir pela inadmissibilidade da compensação operada, por ter ocorrido por iniciativa da AF
antes de esgotados os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação
da dívida em causa, por ser essa a interpretação mais consentânea com a CRP, por não permitir a privação
coerciva de um direito de crédito sem que sejam concedidas ao afectado todas as garantias de defesa
concedidas à generalidade dos executados fiscais, não merecendo, por isso, qualquer reparo.
IV – Termos em que face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Execução de garantia. Responsabilidade subsidiária.
Sumário:
A legitimidade do responsável subsidiário para intervir na execução fiscal como executado resulta de ter sido contra ele ordenada a reversão da execução.
A execução de garantia prestada a título pessoal exigiria, para efeitos do disposto no
artigo 153.º do CPPT, que o garante se tivesse obrigado como principal pagador
e exigiria a sua prévia citação.
Processo n.º 1202/09-30.
Recorrente: L….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. L…, com os sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Mmo. Juiz do TT de
Leiria lhe julgou improcedente a reclamação apresentada contra decisão do órgão de execução fiscal
(CSF Abrantes) que determinou a execução de garantia bancária.
1.2. O recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes, ora numeradas:
«… Deve ser a sentença recorrida ser revogada por,
1 - O recorrente não ser parte legítima quando requereu a prestação de garantia bancária no PEF
n.º 1929.2007.01030450, não se enquadrando a sua posição jurídica no âmbito do disposto nos arts. 15º,
16º, nº2 e 18º, nº3, todos da LGT, por nem a Lei, nem a AF, o considerarem “responsável”, nem o
recorrente poder atribuir essa responsabilidade a si próprio;
2 - O artigo 153º, n.º 1 do CPPT, dispor que “... os garantes que se tenham obrigado como principais
pagadores (...)”, não ser aplicável aos factos por não ter sido nessa posição que o recorrente apresentou
a garantia bancária, como se conclui dos termos do requerimento Doc. 3 junto à p.i.
3 - Porque o recorrente ao apresentar a garantia incorreu em erro (vício), por formular uma representação desadequada à posição posterior do OEF, nos termos do art. 251º, do Código Civil, aplicável por força
do disposto no art. 1º, al) d, da LGT, interpretado de acordo com o disposto no art. 11º, n.º 1 da mesma Lei.
Decretando-se,
- por o recorrente se encontrar na posição jurídica prevista pelos artigos 65º da LGT e 287º, do
Código Civil - a anulação do supra referido documento 3, junto à p.i., bem como a Garantia Bancária a
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ele anexa, n.º D000017225, emitida em 31/08/2007, pelo Banco Popular, SA, na quantia de € 52.347,14,
nos termos do art. 247º (aplicável ex vi art. 251º), com a cominação prevista no art. 289º, Código Civil,
com todos os efeitos legais.
1.3. Contra-alegando, a recorrida Fazenda Pública formulou as seguintes Conclusões:
1. A sentença recorrida considera legal o despacho do órgão de execução fiscal, que determinou a
execução da garantia bancária prestada nos autos a fls. 76, porquanto a executada, em tempo oportuno, não
usou nenhum dos meios de defesa ao seu alcance para impugnar as liquidações de IVA objecto daquela.
2. Alegou o Recorrente que a decisão recorrida deve ser revogada, porquanto se verifica a falta de
legitimidade do Recorrente da previsão do art. 65º da LGT; fez incorrecta interpretação do disposto no
art. 153 n.º 1 do CPPT, e, constata-se o vício erro, uma vez que a referida garantia bancária só deveria ter
sido accionada em sede de reversão contra o ora recorrente (portanto, após a sua citação nessa qualidade).
3. O Recorrente, na qualidade de sócio-gerente da executada/devedora originária Cervejaria Snack-Bar O Gaveto Lda., prestou a garantia bancária n.º D000017225, emitida em 31/8/2007 pelo Banco
Popular Portugal SA na quantia de € 52.347,14 para efeitos de suspensão da execução, uma vez que
era sua intenção apresentar reclamação das referidas liquidações de IVA que lhe deram origem (cfr.
fls.76 dos autos).
4. Nos termos do disposto no art. 65º da LGT: “Têm legitimidade no procedimento os sujeitos
passivos da relação tributária e quaisquer pessoas que provem interesse legalmente protegido”.
5. O Recorrente ao assumir a qualidade de gerente, e portanto, na qualidade de responsável solidário, assume também, “...a qualidade de garante do pagamento”, o que não significa que o seja como
sujeito principal na relação jurídica tributária.
6. Pelo que, dúvidas não restam de que tem legitimidade na acção naquela qualidade -gerente/
responsável solidário/garante do pagamento.
7. Assim, não colhe a posição do Recorrente, quanto à alegada qualidade de “terceiro indefinido”
que, in casu, não tem qualquer cabimento legal.
8. Pelo que, deverá improceder o recurso quanto a esta questão.
9. Relativamente ao art. 153º n.º 1 do CPPT, dispõe o mesmo que:
“1- Podem ser executados no processo de execução fiscal os devedores originários e seus sucessores
dos tributos e demais dívidas referidas no artigo 148º, bem como os garantes que se tenham obrigado
como principais pagadores, até ao limite da garantia prestada.”
10. Por outro lado, refere o art. 199º do CPPT que a garantia pode ser prestada por qualquer meio
susceptível de assegurar os créditos do exequente.
11. E o meio utilizado no caso sub judice, foi uma garantia bancária prestada pela executada
Cervejaria Snack Bar O Gaveto, através do seu sócio-gerente enquanto representante legal da mesma,
e que foi aceite pela AT.
12. E foi prestada com vista à obtenção da paralisação da prática de actos tendentes à cobrança
coerciva, como se infere da condição da própria cobrança coerciva.
13. Donde, a intervenção do contribuinte ora Recorrente, foi legítima, mas não pode ser classificada na qualidade de 3º garante, já que, quem efectivamente garantiu a divida exequenda, foi a própria
sociedade - naturalmente que, através do seu representante legal, que também é seu sócio-gerente e que
por isso, sempre poderia vir a responder subsidiariamente pelas dívidas da sociedade.
14. Pelo que, bem andou, no nosso entender, o douto Tribunal a quo, ao referir na sentença recorrida: Os garantes podem ser executados no processo de execução fiscal, «até ao limite da garantia
prestada» (artigo 153-1, do CPPT).
Não foi apresentada reclamação, impugnação ou oposição à execução. Tendo sido prestada a
garantia e não tendo sido paga a dívida, após notificação para o efeito, como resulta do probatório,
entendemos que o accionamento da garantia prestada está conforme a lei.
Donde (...) o despacho recorrido não é merecedor de censura, devendo manter-se na Ordem Jurídica.”
15. Faz a sentença recorrida uma correcta interpretação do citado preceito legal (art. 153/1 do
CPPT) pelo que, deverá improceder o presente recurso, também, nesta parte.
16. Finalmente, refere o Recorrente nas suas motivações de recurso, que incorreu em erro quando
no seu entendimento, “estando garantido o valor da execução, a AF reverteria contra si a execução”, o
que, quanto a nós, se trata de uma afirmação descabida de qualquer sentido, pois que:
17. Se a execução estava garantida, nunca o Recorrente viria a ser revertido nos autos, e se viesse
a ser declarada reversão das dívidas da sociedade contra o Recorrente, teria de ser efectuada no âmbito
de outra execução fiscal que não a que se encontra garantida com garantia bancária.
18. A garantia bancária não foi prestada em sede de reversão, mas antes no âmbito da execução
fiscal, pelo Recorrente, em nome e representação da sociedade executada, já que, era sua intenção
deduzir reclamação graciosa das liquidações de IVA que lhe deram origem, mas não o chegou a fazer.
19. Pelo que, o Recorrente não está nem nunca esteve em erro - veja-se fls.76 dos autos a este respeito.
20. O Recorrente veio aos autos na qualidade de responsável subsidiário da executada/devedora
originária, apresentar garantia bancária para efeitos de suspensão do processo já que, estavam a decorrer
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os prazos para eventual dedução de impugnação, reclamação e/ou dedução de oposição, mencionando
ter intenção de interpor reclamação das liquidações de IRC e IVA dos anos de 2003, 2004 e 2005.
21. Apresentou a referida garantia na sequência da citação feita à sociedade executada, em
31/7/2007, e da qual, inclusivamente, anexou cópia ao seu requerimento, (cfr. fls... dos autos).
22. Assim, não pode querer e/ou pretender agora, porque lhe convém, e obstando ao pagamento
da divida exequenda, passar de representante legal a revertido nos autos, com isto obstando que se
execute a garantia bancária prestada pela executada.
23. Donde se conclui, pela não verificação dos pressupostos da aplicação do art. 251º do CC, já
que o motivo da apresentação de garantia era suspender a execução fiscal que foi instaurada à sociedade executada, não se verificando por isso, erro sobre os motivos, nem sobre a pessoa do declaratário
e muito menos quanto ao objecto do negócio, devendo improceder o recurso, igualmente, nesta parte.
Termina pedindo a improcedência do recurso e que seja mantida a sentença recorrida.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, fundamentando-se, em síntese, em
que a responsabilidade subsidiária se efectiva por reversão no processo de execução fiscal, mas no caso
em análise o recorrente, embora invocando a qualidade de responsável subsidiário no requerimento de
prestação de garantia, não foi citado na sequência de (inexistente) despacho de reversão da execução
fiscal e prestou garantia bancária em nome próprio.
E apesar de poder ser executado no processo como garante, a aquisição dessa qualidade exigiria
a sua prévia citação, a qual não teve lugar (arts. 35º n.º 2 e 153º n.º 1 CPPT).
1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
1.6. Face ao teor das conclusões da alegação de recurso, a questão que importa decidir é, no essencial, a de saber se foi ou não indevidamente accionada a garantia bancária prestada pelo recorrente,
no processo de execução fiscal n.º 1929.2007.01030450, com vista a assegurar o pagamento da quantia
exequenda de 52.347,14 Euros referente a dívida fiscal da sociedade ali executada.
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram-se provados e não provados os factos seguintes:
1 - A AF instaurou o PEF n.º 1929.2007.01030450, contra a devedora originária, “Cervejaria Snak
Bar O Gaveto Lda.”, com o NIF 502.588.039;
2 - No âmbito desse PEF n.º 1929.2007.01030450, o ora recorrente, L…, prestou a garantia bancária
n.º D000017225, emitida em 31/8/2007 pelo Banco Popular Portugal SA, na quantia de € 52.347.14;
3 - No dito PEF n.º 1929.2007.01030450, não foi apresentada reclamação nem impugnação às
liquidações de IVA que lhe deram origem, nem a devedora originária se opôs à execução;
4 - Até à data do despacho impugnado, a executada/devedora originária, não procedeu à regularização/pagamento da dívida desse PEF n.º 1929.2007.01030450;
5 - No âmbito do PEF n.º 1929.2007.01030450, o Exmo. Chefe do Serviço de Finanças de Abrantes,
proferiu o despacho de 27/08/2009, ora posto em crise, junto aos autos, pelo qual accionou a garantia
bancária referida em “2” supra, que assegurava o bom pagamento da dívida exequenda de € 52.347,14
referente à dívida fiscal da sociedade “Cervejaria Snak-Bar O Gaveto Lda.”, com o NIF 502.588.039,
da qual o ora Recorrente era o gerente, ao tempo dos factos tributários a que as dívidas se referem.
6 - A dívida do PEF n.º 1929.2007.01030450, era da devedora originária “Cervejaria Snak-Bar O
Gaveto Lda.”, com o NIF 502.588.039;
7 - A dívida do PEF n.º 1929.2007.01030450 reporta-se a IVA dos anos 2003, 2004 e 2005.
8 - A referida devedora originária, “Cervejaria Snak Bar O Gaveto Lda.”, com o NIF 502.588.039,
não possuía, à data do despacho impugnado, bens susceptíveis de penhora.
9 - O L… foi notificado do Despacho da Chefe de Finanças de Abrantes, em questão, através do
Ofício n.º 5516, com data de 2009-08-29, Processo n.º 1929200701030450, como representante legal,
ao tempo, de Cervejaria Snack-Bar O Gaveto, Lda. – DOC. 1, ofício cujo teor se tem por reproduzido,
do qual destaco o seguinte:
«Mais informo que do despacho proferido pelo Chefe deste Serviço de Finanças e exarado no
processo executivo cabe reclamação nos termos do disposto do art. 276º do CPPT para o Tribunal Fiscal
e Administrativo de Leiria, no prazo de 10 dias após a notificação.»;
10 - A executada “Cervejaria Snack-Bar O Gaveto, Lda.” foi citada para efeitos de pagamento,
conforme documento de citação datado de 31/07/2007, a fls. 9 – DOC. 2;
11 - Por requerimento de fls. 10, cujo teor dou por reproduzido, subscrito pelo L…, invocando a
qualidade de responsável subsidiário da “Cervejaria Snack-Bar O Gaveto, Lda.”, requereu a junção da
garantia referida supra em “3”- DOC. 3 e fls. 11;
12 - Pelo ofício de fls. 14, datado de 25/03/2009, o L… foi notificado nos seguintes termos: «Para
os devidos efeitos e fins convenientes, fica V. Exa. notificado na qualidade de sócio gerente da sociedade
“Cervejaria Snak-Bar O Gaveto, Lda.”, NIPC 502.588.039 no período da divida constante nos autos
(IVA 2003, 2004 e 2005), para no prazo de 10 dias e em virtude de não existir causa de suspensão do
processo, proceder ao pagamento da dívida na importância de € 63.223,52 (sessenta e três mil, duzentos
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e vinte e três, cinquenta e dois cêntimos), mediante guias a solicitar neste Serviço de Finanças, sob pena
de se proceder à execução da garantia bancária, da qual se anexa cópia.”. – DOC. 4;
13 - Em resposta, o mesmo notificado respondeu à AF com o requerimento de fls. 13 a 15, cujo
teor dou por reproduzido – DOC. 5
14 - A petição do presente processo deu entrada no dia 10/09/2009, cfr. carimbo aposto na mesma a fls. 2.
15 - O Despacho impugnado, referido supra em “5” é do seguinte teor (transcrição):
«Em 13.04.2009, vem o gerente da executada, ao tempo – L… - após notificação que lhe foi
efectuada, alegar que foi a primeira vez que directa e formalmente foi chamado ao processo.
De facto, o signatário não é executado nos autos, apenas veio aos autos em 03.09.2007, e na
qualidade de responsável subsidiário da executada (conforme petição a fls. 76 dos autos), apresentar
garantia bancária no processo supra indicado, onde consta nomeadamente a identificação correcta do
processo, origem e anos da dívida.
Nos termos do art. 169º do CPPT - Código de Procedimento e de Processo Tributário – a execução
fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, reclamação ou recurso judicial
que tenham por objecto a legalidade da dívida.
Após análise aos autos verifica-se que não existe qualquer causa impeditiva do seu prosseguimento,
dado que não foi apresentada reclamação, impugnação ou oposição judiciais.
Nos termos do art. 153º do CPPT “Podem ser executados no processo de execução fiscal, os
devedores originários e seus sucessores dos tributos e demais dividas referidas no art. 148º, bem como
os garantes que se tenham obrigado como principais pagadores, até ao limite da garantia prestada”
Pelos factos expostos, determino a execução da garantia bancária n.º D000017225, emitida em
31.08.2007 pelo Banco Popular Portugal, SA, na quantia de 52.347,14 €.
Notifique-se a entidade bancária para efectuar o depósito, no prazo de quinze dias.
Notifique-se o gerente da executada ao tempo – L….
Serviço de Finanças de Abrantes, 2009.08.27. (...)».
Com interesse para a decisão não se provaram outros factos.
2.2. Quanto a factos não provados, a sentença exarou:
«Com interesse para a decisão não se provaram outros factos».
3. Apreciando:
3.1. A sentença recorrida decidiu pela legalidade do despacho do OEF, por considerar, em síntese, que:
- se verifica, relativamente à execução, a legitimidade passiva do recorrente, à luz do disposto nos arts. 9º
e 153º do CPPT e 65º da LGT, já que prestou garantia, além de ter sido o gerente da devedora originária, tal
como também se verifica a sua legitimidade activa nesta reclamação deduzida ao abrigo do art. 276º do CPPT.
- os garantes podem ser executados no processo de execução fiscal «até ao limite da garantia
prestada» (art. 153º, n.º 1, do CPPT).
- não tendo sido apresentada reclamação, impugnação ou oposição à execução, tendo sido prestada a garantia e não tendo sido paga a dívida, após notificação para o efeito, então o accionamento da
garantia prestada está conforme a lei.
Discordando do assim decidido, o recorrente sustenta:
- que não era parte legítima quando requereu a prestação de garantia bancária no PEF
n.º 1929.2007.01030450, não se enquadrando a sua posição jurídica no âmbito do disposto nos arts. 15º,
16º, nº2 e 18º, nº3, todos da LGT, por nem a Lei, nem a AF, o considerarem “responsável”, nem o
recorrente poder atribuir essa responsabilidade a si próprio;
- que não foi na posição de garante principal pagador que prestou a garantia, pelo que não estamos
perante situação em que seja aplicável o disposto no n.º 1 do art. 153º do CPPT;
- que ao apresentar a garantia incorreu em erro-vício, por formular uma representação desadequada
à posição posterior do OEF, nos termos do art. 251º, do CCivil.
3.2. Vejamos, pois:
A legitimidade do responsável subsidiário para intervir na execução fiscal como executado resulta
de ter sido contra ele ordenada a reversão da execução ou requerida qualquer providência cautelar de
garantia dos créditos tributários (cfr. Jorge Lopes de Sousa, Notas 16 e sgts. ao art. 9º do CPPT anotado
e comentado, 5ª edição, Vol. I).
O procedimento de execução da responsabilidade subsidiária está regulado nos arts. 23º da LGT
e 9º do CPPT, efectivando-se tal responsabilidade mediante a reversão no processo de execução.
No caso, o recorrente antecipou-se a prestar garantia, em nome próprio, invocando, no requerimento de prestação da mesma, a possibilidade de vir a ser demandado na qualidade de responsável
subsidiário (nºs. 2 e 11 do Probatório e doc. de fls. 10).
Porém, nem foi efectivada qualquer reversão contra ele nem, consequentemente, ocorreu a sua
citação para esses termos.
Ora, apesar de o recorrente poder ser executado no processo como garante, a aquisição dessa
qualidade exigiria que se tivesse obrigado como principal pagador e exigiria a sua prévia citação, que
não teve lugar (arts. 35º n.º 2 e 153º n.º 1 do CPPT).
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Na verdade, a sequência temporal dos factos que vêm provados é a seguinte:
Tendo a AF instaurado processo de execução fiscal contra a Cervejaria Snak Bar O Gaveto Lda.,
o recorrente veio (por requerimento de 3/9/2007) invocar que, tendo tido conhecimento da citação daquela sociedade, no âmbito da execução, e apesar de ele próprio não ter sido chamado como eventual
responsável subsidiário (situação que ocorrera já noutros processos e da qual o SF tinha conhecimento,
pois nessa qualidade requerera também pedidos de revisão da matéria colectável em sede de outros
impostos e relativamente a vários outros anos), não compreendia a razão de não ter sido agora citado
e requeria que fosse aceite em seu nome a questionada garantia bancária, emitida em 31/8/2007 pelo
Banco Popular Portugal SA, na quantia de € 52.347.14 (nºs. 1 e 2 do Probatório).
Posteriormente, por ofício datado de 25/3/2009, o recorrente foi notificado, na qualidade de sócio
gerente, no período da dívida, da sociedade executada, para pagar a dívida, em virtude de não existir
causa de suspensão do processo, sob pena de execução da garantia bancária prestada, tendo, no seguimento desta notificação, requerido a anulação do processado (nºs. 12 e 13 do Probatório).
Em 27/8/2009 o sr. Chefe do Serviço de Finanças proferiu o despacho reclamado, no qual determinou a execução da garantia bancária prestada (nºs. 5 e 15 do Probatório), com fundamento, além do
mais e em síntese, em que, apesar de o recorrente não ser executado nos autos e apenas ter vindo aos
autos em 3/9/2007, e na qualidade de responsável subsidiário da executada apresentar garantia bancária
no processo de execução, não existia, porém, qualquer causa impeditiva do prosseguimento da execução
(dado que não foi apresentada reclamação, impugnação ou oposição), pelo que nos termos do art. 153º
do CPPT podia ser executado como garante que se obrigara como principal pagador, até ao limite da
garantia prestada (nºs. 5 e 15 do Probatório).
Ora, como vem provado e contrariamente ao alegado pela Fazenda Pública (nºs. 11 e 18 das
contra-alegações de recurso) a garantia não foi prestada pela executada sociedade, através do seu
sócio-gerente enquanto representante legal da mesma (alegação que contende, até, com a também
constante do n.º 20 das contra-alegações, no sentido de que o recorrente veio aos autos na qualidade
de responsável subsidiário da executada/devedora originária; e veja-se, aliás, que na notificação de
25/3/2009, o recorrente é notificado, na qualidade de sócio gerente no período da dívida – cfr. n.º 12
do Probatório), mas em nome próprio e invocando a possibilidade de vir a ser demandado na qualidade
de responsável subsidiário.
Todavia, como acima se disse, nem foi efectivada qualquer reversão contra o recorrente nem,
consequentemente, ocorreu a sua citação para esses termos.
Em suma, a execução da garantia bancária carece de fundamento legal, por preterição da citação
do recorrente para a execução, com observância das formalidades legais que lhe transmitam o conhecimento dos meios de defesa à sua disposição (art. 189º n.º 1 e 190º n.º 1 do CPPT).
DECISÃO
Termos em que se acorda em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
e, na procedência da reclamação, anular o acto reclamado.
Custas pela Fazenda Pública na primeira instância, e neste Supremo Tribunal, visto que contra-alegou, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 13 de Janeiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 13 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Nulidade da sentença. Falta se fundamentação de facto. Execução fiscal. Reclamação.
«Prejuízo irreparável». artigo 278.º n.º 3 do CPPT.
Sumário
I — É nula, por falta de fundamentação de facto (artigo 125.º, n.º 1 do CPPT, em conjugação com o n.º 2 do artigo 123.º do mesmo diploma), a sentença recorrida que,
decidindo apenas se a reclamação judicial devia ser imediatamente conhecida ou
apenas «a final», não especificou quais dos factos pretensamente fundamentantes
de «prejuízo irreparável» considerou provados ou não provados, desta forma
omitindo a adequada fundamentação de facto da decisão tomada e inviabilizando
o controlo posterior dessa decisão por este Supremo Tribunal.
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II — 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], há que determinar a baixa do
processo à primeira instância, a fim de se proceder à reforma da decisão anulada.
Processo n.º 1203/09-30.
Recorrente: IMOMURO — Sociedade Imobiliária, 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 – IMOMURO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA, com os sinais dos autos, recorre para este
Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 30 de Setembro de
2009, que julgando não ser o momento para se conhecer da reclamação por ela deduzida se absteve
de conhecer do mérito da mesma, apresentando as seguintes conclusões:
58. A douta sentença padece de erro material, nos termos supra referidos, devendo proceder-se
à sua rectificação (cfr. artigo 667.º do CPC).
Acresce que,
59. A douta Sentença é nula por falta de fundamentação de facto, nos termos dos artigos 668.º
n.º 1 b) do CPC e 125.º n.º 1 do CPPT.
60. Ao omitir o elemento factual em que se estribou, violou o disposto nos artigos 123.º n.º 2
do CPPT e 659.º n.º 2 e 3 do CPC.
Por outro lado,
61. O não conhecimento imediato da presente reclamação importaria a completa inutilidade
da presente reclamação judicial.
62. Se o mérito da presente reclamação judicial só for judicialmente apreciado uma vez finalizado o processo de execução fiscal apenso, conforme propugnado na douta Sentença recorrida, a
presente reclamação de nada servirá.
63. Com efeito, nessa altura, já não existirá qualquer garantia a levantar.
64. Logo, de nada servirá apreciar, então, do mérito de uma reclamação judicial que visa precisamente o levantamento da garantia prestada.
65. Dito de outro modo, o diferimento da apreciação da presente reclamação judicial para um
momento posterior à finalização do processo de fiscal causará à Reclamante um “prejuízo irreparável”,
66. Com efeito, este “prejuízo” manifesto do contribuinte jamais será “reparável”.
67. O que, contrariamente ao decidido, basta para fundamentar a subida e conhecimento imediato da presente reclamação judicial.
68. O entendimento da Reclamante é sufragado pelo pensamento unânime da Doutrina e da
Jurisprudência supra citadas.
69. A douta Sentença viola o direito de reclamação judicial de actos do órgão de execução fiscal
lesivos dos direitos e interesses do contribuinte, consagrados nos artigos 276.º e 277.º n.º 1 do CPPT,
70. retirando qualquer utilidade à presente Reclamação Judicial, pois se esta só for apreciada
a final no processo de execução fiscal, tudo se passará como se nunca tivesse sido apresentada,
“caindo em saco roto”.
71. A douta Sentença viola, por isso, também os artigos 95.º n.º 1 e 103º n.ºs 2 da LGT.
72. O artigo 278º n.º 1 e n.º 3 do CPPT, quando interpretado no sentido de que é legalmente admissível
o diferimento da apreciação judicial da reclamação para um momento em que essa apreciação carece de
qualquer efeito útil, padece de inconstitucionalidade material, por violação do acesso ao direito e do direito
à tutela judicial efectiva dos direitos e interesses dos administrados (artigos 20.º n.º 1 e 268.º n.º 4 da CRP),
73. bem como de ilegalidade e inconstitucionalidade orgânica, por violação da autorização
legislativa constante da Lei n.º 87-B/98, de 31/12 (cfr. artigos 112º n.º 2 e 198º n.º 1 b) da CRP), da
supremacia da LGT sobre o CPPT, e por violação da reserva relativa de competência legislativa da
AR (artigos 103º n.º 2 e 165º n.º 1 p) da CRP), por se tratar de matéria incluída nas “garantias dos
contribuintes” a que se refere o artigo 103º n.º 2 da CRP.
74. Contrariamente ao decidido, a presente reclamação não só tem carácter urgente, nos termos
do artigo 278º n.º 5 do CPPT, como foi e está demonstrada a ocorrência de “prejuízo irreparável”,
caso a mesma não seja objecto de conhecimento judicial imediato.
Sem prescindir
75. A douta sentença interpreta e aplica erradamente o disposto no artigo 278º n.º 3 d) do CPPT,
76. segundo o qual o Tribunal deve conhecer de imediato da reclamação judicial quando a mesma
se fundar em prejuízo irreparável causado pela “determinação da prestação de garantia indevida”.
77. E é o caso: o órgão de execução fiscal decidiu pela manutenção de uma garantia cujo
levantamento lhe havia sido requerido.
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78. Esse não levantamento acarreta elevados prejuízos para a Recorrente, em comissões financeiras para manter uma garantia de elevadíssimo valor,
79. a qual, no entendimento da recorrente, está legalmente caduca.
80. Mais do que o respectivo ressarcimento ou “reparação”, o princípio da tutela judicial efectiva
demanda que esses prejuízos sejam evitados ou minimizados,
81. o que só se poderá almejar mediante a apreciação imediata da presente reclamação judicial.
82. A douta sentença interpretou e aplicou erradamente o artigo 278º, n.º 1, 3 e 5 do CPPT.
Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V. Exas., concedendo provimento ao presente recurso e, declarando nula, ou revogando a douta Sentença recorrida e julgando
a reclamação judicial integralmente procedente, V. Exas. farão, como sempre, inteira JUSTIÇA.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – A Meritíssima Juíza “a quo” proferiu despacho (fls. 289 dos autos) sustentando a sentença
recorrida com os fundamentos constantes naquela decisão.
4 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se nos seguintes
termos:
A questão central deste recurso prende-se com a interpretação do art. 278º n.º 3 do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, designadamente saber se só há subida imediata da reclamação nos casos taxativamente enumerados pelas als. a) a d) daquele normativo e se é necessária
a invocação de prejuízo irreparável.
Mas a recorrente começa por invocar a nulidade da decisão recorrida nos termos do disposto
nos arts. 125º, n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo Civil.
Vamos em primeiro lugar pronunciar-nos sobre a arguida nulidade da sentença recorrida,
questão que logicamente precede o conhecimento do mérito da decisão e que, a proceder, obsta ao
conhecimento das demais questões suscitadas.
Alega a recorrente que não se vislumbra o julgamento da matéria de facto em que terá assentado a decisão que julgou não se estar presente uma situação susceptível de causar prejuízo irreparável à reclamante.
Afigura-se-nos que lhe assiste razão.
Dispõem os arts. 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo Civil que é nula
a sentença quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão.
No que concerne à matéria de facto, esta nulidade abrange a falta de descriminação dos factos
provados e não provados, exigida pelo artigo 123º n.º 2 do CPPT.
Decorre com efeito daquele normativo que o juiz descriminará também a matéria provada da
não provada, fundamentando as suas decisões.
No caso não há qualquer explicitação dos factos que se devam ter de considerar como relevantes
e (ou não) provados.
Ora, pese embora o Tribunal recorrido tenha feito uma análise crítica dos factos alegados pela
recorrente, o certo é que, ao não discriminar a matéria provada da não provada, acabou por não
estabelecer um base sólida que lhe permita concluir que a recorrente não densificou o conceito de
prejuízo irreparável com factos concretos que o demonstrem.
Verifica-se, pois, omissão absoluta da discriminação da matéria de facto para basear a decisão
de direito.
Assim será de atender a arguição de nulidade invocada pela recorrente, pelo que deverá proceder
nesta parte o recurso, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 5 – Questões a decidir
Importa verificar em primeiro lugar se, como alega a recorrente (cfr. as conclusões números 59 e
60 das conclusões das suas alegações de recurso, supra transcritas), é nula por falta de fundamentação
de facto, nos termos dos artigos 668.º n.º 1 b) do CPC e 125.º n.º 1 do CPPT, a sentença recorrida,
por omitir o elemento factual em que se estribou, em violação do disposto nos artigos 123.º n.º 2 do
CPPT e 659.º n.º 2 e 3 do CPC.
Não se verificando a alegada nulidade, haverá que apreciar do pedido de rectificação do erro
material de que alegadamente padece (cfr. conclusão n.º 58 das alegações de recurso) e da questão de
saber se a reclamação deduzida deve ser imediatamente apreciada ou apenas “a final”, como decidido
pela Meritíssima Juíza “a quo”.
6 – Apreciando.
7.1 Da alegada nulidade da sentença recorrida por falta de fundamentação de facto
Nas suas alegações de recurso a recorrente imputa, além do mais, à sentença recorrida o vício de
falta de fundamentação de facto, nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, alínea b) do CPC e 125.º n.º 1 do
CPPT, pois que ao omitir o elemento factual em que se estribou, violou o disposto nos artigos 123.º
n.º 2 do CPPT e 659.º n.º 2 e 3 do CPC (cfr. alegações de recurso a fls. 266 e 267 dos autos e respectivas
conclusões 1.ª a 7.ª supra transcritas).
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Reconhecendo embora a recorrente que a sentença não conheceu do mérito a reclamação, alega que
para o conhecimento da “questão prévia” do conhecimento imediato ou meramente diferido da reclamação
sempre importaria definir o quadro factual em que se estribou para almejar a conclusão de que não se está
perante qualquer situação “que se funde ou seja susceptível de causar prejuízo irreparável à reclamante”.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos e
supra transcrito, pugna pela verificação da alegada nulidade, pois que no caso não há qualquer explicitação dos factos que se devam ter de considerar como relevantes e (ou não) provados e pese embora
o Tribunal recorrido tenha feito uma análise crítica dos factos alegados pela recorrente, o certo é
que, ao não discriminar a matéria provada da não provada, acabou por não estabelecer uma base
sólida que lhe permita concluir que a recorrente não densificou o conceito de prejuízo irreparável
com factos concretos que o demonstrem, verificando-se, pois, omissão absoluta da discriminação da
matéria de facto para basear a decisão de direito.
Vejamos.
Dispõe o n.º 1 do art. 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), reproduzindo
o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil (CPC), que constitui causa de
nulidade da sentença “a não especificação dos fundamentos de facto (…) da decisão (…)”, impondo-se
para tal ao juiz que discrimine a matéria provada da não provada, fundamentando as suas decisões (cfr.
o n.º 2 do artigo 123.º do CPPT, a integrar atendendo ao disposto no n.º 2 e 3 do artigo 659.º do CPC).
Ora, não obstante a sentença recorrida ter-se quedado por decidir se a reclamação judicial devia
ser imediatamente conhecida ou apenas “a final”, para adequadamente fundamentar de facto a decisão
tomada – e sobretudo para permitir o controlo posterior dessa decisão – devia ter especificado quais dos
factos pretensamente fundamentantes de “prejuízo irreparável” considerou provados ou não provados.
Isto porque, como bem decidido, nos termos do n.º 3 do artigo 278.º do CPPT, a regra da subida
diferida da reclamação judicial prevista nos artigos 276.º e seguintes do CPPT cede quando esta se
fundamente em “prejuízo irreparável”.
Não obstante, a sentença recorrida não procedeu de todo à especificação e descriminação dos factos
provados e não provados, sendo que tal especificação lhe era imposta para adequado cumprimento do
seu dever de fundamentação da decisão e essencial era igualmente para permitir o controlo desta por
este Tribunal, que apenas conhece matéria de Direito (cfr. artigos 280.º n.º 1 do CPPT e 26.º alínea b)
e 38.º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais).
Pelo que há que reconhecer razão à recorrente quanto à alegada nulidade da sentença por falta de
fundamentação de facto e, havendo que anular a sentença recorrida, prejudicado fica o conhecimento
das demais questões suscitadas.
É, pois, nula, por falta de fundamentação de facto 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, 13 de Janeiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Rectificação de lapso material. Arguição de nulidades de sentença.
Sumário:
Sendo apresentado simultaneamente pedido de correcção de lapso material e arguição
de nulidades de acórdão, apenas é possível conhecer do primeiro, por força do
disposto no art. 670.º, n.ºs 3 e 4. do CPC.
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Processo n.º 442/09.
Recorrente: IBEROBRITA — Produtora de Inertes, SA.
Recorrido: Fazenda Pública e Outros.
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, notificada do acórdão deste Supremo
Tribunal Administrativo de 16-9-2009, que negou provimento ao recurso jurisdicional que interpôs
de uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra vem apresentar reclamação em que
invoca nulidade do acórdão (por falta de especificação dos fundamentos de facto da decisão e de direito
da decisão), pede a sua aclaração, reforma e revogação.
Outros credores reclamantes pronunciaram-se defendendo, em suma:
– a falta de especificação dos fundamentos de facto da decisão não passa de um lapso de escrita
na transcrição da matéria de facto dada como provada na decisão recorrida, justificando apenas a correcção, nos termos do art. 667.º do CPC;
– não há nulidade por falta de especificação dos fundamentos de direito por ela só ocorrer se a
falta de fundamentação for absoluta;
– não se vislumbra qualquer obscuridade;
– a reforma de acórdão só pode ocorrer nos casos indicados no art. 669.º do CPC e a Reclamante
não fundamenta o seu pedido de reforma em qualquer das situações aí previstas;
– não se justifica a revogação do acórdão;
– não pode a Reclamante pedir simultaneamente a aclaração, a reforma, a revogação e a nulidade
do acórdão;
– é um facto notório que os trabalhadores trabalhavam no prédio em causa.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Como bem refere a credora reclamante SUSANA PAULA JESUS SILVA não pode ser pedida
simultaneamente a nulidade, aclaração, reforma e revogação do acórdão.
Na verdade, estabelece-se no art. 670.º, n.ºs 3 e 4, do CPC [aplicáveis por força do disposto no
art. 716.º do mesmo Código, e arts. 2.º, alínea e), e 281.º do CPPT], que «se alguma das partes tiver
requerido a rectificação ou aclaração da sentença, o prazo para arguir nulidades ou pedir a reforma
só começa a correr depois de notificada a decisão proferida sobre esse requerimento» e que, nos casos
de deferimento de rectificação, «a parte prejudicada com a alteração da decisão pode recorrer, mesmo
que a causa esteja compreendida na alçada do tribunal».
Deste regime legal decorre que não se pode conhecer, no mesmo acórdão de pedidos de aclaração
e declaração de nulidades e que, no caso de ser pedida aclaração, só depois da decisão que apreciar
o requerido é possível conhecer de nulidades, se forem invocadas em prazo subsequente à respectiva
notificação.
Por outro lado, os credores reclamantes defendem que o acórdão enferma de lapso de escrita e,
como a correcção de lapsos de escrita pode ser efectuada por iniciativa do Tribunal (art. 667.º, n.º 1,
do CPC), nada obsta que seja apreciada essa matéria.
Assim, tendo a Reclamante requerido a aclaração do acórdão, é manifesto que tem de ficar
prejudicado o conhecimento das outras questões, para além do pedido de aclaração e apreciação da
necessidade de rectificação.
Pelo exposto, acordam em não tomar conhecimento das questões das nulidades, pedido de reforma de revogação, sem prejuízo da sua apreciação ulterior se tal vier a ser requerido na sequência da
notificação do presente acórdão, nos termos do 3 do art. 670.º do CPC (na redacção anterior à reforma
operada pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, que é a aplicável, por o processo se ter iniciado ante
de 1-1-2008).
3 – Começando pela questão da rectificação, que é prioritária, como se infere do preceituado no
art. 666.º, n.º 2, do CPC.
De harmonia com o exposto no art. 667.º, n.º 1, do CPC, se a sentença contiver erros de escrita ou
de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida
por simples despacho, a requerimento de qualquer das partes ou por iniciativa do juiz.
Esta norma é de aplicar, qualquer que seja a causa ou a forma do erro material, sempre que o
declarado na sentença não corresponde à vontade real do juiz. (1)
Constata-se que, efectivamente, o acórdão contém lapso material na transcrição da matéria de
facto dada como provada na sentença recorrida.
Trata-se de um manifesto lapso material e não de um erro de julgamento, pois o Supremo não
procedeu a julgamento da matéria de facto, esclarecendo, nos pontos 3 e 4, que o recurso tinha por
fundamento exclusivamente matéria de direito.
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Aliás, o texto do acórdão é absolutamente inequívoco quanto à intenção de reproduzir a matéria
de facto fixada na sentença recorrida, ao preceder o elenco da matéria de facto da seguinte frase:
«2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:»
Assim, ao abrigo do disposto no art. 667.º, n.º 1, do CPC, rectifica-se o ponto 2 do acórdão de
16-9-2009 que passa a ter a seguinte redacção:
«2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto
1. Contra CALCICAL — INDÚSTRIAS DE CAL, LDA., N.LF. 501 301 348, que teve a sua
sede em Estrada de Outil, 3060 Cantanhede, foi instaurada no Serviço de Finanças de Cantanhede, em
2001404.09, a execução fiscal n.º 0710-01/100313.5, para cobrança coerciva das seguintes dívidas:
Imposto

Período

Execução

Certidão de dívida

Valor (€)

I.R.C.
I.R.C.
I.R.C.

1995
1997
1996

0710-01/100313.5
0710-01/100313.5
0710-01/100313.5

010032948
010038200
010038191

€29.392,99
€21.764,62
€25.506,22

FIs. 1 a 5 do apenso.
2. Na execução fiscal a que alude o n.º anterior foi penhorado, em 2001.06.13, e para garantia
do pagamento de 15.369.718$00 (€ 76.663,83) «Um prédio urbano, sito no Alfarroxo – Estrada de
Oulil, composto de Unidade fabril e fabricação de cal, escritório, pavilhão e serviços sociais, com a
área de 34 080 m2, sendo s.c. 2202 m2 e s.d. 31 878 m2, a confrontar do norte com caminho, nascente
António Caldeira, sul Camilo Simões Guerra e outro e poente caminho, omisso na matriz predial urbana da freguesia de Cantanhede, tendo sido apresentada neste Serviço no dia 29 de Outubro de 1991,
a respectiva dec. Mod/ 129, para efeitos de inscrição na respectiva matriz, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Cantanhede sob o nº08002/010301».
Fls. 12 do apenso.
3. A penhora do imóvel a que alude o n.º anterior encontra-se registada na Conservatória do
Registo Predial de Cantanhede desde 2001.06.15.
Fls. 19v. do apenso (Cota F-1).
4. Contra a mesma Executada foram instauradas no mesmo Serviço de Finanças, em 2001.11.07
e em 200203.O6, respectivamente, as execuções fiscais n.ºs 0710-01/100750.5 e 0710-02/100585.5,
entretanto apensadas entre si, para cobrança coerciva das seguintes dívidas:
Imposto

Período

Execução

Certidão de dívida

Valor (€)

Coimas Fiscais
I.R.C.

–
2000

0710-01/100750.5
0710-02/100585.5

P.99/600201.3
020011470

€842,97
€381,38

Fls. 141 a 142 e 163 a 165 do apenso.
5. Na primeira das execuções fiscais a que alude o n.º anterior foi penhorado, em 2004.06.25,
e para garantia do pagamento de ambas as dívidas, no total de € 1.224,35 «Uma unidade fabril de
fabricação de cal de rés-do-chão e logradouro, tendo no r/c três casas de banho, pavilhão, serviços
sociais, cozinha, casa de banho e vestíbulo, a confrontar do Norte com Caminho, o Sul com Camilo
Simões Guerra e outro, do nascente com António Caldeira (...), prédio este inscrito na matriz predial
urbana da freguesia de Cantanhede sob o artigo 5980º.
FIs. 147 e 148 do apenso.
6. A penhora do imóvel a que alude o n.º anterior encontra-se registada na Conservatória do
Registo Predial de Cantanhede desde 2004.06.29.
FIs. 197 do apenso (Cota F-2).
7. Contra a mesma Executada foram instauradas no mesmo Serviço de Finanças, em 2002.03.06,
em 2002.12.17 e em 2004.02.05, respectivamente, as execuções fiscais nºs 0710-02/1006088,
0710-02/103101.5 e 0710-04/100284.8, entretanto apensadas entre si, para cobrança coerciva das
seguintes dívidas:
Imposto

Período

Execução

Certidão de dívida

Valor (€)

I.V.A.
J.C. de I.V.A.
I.V.A.

1996
9605
1997

0710-02/100608.8
0710-02/100608.8
0710-02/100608.8

20014988
20014984
20014989

€ 98,26
€ 68,02
€ 1.930,96
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Imposto

Período

Execução

Certidão de dívida

Valor (€)

J.C. de I.V.A.
J.C. de I.V.A.
J.C. de I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.
I.V.A.

9708
9710
9712
0010
0012
0011
0009
0008
0007
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112

0710-02/100608.8
0710-02/100608.8
0710-02/100608.8
0710-02/103101.5
0710-02/103101.5
0710-02/103101.5
0710-02/103101.5
0710-02/103101.5
0710-02/103101.5
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8
0710-04/100284.8

20014985
20014986
20014987
20252010
20253014
20253015
20253016
20253017
20253018
2003/231480
2003/231485
2003/231489
2003/231491
2003/231492
2003/231494
2003/231496
2003/231497
2003/231500
2003/231501
2003/231502
2003/231503

€ 444,43
€ 71,33
€ 247,44
€ 3.223,34
€ 876,49
€ 1.885,12
€ 1.004,34
€ 4.453,40
€ 4.473,17
€ 5.430,98
€ 5.638,09
€ 4.223,20
€ 3.727,84
€ 4.877,16
€ 1.257,18
€ 3.309,24
€ 1.794,90
€ 1.677,99
€ 1.825,86
€ 2.945,35
€ 2591,17

Fls. 166 a 172, 206 a 213 e 214 a 227 do apenso.
8. Na primeira das execuções fiscais a que alude o n.º anterior foi penhorado, em 2004.06.25,
e para garantia do pagamento de todas as dívidas, no total de € 61.662,45 «Uma unidade fabril de
fabricação de cal de rés-do-chão e logradouro, tendo no r/c três casas de banho, pavilhão, serviços
sociais, cozinha, casa de banho e vestíbulo, a confrontar do Norte com Caminho, do Sul com Camilo
Simões Guerra e outro, do nascente com António Caldeira e do Poente com Caminho, inscrito na matriz
predial urbana da freguesia de Cantanhede sob o artigo n.º 5980».
Fls. 182 e 183 do apenso.
9. A penhora do imóvel a que alude o n.º anterior encontra-se registada na Conservatória do
Registo Predial de Cantanhede desde 2004.06.29.
Fls. 197 do apenso (Cota F-3).
10. Em 2004.10.27, foi ordenada a apensação das execuções a que aludem os números anteriores
à execução identificada em 1 supra.
Fls. 22 do apenso.
11. Por douta sentença lavrada no processo n.º 195 5/04.1TBPBL, do 3,0 Juízo do Tribunal
Judicial de Pombal em 2006.09.18, foi a ali Ré Calcical — Indústria de Cal, Lda., além do mais
condenada a pagar à ali Autora Iberobrita — Produtora de Inertes, S.A., a quantia de € 39.639,32,
«valor este que engloba o capital em dívida e juros calculados à taxa de 12% (Portaria n.º 262/99, de
12 de Abril), vencidos até 06/10/2004, sobre o montante titulado por cada uma das facturas referidas
na alínea A) dos factos assentes» tudo conforme documento de fls, 50 a fls. 59 dos autos que aqui se
dá por integralmente reproduzido.
Transcreve-se parte decisória da sentença a fls. 58.
12. Para garantia do pagamento desta quantia, foi decretado o arresto do imóvel supra identificado, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Cantanhede sob o artigo 5980.º.
Fls. 62 dos autos.
13. O arresto encontra-se registado na Conservatória do Registo Predial de Cantanhede desde
2005.05.20.
Fls. 62 dos autos.
14. Sobre o mesmo imóvel encontra-se ainda registada e em vigor, desde 2005.06.20, penhora a
favor de Susana Paula Jesus da Silva, para garantia do pagamento de € 7.572,27
Fls. 62 dos autos.»
A Secretaria deverá fazer a anotação desta rectificação no local adequado do acórdão
16-9-2009.
4 – A Reclamante pede a aclaração do acórdão, invocando a existência de «obscuridades que
importa sanar».
O art. 669.º, n.º 1, alínea a), do CPC, permite o esclarecimento de obscuridades ou ambiguidades.

71
O acórdão é obscuro quando contém alguma passagem cujo sentido não se compreenda e é ambíguo quando permita interpretações diferentes.
No caso em apreço, a obscuridade que a Reclamante invoca é relativa à matéria de facto indicada
no acórdão reclamado, que não se refere à relação controvertida neste recurso jurisdicional.
Como se referiu no ponto anterior, trata-se de um lapso material, pois a matéria de facto que serviu
de base à decisão não foi a elencada, mas sim a que na sentença recorrida se deu como assente, como
se refere no início do ponto 2 do acórdão.
A questão de mérito apreciada no acórdão foi a referida no ponto 5 do acórdão, assim enunciada:
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.
Por isso, é manifesto que no acórdão não se teve em conta a matéria de facto elencada, mas sim
a que efectivamente foi dada como assente pelo Tribunal recorrido.
No entanto, compreende-se que a Reclamante não tenha conseguido aperceber-se desse lapso e
tenha partido do pressuposto de que o acórdão tinha partido da matéria de facto elencada e não da que
foi dada como assente na sentença recorrida.
Essa «obscuridade» está aqui esclarecida, pelo que atrás se refere.
Termos em que acordam em
– não tomar conhecimento dos pedidos de declaração de nulidades, reforma e revogação;
– corrigir a errada reprodução da matéria de facto assente na sentença recorrida, da forma indicada
no ponto 3 deste acórdão;
– deferir o pedido de aclaração, esclarecendo o acórdão nos termos que vão referidos nos pontos
3 e 4.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.
(1) ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume V, página 130, ensina:
«O princípio da intangibilidade da decisão judicial, formulado no art. 666.º, pressupõe que a sentença ou despacho reproduz fielmente a vontade do juiz; se houve erro material na expressão dessa vontade, se, por qualquer circunstância, a vontade
declarada na sentença ou despacho não corresponde à vontade real do juiz, a regra da intangibilidade não funciona. Não faz
sentido que subsista, vontade diversa da que o juiz teve em mente incorporar na sentença ou despacho.
Deve, pois, ser lícito ao juiz ajustar, mediante rectificação, a vontade declarada à vontade real. Eis o sentido e a razão
de ser do art. 667.º; em harmonia com. eles se deve interpretar e aplicar a sua disposição».

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução. IVA. Falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade.
artigo 204.º, n.º 1, alínea e) do CPPT. Alegado erro na forma de processo. artigo 33.º
do Código de Processo Tributário. Imposto de obrigação única.
Sumário:
I — Tendo o tribunal “a quo” configurado a situação explanada pela oponente como
sendo a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade e não
como a caducidade do direito à liquidação e constituindo o facto assim enunciado
fundamento expresso de oposição previsto da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do
CPPT é manifesto inexistir o alegado erro na forma de processo.
II — O artigo 88.º do Código do IVA, na redacção invocada pela recorrente e nos termos da qual o termo inicial do prazo de caducidade se contaria no IVA do termo
do ano em que se verificou a exigibilidade do imposto, foi tacitamente revogado
aquando da entrada em vigor do Código de Processo Tributário de 1991 (CPT),
atendendo ao disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 154/91 de 23 de Abril bem
como, a contrario, ao disposto no artigo 4.º do mesmo diploma, na medida da sua
incompatibilidade com o disposto no artigo 33.º do CPT.
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III — Assim, atendendo ao disposto no artigo 33.º do CPT e à inequívoca natureza de
imposto de obrigação única do IVA, à inaplicabilidade do disposto sobre a matéria
no artigo 45.º da Lei Geral Tributária em observância do prescrito no n.º 5 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro e também à irrelevância
para o caso dos autos - em razão do tempo desta, posterior à própria notificação
das liquidações – da alteração introduzida no n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral
Tributária pela Lei n.º 32-B/2002 de 30 de Dezembro, forçoso é concluir que à
data da notificação edital das liquidações havia-se já esgotado o prazo legalmente estabelecido de cinco anos para a notificação da liquidação do tributo em
causa.
Processo n.º: 696/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: PRIMORDIUM, LDA.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Relatório
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de
Lisboa, de 17 de Fevereiro de 2009, que julgou procedente a oposição deduzida por PRIMORDIUM,
LDA., com os sinais dos autos, à execução n.º 3263-01/102014.5, instaurada no Serviço de Finanças
de Lisboa 12 para cobrança coerciva de dívida de IVA relativa ao 3.º trimestre de 1995 e juros compensatórios, para o que apresentou as conclusões seguintes:
I – A douta sentença, ora recorrida julgou procedente a impugnação judicial (sic) “a margem
referenciada com as consequências aí sufragadas, e consequentemente, determinou a extinção da execução ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT e consequentemente, em face da notificação
edital que ocorreu em 04.12.2000 já haver decorrido o prazo de caducidade legalmente estabelecido
de 5 anos, nos termos do disposto no art. 33.º do CPT.
II – Destarte, salvo o devido respeito, somos da opinião que o douto Tribunal “ad quo”, esteou
a análise na errónea apreciação da questão decidenda em sede de oposição à execução nos termos da
alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, bem como na errónea qualificação do IVA como um imposto
de obrigação única, em conformidade com o prazo de caducidade legalmente estatuído no disposto
no art. 33.º do CPT.
III – Relativamente à notificação da liquidação sem consideração do devido prazo de caducidade,
constituir, ou não, fundamento de oposição à execução fiscal a que alude a mencionada alínea e) do
n.º 1 do art. 204º do CPPT, urge referir que a oposição deduzida com base no fundamento consignado
alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, ou seja, para as situações de falta da notificação da liquidação
do tributo no prazo de caducidade, e concomitantemente na falta de notificação da liquidação do
tributo exequendo, implicando a ineficácia desta e consequenciando a inexigibilidade da dívida.
IV – Ou seja, o fundamento constante na alínea e) do n.º 1 do art.º 204º do CPPT, significa que a
falta de notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade, ou seja, dentro dos 5 anos e não fora
dele, valendo portanto, unicamente para os casos em que a liquidação é feita dentro do prazo, mas não
foi notificada até ao seu término, tendo entretanto, sido instaurada a execução fiscal, para cobrança
coerciva do tributo (v.d. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Rec. n.º 26722 de 27.02.2002).
V – Efectivamente, têm sido jurisprudência firmada pelo STA (v.d. Ac. do STA Rec. n.º 26722
de 27.02.2002, Ac. do STA Proc. n.º 084/02 de 24.04.2002, e mais recentemente o Ac. do STA Proc.
n.º 0965/06 de 28.03.2007 disponível in www.dgsi.pt), que a falta de notificação da liquidação antes
de decorrido o prazo de caducidade, implicando a ineficácia daquela e consequenciando a inexigibilidade da dívida exequenda, constitui o fundamento de oposição à execução fiscal, tipificado na
antedita alínea e) do n.º 1 do art. 204 do CPPT, por outro lado, decorrido aquele prazo, tal falta de
notificação integra-se na própria caducidade concretizando a ilegalidade da liquidação, fundamento
típico de impugnação judicial e não de oposição à execução fiscal.
VI – Em suma, e tendo em conta o entendimento firmado pelo STA no mais recente Acórdão
referente ao Proc. n.º 0965/06 de 28.03.2007, no qual prescreve que “A notificação da liquidação sem
consideração do devido prazo de caducidade não constitui nunca fundamento de oposição à execução
fiscal, mas, antes de impugnação judicial”.
VII – Nestes termos, instaurada a execução fiscal para cobrança coerciva do tributo antes de
decorrido o prazo de caducidade, a falta de notificação da liquidação é fundamento de oposição à
execução fiscal, se decorrido aquele prazo, tal falta é fundamento de impugnação judicial.
VIII – Ora, no caso dos autos a Oponente foi notificada da liquidação em 04.12.2000, e a considerar-se que ocorreu fora do prazo de caducidade, a falta de notificação quando já havia decorrido o prazo
de caducidade, não é fundamento de oposição à execução fiscal, mas antes de impugnação judicial.
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IX – Note-se, ainda, que, como regra, não poderá discutir-se na oposição à execução fiscal a
legalidade dessa liquidação, não podendo funcionar o meio processual da oposição à execução fiscal
como uma segunda oportunidade para fazer valer os direitos dos contribuintes, que deixaram passar
os prazos de impugnação administrativa ou contenciosa sem os defenderem (v.d. Jorge Lopes de Sousa,
in Código de Procedimento e Processo Tributário, 4.ª Edição, 2003, em anotação 3. ao artigo 204º).
X – Neste pendor, consubstanciando a falta de notificação pelo decurso do prazo de caducidade,
fundamento de impugnação judicial, consideramos que a sentença recorrida, não deu a correcta interpretação à norma constante na alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.
XI – Quanto à fundamentação vertida na douta sentença ora recorrida, subjaz que atendendo
à data dos factos tributários – 1995, postulava o disposto no art.º 88.º do CIVA que “Só poderá ser
liquidado imposto nos cinco anos civis seguintes àquele em que se verificou a sua exigibilidade”.
XII – Apenas com a entrada em vigor do Decreto Lei n.º 472/99 de 8 de Novembro, tal diploma
veio a produzir alterações uniformizantes em vários diplomas, tendo alterado o disposto no art. 88º do
CIVA, passando a prescrever o n.º 1 que “Só poderá ser liquidado imposto nos prazos termos previstos
nos artigos 45º da Lei Geral Tributária”, prescrevendo o n.º 2 do mesmo artigo e diploma que “Os prazos
referidos no número anterior contam-se a partir da data em que o imposto se tornou exigível”.
XIII – Ou seja, até à entrada em vigor do Decreto Lei n.º 472/99 de 8 de Novembro, decorria
peremptoriamente do disposto no art.º 88.º do CIVA, que o prazo de caducidade em sede de IVA, se
conta a partir do ano em que se verificou o facto tributário.
XIV – Ora, conforme estabelecido pelas Normas Explicativas ao Orçamento de Estado para 2002
aprovado pela Lei 109-B/2001 de 27 de Dezembro, emitidas pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, que procedeu à alteração do art.º 88 do CIVA, e no qual se estabelece que se alterou a norma
do citado artigo, no sentido de se estabelecer que o prazos de caducidade, em sede de IVA, se contam
a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto, com
o objectivo de se retomar a regra da contagem do prazo de caducidade vigente, em matéria de IVA
até às alterações introduzidas no art. 88.º do Decreto-Lei n.º 472/99 de 8 de Novembro, diploma que
veio a proceder à alteração e à harmonização dos diversos códigos fiscais com a Lei Geral Tributária
(realce nosso).
XV – Na mesma esteira, e como refere António Lima Guerreiro (in Lei Geral Tributária Anotada,
Rei dos Livros, pag. n.º 219 e segs.), “O número 4 do presente artigo não alterou o início da contagem
do prazo de caducidade dos impostos periódicos e de obrigação única previsto no artigo 33º, numero
1 do C.P.T.. O Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6 de Maio de 1999 entendeu que, no
sistema do C.I.V.A., o prazo de caducidade do direito de liquidar impostos conta-se a partir do fim do
ano do período em que se realizaram as operações tributáveis e em que se tornou exigível o imposto
dedutível efectivamente suportado a montante pelo sujeito passivo, não sendo nenhum outro evento
atendível para efeitos de início do referido prazo, mesmo que o exercício do direito de liquidar os impostos haja sido perturbado pela aplicação do método do crédito de imposto às deduções dos impostos
suportadas pelo sujeito passivo ou por ainda não ter ocorrido na declaração periódica reveladora de
excessos na dedução declarada”.
XVI – Pelo exposto, decorre da fundamentação apresentada que apenas com a entrada em vigor
do Decreto Lei 472/99 de 8 de Novembro, a exigibilidade do imposto para efeitos de contagem do
prazo de caducidade, se passou a contar a partir do facto tributário, como um imposto de obrigação
única, até à introdução da Lei n.º 32-B/2002 de 30 de Dezembro, resultando de forma inequívoca
que até à revogação do art.º 88.º do CIVA pelo antedito diploma, o início do prazo de caducidade se
contava a partir da data em que o imposto se tornou exigível, ou seja, a partir do termo do ano em
que o facto tributário ocorreu.
XVII – Pelo exposto, o douto Tribunal “ad quo”, violou os preceitos legais estatuídos no art.º 33.º
do CPT e art. 88.º do CIVA.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída
por acórdão que declare a Oposição improcedente, com as devidas consequências legais. PORÉM V.
EX.AS DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA
2 – Contra-alegou o recorrido, concluindo nos seguintes termos:
A oposição à execução é o meio processual adequado para sindicar a falta de notificação do tributo
no prazo de caducidade da liquidação. Sendo que para o efeito é irrelevante, o facto da notificação da
liquidação se ter verificado, já depois de decorrido o prazo de caducidade da liquidação.
Acresce que sendo o IVA um imposto de obrigação única, decorre do art.º 33/1 do CPT, na redacção
em vigor à data da ocorrência do facto tributário, que a caducidade da liquidação opera desde que
decorridos cinco anos sobre a data do facto constitutivo da obrigação tributária. Decurso do prazo
que se verificou no caso dos autos.
Aliás é extraordinário o paradoxo em que assenta a posição da Fazenda Pública.
Para concluir, pela inidoneidade da oposição à execução, partiu do pressuposto, que a notificação
ocorrer depois de esgotado o prazo de caducidade da liquidação.
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Para poder concluir que não se verificou a caducidade do direito à
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
A questão que a recorrente vem submeter à apreciação e julgamento deste Supremo Tribunal
Administrativo, prende-se com as consequências da notificação da liquidação de imposto (IVA) após
o prazo de caducidade.
Alega a recorrente que há que distinguir as situações de «a) instauração de execução fiscal com
falta de notificação da liquidação do tributo ainda no decurso do prazo de caducidade – fundamento
de oposição à execução, por inexigibilidade da obrigação tributária (art. 204º n.º 1 alínea e) CPPT)
e b) instauração de execução fiscal com falta de notificação do tributo após o decurso do prazo de
caducidade – fundamento de impugnação judicial, por ilegalidade da liquidação (art. 99º CPPT)»;
No presente caso, o fundamento da sentença recorrida, baseia-se no facto de a notificação da
liquidação ter ocorrido já depois de decorrido o prazo de caducidade, o que, na perspectiva da recorrente, configura uma situação em que a decisão só poderia ter sido tomada em sede de impugnação.
Afigura-se-nos porém que esta argumentação não pode proceder.
É que a notificação da liquidação depois de decorrido o prazo de caducidade constitui fundamento
de oposição à execução fiscal, enquadrável na alínea e) do artigo 204º do CPPT.
Como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 07.01.2009, recurso 638-08,
o sentido da expressão «falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade» é, necessariamente, o de referenciar situações em que ocorreu notificação, mas esta foi efectuada fora do
prazo de caducidade».
Assim, sendo tanto a falta de notificação como a falta de uma notificação tempestiva afectam a
\eficácia do acto de liquidação e não a sua validade, pelo que é na oposição que devem ser invocados
tais fundamentos.
Daí que se entenda, ao invés do que sustenta a recorrente, que a decisão recorrida não merece
censura, nesta parte.
Porém, a par da questão de saber se a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de
caducidade constitui fundamento de oposição, outra questão se suscita que é a de saber se no caso
concreto se verifica esse fundamento.
O tribunal “a quo” considerou que sendo o IVA um imposto de obrigação única a caducidade
do respectivo prazo de caducidade fazia-se a partir da ocorrência do facto tributário, nos termos do
disposto no artº 33º, n.º 1 do Código de Processo Tributário.
Por sua vez a recorrente sustenta que apenas com a entrada em vigor do Decreto Lei 472/99
de 8 de Novembro, a exigibilidade do imposto, para efeitos de contagem do prazo de caducidade, se
contou a partir do facto tributário, resultando de forma inequívoca que até à revogação do art.º 88
do CIVA pelo referido diploma, o início do prazo de caducidade se contava a partir do termo em que
ocorreu o facto tributário.
Afigura-se-nos que esta argumentação não pode proceder.
Vejamos: o Decreto Lei 472/99 de 8 e Novembro veio dar nova redacção ao artigo 88º n.º 1 do
CIVA, o qual passou a dispor que só pode ser liquidado imposto nos prazos e nos termos previstos nos
artigos 45.º e 46.º da Lei Geral Tributária.
Por outro lado, até à entrada em vigor da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (1 de Janeiro
de 2003) era a seguinte a redacção do art.º 45º n.º 4: o prazo de caducidade conta-se, nos impostos
periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação
única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
Ora a sentença recorrida considerou, e bem, que sendo IVA um imposto de obrigação única,
a caducidade do respectivo prazo e caducidade fazia-se a partir da ocorrência do respectivo facto
tributário.
Trata-se de solução que resultará, de imediato, da aplicação do novo regime resultante do Decreto Lei 472/99.
Com efeito é já na vigência da lei nova que se vem a verificar o facto constitutivo, ou seja, o
decurso e o termo do prazo de caducidade.
Como ensina Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador pag. 243
«achando-se uma situação jurídica em curso de constituição, passa o respectivo processo constitutivo
a ficar imediatamente subordinado à lei nova», e isto porque «é na vigência desta que a constituição
(ou seja, o facto constitutivo “completo”) se vem, verificar». (sublinhado nosso).
E não há qualquer retroactividade, como demonstra aquele autor.
De resto à mesma solução se chegaria se se considerasse não ser aplicável a nova redacção que
ao artigo 88º n.º 1 do CIVA foi dada pelo Decreto Lei 472/99 de 8 de Novembro.
É que, como vinha sublinhando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, mesmo
no âmbito da anterior redacção do artº 88º do CIVA e do artº 33º do Código de Processo Tributário,
o termo inicial do prazo extintivo do direito à liquidação do IVA se devia fixar com referência à data
do surgimento do facto tributário, e não ao fim do ano da sua ocorrência.

75
E isto porque o imposto sobre o valor acrescentado deve ser qualificado como imposto de obrigação
única, e não como imposto periódico, pois incide sobre factos de carácter instantâneo, reportando-se
a cada um dos actos concretos praticados.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se a decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
4 – Questões a decidir
Importa decidir, em primeiro lugar, se a oposição à execução é o meio processual adequado para
sindicar a falta de notificação do tributo dentro do prazo de caducidade da liquidação ou se, como alegado, a sentença recorrida não deu a correcta interpretação à norma constante na alínea e) do n.º 1 do
art. 204º do CPPT, pois que por a notificação ter alegadamente ocorrido depois de esgotado o prazo de
caducidade da liquidação constituiria apenas fundamento de impugnação e não de oposição.
Decidindo-se no sentido da inexistência de erro na forma de processo, importará verificar se,
conforme decidido, a executada não foi validamente notificada da liquidação no prazo de caducidade
ou se, no momento em que foi considerada notificada, este prazo não tinha ainda decorrido, atendendo
ao disposto no art. 88.º do Código do IVA.
5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) O Serviço de Finanças de Lisboa 12 instaurou, contra a oponente, o processo de execução fiscal
n.º 3263-01/102014.5, a que a presente oposição respeita, para cobrança coerciva de dívida relativa
a IVA e Juros Compensatórios do ano de 1995, perfazendo o montante de 6.620.487$00 (€ 33.022,85)
(cfr. informação oficial, a fls. 26 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
B) A dívida objecto da execução identificada em A) que antecede resulta da liquidação adicional de
IVA n.º 00118821, relativa ao 3º trimestre do ano de 1995, no montante de 3.910.000$00 e da liquidação
de Juros Compensatórios n.º 00118822, relativa ao mesmo período, no montante de 2.710.487$00 (cfr.
certidão de dívida, a fls. 22 e 23 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
C) As identificadas liquidações tiveram origem na liquidação indevida de IVA em factura emitida,
em 31-7-1995, pela oponente ao «Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa SA», na sequência
de acordo negocial estabelecido entre ambos (cfr. documento, a fls. 9 dos autos, cujo teor se dá por
integralmente reproduzido);
D) Em 22-11-2000, o Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 12 emitiu dois mandados para
notificação das referidas liquidações a “Maria Elisa Bento de Almeida e Silva”, na qualidade de representante legal da Primordium Lda, com o NIF/NIPC 158812654 e 500958645, morador/com sede
em Avenida … n.º … – …, 1500 Lisboa” (cfr. mandados, a fls. 12 e 13 dos autos, cujo teor se dá por
integralmente reproduzido);
E) Em 4-12-2000, foi lavrada informação, com idêntico teor, no verso de cada um dos referidos
mandados, segundo a qual não foi possível notificar a referida Maria Elisa Bento de Almeida e Silva,
por ali não se achar presente, esclarecendo-se o seguinte: “Segundo informação que foi prestada pela
Senhora D. I…, maior, residente no 3º Andar direito do mesmo edifício, a morada do lado esquerdo é
apenas uma residência e não local de qualquer estabelecimento comercial ou industrial (cfr. mandados,
a fls. 12v e 13v dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
F) Na mesma data, foi afixado edital, notificando das liquidações mencionadas em B) que antecede “Maria Elisa Bento de Almeida e Silva, na qualidade de representante legal da Primordium
Lda, NIF 158812654 e NIPC 500958645, com última residência/sede conhecida em Avenida … n.º …
– …, 1500 Lisboa” (cfr. edital e certidão de afixação, a fls. 14 e 14v dos autos, cujo teor se dá por
integralmente reproduzido);
G) Em 9-1-2001, a mesma Maria Elisa Bento de Almeida e Silva, dizendo ter sido notificada, na
qualidade de legal representante da Primordium Lda., para pagar as importâncias relativas ao IVA e
Juros Compensatórios de 1995, dirigiu ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 12 requerimento
para que a referida notificação fosse “dada sem efeito”, alegando que na data em que se verificou
o facto tributário controvertido não tinha qualquer relação funcional com a Primordium Lda, tendo
renunciado à gerência em 10-1-1990, facto que foi averbado na Conservatória do registo Comercial
de Lisboa logo em 30-1-1990, e publicado no Diário da República, em 10-8-1990 (cfr. doc. a fls. 15 e
16 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
H) Em resposta, o Serviço de Finanças de Lisboa 12 remeteu à requerente o ofício n.º 1188, de
2-2-2001, informando não poder ser dada satisfação ao pedido efectuado, por se ter constatado, junto
da Conservatória do registo Comercial de Lisboa, “que a morada da sede social (da executada) é a
mesma da sua (requerente) residência fiscal, figurando também Maria Paula Vieira Colaço e Maria
Elisa Bento de Almeida e Silva como sócias” (cfr. ofício, a fls. 21 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
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I) Em 21-12-1989, pelas apresentações 31 e 32, foram registadas na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa a alteração parcial do pacto da sociedade executada, em 27-7-1989, pelo qual
figuram como suas únicas sócias as referidas Maria Paula Vieira Colaço e Maria Elisa Bento de Almeida e Silva, e a nomeação de ambas como gerentes, em 28-7-1989 (cfr. certidão da CRC de Lisboa,
a fls. 33 a 44 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
J) Em 30-1-1990, pela apresentação 91, foi registada a cessação de funções de gerência por
parte de Maria Elisa Bento de Almeida e Silva – por renúncia, em 10-1-1990 (cfr. certidão da CRC de
Lisboa, a fls. 33 a 44 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
K) A sociedade executada, ora oponente, não entregou a declaração de alterações, prevista no
artigo 31º do Código do IVA, referente à alteração dos corpos sociais e da gerência (cfr. informação
oficial, a fls. 17 a 19 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
L) À data dos factos, a referida Maria Elisa Bento de Almeida e Silva tinha domicílio fiscal na
Avenida … n.º … – …, 1500 Lisboa, morada que era a mesma da sede da sociedade executada, ora
oponente (cfr. print do cadastro, acta n.º 18 e certidão da CRC de Lisboa, a fls. 33 a 44, 70 e 80 dos
autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
M) Em 29-10-2001, a oponente foi citada no âmbito do processo de execução fiscal identificado em
A) que antecede (cfr. docs. a fls. 24 e 25 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido).
6 – Apreciando.
6.1 Do alegado erro na forma do processo
A sentença recorrida, a fls. 117 a 125 dos autos, julgou procedente a oposição deduzida por ter por
verificado o fundamento previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário – “Falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade”, invocado
pela oponente na sua petição inicial de oposição.
Alega, contudo, a recorrente Fazenda Pública (cfr. as conclusões I a X das suas alegações de
recurso, supra transcritas) que consubstanciando a falta de notificação pelo decurso do prazo de
caducidade, fundamento de impugnação judicial, consideramos que a sentença recorrida, não deu a
correcta interpretação à norma constante na alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, alegando, assim,
embora de forma pouco clara, existir erro na forma de processo, sendo alegadamente o processo adequado para conhecimento do vício invocado pela executada a impugnação judicial e não a oposição à
execução fiscal.
Não lhe assiste, contudo, razão, como veremos.
Reconhecendo embora que o alcance da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT não é objecto
de interpretação uniforme e pacífica na jurisprudência deste Tribunal, pois que com a orientação consagrada nos acórdãos citados pela recorrente coexiste uma outra menos restritiva quanto ao alcance do
fundamento aí consagrado e à qual aderimos por entendermos inexistir elemento textual que suporte
tal restrição, que temos, aliás, como injustificada e contrária ao espírito do actual sistema [cfr. JORGE
LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário: Anotado e Comentado, Volume
II, 5.ª ed., Lisboa, Áreas editora, 2007, pp. 359/362 (nota 37 alínea a) ao artigo 204.º do CPPT)], certo é
que o tribunal “a quo” configurou a situação explanada pela oponente como sendo a falta de notificação
da liquidação do tributo no prazo de caducidade e não como a caducidade do direito à liquidação pelo
que, constituindo o facto assim enunciado fundamento expresso de oposição, ex vi da alínea e) do n.º 1
do artigo 204.º do CPPT, manifesto é inexistir erro na forma de processo, contrariamente ao alegado.
No mesmo sentido, veja-se o Acórdão deste Tribunal de 18 de Novembro de 2009, rec. n.º 976/06.
Improcedem deste modo as conclusões I a X do presente recurso.
6.2. Da falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade
A sentença recorrida julgou verificada previsão da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, por
a oponente apenas ter sido notificada da liquidação em 4 de Dezembro de 2000, data correspondente à
da afixação do edital (cfr. a alínea f) do probatório), sendo que o termo do prazo de caducidade se teria
verificado em 15 de Agosto de 2000, pois que a factura onde foi indevidamente liquidado o IVA foi
emitida em 31 de Julho de 1995 (cfr. a alínea C) do probatório), o imposto devia ter sido entregue, nos
termos do n.º 2 do artigo 26.º do Código do IVA, no prazo de 15 dias a contar da data da emissão da
factura, contando-se, pois, a partir do dia 15 de Agosto de 1995 o prazo de caducidade, ex vi do disposto
no 33.º do Código de Processo Tributário (cfr. sentença recorrida, a fls. 124 e 125 dos autos).
Alega, contudo, a recorrente que para determinação do termo inicial do prazo de caducidade
se teria de atender ao disposto no artigo 88.º do Código do IVA, preceito este que apenas teria
sido revogado com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro e do qual
decorreria que o termo inicial de contagem do prazo de caducidade seria o dia 31 de Dezembro
de 1995 (termo do ano em que se verificou a exigibilidade do imposto), sendo que apenas com
a entrada em vigor do Decreto Lei n.º 472/99 de 8 de Novembro se teria uniformizado o regime
especial de caducidade do IVA com o regime geral, então já previsto no artigo 45.º da Lei Geral
Tributária, e nos termos da qual a exigibilidade do imposto para efeitos de contagem do prazo de
caducidade, se passou a contar a partir do facto tributário, como um imposto de obrigação única,
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até à introdução da Lei n.º 32-B/2002 de 30 de Dezembro, resultando de forma inequívoca que
até à revogação do art.º 88.º do CIVA pelo antedito diploma, o início do prazo de caducidade se
contava a partir da data em que o imposto se tornou exigível, ou seja, a partir do termo do ano
em que o facto tributário ocorreu.
Não tem, contudo, razão a recorrente pois que, ao contrário do alegado, o invocado artigo 88.º
do Código do IVA foi tacitamente revogado aquando da entrada em vigor do Código de Processo Tributário de 1991 (CPT), atendendo ao disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 154/91 de 23 de Abril
(que aprovou o CPT) bem como, a contrario, ao disposto no artigo 4.º do mesmo diploma, e na medida
da sua incompatibilidade com o disposto no artigo 33.º do CPT. Assim decidiu o Pleno da Secção de
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal em Acórdão de 7 de Maio de 2003 (rec. n.º 26.806),
ao qual aderimos quanto à questão em análise e para cuja fundamentação remetemos, pois que colhe a
nossa inteira concordância (no mesmo sentido, embora sem desenvolver, o Acórdão, também do Pleno
desta Secção e da mesma data, proferido no rec. n.º 65/02; cfr. também PATRÍCIA NOIRET CUNHA,
Imposto sobre o Valor Acrescentado: Anotações ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado
e ao Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias, Lisboa, ISG, 2004, pp. 500/502 – nota 1 ao
art. 88.º do CIVA).
Assim, como bem decidido, atendendo ao disposto no artigo 33.º do Código de Processo Tributário e à inequívoca natureza de imposto de obrigação única do IVA (cfr. os Acórdãos do Pleno
supra citados), à inaplicabilidade do disposto sobre a matéria no artigo 45.º da Lei Geral Tributária
atendendo ao prescrito no n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro e também à irrelevância para o caso dos autos - em razão do tempo desta, posterior à própria notificação
das liquidações – da alteração introduzida no n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária pela Lei
n.º 32-B/2002 de 30 de Dezembro, forçoso é concluir que à data da notificação edital das liquidações havia-se já esgotado o prazo legalmente estabelecido de cinco anos, contado da data em que
ocorreu o facto tributário.
A sentença recorrida, que assim o julgou, não merece, pois, qualquer censura, antes é de confirmar.
O recurso não merece provimento.
Decisão
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão
recorrida.
Sem custas, pois que a recorrente delas estava isenta.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — António Calhau.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Alegações. Prazo. Reapreciação da prova gravada.
Sumário:
Acrescenta-se 10 dias nos termos do n.º 6 do artigo 698.º do CPC (redacção do Decreto-Lei n. 180/96, de 25 de Setembro) ao prazo de 15 previsto no n.º 3 do artigo 282.º
do CPPT para apresentação das alegações do recorrente no tribunal recorrido, no
caso do recurso jurisdicional ter por objecto a reapreciação da prova gravada.
Processo n.º 769/09-30.
Recorrente: Freeport Leisure Portugal, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – FREEPORT LEISURE PORTUGAL, SA, melhor identificada nos autos, inconformada com
o despacho que, com fundamento na intempestividade das alegações apresentadas, julgou deserto o
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recurso que interpôs para o Tribunal Central Administrativo Sul, dele vem recorrer, formulando as
seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto do douto despacho de fls. 397 a 399, que julgou deserto o recurso apresentado pela Impugnante, com o fundamento que as alegações apresentadas são intempestivas.
B. É fundamento do presente recurso a errónea interpretação e aplicação do direito à matéria in casu.
C. O Tribunal a quo considerou as alegações intempestivas, uma vez que a Recorrente foi notificada
do despacho de admissão do recurso jurisdicional a 23.02.2009 e apresentou as alegações a 20.03.2009.
D. No entanto, ao contrário do decidido no despacho recorrido, as alegações, apesar de terem
sido apresentadas após o decurso do prazo de 15 dias previsto no artigo 282.º n.º 3 do CPPT, não são
intempestivas, uma vez que se aplica ao caso o disposto nos artigos 698.º n.º 6 e 743.º n.º 1 do CPC,
ex vi artigo 281.º do CPPT.
E. Salvo o devido respeito, o Tribunal a quo olvidou a aplicação dos artigos 698.º n.º 6 e 743.º
n.º 1 do CPC no âmbito do processo tributário, motivo pelo qual considerou, erroneamente, que o prazo
aplicável era de apenas 15 dias.
F. Com efeito, o recurso em causa tinha por objecto a reapreciação da prova gravada, conforme
decorre dos parágrafos 34º, 68º 76º, 81.º e 88.º, bem como nas conclusões D. e E. das alegações apresentadas, tendo a ora Recorrente solicitado junto dos autos, logo a 26.02.2009, a cópia dos meios de
prova áudio (conforme documento n.º 1, que se junta a estas alegações) para o efeito.
G. De acordo com os artigos 698.º n.º 6 e 743.º n.º 1 do CPC (redacção do Decreto- Lei n.º 180/96,
de 25 de Setembro, aplicável aos autos), “Se o recurso tiver por objecto a reapreciação da prova gravada,
são acrescidos de 10 dias os prazos referidos nos números anteriores”.
H. Por força do artigo 281.º do CPPT, a aplicação dos artigos 698.º n.º 6 e 743.º n.º 1 do CPC no
âmbito do processo tributário não merece discussão, conforme, aliás, refere Lopes de Sousa in Código
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e Comentado, 2007, II Volume, Áreas Editora,
p. 783, anot. (4).
I. Pelo exposto, ao ter rejeitado o recurso interposto pela Impugnante, o Mmo. Juiz a quo violou
o disposto no n.º 6 do artigo 698º, por referência ao artigo 690º-A e artigo 743º, n.º 1, todos do CPC,
aplicáveis ex vi artigo 281º do CPPT.
J. O Mmo. Juiz a quo deveria, pelo contrário, ter aceite as alegações apresentadas pela Impugnante, na medida em que as mesmas são tempestivas, tendo em atenção que ao prazo de 15 (quinze)
dias, acrescem 10 (dez) quando o recurso tiver por objecto a reapreciação de prova gravada, como era
o caso do recurso interposto, sob coarctar, totalmente, o direito de defesa da Impugnante.
K. A Recorrente indicou inclusivamente o local nas fitas magnéticas onde constam os depoimentos transcritos nas alegações, tendo necessitado para o efeito do prazo adicional de 10 dias concedido
pelo legislador.
L. Face ao exposto, o prazo para apresentar as alegações terminou apenas em 20.03.2009, pelo
que, tendo as alegações sido apresentadas nessa mesma data, é forçoso concluir que as mesmas são
tempestivas.
M. Termos em que a ora Recorrente considera ter existido uma errónea interpretação e aplicação
do Direito e, em consequência, deverão Vossas Excelências repor a legalidade, concedendo provimento
ao presente recurso, e em consequência, revogar o despacho ora em crise, considerando as alegações
tempestivas, ordenando o normal prosseguimento dos autos, para que o recurso possa ser apreciado
pelo Tribunal Central Administrativo do Sul.
2 –A recorrida Fazenda Publica, não contra-alegou.
3–O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5- O despacho recorrido tem o seguinte teor integral:
Não se conformando com a decisão proferida a fls. 304/315 dos autos, que julgou improcedente
a impugnação, veio a impugnante dela interpor o competente recurso jurisdicional através do requerimento de fls. 320 dos presentes autos.
O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 322, notificado ao recorrente através do ofício datado
de 19/02/2009 de fls. 323, ao Exmº Representante da Fazenda Pública e ao Digno Magistrado do Ministério Público, constando do referido despacho, a expressa menção ao disposto no n.º 3 do art. 282º
do Código de Procedimento e Processo Tributário.
As alegações de recurso foram enviadas a este tribunal através de registo postal datado de
20/03/2009 (cfr. fls. 326).
Nas alegações de recurso ora apresentadas a recorrente afirma expressamente ter sido notificada
do despacho de admissão do recurso em 23 de Janeiro de 2009 (fls. 326).
Cumpre apreciar e decidir.
Como resulta do disposto no n.º 3 do art. 282º do Código de Procedimento e Processo Tributário,
é de 15 dias o prazo que o recorrente dispõe para apresentar as respectivas alegações, tendo estas de
ser apresentadas no tribunal recorrido.
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Compulsados os autos, e atentos os factos acima mencionados, verifica-se que as alegações de
recurso não foram apresentadas dentro do prazo acima mencionado.
Na verdade tendo o despacho de admissão do recurso jurisdicional sido notificado à recorrente
através de ofício datado de 19/02/2009, considerou-se notificada em 23/02/2009 (1º dia útil seguinte
ao terceiro após o registo), facto reconhecido pela própria recorrente.
Desta forma o prazo de 15 dias previsto no n.º 3 do art. 282º para a apresentação das alegações
iniciou-se a 24 de Janeiro de 2009 e terminou a 10 de Março de 2009.
Tendo as alegações de recurso sido enviadas a 20/03/2009 mostram-se claramente intempestivas.
Face ao exposto e nos termos do n.º 4 do art. 282º do Código de Procedimento e Processo Tributário, o Tribunal julga extinta a presente instância de recurso, por deserção.
Custas a cargo da recorrente fixando-se a taxa de justiça em 1 UC.
Notifique.
6- Como se alcança do despacho acima transcrito, o M.mo Juiz “a quo” entendeu que a recorrente
tinha o prazo de 15 dias para apresentar as alegações do recurso que havia interposto, de acordo com
o previsto no n.º 3 do artigo 282.º do CPPT.
Daí que, apresentadas que foram as alegações em causa a 20 de Março de 2009, as mesmas seriam
intempestivas já que o prazo para o efeito teria terminado no precedente dia 10 desse mês.
A razão não se encontra do lado do entendimento perfilhado nesse despacho quanto ao prazo a
observar na apresentação das alegações.
Vejamos.
Como salienta a recorrente e se vê dos parágrafos 34.º, 68.º, 81.º e 89.º, bem como das
conclusões D) e E) das alegações apresentadas, o recurso interposto e admitido para o TCA Sul
também tem por objecto a reapreciação da prova gravada, para o que, inclusive, indicou, o local
das fitas magnéticas onde constam os depoimentos que foram transcritos nas alegações (parágrafos
68.º, 76.º, 81.º e 88.º).
Como assim, de harmonia com o disposto no n.º 6 do artigo 698.º do CPC (redacção do DL
n.º 180/96, de 25/09), acrescenta-se 10 dias àquele prazo de 15 previsto no n.º 3 do artigo 282.º do
CPPT.
De assinalar que, uma vez eliminada pela nova redacção introduzida ao artigo 119.º do CPPT pela
Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, a exigência de redução a escrito dos depoimentos, em todos os casos,
nada impede a aplicação subsidiária da citada previsão normativa constante do n.º 6 do artigo 698.º
do CPC, por força da alínea e) do artigo 2.º do CPPT- vide, Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e
comentado, 5.ª edição, a fls.783.
Tendo o prazo de 25 dias, como vimos, para apresentar as alegações, a recorrente notificada que
foi com essa finalidade a 23/02/09 (cfr. fls. 323 e artigo 254.º, n.º 3 do CPC), esse prazo terminaria a
20/03/09, o que foi respeitado na situação “sub judicio” tendo em conta que as alegações foram nessa
data remetidas pelo correio (fls. 326), data essa que vale como tendo sido praticado esse acto processual
(artigo 150.º, n.º 1, alínea b) do CPC).
Face ao exposto, não pode manter-se o despacho recorrido.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se, em consequência o
despacho recorrido, devendo os autos baixar à instância para ulterior processamento do recurso jurisdicional alegado a fls. 327 e seguintes, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lino.

Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Miranda de Pacheco (Relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Imposto de Selo. Transmissão para efeitos fiscais. Valor Patrimonial. Usucapião.
Avaliação.
Sumário:
Tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rústico onde foi erguida uma
construção, só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de incidência de
imposto de selo.
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Processo n.º 773/09-30.
Recorrentes: António Ribeiro da Silva e mulher.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. António Ribeiro da Silva e Maria Dolores Martins da Silva, com os sinais dos autos, recorrem
da sentença que, proferida pelo Mmo. Juiz do TAF de Braga, lhes julgou improcedentes as impugnações
(apensadas) deduzidas contra as liquidações do imposto de selo, efectuadas em 7/12/2006, no montante
de € 2.362,50, cada.
1.2. Os recorrentes terminam as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A - O Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo” julgou improcedente a impugnação judicial que deduziram contra o acto de liquidação do imposto de selo, relativamente a construção de uma habitação,
actualmente inscrito na matriz sob o artigo 482 urbano da freguesia de Cambeses.
B - O referido prédio urbano foi construído a expensas dos recorrentes, tendo sido apenas o prédio
rústico, verbalmente, transmitido.
C - Sendo um investimento patrimonial dos recorrentes, não podendo ser considerado uma transmissão gratuita.
D - Assim o Imposto Selo devido deverá apenas incidir sobre o prédio rústico, pois só este foi
adquirido originariamente.
E - Carecendo, por isso a construção da habitação, num terreno usocapido originariamente adquirido de qualquer incidência normativa.
F - A aquisição por usucapião para efeito fiscais só ocorreu no momento em que o documento que
a titula (Escritura de Justificação) foi celebrada, e apenas nessa data se tornou definitiva, como decorre
do disposto no artigo n.º 5, alínea r) do CIS.
G - Ora o valor do imóvel é o valor patrimonial que consta da matriz, no momento da transmissão.
H - O imposto de Selo devido deverá recair sobre o valar patrimonial de um prédio rústico com
as características; (área, localização) do justificado.
I - O Imposto de Selo deverá ser calculado, após obtenção do valor patrimonial, segundo as regras
estabelecidas no CIMI nos artigos 17º e seguintes
J - Assim foram violadas as normas preceituadas nos artigos 5º alínea r) CIS e 15º e 17º e seguintes
do CIMI.
Terminam pedindo o provimento do recurso, com a procedência da impugnação e a anulação das
liquidações impugnadas.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do não provimento do recurso, fundamentando-se, em síntese,
no seguinte:
«Alegam os recorrentes que o prédio urbano actualmente inscrito na matriz sob o artigo 482 urbano
de freguesia de Cambeses, foi construído a expensas dos mesmos, não podendo ser considerado uma
transmissão gratuita, tendo sido apenas o prédio rústico verbalmente transmitido.
Assim, concluem, o imposto Selo devido deverá apenas incidir sobre o valor do prédio rústico,
pois só este foi adquirido originariamente.
A nosso ver carecem de razão.
O Imposto de Selo incide, em geral, sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros,
papéis e outros factos previstos na Tabela Geral, excluídas as operações abrangidas pela incidência do
IVA e dele não isentas (Vide neste sentido José Casalta Nabais Direito Fiscal, pág. 608).
Com a revogação do CIMSISD, a partir de 1 de Janeiro de 2004, as transmissões gratuitas de
móveis e imóveis passaram a ser reguladas pelo CIS.
São consideradas transmissões gratuitas as que tenham por objecto direito de propriedade ou
figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião.
No caso dos autos resulta do probatório que em 30.08.04 foi lavrada escritura de justificação
no 1º Cartório Notarial de Barcelos, ficando a constar da mesma que os impugnantes adquiriram em
comum e partes iguais, um terreno onde foi edificado um prédio urbano actualmente inscrito na matriz
sob o artigo 482 da freguesia de Cambeses, adquirido por compra meramente verbal no ano de 1972
a José Morais.
Mais resulta provado que os justificantes, pretendendo levar a registo o identificado prédio, invocaram a usucapião como forma de aquisição originária;
Ora, como bem se salienta na decisão recorrida, em sede de Imposto de Selo a quantificação
da obrigação tributária será efectuada a partir do valor do prédio tal como ele é descrito na escritura.
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No caso foram os próprios outorgantes que declararam, à data da escritura, serem donos de um
prédio urbano, e já não de um prédio rústico, daí que seja aquele valor o relevante para a fixação do
imposto de selo.
Sendo que resulta do art. 13º, n.º 1 do CIS que o valor dos imóveis é o valor patrimonial tributário
constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão, ou o determinado por avaliação nos
casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
Assim sendo, porque a obrigação tributária se constitui com a transmissão operada por via da
escritura de justificação notarial (art. 5º, n.º 1, alínea r do CIS), sendo irrelevante o momento de aquisição do direito de propriedade, (Vide neste sentido, Acórdão citado de 26.11.2008, recurso 376/08 in
www.dgsi.pt) é manifesto que falece razão aos recorrentes.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.»
1.5. Foram colhidos os Vistos legais e cabe decidir.
1.6. Em face do teor quer das conclusões apresentadas quer do Parecer do Ministério Público, a
questão a decidir é a de saber se o imposto de selo deveria ter sido liquidado reportando-se ao valor
do prédio rústico originariamente adquirido pelos recorrentes, ou ao valor que se encontrava inscrito
na matriz à data da escritura de justificação notarial (arts. 1º, nºs. 1 e 3, 2º n.º 2, alínea b), 3º nºs. 1 e 3
alínea b), 5º alínea r) e 13º n.º 1, todos do CIS).
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1 - Em 30/08/04 foi lavrada escritura de Justificação no 1º Cartório Notarial Barcelos, extraída a
folhas 44 do livro 324-B.
2 - Ficou a constar dessa escritura que os impugnantes adquiriram em comum e partes iguais, um
terreno onde foi edificado um prédio urbano actualmente inscrito na matriz sob o artigo 482 da freguesia
de Cambeses, adquirido por compra meramente verbal no ano de 1972 a José Morais.
3 - Os justificantes António Ribeiro da Silva e mulher Maria Dores Martins da Silva, pretendendo
levar a registo o identificado prédio invocaram a usucapião como forma de aquisição originária;
4 - Com a justificação, foi apresentada no Serviço de Finanças de Barcelos a declaração de modelo I
do Imposto Municipal sobre Imóveis nos termos do artigo 13º n.º 1 alínea i) do CIMI.
5 - Para efeitos de registo Predial, foi exigido que fosse efectuada a participação em sede de
Imposto de Selo da justificação em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 3 do art. 1º C.I.S.
o que foi efectuado.
6 - Foi solicitado ao serviço de finanças a participação para efeito de Imposto Selo a que se refere
o ponto anterior, juntando-se ao respectivo processo fotocópia da escritura de justificação do terreno
onde o mesmo prédio foi construído.
7 - Na declaração I.S modelo I, Anexo I - Relação de Bens 01 foi mencionado o artigo urbano 482
de Cambeses.
8 - Quem construiu o prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 482 de Cambeses foram
os impugnantes, a expensas suas, em terreno adquirido verbalmente a José Morais.
2.2. A sentença julgou improcedentes as impugnações, com fundamento em que, em termos de
incidência, o imposto de selo não incide sobre a aquisição da propriedade, em si, mas sobre os actos
jurídicos praticados relativamente àquela aquisição, sendo, pois, devido pela celebração da escritura
pública de justificação ou da escritura pública de compra e venda, nos casos mais comuns e com
fundamento, no que respeita à quantificação da obrigação tributária, em que esta é quantificada pelo
art. 9º do CIS, conjugado com a Tabela Geral anexa àquele, a qual remete para o valor objecto do acto
de escritura, pelo que o mesmo deve ser apurado a partir do valor do prédio tal como nela é descrito.
E porque o facto tributário ocorre aquando da escritura, o estado do imóvel a atender para a aferição
do valor terá de ser o verificado na data daquela, independentemente das causas das modificações
verificadas, sendo que tal estado é uno e não pode cindir-se em rústico e urbano.
Vejamos.
2.3. Revogado que foi, a partir de 1/1/2004 (cfr. arts. 31º e 32º do DL n.º 287/2003, de 12/11), o
Código da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações, as transmissões gratuitas de móveis e imóveis passaram a ser reguladas pelo Código do Imposto de Selo (CIS), cujo art. 1º dispõe, no que aqui
interessa, o seguinte:
1 - O imposto do selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e
outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens.
2 – (…)
3 - Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designadamente, as que tenham por objecto:
a) Direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo a
aquisição por usucapião; (Redacção introduzida pela Lei n.º 39-A/2005, de 29/7).
(…)
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Por sua vez, o artigo 2º (incidência subjectiva) dispõe:
1 – (…)
2 - Nas transmissões gratuitas, são sujeitos passivos do imposto as pessoas singulares para quem
se transmitam os bens, sem prejuízo das seguintes regras:
a) (…)
b) Nas demais transmissões gratuitas, incluindo as aquisições por usucapião, o imposto é devido
pelos respectivos beneficiários. (Redacção introduzida pelo DL n.º 287/2003, de 12/11).
E o artigo 3º (Encargo do imposto), dispõe:
1 - O imposto constitui encargo dos titulares do interesse económico nas situações referidas no
artigo 1º. (Redacção introduzida pelo DL n.º 287/2003, de 12/11).
2 – (…)
3 – Para efeitos do n.º 1, considera-se titular do interesse económico:
a) Nas transmissões por morte, a herança e os legatários e, nas restantes transmissões gratuitas,
bem como no caso de aquisições onerosas, os adquirentes dos bens;
Já a alínea r) do art. 5º (Nascimento da obrigação tributária) dispõe (redacção da Lei n.º 60-A/2005,
de 30/12) que a obrigação tributária se considera constituída, nas aquisições por usucapião, na data
em que transitar em julgado a acção de justificação judicial ou for celebrada a escritura de justificação
notarial.
Finalmente, o n.º 1 do art. 13º dispõe que o valor dos imóveis é o valor patrimonial tributário
constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão ou o determinado por avaliação nos
casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
E de acordo com a verba 1.2. da Tabela Geral o imposto do selo recai em 10% sobre o valor dos
respectivos contratos de «aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião (…)».
2.4. Sobre a questão aqui em causa já se debruçaram, embora sem unanimidade, vários arestos
desta secção do STA.
E, de acordo com a jurisprudência recente, temos vindo a entender que o acto de «aquisição por
usucapião» do imóvel objecto dessa aquisição é incidente de tributação em imposto de selo, não o
sendo já, porém, o acto de aquisição de benfeitorias entretanto realizadas no mesmo imóvel pelo sujeito
beneficiário da usucapião (cfr. o ac. de 13/1/2010, rec. n.º 1124/09).
É certo que embora sendo uma forma de aquisição originária (cfr. arts. 1287º e segts. do CCivil),
a usucapião é, para efeitos fiscais, considerada como uma transmissão gratuita de bens imóveis, que
ocorre no momento em que se torna definitivo o documento que titula essa aquisição ou transmissão:
a data em que transitar em julgado a acção de justificação judicial ou for celebrada a escritura de justificação notarial – cfr. a citada alínea r) do art. 5º do CIS).
Todavia, também é certo que, como se disse, só o acto de aquisição do prédio objecto da
aquisição por usucapião (e não o acto de aquisição das benfeitorias neste realizadas) é que está
abrangido no âmbito da incidência objectiva do imposto de selo, pois que, vigorando nesta sede
(de incidência do imposto), o princípio da tipicidade fiscal, a regra constante quer da norma
corporizada na verba 1.2. da Tabela Geral, quer das normas da alínea a) do n.º 1 e do n.º 3, ambos do art. 1º do citado CIS e acima transcritas, é a de que tal imposto só incide sobre o acto de
«aquisição por usucapião».
E na verdade, conforme se exara no citado acórdão desta secção do STA, 1124/09, de 13/1/2010,
que subscrevemos como adjunto, «o acto tributário tem que ter por base uma situação de facto ou de
direito, concreta, prevista abstracta e tipicamente na lei fiscal como geradora do direito ao imposto.
Tal base é, pois, o pressuposto de facto ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso
de Direito Fiscal, 1972, p. 266.
No Direito Fiscal vigora o princípio da tipicidade (…).
O facto tributável, com ser um facto típico, só existe como tal, desde que na realidade se verifiquem
todos os pressupostos legalmente previstos, que, por esta nova óptica, se convertem em elementos do
próprio facto, bastando a não verificação de um deles para que não haja, pela ausência de tipicidade,
lugar à tributação. No Direito Tributário, a tipologia é dominada não só por um princípio de taxatividade
como também por um princípio de exclusivismo. Opera-se o fenómeno que a lógica jurídica designa
por implicação intensiva.
Verifica-se a implicação intensiva sempre que os elementos enunciados no pressuposto não são
apenas suficientes, mas ainda necessários para a verificação da consequência: se esses elementos se
verificarem, segue-se a consequência, mas esta só se segue se eles se verificarem – cf., sobre o princípio
da tipicidade em Direito Fiscal, Alberto Pinheiro Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 263
e ss. Sobre o conceito de “implicação intensiva”, cf. Castanheira Neves, Questão-de-facto - Questão-de-direito, p. 264, e ainda J. Baptista Machado, Introdução ao Estudo do Direito e ao Discurso Legitimador,
Almedina, 1991, 5.ª reimpressão, p. 187.
A tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como
tais previstos e descritos, abstractamente, na lei de imposto.»
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2.5. Assim, embora, como diz a sentença recorrida, para este efeito seja irrelevante o momento
da aquisição do direito de propriedade para efeitos do nascimento da obrigação tributária, pois que
esta se constitui com a transmissão gratuita operada por via da escritura de justificação notarial (al. r)
do art. 5º do CIS), já não o é para efeitos do respectivo valor tributável, pois que só sobre o acto de
aquisição por usucapião incide o imposto.
E como só o prédio rústico foi objecto de tal forma de aquisição, só o valor deste deve ser considerado na aplicação da respectiva taxa, não podendo afirmar-se, sem mais, como também faz a sentença,
que o estado do imóvel a atender para a aferição do valor terá de ser o verificado na data da escritura
de justificação, independentemente das causas das modificações verificadas, sendo que tal estado é uno
e não pode cindir-se em rústico e urbano e que a quantificação da obrigação tributária se faz apenas a
partir do valor do prédio objecto da escritura.
E também não releva (para poder concluir que o valor para cálculo do imposto é o do prédio urbano, por ser assim que o mesmo é descrito na escritura) a circunstância, apontada pelo MP, de terem
sido os outorgantes a declarar, à data da escritura, que eram donos de um prédio urbano, e não já de
um prédio rústico, dado que tal declaração não pode, neste âmbito, ter efeitos constitutivos (nºs. 3 a 5
do Probatório).
Aliás, a realidade imobiliária existente no terreno à data da celebração da escritura de justificação não pode ignorar que foram os recorrentes que edificaram nele a construção em causa (nº 8 do
Probatório), em momento anterior à celebração dessa escritura. E tratando-se de uma benfeitoria útil
– art. 216º do CCivil (que poderia, porventura, vir a conferir a propriedade do terreno por via de acessão
industrial imobiliária) não podia a mesma incluir-se no âmbito da aquisição por usucapião, para efeitos
das aqui questionadas liquidações.
As liquidações impugnadas sofrem, portanto, de ilegalidade decorrente da violação das apontadas normas do CIS e têm que ser anuladas na parte em que nelas foi incluído o valor das benfeitorias
realizadas pelos recorrentes.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar
procedentes as impugnações, anulando-se as liquidações impugnadas, na medida em que nelas foi
incluído o valor das benfeitorias realizadas pelos recorrentes.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do
Vale..

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Erro na forma de processo. Reversão de execução. Oposição à execução fiscal. Impugnação judicial. Acção administrativa especial. Convolação.
Sumário:
I — O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o
despacho que ordena a reversão, com fundamento em falta de fundamentação
relativamente ao direito de audição prévia, à prescrição da dívida exequenda ou à
ilegitimidade por não exercício da gerência da executada originária, é a oposição
à execução, e não o processo de impugnação judicial ou a acção administrativa
especial, dado que se trata de fundamentos que se reconduzem a fundamentos de
oposição à execução (artigo 204.º do CPPT).
II — Sendo intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretenda convolar, não deve ser ordenada a convolação.
Processo n.º 814/09-30.
Recorrente: João Alberto Ferreira Nunes da Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

84
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (*):
RELATÓRIO
1.1. João Alberto Ferreira Nunes Costa, com os sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida
pela Mma. Juíza do TT do Porto lhe julgou improcedente a impugnação deduzida contra o despacho de
reversão proferido no processo de execução fiscal n.º … e apensos, do SF de Matosinhos 2.
1.2. O recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1. O recorrente, mal ou bem, definiu na sua Petição Inicial que o objecto da impugnação era o
despacho de reversão.
2. O despacho de reversão não se reveste de natureza judicial, nem jurisdicional e não comporta
a apreciação da legalidade do acto de liquidação.
3. Ele constitui a decisão proferida em conclusão de um procedimento administrativo, acto esse
cuja formação obedece ao que se dispõe (para o que aqui interessa) nos artigos 23º, n.º 4 e 60º, nºs. 3,
4 e 6 da LGT.
4. Tal acto, que determina que existem os pressupostos substantivos necessários para que se verifique a responsabilidade tributária por dívidas de terceiro e para que contra tal responsável passe a
correr processo executivo apenas instaurado contra o devedor principal, tem eficácia externa, porquanto
se projecta sob a esfera jurídica do destinatário de tal acto.
5. E resultando desse acto a imposição de um dever jurídico ao destinatário, esse acto tem aptidão
lesiva de direitos ou interesses legalmente protegidos do referido destinatário.
6. O despacho de reversão é, pois, acto administrativo impugnável nos termos e para os efeitos
do disposto no artigo 51º, n.º 1 do CPTA.
7. Tais actos podem ser impugnados através do processo previsto no artigo 50º e seguintes do CPTA.
8. A todo o direito corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo (art. 97º,
n.º 2 da LGT);
9. Ordenar-se-á a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei
(art. 97º, n.º 3 da LGT).
10. Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada,
nos termos da lei (art. 98º, n.º 4 do CPPT).
11. O artigo 98º, n.º 4 do CPPT é, assim, concretização do disposto no artigo 97º, n.º 3 da LGT e,
ambos, são expressão de uma das dimensões do princípio da tutela jurisdicional efectiva.
12. A “lei” a que se refere o artigo 97º, n.º 3 da LGT é qualquer disposição legal onde se consagre
o adequado meio de tutela, sendo também nesse sentido que se terá que interpretar idêntica expressão
contida no artigo 98º, n.º 4 do CPPT.
13. O recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a
apreciação da legalidade do acto de liquidação, da autoria da administração tributária, é regulado pelas
normas sobre processos nos tribunais administrativos (art. 97º, n.º 2 do CPPT).
14. Tendo o processo por objecto a nulidade ou anulação do acto que determinou a reversão
contra o recorrente, decorrente de vícios do próprio procedimento que conduziu a tal acto e do teor da
própria decisão (e não a liquidação do tributo), o erro na forma do processo deveria e deverá determinar a convolação deste em processo de impugnação de acto administrativo, previsto no artigo 50º e
seguintes do CPTA.
15. A decisão recorrida violou, por erro de interpretação e aplicação o disposto nos artigos 97º,
n.º 3 da LGT e 97º, n.º 2 e 98º, n.º 4 do CPPT, devendo ser revogada e substituída por outra que em
obediência a tais preceitos, convole o processo em acção administrativa especial de impugnação de
acto administrativo, prevista nos artigos 50º e seguintes e 78º e seguintes do CPTA, aplicável por força
do disposto no artigo 97º, n.º 2 do CPPT.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando-se, em síntese,
em que, no caso concreto, o meio adequado é indubitavelmente a oposição à execução fiscal, só não
tendo sido ordenada a convolação por manifesta intempestividade.
1.5. Colhidos os Vistos legais, cabe decidir.
1.6. Face ao teor das conclusões da alegação de recurso, a questão que importa decidir é, no
essencial, a de saber se a sentença enferma de erro de interpretação do disposto no n.º 3 do art. 97º da
LGT e no n.º 2 do art. 97º e n.º 4 do art. 98º do CPPT, põe não ter ordenado que o presente processo
seguisse sob a forma de impugnação.
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram-se provados e não provados os factos seguintes:
a) Foi instaurado o processo de execução fiscal n.º … e apensos, a correr termos no Serviço de
Finanças de Matosinhos 2, contra “João Alberto & Magalhães Comércio de Produtos Alimentares, Lda.
por dívidas de IVA e IRC no valor de 25.429.4E euros – cfr. folhas 12 a 21 dos autos;
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b) Foi revertida a execução referida na alínea a) da matéria de facto dada como provada contra o
agora impugnante - cfr. folhas 12 a 21 dos autos;
c) O impugnante foi citado na execução em 17.04.2006 - cfr. folhas 75 e aviso de recepção de
folhas 76, ambas dos autos;
d) A presente impugnação deu entrada no Serviço de Finanças em 17.07.2006 – cfr. carimbo
aposto a folhas 1 dos autos.
2.2. A sentença, considerando que o impugnante invocou na Petição Inicial da impugnação, quer
a prescrição da dívida, quer a ilegitimidade, quer, ainda, a nulidade do despacho de reversão, concluiu
que os factos que constituem a causa de pedir não preenchem os fundamentos de uma impugnação,
antes se enquadrando, atentando mesmo no pedido formulado, nos fundamentos da oposição à execução
previstos no art. 204º, n.º 1 do CPPT.
E, em seguida, conhecendo do erro na forma de processo e ponderando a possibilidade de mandar
seguir a forma adequada (oposição), concluiu que, embora a causa de pedir e o pedido se adequassem
a tal forma de processo, a “convolação” não podia ser ordenada dado que sempre ocorreria a extemporaneidade, relativamente ao processo convolado.
O recorrente discorda sustentado, como se viu, que a considerar-se que existe erro na forma do
processo, então deve ser ordenada a convolação para a forma da acção administrativa especial, de
acordo com a interpretação que deve ser feita do disposto nos arts. 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do
CPPT, pois que a expressão “lei” ali contida é qualquer disposição legal onde se consagre o adequado
meio de tutela.
2.3. Vejamos.
O recorrente não questiona agora que a forma processual que utilizou para sindicar o despacho
de reversão aqui em causa, seja forma legal inadequada.
Com efeito, é sabido que a impugnação judicial (arts. 99º e segts. do CPPT) constitui o meio
processual típico que a lei oferece para reacção contra o acto tributário de liquidação dos tributos, com
fundamento em qualquer ilegalidade. O que não é o caso, visto que estamos perante reacção contra um
despacho de reversão proferido em sede de execução fiscal.
O que o recorrente sustenta é que, a verificar-se o erro na forma de processo e impondo a lei que
o juiz mande seguir a forma adequada, este deveria ter convolado a impugnação para a forma da acção
administrativa especial e não para a forma da oposição, como fez.
Carece, porém, de razão legal.
Devendo a existência de erro na forma de processo (cfr. art. 199º do CPC) ser aferida em face do
pedido e da causa de pedir, vemos que, no presente caso, o recorrente invocou (na Petição Inicial da
impugnação deduzida contra o despacho que contra si determinou a reversão da execução – cfr. fls. 1 a
9 dos autos) ilegalidades decorrentes da errada interpretação do regime legal quanto à sua legitimidade
em termos de responsabilidade subsidiária, por não exercício da gerência da executada originária; do
regime da prescrição da dívida exequenda; e da falta de fundamentação, substanciada em violação do
direito de audição prévia, por falta de fundamentação quanto aos elementos novos por ele trazido em
sede dessa audição.
E o pedido formulado é o de que seja declarada «a nulidade do acto/despacho impugnado ou
anulando-se o mesmo, com a consequente nulidade ou anulação de todos os actos subsequentes que
dele dependem, designadamente a citação na execução, declarando-se a extinção desta contra o impugnante.»
Ora, por um lado, estamos perante questões que, claramente, não podem ser objecto de impugnação judicial (art. 97º do CPPT).
Mas, por outro lado, sendo o despacho que ordena a reversão um acto praticado no âmbito de
um processo de execução fiscal, é sindicável através dos meios processuais próprios deste processo
[no caso, por via da oposição à execução (e não, como pretende o recorrente, por via da acção administrativa especial). Com efeito, as questões invocadas enquadram-se nos fundamentos de oposição: a
inobservância do dever de audição prévia e a falta de fundamentação do despacho que decidiu a reversão
têm a ver com a legalidade deste despacho, enquadrando-se no fundamento previsto na alínea i) do
n.º 1 do art. 204º do CPPT, ali devendo ser apreciada; a prescrição da dívida exequenda é, igualmente,
fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea d) do n.º 1 do mesmo artigo; e as questões
relativas à verificação dos requisitos substantivos da responsabilidade do impugnante (não exercício
da gerência da executada originária) também são fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do
citado n.º 1 do art. 204º).
Trata-se, portanto, de questões que devem ser apreciadas em processo de oposição à execução fiscal.
Tem sido esta a jurisprudência reiterada deste STA, como bem se vê, por exemplo, do recente
acórdão proferido em 28/10/2009, no rec. n.º 0578/09, e dos arestos nele também referidos, cujo texto
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passaremos a seguir de perto, tendo em vista uma interpretação a aplicação uniformes do direito (cfr.
art. 8º n.º 3 do CCivil).
Segundo se dispõe no n.º 4 do art. 22º da LGT, “as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos
termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação conter os elementos essenciais da
sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais”.
Mas os responsáveis subsidiários podem deduzir oposição à execução fiscal, nos termos dos
arts. 203º e 204º do CPPT e podem impugnar judicialmente a liquidação, nos termos gerais, a partir
da data da sua citação (art. 102º, n.º 1, alínea c) do CPPT) no processo de execução, sendo que estes
meios de defesa têm campos de aplicação distintos.
E, no que se refere ao despacho de reversão, tratando-se de despacho proferido na própria
execução e no qual se decide a reversão no âmbito daquela, o meio processual para o sindicar terá
de ser encontrado entre aqueles que a lei prevê para os interessados defenderem os seus interesses
nessa execução: a reclamação prevista no art. 276º do CPPT ou a oposição à execução fiscal com os
fundamentos constantes do n.º 1 do art. 204º do mesmo Código, sendo «este último meio de oposição
que se perfila como o meio adequado para os revertidos impugnarem o despacho de reversão, como
acontece no caso em apreço, desde logo porque é o único que lhes “assegura, em todos os casos,
a defesa dos direitos do revertido, designadamente por não ter o regime-regra de subida diferida
que está previsto para a reclamação no artigo 278º do CPPT e possibilitar a suspensão do processo
de execução fiscal após a penhora ou prestação de garantia (artigos 212º e 169º, nºs. 1, 2, 3 e 5 do
mesmo Código)” – rec. 504/07.
Como assim, todas as questões que os recorrentes suscitam na impugnação judicial deduzida, que
se traduzem na falta de fundamentação do despacho, preterição do direito de audição, inexistência de
culpa pelo não pagamento da dívida exequenda e falta de menção da delegação ou subdelegação de
poderes encontram o meio processual adequado para serem conhecidas na oposição à execução fiscal
e não em sede de impugnação judicial (artigo 204º n.º 1, alínea b) e i) do CPPT).» (cfr. citado acórdão,
de 28/10/2009, no rec. n.º 0578/09).
Aliás, destinando-se o instituto da reversão a chamar à execução fiscal outro executado, e
representando-se uma alteração subjectiva daquela instância executiva, faz sentido que, no que respeita aos fundamentos que impliquem a invocação de ilegalidades quanto a esse chamamento, o meio
processual adequado a utilizar seja um dos que estão previstos para esse regime e no qual se asseguram
ao visado todas as garantias de defesa, e não a acção administrativa especial, com outro campo de
aplicação.
Em suma: é certo, como o recorrente aponta nas Conclusões 6ª, 8ª e 9ª, que a todo o direito corresponde o meio processual mais adequado para o fazer valer em juízo, que o despacho de reversão é acto
impugnável e que se deve ordenar a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado
segundo a lei.
Mas o que já não é certo é que da interpretação do disposto nos arts. 97º, n.º 3 da LGT e 94º, n.º 4
do CPPT se deva concluir que o adequado meio de tutela seja, no caso, a acção administrativa especial:
embora o recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a
apreciação da legalidade do acto de liquidação, da autoria da administração tributária, seja regulado
pelas normas sobre processos nos tribunais administrativos (art. 97º, n.º 2 do CPPT), a oposição à
execução é, como acima se deixou dito, o meio adequado para apreciação jurisdicional dos invocados
vícios do despacho de reversão.
Nesta medida, ao considerar que o meio processual adequado era, no caso, o processo de oposição
à execução fiscal, a sentença decidiu, portanto, de acordo com a lei aplicável
E, como a caducidade do direito de acção se deve aferir em função do prazo para a introdução
do meio processual para o qual o processo há-se ser convolado, no caso, sendo o prazo para deduzir
oposição o de 30 dias (art. 203º do CPPT), fica claro que, como afirma a sentença recorrida e resulta do
Probatório, tendo o recorrente sido citado em 17/4/2006 e tendo a Petição Inicial entrado em 17/7/2006,
a oposição sempre estaria fora de prazo, pelo que inútil se tornaria, também, e, por isso, proibida (art.
137º do CPC) a convolação para essa forma de processo.
A sentença recorrida, que assim decidiu, deve, pois, ser confirmada.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, negando provimento ao recurso, confirmar e manter a sentença
recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do Vale.
(*) Este acórdão já contém as rectificações feitas no Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
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Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Benefícios Fiscais. Utilidade Turística. Juros indemnizatórios.
Sumário
I — Os benefícios fiscais previstos no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro, não foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de
Dezembro, pois o âmbito da revogação operada pelo artigo 3.º, n.º 22 deste último
diploma restringe-se apenas aos benefícios fiscais atribuídos em sede de contribuição industrial e imposto complementar.
II — Tais benefícios fiscais são de aplicação automática desde que verificadas as
condições previstas nesse mesmo preceito: que a aquisição do imóvel se destine
à instalação de empreendimento qualificado de utilidade turística, ainda que tal
qualificação seja atribuída a título prévio, desde que esta se mantenha válida e
seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento.
III — Atenta a natureza dos benefícios em causa não é condição que os mesmos constem
do despacho de atribuição da utilidade turística.
IV — Pagos IMT e imposto de selo, relativos a aquisição de imóvel que gozava daqueles
benefícios, tem o contribuinte direito a juros indemnizatórios, ao abrigo do disposto
no artigo 43.º da LGT.
Processo n.º 937/09-30.
Recorrente: I…
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 – I…, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé de 29 de Maio de 2009, que julgou totalmente improcedente a impugnação
por ela deduzida contra as liquidações de IMT no montante de € 14.579,17, acrescido de € 411,45
de juros compensatórios, de IS no valor de € 2.001,66 e também a coima aplicada, apresentando as
seguintes conclusões:
a) Tendo sido atribuída a utilidade turística ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club,
previamente à aquisição do bem imóvel pela Recorrente, a essa transmissão são aplicáveis os benefícios fiscais previstos no DL 423/83, de 05/12, mais concretamente os constantes do seu art.º 20.º,
n.º 1 – isenção de IMT e redução a um quinto (1/5) do Imposto de Selo;
b) Os benefícios fiscais previstos no artigo 20.º, n.º 1 do DL 423/83 não foram revogados pelo
DL 485/88, de 30 de Dezembro, pois o âmbito da revogação prevista no art.º 3.º, n.º 22 deste diploma,
se restringe aos benefícios fiscais atribuídos em sede de contribuição industrial e imposto complementar (impostos revogados em 1 de Janeiro de 1989);
c) É isso que resulta da introdução no final deste preceito da expressão “na parte que com
aqueles estejam correlacionadas”;
d) Este foi o entendimento, também, do Grupo que, a pedido do Ministro de Estado e das
Finanças, produziu o Relatório de Reavaliação dos Benefícios Fiscais cf. pags. 289 e seguintes do
Caderno de Ciência e Técnica Fiscal n.º 198 e do Professor Guilherme de Oliveira Martins na obra
citada (“Os benefícios Fiscais: Sistema e Regime”, Cadernos IDEFF, n.º 6, Dezembro de 2006,
páginas 189 e 190);
e) Sendo que a própria Administração Fiscal perfilha este entendimento, ao esclarecer, em 14
de Junho de 1991 (alguns anos depois do DL 485/88), com a publicação do Ofício Circular D-1,
quais os casos em que se podia beneficiar de isenção de sisa ao abrigo do DL 423/83;
f) Estando os benefícios revogados, que necessidade teria a Administração Fiscal de regular
a sua aplicação?
g) Os benefícios fiscais constantes do referido art.º 20.º, n.º 1, do DL 423/83 são de aplicação
automática, estando verificadas as condições previstas nesse mesmo preceito;
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h) As condições aí estabelecidas para que os benefícios sejam aplicados directa e automaticamente são apenas duas, a saber:
(i) A fracção adquirida se destine à instalação de empreendimentos turísticos;
(ii) Que esses empreendimentos turísticos tenham sido qualificados de utilidade turística, mesmo
que essa qualificação tenha sido atribuída a título prévio;
i) A condição referida em h (i) está verificada, conforme reconheceu o Meritíssimo Juiz de 1.ª
instância;
j) Não havendo igualmente dúvidas quanto à segunda condição h) - (ii) supra, em face do
despacho proferido pelo Secretário de Estado do Turismo de 10 de Outubro de 2006, anteriormente
à outorga da escritura pública de compra e venda;
k) Não é condição de aplicação dos benefícios constantes do Decreto-Lei 423/83 que os mesmos
tenham que constar deste despacho de atribuição de utilidade turística;
l) Tal resulta clara e inequivocamente da actual redacção do n.º 4 do art.º 16.º do DL 423/83,
com a redacção que lhe foi dada pelo DL 38/94, de 8 de Fevereiro;
m) De acordo com a qual o despacho de atribuição de utilidade turística apenas terá que estabelecer a medida e o prazo dos benefícios a conceder, para efeitos da alínea b) do n.º 1 do mesmo
artigo 16.º;
n) Na medida em que a natureza e o prazo deste benefício pode variar, o legislador não especificou nem quantificou o benefício a conceder, antes conferindo à entidade responsável pela
atribuição de utilidade turística competência para definir se o benefício era a isenção total ou uma
simples redução de taxa e qual o prazo máximo para a sua aplicação;
o) A favor desta tese joga ainda o elemento sistemático, pois se a intenção do legislador fosse
a de os benefícios fiscais constantes do artigo 20.º, n.º 1, do DL 423/83 constarem do despacho de
atribuição de utilidade turística, então tê-lo-ia referido expressamente neste preceito (como o fez
para os benefícios do art.º 16.º) ou através da inclusão, no próprio Decreto (imediatamente após
elencar os diversos benefícios fiscais ali previstos), de uma regra geral de obrigatoriedade de todos
os benefícios constarem do despacho de utilidade turística;
p) Também a jurisprudência considera que os benefícios fiscais constantes do art.º 20.º, n.º 1
do DL 423/83 são de aplicação automática;
q) Apenas fazendo depender essa automaticidade da declaração de utilidade turística anteriormente ao nascimento da obrigação de liquidação de IMT e de Imposto de Selo;
r) Neste sentido são claros os Acórdãos do STA supra referidos (Acórdão de 2 de Outubro de
1991 – Rec. 13016 e Acórdão de 21 de Janeiro de 1987 – Recurso 3873);
s) O legislador define benefícios fiscais automáticos, no artigo 5.º do EBF, como aqueles que
resultam directa e imediatamente da lei, pelo que tendo sido reconhecida a utilidade turística ao
empreendimento onde se situa o prédio adquirido pelo Recorrente a sua transmissão está isenta de
IMT e beneficia da redução a um quinto do IS;
t) No que se refere ao entendimento da não revogação dos benefícios constantes do art.º 20.º do
DL 423/83 e à desnecessidade de os mesmos virem expressamente referidos no despacho de atribuição
de utilidade turística é de salientar o parecer emitido pela Digna Procuradora da República, onde
perfilhou e concordou com as posições e argumentos apresentados pelo Recorrente;
u) Não sendo devidos os impostos liquidados pela Administração Fiscal – IMT e IS – não podem,
obviamente, ser devidos os juros compensatórios igualmente liquidados pela Fazenda Nacional;
v) Ainda assim, deve ser dito que o retardamento na liquidação dos impostos considerados
– indevidamente – devidos pela Administração Fiscal não pode, de forma alguma, ser imputável ao
ora Recorrente;
w) O duplo controlo a que a foi sujeita a incidência, ou não, de tributação da aquisição do
prédio pelo Recorrente – primeiro pelo Notário interveniente na escritura pública de compra e venda
e depois pelo Conservador do Registo Predial – constitui causa de exclusão da ilicitude;
x) Na verdade, se a entidade que, obrigada ao controlo e profunda conhecedora da lei, declara
e averba expressamente, de forma fundamentada, na escritura pública de compra e venda, que as
isenções previstas no art.º 20.º, n.º 1, do DL 423/83 são aplicáveis, seria, ainda assim, exigível ao
Recorrente que procedesse à liquidação dos impostos?
y) A resposta a esta questão só pode ser uma – NÃO. A actuação do Recorrente não revestiu,
pois, de qualquer culpa, dolosa ou negligente.
z) Neste sentido, aliás, se tem pronunciado, em situações muito semelhantes, a jurisprudência
(cf. Acórdão do STA, 2.ª Secção, de 21-7-1976 e Acórdão do STA, 2.ª Secção, de 19-11-1975 – Rec.
n.º 443), ao excluir a culpa dos sujeitos passivos, quando, tendo havido intervenção de Notário na
transmissão de bens imóveis, estes tenham expressamente declarado ainda que erradamente – o que
não é, diga-se, o caso presente – que essa transmissão estava isenta de Sisa (agora IMT):
Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento este Venerando
Tribunal, deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando-se a Douta Sentença recorrida,
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por ilegal, com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT,
IS e juros compensatórios pagos pela Recorrente, a devolução dos respectivos valores, acrescidos
dos correspondentes juros indemnizatórios.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 153
e 154 dos autos, já notificado às partes (fls. 155 dos autos), no qual se pronuncia pelo provimento do
recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São as de saber se enfermam de ilegalidade as liquidações de IMT, Imposto do Selo (IS) e juros
compensatórios impugnadas, e, caso se conclua no sentido da ilegalidade das liquidações, se são devidos
juros indemnizatórios à ora recorrente, pois que as quantias liquidadas se mostram pagas.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé objecto do recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
A) — Em 14/12/2006, por escritura pública foi celebrado o contrato de compra e venda que
constitui fls.18 a 25 dos presentes autos, entre a MONTE DA QUINTA (PROPRIEDADES), S.A, na
qualidade de 1.º outorgante e proprietária da fracção imobiliária n.º 14, designada pela letra “O”,
do prédio urbano designado “Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club”, sito no Lote AL 10,
Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Loulé sob a ficha número novecentos e sessenta e cinco da dita freguesia e a Impugnante
na qualidade de segunda outorgante.
B) — Declarou a Primeira Outorgante que vende à Segunda, a fracção imobiliária, a que se
refere a alínea anterior, pelo preço de € 289.302,78, que para a sua representada declara já recebido.
C) — Declarou a Segunda Outorgante que aceita a venda nos termos exarados.
D) — Ficou mencionado na escritura pública a que se refere a alínea A) o seguinte:
«A presente transmissão está isenta de IMT nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 20.º
do DL n.º 423/83 de 5 de Dezembro, em virtude da fracção adquirida se destinar à instalação de
empreendimento qualificado de utilidade turística, conforme Despacho proferido pelo Secretário de
Estado do Turismo em 25/08/2006, publicado em Aviso no Diário da República, 2 Série, n.º 195 de 10
de Outubro de 2006 (Parte Especial) e a sua exploração turística se encontrar assegurada por contrato
de exploração turística celebrado com a empresa exploradora em 24/09/2003, cuja cópia se arquiva.»
E) — Entre a Impugnante e MONTE DA QUINTA CLUB, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A.,
foi celebrado o contrato-promessa de fls. 40 e segs. os autos, nos termos do qual à primeira promete
ceder à segunda a exploração turística da fracção n.º 14, para habitação tipo T2A, sita no Aldeamento
Turístico Monte da Quinta Club, na Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.
F) — Nos termos da cláusula segunda do contrato a que se refere a alínea anterior o contrato
converter-se-á em contrato definitivo, devendo a partir dessa data considerar-se como não escritas
todas as referências a promessas nele constantes.
G) — Por carta expedida em 10/08/2007, a Administração Fiscal notificou a Impugnante para
liquidar IMT nos termos seguintes (fls. 49 do processo administrativo apenso):
«Nestes termos, notifica-se que poderá solicitar o pagamento voluntário do IMT no prazo de
15 (quinze) dias, devendo informar estes serviços caso tenha procedido à regularização da situação
tributária.»
H) — Em 03/10/2007, o Impugnante efectuou o pagamento do IMT liquidado nos termos
seguintes (fls.66 do processo administrativo apenso):
IMPORTÂNCIA DO IMT
Juros compensatórios
Abatimentos
TOTAL

€ 14.167,72
€ 411,45
€ 0,00
€ 14.579,17

I) — Na mesma data procedeu ao pagamento do Imposto do Selo liquidado nos termos seguintes
(fls.68 do processo administrativo apenso):
ZONA
Continente
Continente

CÓDIGO
301 – IS – Aquisição onerosa ou doação
399 – IS – Juros compensatórios

IMPORTÂNCIA €
2.001,66
50,01
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L) — A Impugnante procedeu ao pagamento da coima no montante de 354,20€, cfr. fls. 69 do
processo administrativo apenso.
M) — Em 14/12/2007, o Impugnante apresentou a reclamação graciosa que constitui fls. 1 a
11 do processo administrativo apenso.
N) — A reclamação graciosa a que se refere a alínea anterior foi indeferida por Despacho de
08/01/2009, do seguinte teor:
«Aos 2007/12/14, foi apresentada no Serviço de Finanças de Loulé 1, a reclamação graciosa
constante de fls. 3 a 11, dos autos, deduzida nos termos do art.º 68.º e ss. do CPPT, em que é reclamante I…, NIF …, com residência em Av. …, n.º…, …, lote …, …, Alcabideche.
A presente reclamação graciosa é o meio próprio, foi apresentada tempestivamente (art.º 70.º
n.º1 e 102.º n.º 1 CPPT) e a reclamante é parte legitima (art.º 65.º LGT e 9.º n.º1 CPPT).
Analisados os documentos juntos ao processo, bem como proposta de f1s. 79 e 80, elaborada
nos termos do n.º 2 do art.º 73.º do CPPT, pelo órgão periférico local, conclui-se o seguinte:
Aos 2006/12/14, por escritura pública de compra e venda, celebrada no 3.º Andar esquerdo do
n.º 117, da Rua Marquês de Fronteira, em Lisboa, perante Carlos Henrique Ribeiro Melo, Notário do
Cartório Notarial de Lisboa, sito na Rua da Prata, 214, 1.º, foi adquirido, pela reclamante a Monte
da Quinta Propriedades, SA, NIPC 502214368, a fracção “O”, moradia 14, do prédio urbano sito em
Monte da Quinta Club - Quinta do Lago, Av. André Jordan, lote AL 10, rc, 1.º, freguesia de Almancil,
concelho de Loulé, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 11086, tendo-lhes sido reconhecida, pelo
notário, a isenção de IMT ao abrigo do art.º 20.º do DL 423/83, de 5/12 (cfr. fls. 18 a 23).
Em 2007/08/10, a reclamante foi notificada, pelos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção
Finanças Faro, para efectuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento voluntário do IMT devido,
pela aquisição acima referenciada, e, pela qual foi, erroneamente, reconhecida a isento (cfr. fls. 49).
Aos 2007/10/03, foi entregue a declaração modelo 1 de IMT, e, com base nesta, liquidado e
pago o imposto no montante de € 14.579,17, acrescido de € 411,45, de juros compensatórios, através
do DUC 160.407021.268.203, n.º registo 229867, tendo, ainda, sido pago o valor de € 2.001,66, de
Imposto de Selo, reduzido a um quinto, conforme disposto no art.º 20.º, n.º1 do DL 423/83, de 5/12,
e, € 50,01, de juros compensatórios (cfr. fls. 65 a 66).
A reclamante efectuou o pagamento da coima no valor de € 354,20, em 2007/10/03, por ter
apresentado a declaração modelo 1, fora do prazo legal (cfr. fls. 69).
Em 2006/10/10, foi publicado no DR - 2.ª Série, o Aviso de que por despacho do Secretário de
Estado do Turismo de 2006/08/25, foi confirmada a utilidade turística, atribuída a título prévio, ao
Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, com a classificação de 4 estrelas, sito na Quinta do Lago,
lote AL 10, Almancil, Loulé de que é requerente Monte da Quinta (Propriedades), SA (cfr. fls. 77, 78).
Conforme dispõe o art.º 20.º do Decreto Lei n.º 423/83, de 05/12,”são isentas de sisa (agora
IMT)... as aquisições de prédios ou fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos
qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação, seja atribuída a titulo prévio”, pelo
que, ficam, assim, excluídos os empreendimentos qualificados de utilidade turística já instalados que
não sejam objecto de remodelação ou ampliação, sendo nesta exclusão que se enquadra a fracção
adquirida por I… a Monte da Ria (Propriedades) SA, pelo que não pode, a adquirente, beneficiar
da isenção de imposto, conforme previsto no decreto, já acima, referido.
Sendo que a liquidação foi correctamente efectuada, não assiste razão à reclamante na sua
pretensão.
Pelo exposto, no uso da competência que me foi conferida pelo n.º 2 do art.º 75.º do CPPT, INDEFIRO O PEDIDO, não concedendo, à reclamante a restituição dos valores, devidamente, pagos.
Notifique-se.
Cumpra-se.
Direcção de Finanças Faro, 08/01/29».
O) — O despacho a que se refere a alínea anterior foi notificado à Impugnante em 06/02/2008
- cfr. fls. 86 a 88 do processo administrativo apenso.
P) — A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 21/02/2008, cfr. fls. 48 dos
presentes autos.
Q) — É do seguinte teor o Aviso de 27/09/2006 da Comissão de Utilidade Turística:
«MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção-Geral do Turismo
Comissão de Utilidade Turística
Sector de Utilidade Turística
Aviso
Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a
utilidade turística, atribuída a título prévio, ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, com a
classificação de 4 estrelas, sito na Quinta do Lago, lote AL 10, Almancil, concelho de Loulé, distrito
de Faro, de que é requerente Monte da Quinta (Propriedades), SA.
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A referida utilidade turística é concedida nos termos do disposto nos artigos 2.º, n.ºs 1 e 2, 3.º,
n.º 1, alínea a) (com a redacção dada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro),
5.º, n.º 1, alínea a), 7.º, n.ºs 1 e 3, e 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, valendo
pelo prazo de sete anos contado a partir da data da emissão da licença de utilização turística pela
Câmara Municipal em 21 de Novembro de 2005, ficando, nos termos do disposto no artigo 8.º do
referido decreto-lei, dependente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:
a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a classificação definitiva atribuída: aldeamento turístico de 4 estrelas;
b) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de Utilidade Turística quaisquer obras que impliquem alteração do projecto
aprovado ou das características arquitectónicas dos edifícios respectivos.
De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro (com a redacção
introduzida pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto no
artigo 22.º daquele diploma, a Comissão é de parecer que a empresa proprietária e exploradora do
empreendimento fique isenta, relativamente à propriedade e exploração do mesmo, das taxas devidas
ao Governo Civil e à Inspecção-Geral das Actividades Culturais desde a data da emissão da licença de
utilização turística por um prazo correspondente ao legalmente estabelecido para efeitos de isenção
do imposto municipal sobre imóveis (IMI) - sete anos - de acordo com o artigo 43.º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 198/2001, de 3 de Julho, conjugado com o n.º 6 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12
de Novembro, isto é, de 21 de Novembro de 2005 até 21 de Novembro de 2012.
27 de Setembro de 2006. - Pela Comissão de Utilidade Turística, Maria João Torres Silva.».
R) — A fracção adquirida pela Impugnante continua afecta à exploração turística.
6 – Apreciando
6.1 Da ilegalidade das liquidações impugnadas
A sentença recorrida, a fls. 95 a 116 dos autos, julgou totalmente improcedente a impugnação das liquidações sindicadas, por entender que os benefícios fiscais de isenção de sisa (actualmente IMT) e redução
do Imposto de Selo, que a recorrente alega beneficiar, ex vi do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5
de Dezembro, não podem resultar daquele normativo, pela simples razão de que tal benefício foi revogado
pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro, e nem da declaração de utilidade turística
resulta a concessão das invocadas isenções (cfr. sentença recorrida, a fls. 113 dos autos), razão pela qual
entende que não só os impostos liquidados, e ora impugnados, se mostram devidos como é imputável ao recorrente o retardamento da sua liquidação, o que fundamenta a liquidação dos juros compensatórios efectuada.
Vejamos.
As questões que se colocam no presente recurso são substancialmente idênticas às que foram
objecto dos recentes Acórdãos deste Tribunal de 2 de Dezembro (rec. n.º 783/09) e 9 de Dezembro de
2009 (recursos n.ºs. 934/09 e 907/09), merecendo aqui solução idêntica à que aí foi proferida, não apenas em obediência ao disposto no n.º 3 do artigo 8.º do Código Civil, mas porque o que aí foi decidido
merece a nossa total concordância.
Assim, no que respeita à julgada revogação do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro e ao facto de os benefícios em causa não constarem, nem terem de constar – porque não estão
dependentes de reconhecimento, antes são “automáticos” - do despacho de concessão de “utilidade
turística”, disse-se no último dos citados Acórdãos, que passamos a transcrever:
«Considera o Mmo. Juiz “a quo” na sentença recorrida, desde logo, que os benefícios previstos
nos artigos 16.º a 24.º do DL 423/83, de 5/12, entre os quais se integram os aqui em causa previstos no
artigo 20.º - isenção total de IMT e redução a 1/5 do IS - terão sido revogados pelo DL 455/88, de 30/12.
Dispõe o artigo 3.º deste diploma legal que são revogados, a partir da sua entrada em vigor, sem
prejuízo da manutenção dos já concedidos e dos regimes de caducidade previstos na legislação ao abrigo
da qual estão a ser usufruídos, os benefícios fiscais constantes da legislação a seguir indicada, designadamente as alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 16.º, no que respeita à contribuição industrial e ao imposto
complementar – secções A e B, o artigo 19.º e, bem assim, os constantes dos artigos 16.º a 27.º do DL
423/83, de 5/12, diploma que estabelece benefícios susceptíveis de serem concedidos no âmbito da atribuição de utilidade turística, na parte que com aqueles estejam correlacionados (n.º 22 do citado artigo).
Ora, contrariamente ao entendido pelo Mmo. Juiz “a quo”, a expressão utilizada na última parte do
preceito em análise «na parte que com aqueles estejam correlacionados» só pode ter como objectivo o
de limitar a revogação dos benefícios fiscais àqueles que tenham uma relação com os tributos que são referidos nesse mesmo n.º 22 e que são a contribuição industrial e o imposto complementar – secções A e B.
A interpretação que defenda que desta disposição resultou a revogação de todos os benefícios
fiscais constantes dos artigos 16.º a 27.º do DL 423/83 é destituída de qualquer fundamentação.
Se assim fosse, de facto, como salienta o recorrente nas suas alegações, como se compreenderia
que no seu Ofício-Circular D-1/91, de 14 de Junho, mais concretamente no seu ponto n.º 4, a Administração Fiscal viesse dispor que «Nestes termos, esclarece-se que só podem beneficiar de isenção de
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sisa (actual IMT), ao abrigo do Decreto-Lei 423/83, de 5 de Dezembro, as aquisições de prédios ou
de fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos já qualificados de utilidade
turística, ainda que a título prévio, na data de transmissão daqueles bens».
Na verdade, se tal benefício fiscal tivesse sido revogado em 1988 não haveria necessidade de, em
1991, estar a AF a regular a sua aplicação.
Aliás, este foi também o entendimento do Grupo que, a pedido do Ministro de Estado e das Finanças, produziu o Relatório de Reavaliação dos Benefícios Fiscais, publicado no Caderno de Ciência e
Técnica Fiscal n.º 198, onde a páginas 289 e seguintes se afirma «Posteriormente, no âmbito das acções
legislativas de preparação da reforma fiscal de 1988 e da aprovação de vários sistemas de incentivos
financeiros, o n.º 22 do artigo 3.º do Decreto-Lei 485/88, de 30 de Dezembro, revogou algumas das
normas de benefícios fiscais do citado Decreto-Lei 423/83. Embora a técnica de redacção da norma
confirma alguma margem de incerteza, é consensual, e resulta, aliás, do processo subsequente de
aplicação da norma e de sucessivas intervenções do legislador, que o mencionado diploma de 1988
visou apenas a revogação, sem prejuízo das situações já constituídas à data da respectiva entrada em
vigor, da isenção de contribuição industrial e de imposto complementar, compreendendo a redução
para metade dos prazos de reintegração e amortização, não tendo sido visados pela revogação os
benefícios em sede de contribuição predial, sisa e selo».
No mesmo sentido, veja-se, ainda, Guilherme de Oliveira Martins, in “Os Benefícios Fiscais:
Sistema e Regime”, publicada nos Cadernos IDEFF, n.º 6, de Dezembro de 2006, onde no conjunto de
medidas de incremento ao investimento em sede de IMT referidas a páginas 189 e seguintes se inclui
o DL 423/83, de 5 de Dezembro.
Daí que, não obstante a redacção menos feliz da disposição em apreço, se não possa concluir,
como se fez na sentença recorrida, que os benefícios constantes do artigo 20.º, n.º 1 do DL 423/83, de
5/12, tenham sido revogados pelo artigo 3.º, n.º 22, do DL 485/88, de 30 de Dezembro.
Por outro lado, também se não acompanha a decisão recorrida no segmento em que esta considera
que tais benefícios fiscais dependiam de um reconhecimento prévio por parte da entidade que concedeu
o estatuto de utilidade turística, ou seja, que essa isenção deveria ter constado do despacho proferido
pelo Secretário de Estado do Turismo.
Com efeito, da análise do DL 423/83 resulta que em nenhuma das suas normas se condiciona a atribuição da isenção de IMT ou de redução de IS, estas sim expressamente previstas no n.º 1 do artigo 20.º,
à sua expressa referência e previsão no próprio despacho de atribuição de utilidade turística.
Os únicos benefícios fiscais sobre os quais este despacho se deve pronunciar são apenas aqueles que
estão previstos no artigo 16.º, cujo n.º 4, na redacção introduzida pelo DL 38/94, de 8/2, estabelece que
«para os efeitos da alínea b) do n.º 1 (isenção ou redução das taxas devidas, por licenças, aos governos
civis e à Direcção-Geral dos espectáculos), o despacho de atribuição da utilidade turística definirá,
sob proposta da Comissão de Utilidade Turística, a medida e o prazo dos benefícios a conceder».
E se fosse outra a intenção do legislador é evidente que a teria consagrado.
E, assim sendo, os benefícios fiscais aqui em causa resultam imediata e directamente da lei (n.º 1
do artigo 20.º do DL 423/83, de 5/12), ou seja, são automáticos, verificados que estejam os pressupostos de aplicação que não compreendam actos de reconhecimento a não ser a qualificação de utilidade
turística, ainda que atribuída a título prévio.
Neste sentido, veja-se o acórdão deste STA de 2/10/1991, proferido no recurso n.º 13016, no qual
se conclui que as isenções previstas no n.º 1 do artigo 20.º do DL 423/83 se apresentam com a natureza
de automáticas e vinculadas.
Tendo tais benefícios, assim, natureza automática, é óbvio que os mesmos são de aplicação automática verificados os condicionalismos legalmente impostos.
No caso em apreço, as únicas condições que a lei impõe para a isenção total de IMT e parcial
de IS são que seja declarada a utilidade turística do empreendimento anteriormente à transmissão do
imóvel, ainda que tal qualificação seja atribuída a título prévio, desde que esta se mantenha válida e
seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento, e que o imóvel adquirido
se destine à instalação de empreendimentos turísticos.
Sendo que a verificação de tais condições nem sequer foi questionada pelo Mmo. Juiz “a quo”
na decisão recorrida.
Ou seja, não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16.º citado,
declarada a utilidade turística e destinando-se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico,
é evidente que a isenção de IMT e a redução de IS operam directa e automaticamente.
Razão por que as liquidações efectuadas não têm fundamento legal» (fim de citação).
Ora, o mesmo se verifica nos presentes autos, pelo que, carecendo de fundamento legal, terão tais
liquidações de ser anuladas e, em consequência de não serem devidos os impostos impugnados, não
pode manter-se também a correspondente liquidação de juros compensatórios.
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6.2 Dos juros indemnizatórios
Importa, finalmente, verificar, uma vez que foi efectuado o pagamento dos impostos liquidados
(cfr. as alíneas H) e I) do probatório fixado), se são devidos à recorrente os peticionados juros indemnizatórios.
Como é sabido, o direito a juros indemnizatórios está consagrado no artigo 43.º da Lei Geral
Tributária, cujo n.º 1 estabelece que: 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.
Ora, como se concluiu no acórdão desta Secção de 12/11/2009, proferido no recurso n.º 681/09,
«Havendo um erro de direito na liquidação e sendo ela efectuada pelos serviços, é à administração
tributária que é imputável esse erro, sempre que a errada aplicação da lei não tenha por base qualquer informação do contribuinte. Por outro lado, esta imputabilidade aos serviços é independente
da demonstração da culpa de qualquer dos seus funcionários ao efectuar liquidação afectada por
erro. Na verdade, a letra da lei, ao referir a imputabilidade do erro aos serviços, aponta manifestamente no sentido de poder servir de base à responsabilidade por juros indemnizatórios a falta do
próprio serviço, globalmente considerado, como aliás, é admitido em geral. (Neste sentido, pode
ver-se FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo, volume III, página 503). A administração
tributária está genericamente obrigada a actuar em conformidade com a lei [arts. 266.º, n.º 1, da
C.R.P., 17.º, alínea a), do C.P.T. e 55.º da L.G.T.], pelo que, independentemente da prova da culpa
de qualquer das pessoas ou entidades que a integram, qualquer ilegalidade não resultante de uma
actuação do sujeito passivo será imputável a culpa dos próprios serviços.».
No caso dos autos, é manifesto o erro de direito por parte da Administração Tributária, pois que
liquidou impostos e juros compensatórios quando a lei concedia benefícios fiscais ao contribuinte,
exigindo-lhe o pagamento de uma quantia indevida.
Assim, em face do artigo 43.º da Lei Geral Tributária, impõe-se a condenação da entidade liquidadora ao pagamento de juros indemnizatórios à recorrente, contados desde a data do pagamento dos
impostos liquidados até à data da emissão da respectiva nota de crédito a favor da mesma, nos termos
do n.º 3 do artigo 61.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Neste mesmo sentido, vejam-se também os Acórdãos deste Tribunal de 2/12/2009 (rec. n.º 783/09)
e de 9/12/2009 (rec. n.º 907/09).
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 julgando procedente a impugnação judicial, com a consequente anulação das liquidações impugnadas.
- condenar a Administração Fiscal a pagar juros indemnizatórios à impugnante, ora recorrente,
contados desde a data do pagamento dos impostos liquidados até à data da emissão da respectiva nota
de crédito a favor daquela.
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1.ª instância, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Juros Indemnizatórios. artigo 43.º da LGT. Anulação de acto de liquidação por vício
formal de falta de fundamentação.
Sumário:
I — O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do artigo 43.º da LGT, derivado
de anulação judicial de um acto de liquidação, depende de ter ficado demonstrado
no processo que esse acto está afectado por erro (sobre os pressupostos de facto
ou de direito) imputável aos serviços de que tenha resultado pagamento de dívida
tributária em montante superior ao legalmente devido.
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II — A anulação de um acto de liquidação baseada unicamente em vício formal de falta
de fundamentação não implica a existência de erro de que resulte pagamento da
dívida tributária em montante superior ao legalmente devido, pelo que inexiste,
nesse caso, direito a juros indemnizatórios.
Processo n.º 942/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: URBISEDAS — Imobiliária de Sedas, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA interpôs o presente recurso jurisdicional da decisão proferida pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de procedência da impugnação judicial que URBISEDAS
– IMOBILIÁRIA DE SEDAS, S.A. deduziu contra acto de liquidação de Contribuição Especial, restringindo o recurso ao segmento decisório que reconheceu a esta sociedade o direito a juros indemnizatórios
a liquidar pela Administração Tributária sobre o montante do imposto já pago.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A- A douta sentença ora posta em crise decidiu anular a liquidação impugnada referente a Contribuição Especial condenando a 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 insuficiência da fundamentação, resultando prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas.
D- Partindo dessa premissa, a douta sentença 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 a 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 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 jurídico 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.
K- Não são devidos juros indemnizatórios, por não se apurar a existência de erro imputável à
Administração sobre os pressupostos de facto e de direito do acto de liquidação, que foi anulado com
exclusivo fundamento em vício de forma por falta de fundamentação.
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 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.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido
de que devia ser concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«1. A tese da recorrente exprime o entendimento de que não são devidos juros indemnizatórios,
por inexistência de erro imputável aos serviços, quando o acto de liquidação foi anulado com exclusivo
fundamento em vício de forma (in casu falta de fundamentação do acto de avaliação do imóvel objecto
da Contribuição Especial – DL n.º 43/98, 3 Março).
Esta tese, merecendo o sufrágio do Ministério Público, alinha com jurisprudência consistente do
STA - secção de Contencioso Tributário (acórdãos 5.05.1999 processo n.º 5557-A; 17.11.2004 processo
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n.º 772/04; 1.10.2008 processo n.º 244/08; 29.10.2008 processo n.º 622/08), cuja argumentação se
pode condensar nos tópicos seguintes:
- a utilização da expressão “erro” e não “vício” ou “ilegalidade” inculca a intenção do legislador
de eleger como fundamento dos juros indemnizatórios apenas o erro sobre os pressupostos de facto e
o erro sobre os pressupostos de direito (art. 43º n.º 1 LGT).
- a ocorrência de vício de forma “per si”, significando a violação de uma norma reguladora da
actividade da administração tributária, nada revela sobre o carácter indevido da prestação pecuniária
cobrada pela administração tributária, face às normas fiscais substantivas aplicáveis - a anulação
do acto tributário com exclusivo fundamento em vício de forma, permitindo a sua eventual renovação
com idêntico conteúdo, não implica lesão de um direito ou interesse patrimonial do sujeito passivo
que mereça reparação por virtude da atribuição de juros indemnizatórios.
2. A circunstância de o vício de forma inquinar o acto preliminar destacável de avaliação do
imóvel é irrelevante porque:
a) a invalidade do acto antecedente (avaliação) determina a invalidade do acto consequente
(liquidação) (art. 133º n.º 2 alínea i) CPA
b) a invalidade do acto consequente (liquidação) exclusivamente fundada na invalidade do acto
antecedente não configura a existência de erro sobre os pressupostos de facto ou de direito do acto de
liquidação que confira ao contribuinte o direito a juros indemnizatórios (art. 43º n.º 1 LGT; acórdão
STA 5.05.1999 processo n.º 5557-A)».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Por carta datada de 01.04.2002 foi o ora impugnante notificado para proceder ao pagamento da
contribuição especial no valor de € 64.279,96 – cfr. fls. 9 e que aqui se dá por reproduzida.
2. O valor a pagar e identificado em 1), teve por base a matéria colectável de € 214.266, 53, apurada a fls. 10 destes autos e que aqui se dá por reproduzida;
3. Em 18.07.2002 a ora impugnante pagou a contribuição especial no valor de € 64.279,96 e juros
de mora no valor de € 1.285,60 – cfr fls. 13 e que aqui se dá por reproduzida;
4. Em 17.02.2000 foi emitido o alvará de licença de construção n.º 65/000 em nome da ora impugnante – cfr. fls. 14 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.
5. O alvará identificado em 4) foi emitido em seguimento ao requerimento apresentado pela impugnante em 24.01.2000 – cfr. fls. 17 destes autos e que aqui se dá por reproduzido;
6. Em 31 de Agosto de 2000 a ora impugnante procedeu à apresentação da declaração modelo 1
para efeitos de liquidação de contribuição especial – cfr. fls. 15 e 16 e que aqui se dão por reproduzidas.
7. Em 29 de Junho de 2001 foi elaborado o termo de avaliação do terreno a que se refere a contribuição especial em causa e que é a constante destes autos a fls. 18 a 20 destes autos.
8. Nos critérios de avaliação diz-se o seguinte:
«Avaliação à data do pedido de licenciamento (04.01.1999) (...) Tendo em conta o alvará de
licença de construção (...) o critério utilizado foi o das capacidades construtivas que foram atribuídas
à parcela de terreno. (...) Assim, a Comissão, consultou e analisou informação disponível referente a
valores de mercado, praticados no Concelho de Matosinhos, que considerou como indicadores referenciais, tendo concluído, que o preço médio de venda para habitação à data do pedido de licenciamento
se situava nos 160.000$00/m2 de construção para habitação e 80.000$00 para garagens para essa
zona. (...) Atendendo a que os valores de mercado são apenas índices referenciais, com o objectivo
de aproximar o mais possível o valor real de construção e dado que o mesmo poderá ser objecto de
discussão, a Comissão entendeu por maioria e com o espírito de encontrar um valor consensual, e de
acordo com os outros procedimentos, diminuir 20% ao valor da construção. (...) Avaliação reportada
a 01/01/1994, teve-se como referência o Plano Director Municipal de Matosinhos. (...) Assim, dado
que à data de 01/01/1994 já vigorava o PDM, a Comissão admitiu que as capacidades construtivas
da parcela eram as mesmas que efectivamente foram consideradas à data do pedido de licenciamento,
pelo que foi tida como referência a mesma área de construção. (...) Tratando-se da mesma área de
construção numa zona com infra-estruturas e boas acessibilidades, a Comissão, depois de consultar
e analisar informação disponível referente à evolução dos valores de mercado e ao local, entendeu
afectar o valor do terreno obtido à data do pedido de licenciamento (04/01/99) de uma desvalorização
dos valores do mercado para o local.»
3. A sentença recorrida julgou totalmente procedente a impugnação judicial que a sociedade
URBISEDAS – IMOBILIÁRIA DE SEDAS, S.A. deduziu contra acto de liquidação de Contribuição
Especial, por verificação de vício de forma decorrente de insuficiente fundamentação da deliberação
da Comissão exarada no termo de avaliação referido no ponto 8.º do probatório, tendo anulado esse
acto de liquidação e reconhecido à Impugnante o direito a juros indemnizatórios sobre o montante do
imposto já pago.
Porque o presente recurso se restringe ao segmento decisório que reconheceu à Impugnante o
direito a juros indemnizatórios, a única questão que se coloca consiste em saber se no caso de anulação
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de acto tributário com fundamento em vício formal decorrente de insuficiente fundamentação deve ou
não haver lugar a pagamento de juros indemnizatórios por parte da Administração Tributária.
Vejamos.
Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 43º da LGT, «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».
O que significa que o direito a juros indemnizatórios depende da existência de um erro (de facto ou
de direito) de tenha resultado o pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido.
Ou seja, a lei apenas quis relevar, para efeito de pagamento de juros indemnizatórios, o erro que
tenha levado a Administração Tributária a uma ilegal definição da relação jurídica tributária do contribuinte, não relevando, assim, os vícios que, ferindo, embora, de ilegalidade o acto, não impliquem uma
errónea definição daquela relação, não impliquem a existência de uma liquidação de imposto superior
à legalmente devida, como acontece com os vícios formais ou procedimentais.
Na verdade, o reconhecimento judicial de um vício formal nada diz ou revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter indevido da prestação à face das normas substantivas, pois que se limita
a exprimir a desconformidade com a lei do procedimento adoptado para a declarar, não implicando,
pois, a existência de um vício na relação jurídica tributária nem a existência de um juízo sobre o carácter
indevido da prestação pecuniária cobrada pela AT com base no acto anulado.
Sobre esta questão, o Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa (1) pronuncia-se em termos impressivos e que, por isso, não resistimos a citar: «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.
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 deslo-
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cação 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.».
Neste enquadramento, se o acto de liquidação é anulado por força de uma ilegalidade que não
implica uma errada definição da situação tributária, isto é, de uma ilegalidade que não implica forçosamente que o imposto seja legalmente indevido, não pode falar-se em direito a juros indemnizatórios
à luz do artigo 43.º da LGT.
Esta já era, aliás, a leitura que a jurisprudência vinha fazendo do preceituado no art. 24º do Código de Processo Tributário, pese embora o preceito fosse bem mais equívoco, dispondo, tão somente,
que havia direito a juros indemnizatórios «quando, em reclamação graciosa ou processo judicial, se
determine que houve erro imputável aos serviços» - cfr. os Acórdãos do STA proferidos em 17/11/04,
no Rec. n.º 772/04, em 27/06/07, no Rec. n.º 080/07 e em 5/05/99, no Rec. n.º 05557ª.
No caso vertente, a anulação da Contribuição Especial resultou de vício formal de falta de
fundamentação que inquinou o preliminar acto avaliativo e que veio a repercutir-se no acto final de
liquidação do imposto que teve aquele como pressuposto, e não de qualquer ilegalidade que envolva
uma errada definição da situação tributária ou que denote o carácter indevido da prestação tributária à
face das normas substantivas.
E, como refere o Exm.º Magistrado do Ministério Público no seu douto parecer, a circunstância
de o vício de forma inquinar o acto preliminar destacável de avaliação do imóvel é irrelevante porque
a invalidade do acto antecedente (avaliação) determina a invalidade do acto consequente (liquidação)
nos termos previstos no art. 133.º n.º 2 alínea i) do CPA, e a invalidade deste acto consequente exclusivamente fundada na invalidade formal do acto antecedente não configura a existência de erro sobre
os pressupostos de facto ou de direito do acto de liquidação.
Consequentemente, face às considerações que antecedem e dado que a Administração Tributária
pode, perante o julgado e desde que elimine o referido vício formal do acto avaliativo, praticar novo acto
de igual conteúdo e proceder à liquidação do mesmo montante de Contribuição Especial por continuar
a considerar ser esse o imposto legalmente devido em face das normas substantivas, não pode concluir-se, à luz do artigo 43.º da LGT, que se encontram reunidos os requisitos para a Impugnante poder ser
indemnizada por ter ficado desprovida da quantia paga em resultado da liquidação anulada.
Procedem, pelo exposto, todas as conclusões do recurso.
4. Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo 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, ficando as custas na 1.ª instância
a cargo da Impugnante na proporção do seu decaimento.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Brandão de Pinho — Valente
Torrão.
(1) Na anotação 5.ª ao artigo 61.º do “Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado” a
fl. 472.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Incompetência do STA em razão da hierarquia. Factos incluídos nas conclusões das
alegações não levados ao probatório, mas irrelevantes para a decisão de direito.
Direito de audição prévia (artigo 60.º da LGT). Audição do contribuinte antes da
liquidação realizada com base em correcções efectuadas pela Administração Tributária na declaração de rendimentos do contribuinte.
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Sumário:
I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer de recursos interpostos de decisões
dos TT de 1.ª instância que não tenham como fundamento exclusivo matéria de
direito — artigos 12.º, n.º 5, 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) do ETAF e 280.º, n.º 1
do CPPT.
II — Apesar de, nas conclusões das alegações do recurso, serem invocados alguns factos
não levados ao probatório, o STA mantém a sua competência para o conhecimento
da questão de direito, se os factos constantes do probatório tal consentirem e os
factos invocados nas conclusões logo abstractamente irrelevarem para o conhecimento dessa questão.
III — Entendendo a Administração Tributária que o contribuinte, na sua declaração de
rendimentos — IRC — , efectuou o reporte de prejuízos que deveria ter feito em ano
anterior, antes de efectuar a liquidação com a matéria colectável corrigida deveria
ter concedido ao contribuinte o direito de audição consagrado no artigo 60.º da LGT.
Processo n.º 950/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A. R. Novais, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I. A Fazenda Publica veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Braga que concedeu provimento à impugnação deduzida por A.R. Novais, Lda., com os demais sinais
dos autos, contra a liquidação adicional de IRC relativa ao ano de 2006 no valor global 3.982,56 euros,
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
A)- A acima identificada impugnante, veio apresentar impugnação judicial, nos termos dos arts. 99º
e seguintes do CPPT, requerendo que fosse declarada a ilegalidade da liquidação de IRC relativa ao ano
de 2006, invocando, entre outros fundamentos, a preterição de formalidades essenciais.
B)- O Mmº. Juiz a quo, deu como provados os factos enunciados sob os pontos 1 a 8 da douta
sentença recorrida, e que resultaram da análise à prova documental junta aos autos, nomeadamente que:
- no exercício de 2003, a Impugnante apresentou um prejuízo fiscal de € 43.998,25 (1 da matéria
de facto);
- no exercício de 2004, a Contribuinte apresentou um lucro tributável de € 22.385,73, valor que
foi integralmente anulado pela utilização, mediante reporte, dos prejuízos resultantes do exercício
anterior (2 do provado);
- no exercido de 2005, não obstante ter apurado um lucro tributável de € 59.007,82, não procedeu
à utilização do remanescente dos prejuízos reportados, no valor de € 21.612,52 (3 da matéria assente);
- apenas no exercício de 2006 a Contribuinte veio utilizar o valor de € 21.612,52, mediante a sua
inscrição no campo 308 da respectiva Modelo 22 de IRC, sendo tal valor deduzido ao lucro tributável
que havia sido apurado, e que ascendia a € 59.007,82 (4 e 5 dos factos provados);
- em resultado do cruzamento dos dados na posse da DGCI, com os elementos declarados pela
Impugnante no campo 308 da Modelo 22 de IRC, foi a Impugnante notificada que a Administração
Tributária iria, nos termos do artº 83º, n.º 10, do CIRC, proceder à correcção do prejuízo fiscal declarado
(€ 21.612,52) para € 0,00, resultando desta correcção a liquidação ora impugnada (5 e 6).
C)- O Mmo. Juiz a quo, julgou procedente a presente impugnação, por considerar que se verificava a omissão da audiência prévia da impugnante antes da liquidação de IRC relativa ao exercício de
2006, preterição de formalidade que reputa essencial e insusceptível de se degradar em formalidade
não essencial.
D)- Com efeito, o Ilustre Julgador, concluindo pela impossibilidade da omissão em causa, que
reputa essencial, se degradar em formalidade não essencial, fundamenta a sua decisão, referindo que
verifica-se que o carácter imperativo das normas em causa e a interpretação do sentido dessas mesmas
normas, é colocado em causa pela impugnante.
E)- E com na nesta afirmação, conclui o Mmº. Juiz que tal afigura-se quanto baste, para entender
que era necessária a prévia audição da impugnante.
F)- Ora, salvo o devido respeito, não podemos aderir ao entendimento da douta sentença recorrida,
e cujo essencial ficou acima sintetizado, por se considerar que a sentença recorrida faz uma errada
interpretação e aplicação da lei aos factos, violando o disposto nos artigos 60º da LGT e artigo 267º,
n.º 5 da CRP.
G)- Desde logo, porque o n.º 10 do art.º 83º do CIRC autorizava a Administração Tributária a
proceder a correcções resultantes das declarações submetidas pelos contribuintes.
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H)- Na situação vertente, a impugnante no exercício de 2006, mencionou no campo 308 da Modelo
22 um valor de prejuízos a reportar, quando não possuía já prejuízos que pudessem ser objecto de reporte.
I)- E isto em face de o montante dos prejuízos inscritos no campo relativo ao reporte (€ 21.612,52)
ter ficado, por assim dizer, consumido pelo lucro tributável do ano de 2005 (€25.192,52).
J)- Portanto, a liquidação em causa, respeitante ao exercício de 2006, resulta, tão só, da correcção
do referido campo, correspondendo, assim, a uma mera correcção dos valores declarados.
K)- Correcção esta que resultou de uma actuação estritamente vinculada por parte da Administração Fiscal, que se impunha atenta a natureza imperativa dos comandos vertidos nos arts 15º, n.º 1,
e 47º, ambos do CIRC.
L)- Resultando a liquidação em causa da declaração da Contribuinte, devidamente expurgada da
incorrecção inicialmente declarada no campo 308 da respectiva Declaração Anual.
M)- Nesta vertente, da articulação do art.º 83º, n.º 10, do CIRC, com o art.º 60º da LGT, é possível
concluir que, nas situações em que se esteja perante liquidações resultantes das declarações apresentadas
pelos contribuintes, ainda que tenham sido objecto de meras correcções por parte da Administração
Fiscal, não se mostra necessária a audição prévia.
N)- Tal entendimento surge reforçado se tivermos presente que as correcções aos valores declarados
pela Impugnante correspondem a actuações da Administração estritamente vinculadas ao cumprimento
do ordenamento jurídico, nomeadamente do cumprimento de disposições de direito cogente.
O)- Resultando as correcções directamente dos art.ºs 15º e 47º do IRC, disposições verdadeiramente imperativas e que não comportam qualquer margem de discricionariedade.
P)- E mesmo que se entendesse que haveria que dar cumprimento ao art.º 60º da LGT — o que
se não concede — sempre se teria que concluir que, em respeito pelo princípio do aproveitamento do
acto administrativo ou da eficácia limitada dos vícios de forma, o eventual vício de forma degeneraria
em mera irregularidade não invalidante do acto em análise.
Q)- A jurisprudência emanada do STA, tem formado uma sólida orientação no sentido de que os
vícios de forma não impõem, necessariamente, a anulação do acto a que respeitam, e que as formalidades procedimentais essenciais se degradam em não essenciais se, apesar delas, foi dada satisfação
aos interesses que a lei tinha em vista ao prevê-las.
R)- O princípio do aproveitamento dos actos administrativos, aplicável igualmente ao processo
tributário, impõe que a inobservância do dever de audição dos interessados não é fundamento da anulação do acto sempre que, através de um juízo de prognose póstuma, o Tribunal conclua que a decisão
tomada era a única possível.
S)- Ora, analisada a douta sentença recorrida, verifica-se que o raciocínio motivador da anulação
da liquidação não se mostra conforme com o princípio do aproveitamento dos actos administrativos.
T)- Isto porque, prescindiu, in totum, da realização do identificado juízo de prognose póstuma no
que concerne à susceptibilidade de o exercício do direito de audição por parte do contribuinte tornar possível outra decisão por parte da Administração Tributária, que não aquela que foi efectivamente adoptada.
U)- Obstando-se assim a que seja repetida a formalidade preterida, nos casos em que a audiência
prévia não tivesse a mínima probabilidade de influenciar a decisão tomada, o que impõe o aproveitamento do acto — utile per inutile non vicíatur.
V)- Mais uma vez, cumpre pôr em relevo que estamos perante meras correcções dos valores
declarados pela Contribuinte.
W)- Que resultam de uma actuação vinculada por parte da AT.
X)- A Administração Fiscal, corrigiu os valores declarados em virtude de o valor declarado no
campo 308 da Mod. 22 apenas poder ser utilizado no exercício de 2005, razão pela qual não poderia a
Contribuinte ter procedido à sua inscrição no referido campo.
Y)- Estabelece o art.º 15º, n.º 1, alínea a) do CIRC que a matéria tributável obtém-se pela dedução
ao lucro tributável, determinado nos termos dos artigos 17.º e seguintes, dos montantes correspondentes
a prejuízos fiscais, nos termos do artigo 47.º.
Z)- Por sua vez, estabelece o art.º 47º, nº1, do mesmo Código, que os prejuízos fiscais apurados
em determinado exercício, nos termos das disposições anteriores, são deduzidos aos lucros tributáveis,
havendo-os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores.
AA)- À luz dos normativos invocados, a utilização dos prejuízos fiscais não está na disponibilidade dos contribuintes, uma vez que as normas em apreço, enquanto normas que contribuem para a
determinação da matéria tributável, têm natureza imperativa.
BB)- Aliás, basta atentar para o elemento literal dos preceitos normativos para se verificar que o
legislador não admitiu, no que tange à dedução de prejuízos ficais, que o reporte pudesse ser exercido
quando e da forma que os sujeitos passivos entendesse.
CC)- É que da leitura dos referidos preceitos, resulta à saciedade que o legislador não deixou
margem de liberdade no que se refere à utilização dos prejuízos fiscais, impondo a sua dedução imediata ao lucro tributável.
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DD)- E nem poderia ser de outra forma, atento o princípio da indisponibilidade da relação jurídica
tributária previsto no n.º 2 do art.º 30º da LGT.
EE)- Daí que o contribuinte não pudesse escolher o exercício em que iria reportar os prejuízos
fiscais do exercício de 2003.
FF)- Estando legalmente vinculada a proceder ao reporte sempre, e na exacta medida, em que nos
exercícios seguintes ao da emergência do prejuízo existisse lucro tributável,
GG)- Sob pena de se mostrar violado o princípio da tributação pelo lucro real, previsto no artº 104º,
n.º 2 da CRP.
HH)- Na situação vertente, a Impugnante apresentou no exercício de 2005 lucro tributável que
excedia claramente o montante dos prejuízos que tinha a reportar.
II)- Daí que estivesse obrigada a utilizá-los nesse mesmo exercício de 2005.
JJ)- Contudo não o fez, porventura por considerar que lhe seria mais vantajoso utilizar montantes
entregues em anos anteriores através do mecanismo do Pagamento Especial por Conta, para compensar
o crédito de imposto do Estado resultante da declaração de IRC de 2005.
KK)- Como se disse, a dedução ao lucro tributável dos prejuízos fiscais de exercícios anteriores
não está na disponibilidade dos sujeitos passivos, não podendo a sua utilização ser objecto de planeamento por parte dos contribuintes.
LL)- Daí que no exercício (2006) em que a Impugnante procede à inscrição, no campo 308 da
Mod. 22, do valor de € 21.612,52, a utilização do suposto reporte de prejuízos já se encontrava precludida, tendo o referido valor ficado consumido pelo lucro tributável de € 25.192,52 emergente do
exercício de 2005.
MM)- Assim, restou à Administração Fiscal proceder ao expurgo do valor indevidamente declarado.
NN)- Expurgo este — reitera-se — que se impunha à Administração Tributária, pela natureza
imperativa dos incisos legais citados.
OO) - Existindo, inclusivamente, instruções administrativas internas da DGCI, veiculadas no
Ofício-Circulado 9/97, de 12/11 da Direcção de Serviços de IRC, a cujo acatamento, atenta a natureza
regulamentar do mesmo, se encontram vinculados os funcionários da Administração Fiscal.
PP)- Assim sendo, ainda que se considerasse que haveria que ter sido concedido à Impugnante, a
possibilidade de ser ouvida antes da liquidação impugnada, ainda assim a inobservância do direito de
audição não afectará a legalidade do acto tributário.
QQ)- Isto porque o exercício do direito de audição prévia de forma alguma poderia influenciar a
liquidação impugnada, atenta a actuação estritamente vinculada da Administração Tributária.
RR)- Destarte, a liquidação impugnada, ainda que efectuada sem prévia audição da impugnante,
deve ser mantida na ordem jurídica, em obediência ao principio do aproveitamento do acto, não se
justificando a sua anulação, por ser manifesto que, a audição da Impugnante antes do acto de liquidação
era insusceptível de alterar o conteúdo da mesma.
SS)- Ao não decidir assim, a sentença recorrida fez uma errada interpretação e aplicação da lei,
nomeadamente do artigo 60º da LGT e, n.º 5 do artigo 267º da CRP.
TT)- Pelo que, deverá ser revogada, e substituído por douto acórdão que julgue improcedente a
presente Impugnação.
Pelo que, revogando a douta sentença recorrida e julgando a impugnação improcedente, Vossas
Excelências farão, agora como sempre, a costumada JUSTIÇA
II. Contra-alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
1ª) Entende a recorrida que não assiste razão ao ilustre recorrente. Com efeito,
2ª) A AT estava obrigada, no caso em apreço, a proceder à audição prévia da recorrida antes de
proceder à liquidação adicional em crise.
3ª) Tal obrigação deriva do disposto nos art.º 60º da LGT, sendo expressão do princípio fundamental
da organização administrativa da participação dos interessados na formação dos actos administrativos.
(art.º 256º, n.º 5 da CRP).
4ª) Na realidade, a correcção levada a cabo pela AT foi feita com expressa derrogação dos valores declarados pela recorrida no campo respeitante aos prejuízos fiscais a deduzir da sua declaração
Modelo 22,
5ª) E teve como consequência uma liquidação adicional de IRC substancialmente mais gravosa
para a recorrida.
6ª) Tudo isto sem que a recorrida alguma vez tenha sido chamada a pronunciar-se!
7ª) A AT violou, com tal comportamento, o primeiro grau das garantias concedidas pela lei aos
contribuintes, pelo que muito bem decidiu o Tribunal a quo ao considerar como inquinada a decisão
do procedimento, anulando em consequência a liquidação.
8ª) Nenhum sentido fará, igualmente, sustentar que a preterição da formalidade de audiência prévia
da recorrida não afectou a legalidade do acto tributário de liquidação que se lhe seguiu.
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9ª) Isto porque, como é evidente, a audiência prévia permitiria à recorrida tentar induzir a AT a
observar a legalidade no processamento da liquidação, ou, ao menos, daria a conhecer, à recorrida, os
fundamentos pelos quais a sua pretensão não mereceu acolhimento.
10ª) Acresce que, como ensina a jurisprudência, e ao contrário do que defende o recorrente, não
é suficiente que decisão seja proferida no exercício de poderes vinculados, para se ter como não invalidante a violação.
11ª) É necessário, outrossim, que a participação da recorrida na formação da decisão não tivesse a
virtualidade de influir, ainda que de forma ténue, na decisão a proferir pela AT, o que, como nos parece
evidente, não é o caso dos autos.
12ª) Assim, não poderá vingar a tese do ilustre recorrente, sendo de manter a douta sentença do
Tribunal a quo.
III. No seu parecer de fls. 103/104, o Mº Pº suscitou a questão prévia da incompetência em razão da hierarquia para o conhecimento do presente recurso, uma vez que este não tem por exclusivo
fundamento matéria de direito, pois que nas conclusões JJ) e OO) das alegações se enunciam factos
não contemplados no probatório da sentença e dos quais se pretende extrair consequência jurídica.
IV. Em cumprimento de despacho do Relator de fls. 107, foram as partes notificadas para se pronunciarem a respeito da eventualidade de vir a ser declarada a incompetência deste Supremo Tribunal
em razão da hierarquia, tendo em conta que nas conclusões JJ) e OO) vinha alegada matéria de facto
não assente no probatório, as quais nada vieram dizer.
V. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
VI. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) - No exercício de 2003, a impugnante apresentou um prejuízo fiscal de € 43.998.25.
2º)- No exercício de 2004, a Contribuinte apresentou um lucro tributável de € 22.385.73, valor integralmente anulado em face da utilização, através do reporte, dos prejuízos resultantes no exercício anterior.
3º) No exercício de 2005, a impugnante apresentou um lucro tributável de € 25.192,52, não tendo
procedido ao reporte de prejuízos remanescentes do ano de 2003.
4º)- No exercício de 2006, a contribuinte apurou um lucro tributável de € 59.007,82, ao qual veio
deduzir o valor de € 21.612,52, remanescente dos prejuízos fiscais do ano de 2003.
5º) Em resultado do cruzamento dos dados na posse da DGCI, com os elementos declarados pela
impugnante no campo 308 do modelo 22 de IRC, foi esta notificada que a Administração Tributária
iria, nos termos do artº 83º, n.º 10, do CIRC, proceder à correcção do prejuízo fiscal declarado (e
21.612,52) para € 0, 00.
6º) Em resultado da referida correcção, foi emitida a liquidação de IRC n.º 20082310006297,
relativa ao ano de 2006, no valor global de € 3.982,56.
7º) Devidamente notificada da referida liquidação, a oponente apresentou, nos termos dos artºs
68º e ss do CPPT, reclamação graciosa, tendo a mesma dado entrada no respectivo SF em 18-04-2008.
8º) Por decisão datada de 11.06.2008, foi recebida reclamação indeferida.
VII. A questão objecto do recurso é a violação do direito de audição prévia consagrado no artº 60º
da LGT.
Porém, o Ex.mo Magistrado do Mº Pº junto deste Tribunal suscitou a questão prévia da incompetência deste Tribunal em razão da hierarquia para conhecer do recurso, uma vez que este não versa
questão exclusivamente de direito. Ora, esta questão merece imediata e prioritária apreciação face
ao disposto nos artigos 16.º, n.º 2, do CPPT e 13.º do CPTA, pelo que nos iremos debruçar sobre ela.
Refere o Mº Pº no seu parecer de fls. 103, que nas conclusões JJ) e OO) se referem factos não
contemplados no probatório da sentença recorrida e dos quais se pretende extrair consequência jurídica.
Em tais conclusões ficou consignado, respectivamente, o seguinte:
“JJ)- Contudo não o fez, porventura por considerar que lhe seria mais vantajoso utilizar montantes entregues em anos anteriores através do mecanismo do Pagamento Especial por Conta, para
compensar o crédito de imposto do Estado resultante da declaração de IRC de 2005”.
“OO) - Existindo, inclusivamente, instruções administrativas internas da DGCI, veiculadas no
Ofício - Circulado 9/97, de 12/11 da Direcção de Serviços de IRC, a cujo acatamento, atenta a natureza regulamentar do mesmo, se encontram vinculados os funcionários da Administração Fiscal”.
De acordo com o artº. 26.º, alínea b), do ETAF, 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 artº. 38.º, alínea a), do mesmo diploma, por sua vez, 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 artº. 26.º.
O artº. 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve também 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.
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Os factos acima transcritos não constam, efectivamente, do probatório da sentença. Mas será que
estes factos relevam para o conhecimento da questão de direito colocada no recurso - única para a qual
este tribunal tem competência?
Desde já diremos que não, pois que a fundamentação utilizada pela Administração Tributária para
defender a dispensa do direito de audição consta claramente das restantes conclusões das alegações. E
nem esta defende que aqueles factos sejam necessários para a decisão. Na verdade, a fundamentação
da tese da Administração tributária é constituída pelo probatório fixado, interpretado à luz de várias
normas legais, não apontando esta à decisão recorrida qualquer défice instrutório.
Sendo assim, temos que o objecto do recurso é o conhecimento de uma questão de direito - violação ou não do direito de audição prévia consagrado no artº 60º da LGT – e não matéria de facto, pelo
que improcede a suscitada questão prévia da incompetência deste Tribunal em razão da hierarquia.
VIII. Aqui chegados, cumpre então apurar se a Administração Tributária deveria ter concedido à
recorrente o direito de audição prévia, antes de ter efectuado a liquidação e após ter efectuado correcções
na declaração de rendimentos por aquela apresentada.
1. Para dispensar aquela audição, a Administração Tributária invoca, resumidamente, os seguintes
argumentos:
O n.º 10 do art.º 83º do CIRC autorizava a Administração Tributária a proceder a correcções
resultantes das declarações submetidas pelos contribuintes.
A impugnante no exercício de 2006, mencionou no campo 308 do Modelo 22 um valor de prejuízos
a reportar, quando não possuía já prejuízos que pudessem ser objecto de reporte.
E isto em face de o montante dos prejuízos inscritos no campo relativo ao reporte (€ 21.612,52)
ter ficado, por assim dizer, consumido pelo lucro tributável do ano de 2005 (€ 25.192,52).
Portanto, a liquidação em causa, respeitante ao exercício de 2006, resulta, tão só, da correcção do
referido campo, correspondendo, assim, a uma mera correcção dos valores declarados.
Resultando a liquidação em causa da declaração da Contribuinte, devidamente expurgada da
incorrecção inicialmente declarada no campo 308 da respectiva Declaração Anual.
Correcção esta que resultou de uma actuação estritamente vinculada por parte da Administração
Fiscal, que se impunha atenta a natureza imperativa dos comandos vertidos nos arts 15º, n.º 1, e 47º,
ambos do CIRC.
Com efeito, estabelece o art.º 15º, n.º 1, alínea a) do CIRC que a matéria tributável obtém-se
pela dedução ao lucro tributável, determinado nos termos dos artigos 17.º e seguintes, dos montantes
correspondentes a prejuízos fiscais, nos termos do artigo 47.º.
Por sua vez, estabelece o art.º 47º, n.º 1, do mesmo Código, que os prejuízos fiscais apurados em
determinado exercício, nos termos das disposições anteriores, são deduzidos aos lucros tributáveis,
havendo-os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores.
Ora, à luz dos normativos invocados, a utilização dos prejuízos fiscais não está na disponibilidade
dos contribuintes, uma vez que as normas em apreço, enquanto normas que contribuem para a determinação da matéria tributável, têm natureza imperativa.
Assim, apresentando a impugnante no exercício de 2005 lucro tributável que excedia claramente
o montante dos prejuízos que tinha a reportar, deveria utilizá-los nesse mesmo exercício de 2005.
Portanto, estando a Administração Tributária obrigada a dar cumprimento às normas supra,
ainda que a impugnante fosse ouvida antes da liquidação o exercício desse direito não poderia influenciar a liquidação impugnada, atenta a actuação estritamente vinculada da Administração Tributária.
Deste modo, mesmo que se entendesse que haveria que dar cumprimento ao art.º 60º da LGT
sempre se teria que concluir que, em respeito pelo princípio do aproveitamento do acto administrativo
ou da eficácia limitada dos vícios de forma, o eventual vício de forma degeneraria em mera irregularidade não invalidante do acto em análise.
2. Discordando deste entendimento, veio a recorrida argumentar do seguinte modo:
A audiência prévia permitiria à recorrida tentar induzir a AT a observar a legalidade no processamento da liquidação, ou, ao menos, daria a conhecer, à recorrida, os fundamentos pelos quais a sua
pretensão não mereceu acolhimento.
Como ensina a jurisprudência, e ao contrário do que defende o recorrente, não é suficiente que
decisão seja proferida no exercício de poderes vinculados, para se ter como não invalidante a violação.
É necessário que a participação da recorrida na formação da decisão não tivesse a virtualidade de
influir, ainda que de forma ténue, na decisão a proferir pela AT, o que não é o caso dos autos.
3. Vejamos então se no caso concreto a audição prévia do contribuinte poderia ser dispensada.
Conforme se escreveu no Acórdão deste Tribunal e Secção, de 14/05/03 - Recurso n.º 0317/03,
que aqui seguimos de perto, o princípio da participação dos cidadãos na formação das decisões e deliberações que lhes dizem respeito encontra consagração expressa no artº 267º, n.º 5 da CRP.
Por sua vez, o Código do Procedimento Administrativo concretizou este princípio no seu artº 8º,
segundo o qual “os órgãos da Administração Pública devem assegurar a participação dos particulares,
bem como das associações que tenham por objecto a defesa dos seus interesses, na formação das de-
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cisões que lhes disserem respeito, designadamente através da respectiva audiência”, de harmonia com
as regras fixadas nos artºs 100º a 103º.
O artº 60º da LGT mais não é do que a transposição deste princípio para o procedimento tributário.
Com efeito, resulta deste preceito legal que os contribuintes, antes da liquidação, têm o direito de
audição (nº 1, alínea a)), para o que deverá a Administração Tributária comunicar ao sujeito passivo o
projecto da decisão e a sua fundamentação, só sendo dispensada essa audição no caso de a liquidação
se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou
petição lhe for favorável (nº 2).
No caso dos autos, a liquidação foi efectuada com base na declaração do contribuinte, corrigida
com fundamento noutros elementos também do seu conhecimento, em poder da Administração Tributária – declarações de rendimentos de anos anteriores.
Verifica-se, assim, que o contribuinte foi apanhado de surpresa com uma liquidação com a qual
não contava, até porque, provavelmente, achou que a sua actuação no que se refere ao reporte dos
prejuízos se encontrava correcta. Deste modo, parece que se impunha o seu direito de audição, não só
para lhe ser dada a conhecer a posição da Administração Tributária, como a de poder expor perante ela
o seu entendimento sobre a questão.
Ainda que se trate de decisão proferida no exercício de poderes vinculados - e não iremos aqui
entrar nessa questão que ultrapassa o objecto do recurso -, isso não basta para ter como não invalidante
a violação do disposto no artigo 100.º do Código do Procedimento Administrativo, pois pode ainda ser
possível, em certos casos de actividade vinculada, admitir a influência da participação do interessado
no sentido daquela.
A isto acresce que, como vem entendendo a doutrina e a jurisprudência, a exigência de juros compensatórios depende de o retardamento da liquidação ou o reembolso excessivo serem imputáveis ao
contribuinte. Mas não basta que a conexão do facto ao contribuinte seja meramente objectiva, “impondo-se também um juízo subjectivo consistente na atribuição ou imputação da falta de cumprimento à
vontade do agente, de forma a poder formular-se a respeito da sua conduta, um juízo de censura, numa
palavra, a culpa” (neste sentido, Conselheiro Jorge Sousa, in Problemas Fundamentais do Direito Tributário, pág. 146 e segs. e Ac. desta Secção do STA de 18/2/98, in rec. n.º 22.325).
Ora, no caso concreto, a audição da impugnante a este propósito poderia ter, também, decisiva
influência na fixação dos referidos juros.
Por último, não é de acolher aqui o argumento invocado por aquela Administração de a liquidação ter
decorrido da apreciação de factos fornecidos pelo contribuinte, o que justificaria a dispensa da audiência.
Com efeito, “por força do referido reconhecimento constitucional do direito de audiência, a audição não pode ser dispensada quando se decidir em sentido divergente da posição do contribuinte e
em sentido desfavorável em relação a esta posição.
Por isso, aquela fórmula “com base na declaração do contribuinte” deve ser interpretada com o
alcance de apenas dispensar a audição quando a liquidação for efectuada em sintonia com a posição
que decorre da declaração do contribuinte, nos aspectos factual e jurídico.
Consequentemente, nos casos em que a liquidação seja elaborada com base nos elementos factuais constantes da declaração do contribuinte, mas com diferente enquadramento jurídico, não poderá
dispensar-se a audição do contribuinte antes de efectuar a liquidação” (Diogo Campos, Benjamim
Rodrigues e Jorge Sousa, in LGT anotada, pág. 254) – como acontece na hipótese vertente.
Assim sendo, temos de concluir que a audição da recorrente era obrigatória, em face do disposto
no artº 60º, n.º 1, alínea a) da LGT, pelo que não tendo ela sido efectuada, se preteriu formalidade
essencial do procedimento da liquidação.
Tendo a sentença recorrida decidido nos termos acima descritos, merece confirmação, improcedendo, por isso, as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
IX. Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente, com um sexto de procuradoria.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Caducidade do direito à liquidação. Notificação da liquidação depois de decorrido o prazo de caducidade. Fundamento de oposição.
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Sumário:
A notificação da liquidação depois de decorrido o prazo de caducidade constitui fundamento de oposição à execução fiscal, enquadrável na alínea e) do artigo 204.º
do CPPT.
Processo n.º 953/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Eduardo Manuel Francisco Ferreira e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- O Ex.mo Magistrado do Ministério Público, vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Sintra, que julgou improcedente a oposição à execução fiscal instaurada pelo Serviço de
Finanças de Cascais – 1, com vista à cobrança coerciva de liquidação adicional de Imposto Municipal
de Sisa do ano de 2000, no montante global de € 2.801,25 formulando as seguintes conclusões:
1 - O fundamento de oposição à execução tipificado na alínea e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT
significa a falta de notificação dentro do prazo de caducidade e não fora dele, valendo, unicamente,
para os casos em que a liquidação é feita dentro do prazo mas, sem que seja notificada ao contribuinte,
a Administração Fiscal instaure execução para cobrança coerciva do tributo.
2 - Se o oponente é notificado da liquidação não pode deduzir-se oposição à execução fiscal ao
abrigo do supra citado normativo.
3 - Decorrido o prazo de caducidade do direito à liquidação, a falta de notificação daquela dentro
desse prazo integra-se na própria caducidade, concretizando a ilegalidade da liquidação, fundamento
típico de impugnação judicial e não de oposição à execução.
4 - No caso em apreço, porque o oponente foi notificado da liquidação antes de instaurada a execução, há erro na forma de processo, nada obstando à convolação da oposição em impugnação, pois a
petição é tempestiva, idónea e não é manifesta a sua improcedência.
5 - Ao decidir-se em sentido diverso, violou-se o normativo citado na conclusão n.º 1.
6 - Assim, deve revogar-se a sentença recorrida, ordenando-se a convolação da oposição em impugnação, com aproveitamento dos actos praticados, mormente, da contestação.
2- Não foram apresentadas contra-alegações.
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. No dia 24/07/2000, foi lavrado o termo de declaração de sisa n.º 1434, em que o oponente
declarou que pretendia adquirir a fracção autónoma designada pela letra “M” do prédio urbano sito
em Alto da Pampilheira, lote T, freguesia e concelho de Cascais, omisso na matriz, pelo preço de
Esc. 21.000.000 (vinte e um milhões de escudos) (Doc. 1 da Petição Inicial).
B. Na sequência do termo de declaração que antecede, foi liquidada sisa no valor de Esc. 407.400$00
(quatrocentos e sete mil e quatrocentos escudos), que o oponente pagou no referido dia 24/07/2000
(Doc. 1 da P1).
C. Consta do termo de declaração o seguinte:
“A sisa incide sobre o valor declarado. VAI SER AVALIADO.” (Doc. 1 da PI).
D. O Serviço de Finanças de Cascais–1 instaurou o processo de avaliação n.º 241/2000 ao imóvel
referido na alínea A, do qual resultou um valor patrimonial de € 120.310,05 (cento e vinte mil, trezentos
e dez euros e cinco cêntimos) (Doc. 2 da PI).
E. A avaliação referida na alínea D foi notificada ao oponente no dia 15/12/2005 (Doc. 2 da PI).
F. No dia 10/07/2007, o Serviço de Finanças efectuou a liquidação adicional de imposto municipal
de sisa referente à transacção indicada na alínea A, da qual resultou o valor a pagar pelo oponente de
€ 2.925,75 (dois mil, novecentos e vinte cinco euros e setenta e cinco cêntimos), sendo € 2.801,25 (dois
mil, oitocentos e um euros e vinte cinco cêntimos) de sisa e € 124,50 (cento e vinte e quatro euros e
cinquenta cêntimos) de imposto de selo (Doc. 3 da PI).
G. O oponente foi notificado da liquidação adicional referida na alínea F no dia 25/07/2007 (por
acordo).
H. Para cobrança da dívida de imposto municipal de sisa em causa, foi instaurada a execução
fiscal n.º …, que corre termos no Serviço de Finanças de Cascais–1 (Doc. de fls. 67/88).
5- A única questão que o Ex.mo Magistrado do Ministério Público recorrente coloca no recurso
prende-se em saber se a caducidade do direito de liquidação, decorrente da notificação não ter sido
efectuada dentro do prazo de caducidade configura vício que afecta a validade dessa liquidação e daí
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seja fundamento de impugnação judicial, como é seu entendimento, ou, ao invés, fundamento de oposição à execução fiscal.
Perfilhando este último entendimento se pronunciou a sentença recorrida e em consequência,
conhecendo de mérito, julgou improcedente a oposição à execução fiscal que fora deduzida.
A questão acima delineada tem vindo a suscitar controvérsia na jurisprudência deste Supremo
Tribunal, a respeito do que se proferiram decisões divergentes, mas a verdade é que tem-se assistido
a uma progressiva tendência no sentido do 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.º1 do artigo 204.º do CPPT (cfr., neste sentido, acórdãos de 19/12/07, 7/01/09 e 18/11/09,
nos recursos n.ºs 844/07, 638/08 e 976/09).
É este também o entendimento jurisprudencial a que se adere.
Vejamos.
A questão jurídica que importa conhecer encontra proficiente e exaustiva análise no acórdão
de 19-12-07, no processo n.º 844/07, pelo que, à míngua de melhores argumentos, nos limitaremos a
acompanhar o que aí foi dito.
Escreveu-se nesse aresto:
“Antes do CPPT, o regime da caducidade do direito de liquidação estava previsto no art. 33.º do
CPT, em que se estabelece que «o direito à liquidação de impostos e outras prestações tributárias caduca se a liquidação não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco anos contados, nos impostos
periódicos, a partir do termo daquele em que ocorreu o facto tributário ou, nos impostos de obrigação
única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu».
Em termos lógicos, sendo a notificação da liquidação um acto posterior e exterior a esta, destinado
a assegurar a sua eficácia (art. 64.º, n.º 1, do CPT), a sua falta, bem como as suas deficiências ou ilegalidades, deveriam afectar apenas a sua eficácia e não a validade do acto notificado. Aliás, o entendimento
sempre adoptado pelo Supremo Tribunal Administrativo, em geral, era o de que o acto de notificação de
um acto tributário é um acto exterior e posterior a este e os vícios que afectem a notificação, podendo
determinar a ineficácia do acto notificado, são insusceptíveis de produzir invalidade do acto notificado,
por não terem a ver com o próprio acto nem com os seus pressupostos. (Neste sentido, entre muitos
outros, podem ver-se os seguintes acórdãos do STA:
— de 13-4-83 (do Pleno, publicado AD, n.º 262, página 1205);
— de 6-7-88, recursos n.ºs 5608 e 5630, CTF n.º 352, páginas 368 e 562; de 28-9-88, recurso
n.º 5631, CTF n.º 352, página 575;
— de 26-11-88, recurso n.º 4905, C1’F n.º 353, página 230;
— de 3-5-89, recurso n.º 5472, AP-DR 15-5-91, página 522,
— de 12-7-89, recurso n.º 10428, AP-DR de 28-2-92, página 924;
— de 9-10-91, recurso n.º 13540, AP-DR de 20-1-94, página 440;
— de 23-9-92, recurso n.º 13713, AP-DR de 30-6-95, página 2237;
— de 14-10-92, recurso n.º 14070, AP-DR de 9-10-95, página 2521;e
— de 2-12-93, recurso n.º 14471, AP-DR de 20-5-96, página 4152;
— de 3-5-2000, recurso n.º 22608).
Porém, na vigência do CPT, a jurisprudência foi-se formando no sentido de que, nas situações
em que a liquidação havia sido efectuada dentro do prazo de caducidade, mas a notificação ocorrera
depois desse prazo, a legalidade da liquidação era afectada pela falta ou irregularidade da notificação,
que era um requisito de validade da própria liquidação, entendida não em sentido estrito, como o acto
que fixa o tributo, mas em sentido lato, como processo de liquidação, integrado por um conjunto de
actos conexionados com tal fixação e sua imposição ao destinatário.
Neste contexto, a notificação do acto de liquidação era um requisito necessário para não ocorrer a
caducidade do direito de liquidar e, por isso, a sua falta afectava a legalidade do processo de liquidação,
globalmente considerado.
Por isso, se entendia que o vício da liquidação, em sentido lato, constituído pela não notificação
da liquidação dentro do prazo de caducidade, podia apenas ser suscitado em impugnação judicial, que
é o meio processual adequado para apreciar a validade de actos de liquidação, e não em oposição à execução fiscal, que está vocacionada, embora com excepções, para apreciar a existência de fundamentos
de inexigibilidade da obrigação tributária liquidada.
No entanto, este entendimento não obstava a que, se uma execução fiscal fosse instaurada sem
prévia notificação do acto de liquidação da dívida exequenda, o contribuinte pudesse opor-se, invocando
como fundamento a ineficácia daquele acto, pois a sua eficácia dependia da notificação (art. 64.º do
CPT) e sem notificação a dívida era inexigível.
Na verdade, as situações de falta de notificação antes da execução, afectando a exigibilidade da
dívida exequenda e não se enquadrando em qualquer das alíneas anteriores, constituem fundamento
de execução fiscal como, sempre entendeu este Supremo Tribunal Administrativo, face às normas dos
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arts. 176.º, alínea g), do CPCI e 286.º, n.º 1, alínea h) do CPT, a que corresponde actualmente o art. 204.º,
n.º 1, alínea i), do CPPT. (Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos do STA:
— de 16-11-1994, recurso n.º 18059, AP-DR de 20-1-97, página 2585;
— de 5-4-1995, recurso n.º 18445, AP-DR de 14-8-97, página 1015; de 22-5-1996, recurso
n.º 20342, AP-DR de 18-5-98,1768;
— de 26-6-96, recurso n.º 18427, AP-DR de 18-5-98, página 2182;
— de 23-10-1996, recurso n.º 20783, AP-DR de 28-12-98, página 3060;
— de 13-11-1996, recurso n.º 20787, AP-DR de 28-12-98, página 3440;
— de 27-11-1996, recurso n.º 20692, CTF n.º 385, página 364, e no AP-DR de 28-12- 98, página 3617;
— de 5-3-97, recurso n.º 21304, AP-DR de 14-5-99, página 760,
— de 19-3-97, recurso n.º 21120, AP-DR de 14-5-99, página 802;
— de 21-5-1997, recurso n.º 21605, AP-DR de 9-10-2000, 1563;
— de 11-3-1998, recurso n.º 22207, AP-DR de 8-11-2001, página 885;
— de 7-10-1998, recurso n.º 22349, AP-DR de 21-1-2002, página 2727;
— de 10-2-1999, recurso n.º 22290, CTF n.º 394, página 322, e no BMJ n.º 0484, página 199;
— de 3-3-1999, recurso n.º 22902;
— de 9-3-2000, recurso n.º 23699, AP-DR de 21-11-2002, página 845;
— de 24-10-2001, recurso n.º 26430, AP-DR de 13-10-2003, página 2436;
— de 20-2-2002, recurso n.º 26291, AP-DR de 16-2-2004, página 561;
— de 6-10-2005, recurso n.º 500/05).
O art. 45.º da LGT manteve o essencial do mesmo regime de caducidade do direito de liquidação
ao estabelecer que «o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro».
Porém, o CPPT veio introduzir na alínea e) do seu art. 204.º um novo fundamento de oposição à
execução fiscal, não previsto no art. 286.º do CPT, que é a falta da notificação da liquidação do tributo
no prazo de caducidade».
Esta fórmula é ambígua, pois tanto pode ser interpretada
— como reportando-se a situações em que, antes da execução, ocorreu uma notificação, mas ela
foi efectuada fora do prazo de caducidade do direito de liquidação;
como a situações em que não ocorreu qualquer notificação e a execução foi instaurada dentro
desse prazo de caducidade;
— como a todas as situações em que não ocorreu uma notificação da liquidação no prazo de caducidade, por isso, tanto aquelas em que a execução foi instaurada antes do termo do prazo de caducidade,
como aquelas em que a execução foi instaurada depois deste termo.
A introdução do fundamento previsto na alínea e) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, a par da manutenção de todos os fundamentos de oposição previstos anteriormente no art. 286.º, corresponde,
forçosamente, a uma intenção legislativa de aumentar os fundamentos de oposição, pois, como é óbvio,
se se pretendesse que fossem os mesmos admitidos no CPT, reproduzir-se-iam os aí admitidos em vez
de aditar um novo fundamento.
Assim, constatando-se que o CPPT mantém, na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º, o fundamento de
oposição previsto na alínea h) do n.º 1 do art. 286.º do CPT, que abrangia todas as situações em que a
execução fiscal fosse instaurada sem prévia notificação, conclui-se com segurança que a alínea e), ao
aumentar os fundamentos, não se reporta a situações em que a execução fiscal foi instaurada sem prévia
notificação do acto de liquidação da dívida exequenda, que se enquadram na referida alínea i) do n.º 1
do art. 204.º, da mesma forma que antes se enquadravam na alínea h) do n.º 1 do art. 286.º.
Por isso, estando fora do âmbito daquela alínea e) as situações em que não ocorreu notificação,
o sentido da expressão «falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade» é, necessariamente, o de referenciar situações em que ocorreu notificação, mas esta foi efectuada fora do
prazo de caducidade.
Isto é, com o CPPT repôs-se a coerência do sistema global de meios de defesa dos contribuintes em
matéria tributária, ao tomar a notificação intempestiva da liquidação fundamento de inexigibilidade da
obrigação tributária em vez de ilegalidade da liquidação notificada. Na verdade, à face do novo regime,
a notificação intempestiva não constitui ilegalidade do acto notificado, à semelhança do que sucede
em relação à generalidade de todos os outros actos administrativos e tributários; esse vício do acto de
notificação (intempestividade) afecta-o apenas a ele próprio e não ao acto notificado, retirando-lhe a
potencialidade de produzir os efeitos que produziria se não enfermasse dessa ilegalidade, que era o de
atribuir eficácia ao acto notificado.
Assim, é agora claro que tanto a falta de notificação como a falta de uma notificação tempestiva
afectam a eficácia do acto de liquidação e não a sua validade, pelo que é na oposição que devem ser
invocadas tanto a inexistência de qualquer notificação como a intempestividade da notificação que
tenha sido.
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Este regime é, globalmente, mais coerente do que o sustentado pela referida jurisprudência na
vigência do CPT, pois a notificação de qualquer acto é um acto autónomo e posterior ao acto notificado e, por isso, é duvidosa a razoabilidade do entendimento que se na vigência do CPT se adoptava,
no sentido de a falta ou vício da notificação afectar a validade do acto de liquidação, acto este que já
estava praticado e permanecia como estava independentemente da notificação.
De qualquer forma, mesmo que se entenda, na esteira da jurisprudência anterior, que a intempestividade da notificação é vício do acto de liquidação e contende com a sua legalidade, o que resulta
da alínea e) é que essa ilegalidade, como sucede com outras, pode ser apreciada no processo de execução fiscal. () Apesar de, em princípio, a execução fiscal não se destinar a apreciar a legalidade da
dívida exequenda, esta apreciação pode fazer-se em vários casos, enquadráveis nas alíneas a), g) e h).)
Para além disso, a interpretação que mais linearmente decorre do texto da alínea e) do n.º 1 do
art. 204.º do CPPT é, na falta de qualquer elemento textual que suporte uma interpretação restritiva, a
de que a oposição pode sempre ter por fundamento «a falta de notificação da liquidação do tributo no
prazo de caducidade» e não apenas quando a execução foi instaurada antes de este prazo se completar,
como pretende o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público Recorrente.
Por isso, num domínio de processos contenciosos em que é dada abertura ampla à possibilidade de
intervenção autónoma dos particulares sem representação através de advogado () Apenas é obrigatória
a constituição de advogado, na 1ª instância, quando o valor da causa exceda o décuplo da alçada dos
tribunais tributários (art 6.º, n.º 1 deste código).), é de presumir que um legislador que sabe exprimir
o seu pensamento em termos adequados (art. 9º, n.º 3, do CC), ao elaborar uma norma que se reporta
à intervenção primária dos particulares no processo, não deixaria de expressar mais claramente o seu
pensamento se entendesse que a norma deveria ter a interpretação fortemente restritiva que consubstanciaria na sua aplicação apenas a casos em que a execução fosse instaurada ainda dentro do prazo de
caducidade e sem prévia notificação.
Conclui-se assim que, quer se entenda que a apreciação da intempestividade da notificação da
liquidação contende com a eficácia do acto notificado quer se entenda que constitui juízo sobre a sua
legalidade, essa intempestividade é fundamento de oposição à execução fiscal (independentemente de,
se for considerado fundamento de ilegalidade do acto de liquidação, poder também ser invocada em
impugnação judicial).
E, aliás, o que sucede com as outras situações em que pode ser apreciada a legalidade do acto de
liquidação em oposição à execução fiscal, designadamente as enquadráveis nas alíneas a) e g) do n.º 1
do art. 204.º, que tanto podem ser invocadas em impugnação judicial como em oposição à execução
fiscal [nas situações referidas na alínea h) por definição, a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda
apenas pode ser apreciada na oposição à execução fiscal]).“.
Sendo assim, o segmento da sentença que vem impugnado ao concluir que a oposição á execução
fiscal constitui o meio processual adequado para conhecer da caducidade do direito à liquidação não
merece censura.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, em consequência, a
sentença recorrida.
Sem custas, por delas estar isento o Ministério Público (artigo 2.º do CCJ).
Lino.

Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
IVA. Cessação da actividade. Dedução do imposto.
Sumário:
I — Se é certo que à luz da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º do CIVA a condição de
sujeito passivo do prestador de bens e serviços constitui um requisito essencial do
direito à dedução, a verdade é que tal condição não se define um função de um
«estatuto» que se adquira com a declaração de início de actividade nos termos do
artigo 30.º, n.º 1 do CIVA e se perca como decorrência da declaração de cessação
de actividade ao abrigo do sequente artigo 32.º
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II — Antes a condição de sujeito passivo se pode definir em função de cada acto
tributável e daí que o adquirente de serviços sempre tenha direito à dedução do
montante do IVA mencionado na respectiva factura.
Processo n.º 974/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Porfírio Silva Santos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1-A Fazenda Pública, inconformada com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
que julgou parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida por Porfírio Silva Santos e mulher,
com os demais sinais dos autos, contra as liquidações de IRS e respectivos juros compensatórios referente
aos anos de 1995 e 1996, dela vem interpor recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) A sentença sob recurso anula as correcções efectuadas, em sede de IRS, dos anos de 1995 e
1996, com referência ao valor da factura emitida por contribuinte cessado em IVA.
B) Entendendo a Mma Juiz que, tanto para as situações de isenção, como para as de inactividade,
independentemente, de os sujeitos passivos que indevidamente liquidaram IVA, cumprirem, ou não, as
suas obrigações fiscais, o IVA pago pode ser deduzido pelo adquirente dos bens e serviços.
C) Sendo este entendimento quanto a IVA, e a sua transposição para IRS, que constituí o recorte
discordante com a Mma Juiz a quo, constituindo o principal fundamento do presente recurso.
D) Efectivamente, o alicerce das correcções efectuadas e do corte no direito à dedução não foi a
simulação das facturas, mas o facto de estas terem sido emitidas por sujeito passivo isento (art. 53º do
CIVA) ou cessado (artigos 32º e 33º do CIVA).
E) Quando os sujeitos passivos isentos emitem factura com liquidação de IVA, ainda que indevidamente, estão obrigados à sua entrega nos termos do art. 2º/1-c) do CIVA, conferindo estes documentos,
ao adquirente, o direito à dedução, se emitidos sob a forma legal e devidamente discriminados (art. 35º
do CIVA) e, ainda, se o cliente suportar este imposto para realizar operações tributadas (art. 19º, n.º 1-a),
n.º 2-a) e n.º 6 em conjugação com o art. 35º, todos do CIVA).
F) Contudo na facturação emitida pelo sujeito passivo cessado, a situação é diametralmente diversa,
não podendo nunca o IVA mencionado em tais facturas ser aceite como dedutível.
G) Tal como resulta do Código do IVA e que, com todo o respeito, não foi considerado na sentença
sob recurso, viciando-a em definitivo.
H) O emitente de facturação que se encontre cessado perde, após a data da cessação, logicamente,
a natureza de sujeito passivo que detinha até então.
I) No caso, o emitente encontrava-se já cessado desde 1991.01.11 quando emitiu, em 1995.12.30,
a factura em crise.
J) Ou seja, não se mostra observada a condição imposta pela alínea a) do n.º 1 do art. 19º do CIVA
para o exercício do direito à dedução (“o imposto devido ou pago pela aquisição de bens e serviços a
outros sujeitos passivos”).
K) Ainda na lógica desta disposição, afirma o n.º 11 do art. 22º do CIVA que “Os pedidos de reembolso serão indeferidos quando não forem facultados pelo sujeito passivo elementos que permitam
aferir da legitimidade do reembolso, bem como quando o imposto dedutível for referente a sujeito
passivo com número de identificação fiscal inexistente ou inválido ou que tenha suspenso ou cessado
a sua actividade no período a que se refere o reembolso”.
L) Tendo por base este entendimento, a AF, em sede de IRS, desconsiderou o montante de 35 390$00
respeitante ao contribuinte Jacinto Gomes, contribuinte cessado à data da emissão da factura em crise,
considerando tal verba como encargo não devidamente documentado, nos termos da alínea h) do n.º 1
do art. 41º do CIRC, por remissão do art. 31º do CIRS (ver relatório inspectivo final, ponto 4.1 - Correcções Técnicas).
M) Pelo que a douta sentença sob recurso deveria ter decidido no sentido da manutenção total
das liquidações de IRS impugnadas, ou seja, mantendo a correcção respeitante ao valor da factura
(35 390$00, sem IVA), emitida por Jacinto Gomes, contribuinte cessado no cadastro do IVA, à data
daquela emissão.
N) Não decidindo nesse sentido, a sentença sob recurso fez errada aplicação do art. 41º/1-h) do
CIRC, por remissão do art. 31º do CIRS e dos artigos 2º/1-c), 19º, nº1-a), n.º 2-a) e n.º 6, 22º/11 e 35º
do CIVA.
2 – Os recorridos não contra-alegaram.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto: Saber se o IVA mencionado em facturação emitida por pessoa que declarou anteriormente a cessação de actividade, pode ser aceite como dedutível em sede de IRS pelo adquirente dos
bens e serviços.
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FUNDAMENTAÇÃO
Na sentença recorrida entendeu-se que o IVA liquidado pode ser deduzido em sede de IRS pelo
adquirente de bens e serviços, tanto em situações em que aquele tributo foi liquidado por entidade
beneficiária de isenção, como quando tenha sido liquidado por entidade que anteriormente tenha declarado cessação de actividade, independentemente de quem indevidamente liquidou o IVA, cumprir,
ou não, as suas obrigações fiscais.
A recorrente, por sua vez, entende que os regimes de isento e de cessado são perfeitamente distintos
para aqueles efeitos. Julgamos que tem razão, porquanto o regime de isenção, previsto no artigo 53.º do
CIVA, pressupõe o exercício de uma actividade, ainda que isenta daquele tributo, enquanto o regime
previsto nos artigos 32.º e 33.º do mesmo diploma legal implica a inexistência de qualquer actividade
e, consequentemente, a exclusão da condição de sujeito passivo.
Assim sendo, como acontece no caso sub juditio, não se mostra observada a condição imposta
pela alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º do CIVA para o exercício do direito à dedução, ou seja, os bens e
serviços terem sido adquiridos a outros sujeitos passivos.
Em defesa deste entendimento a recorrente convoca a disciplina do n.º 11 do artigo 22.º do CIVA,
que dispõe sobre o indeferimento dos pedidos de reembolso, não os admitindo quando o imposto dedutível
for referente a sujeito passivo que tenha cessado a sua actividade no período a que o pedido respeita.
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Os impugnantes foram alvo de uma acção de inspecção tributária que culminou com a elaboração do relatório de fls. 92 a 99, que se dá por integralmente reproduzido, do qual se destaca o seguinte:
«(...)
1.3 — Motivos e fundamentos específicos da fiscalização:
A presente acção de fiscalização teve origem no facto de se ter efectuado uma análise sucinta à
declaração modelo 2 do ano de 1995, tendo-se concluído que o Resultado Fiscal evidenciado era bastante
baixo. Nesta conformidade procedeu-se à análise aos elementos de escrita do Sujeito Passivo.
(…)
2- CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
2.1 — Constituição da firma e capital social:
Trata-se de um empresário em nome individual que se dedica à actividade de construção civil na
modalidade de sub-empreitada.
(…)
3— ANÁLISE CONTABILÍSTICO-FISCAL
3.1 — Descrição dos factos contabilístico-fiscal com relevância fiscal
O contribuinte dedica-se à actividade de Construção Civil executando obras por empreitada. Em
matéria de meios humanos, não tem qualquer empregado ao seu serviço, recorrendo, para execução
das obras que empreita, à prestação de serviços externos, (sub-contratos),
(…)
No que ao imobilizado concerne, possui ao seu serviço ferramentas e utensílios diversos, um
guindaste de pequena dimensão e uma máquina retro escavadora, equipamento este registado e constante dos mapas de imobilizado.
Embora o Sujeito Passivo tenha o seu domicílio em Zambujais-Abiul, normalmente exerce a sua
actividade nas áreas de Pombal, Ansião, Coimbra e com maior incidência em Lisboa, Mafra, Seixal,
Venda do Pinheiro e Santa Iria.
Analisada a actividade do Sujeito Passivo bem como os seus elementos de escrita, verificou-se
o seguinte:
a) — Foi efectuado um teste-controlo através da facturação aos fornecimentos de matérias primas,
do qual se conclui que nem de todos os fornecimentos foi efectuado o respectivo registo.
A relação de matérias primas adquiridas consta do anexo a fls. (...).
Através dela se conclui que a quase generalidade das matérias primas foi destinada à localidade
do seu domicílio, ou seja Zambujais.
Existem ainda fornecimentos de matérias primas para Coimbra, Pombal e outros locais que não
constam das respectivas facturas.
Elaboramos também relação das facturas processadas pelo Sujeito Passivo anexa a fls. (...)
Através dela verificamos que a maioria das facturas foi processada à firma “JOTOBRA, LDA’
com sede em Lisboa.
Quanto aos fornecimentos de matérias primas para Coimbra não existe qualquer factura.
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b) — Dado o Sujeito Passivo recorrer sistematicamente a Serviços Externos, procedemos a uma
análise mais detalhada da rubrica “Outras Despesas” onde estes serviços foram incluídos, tendo verificado o seguinte:
I — O prestador de serviços ARMINDO PEREIRA VARELA com o NIPC …, residente na Rua
… — 2840 SEIXAL, processou as seguintes facturas:
DOCUMENTO

VALOR LÍQUIDO

Fact. n.º 7, 300795
9, 30.08.95
Fact n.º 10, 02.09.95
12, 06.09.95
6, 04.10.95
11, 04.10.95
13, 25.10.95
TOTAIS

IVA

446.380$
1.012.500$
1.158.000$
1.612.000$
720.000$
166.667$
528.500$

76.224$
172.125$
196.860$
274.040$
122.400$
28.333$
89.845$

5.646.047$

959.827$

Porém, as facturas processadas por este contribuinte e as antes descritas, são fotocópias de outras
facturas não revestindo, por consequência, forma legal, contrariando assim o preceituado nos artigos 35.º
do CIVA e 41.º n.º 1 al h) do CIRC, atenta a remissão constante do artigo 31.º do CIRS.
II— O prestador de serviços JOAQUIM ALBERTO HENRIQUES com o NIPC …, residente na
Rua … — 1600 LISBOA processou as seguintes facturas:
DOCUMENTO

VALOR LÍQUIDO

IVA

534.580$
550.000$
483.325$

260.879$
93.500$
82.164$

2.567.905$

436.543$

Fact. n.º 52, 30.11.95
“
53, 30.12.95
“
54, 30.12.95
TOTAIS

Através da consulta efectuada ao cadastro do IVA verificamos que este contribuinte se encontra
enquadrado no regime de isenção conforme anexo a fls. (...).
III — O prestador de serviços JACINTO GOMES, com o NIPC …, residente em … — 2840
SEIXAL, processou a factura n.º 3 de 30.12.95, no valor líquido de 35.390$00 acrescida do IVA no
valor de 6.016$00.
Pela consulta efectuada ao cadastro do IVA, verificamos que o mesmo cessou a actividade em
11.01.91, conforme anexo a fls. (...).
Pelos factos antes expostos, vamos proceder à liquidação do imposto em falta, por correcção
técnica, relativamente ao contribuinte ARMINDO PEREIRA VARELA no montante de 959.827$00,
em virtude de o mesmo ter processado facturas que não revestem forma legal, como já antes foi dito.
Relativamente ao contribuinte JOAQUIM ALBERTO HENRIQUES FERNANDES, no montante
de 436.543$00, dado o mesmo se encontrar no regime de isenção.
Relativamente ao contribuinte JACINTO GOMES, no montante de 6.016$00, dado o mesmo se
encontrar inactivo à data do processamento da factura.
O montante do IVA objecto de correcção técnica efectuada pelos motivos aduzidos ascende a
1.042.386$ e corresponde aos períodos das respectivas facturas a seguir discriminadas:
ANO DE 1995
1º TRIMESTRE
2.º
3º
4.º
TOTAL

–$
–$
719.249$
683.137$
1.042.386$

4— I.R.S.
4.1 - CORRECÇÃO TÉCNICA
Tendo por base os factos antes expostos, vamos corrigir as Despesas Gerais e Outros Custos no
montante de 5.646.047$00 referente ao contribuinte ARMINDO PEREIRA VARELA (encargos não
devidamente documentados) e no montante de 35.390$00 referente ao contribuinte JACINTO GOMES
(cessado à data da passagem da factura) num total de 5.681.437$00, que tal como no caso anterior
foram considerados encargos não devidamente documentados conforme preceitua a alínea h) do n.º 1
do artigo 41.º do CIRC, por remissão constante do artigo 31.ºdo CIRS.
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B) Foi elaborado o Documento de Correcção DC 2, de fls. 15 a 16 do apenso, que se dá por integralmente reproduzido, relativo ao ano de 1995, com a seguinte fundamentação:
«Na fiscalização efectuada ao Sujeito Passivo para efeitos de IVA/IRS, foram detectadas anomalias
que motivaram Correcções Técnicas quer para efeitos de IVA quer para efeitos de IRS.
Assim, analisados que foram os respectivos documentos, procedemos à correcção técnica de IVA
no montante de 1.047.386$00 constante dos documentos que não revestiam forma legal.
Para efeitos de IRS e pelos mesmos motivos, procedemos por correcção técnica às Despesas
Gerais e Outros Custos no montante de 5.681.437$00.»
C) Através do despacho de fls. 34 do apenso, que se dá por integralmente reproduzido, foi ordenada a alteração dos rendimentos dos ora impugnantes, fixando-se, para o ano de 1995, o rendimento
colectável corrigido de 5.513.305$00.
D) Consequentemente, em 05/11/97, foi emitida a liquidação n.º 5333287520, referente a IRS do
ano de 1995, em que foi apurado imposto a pagar no montante de 1.302.218$00 e juros compensatórios
a favor do Estado no valor de 36.873$00 – fls. 13.
E) Em 29/04/96, os impugnantes apresentaram a declaração de IRS, modelo 2, respeitante ao ano
de 1995, de fls. 19 que se dá por integralmente reproduzida, em que apuraram o resultado negativo de
354.782$00.
F) No dia 04/04/97, os impugnantes apresentaram a declaração de IRS, modelo 2, referente ao
ano de 1996, de fls. 20 que também se dá por integralmente reproduzido, em que apuraram o resultado
positivo de 2.426.686$00
G) Uma vez que o prejuízo declarado para o ano de 1995 influenciou a liquidação de IRS do ano
de 1996, o sistema procedeu a uma reliquidação automática do IRS desse ano, apurando a quantia de
90.970$00, a menos exigida na 1ª liquidação — fls. 132 a 135 e 14.
H) A dívida impugnada nestes autos foram objecto de pagamento, ao abrigo do DL n.º 248-A/2002
— fls. 118 a 120.
5- A sentença sob recurso, no segmento que vem impugnado, anulou as liquidações de IRS relativas aos anos de 1995 e 1996 na parte respeitante às correcções decorrentes da não consideração como
custo do montante da factura emitida pelo prestador de serviços Jacinto Gomes.
A esse respeito ponderou-se na decisão que o IVA pago pelos adquirentes dos serviços, os ora
recorridos, pode ser deduzido independentemente do prestador dos serviços ter, como é o caso, cessado
a actividade em data anterior à da emissão da factura, uma vez que a lei prevê expressamente que os
sujeitos passivos pratiquem uma só operação tributável (artigo 42.º do CIVA), sendo certo que, “in
casu”, a Administração Fiscal nunca colocara em crise que os serviços titulados pela factura foram
efectivamente prestados.
Por sua parte, a recorrente Fazenda Pública, no que é acompanhada pelo Ex.mo Procurador-Geral
Adjunto, vem defender que, uma vez cessada a actividade o emitente da factura, perde logicamente a
natureza de sujeito passivo que detinha até à altura e daí que se mostre inobservada a condição imposta
na alínea a), n.º 1 do artigo 19.º do CIVA para o exercício do direito de dedução.
No mesmo sentido argumenta ainda com o disposto n.º 11 do artigo 22.º do CIVA respeitante aos
pedidos de reembolsos em que se prevê o respectivo indeferimento no caso do imposto dedutível for
referente a sujeito passivo que tenha a sua actividade cessada no período a que se refere o reembolso.
Tendo por base este entendimento, defende ainda a recorrente a desconsideração como custo, em
sede de IRS, do montante da factura em causa, considerando tal verba como encargo não documentado,
nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 41.º do CIRC, por remissão do artigo 31.º do CIRS.
Importa enfrentar a questão do eventual direito à dedução do IVA mencionado na factura emitida
pelo prestador de serviços decorrente da sua consideração como sujeito passivo, uma vez que serviu
de suporte jurídico para a decisão anulatória sob recurso e, como tal, foi objecto de impugnação por
parte da recorrente.
O direito à dedução do IVA suportado a montante constitui uma característica fundamental do
sistema comum desse imposto, essencial para garantia da neutralidade do mesmo e “peça chave” do
seu funcionamento- cfr. acórdão de 8/07/09, no recurso n.º 199/09 e o aí citado estudo de Clotilde
Celorico Palma «IVA-Algumas notas sobre os limites das exclusões do direito à dedução», in Estudos
de Imposto sobre Valor Acrescentado, Coimbra, Almedina, 2006, pp.139/161).
Daí que a desconsideração ou exclusão da dedução do montante do IVA suportado pelo adquirente
de bens e serviços, deva constituir uma resultante iniludível da aplicação da legislação aplicável.
Ora, assim não acontece no caso em apreço em que o prestador de serviços, apesar ter cessado a
sua actividade em data anterior à respectiva facturação, processou esta acrescida de IVA, imposto este
suportado pelo adquirente e reportando-se a serviços que, como se afirma na sentença recorrida, tão
pouco foram colocados em crise pela Administração Fiscal (que o mesmo é dizer que não foi arguida
a sua falsidade).
Como argumento fundamental em apoio da exclusão do direito à dedução do imposto processado
e pago, afirma a recorrente Fazenda Pública que “o emitente de facturação que se encontre cessado
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perde, após a data da cessação, logicamente, a natureza de sujeito passivo que detinha até então”
(conclusão H).
Tal afirmação não encontra, todavia, suporte na lei.
De facto, se é certo que à luz da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º do CIVA a condição de sujeito
passivo do prestador de bens e serviços constitua um requisito essencial ao direito à dedução, a verdade
é que tal condição não se define em razão de um “estatuto” que se adquira com a declaração de início
de actividade nos termos do artigo 30.º, n.º 1 do CIVA e se perca como decorrência da declaração de
cessação de actividade ao abrigo do sequente artigo 32.º.
Antes a condição de sujeito passivo se pode definir em função de cada operação tributável.
É que resulta do disposto no artigo 2.º, alínea a) do CIVA (redacção dada pelo artigo 2.º do DL
n.º 290/92, de 28/12) ao prever que são sujeitos passivos do imposto- “As pessoas singulares ou colectivas que, de um modo independente e com carácter de habitualidade, exerçam actividades de produção,
comércio ou prestação de serviços, incluindo as actividades extractivas, agrícolas e as das profissões
livres, e, bem assim, as que do mesmo modo independente, pratiquem uma só operação tributável,
desde que essa operação seja conexa com o exercício das referidas actividades, onde quer que este
ocorra, ou quando, independentemente dessa conexão, tal operação preencha os pressupostos da
incidência real de IRS e de IRC.
Sendo ainda que de acordo com a alínea c) do mesmo normativo se estabelece que são ainda
sujeitos passivos do imposto “As pessoas singulares ou colectivas que, em factura ou documento
equivalente, mencionem indevidamente IVA”, prevendo-se ainda nestes casos a obrigatoriedade da
entrega do imposto cobrado nos cofres do Estado (artigo 26.º, n.º 2 do CIVA).
Por outra parte, o artigo 42.º do CIVA regula expressamente o prazo dentro do qual os sujeitos
passivos deverão fazer a declaração na repartição de finanças da ocorrência de uma só operação tributável.
E definindo-se o prestador de serviços Jaime Gomes como sujeito passivo de IVA, o direito à
dedução do respectivo imposto por parte dos adquirentes, e que foi por estes pago, decorre claramente
do disposto na já citada alínea a), n.º 1 do artigo 19.º do CIVA, em desapoio do que bem pouco valerá
o argumento que se pretende retirar do disposto no n.º 11 do artigo 22º, por restrito à específica matéria
dos reembolsos.
Em face do exposto, deve concluir-se que, não obstante a declaração de cessação de actividade,
o contribuinte prestador de serviços e bens se define como sujeito passivo na exacta medida em que
processa uma factura com IVA do serviço prestado e daí que, tanto mais que não foi posta em causa
a prestação do serviço, nada permita afirmar que no caso o encargo não se encontre devidamente
documentado com a resultante da consideração como custo dedutível em sede de IRS do respectivo
montante, consoante foi entendido na sentença recorrida.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, em consequência, a
sentença recorrida.
Sem custas, dado delas estar isenta a Fazenda Pública.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Dulce Neto — Jorge Lino.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Despacho de reversão. Impugnação judicial. Erro na forma
de processo. Convolação.
Sumário:
I — A nulidade de acórdão por omissão de pronúncia ocorre quando o tribunal deixar de apreciar questão que devia conhecer, mas não quando o mesmo dela não
conheceu por o seu conhecimento se mostrar prejudicado pela solução dada a
outra (artigos 668.º, n.º 1, alínea d) e 660.º, n.º 2 do CPC).
II — O meio processual adequado para reagir contra a ilegalidade de um despacho que decide a reversão da execução fiscal é a oposição à execução fiscal.
III — A convolação não deve ser ordenada sempre que seja intempestivo o meio processual para que se pretenda convolar.
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Processo n.º 989/09-30.
Recorrente: Arminda da Conceição Rufino Leite Gomes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Arminda da Conceição Rufino Leite Gomes, com os sinais dos autos, não se conformando com
a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que, julgando meio processual inadequado a impugnação
judicial deduzida contra o despacho que contra si mandou reverter a execução fiscal instaurada originariamente contra a sociedade Barreto & Araújo, Têxteis, Lda., por dívida de IVA dos anos de 2000 a
2003, e não sendo viável a sua convolação para o meio próprio, absolveu a FP da instância, dela vem
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. Apresentou a Recorrente impugnação judicial contra a reversão movida contra ela no âmbito da
execução fiscal n.º 3425200401021621, instaurada contra a empresa Barreto e Araújo, Têxteis, Lda.,
NIPC 502750847, em suma, e no que para agora releva, com base em diversos fundamentos.
2. Veio a ser proferida sentença que, debruçando-se apenas sobre uma das razões aduzidas na
impugnação, julga o meio processual apresentado como desadequado e, não sendo viável a sua convolação para o meio próprio, absolve a Fazenda Pública da instância.
Inconformada, interpôs a Recorrente o presente recurso.
3. Foram várias as questões que a Recorrente pretendeu levar ao conhecimento do Tribunal a quo,
tendo o pedido relativo à legitimidade da Recorrente – único sobre o qual a douta sentença recorrida
se pronuncia – sido feito meramente a título subsidiário.
4. Contudo, ao contrário do decidido na primeira instância, não pode considerar-se despicienda a
apreciação de questões que se enquadram no âmbito dos fundamentos previstos para a impugnação judicial.
5. A impugnação judicial tem por objectivo a anulação total ou parcial de actos tributários, designadamente a liquidação, e a Recorrente alega na sua impugnação judicial factos que, uma vez dados
como provados, levariam a tal resultado.
6. Ora, no caso em análise, a douta sentença proferida não toma posição sobre as outras questões
que a Recorrente pretendia ver apreciadas, nem, tão pouco, indica as razões por que não deve conhecer
das mesmas, apesar de tais razões constarem expressamente não só da petição apresentada, mas também
do pedido formulado na mesma, pelo que não pode deixar de se considerar que estamos perante uma
nulidade por omissão de pronúncia.
7. Decidindo da maneira exposta, a douta sentença recorrida violou as disposições previstas nos
art.ºs 144.º do CPPT, 660.º, n.º 2 e 668.º, n.º 1, d) do CPC, o que constitui nulidade que deve ser suprida
nos termos do n.º 4 do referido art.º 668.º.
8. A douta sentença recorrida, apelando a um critério meramente formalista e recusando-se a
apreciar todas as questões submetidas a juízo, violou, desde logo, o direito à tutela judicial efectiva,
consagrado na Constituição (cfr. n.º 4 do art.º 268.º da CRP), bem como na lei ordinária, que pretende
assegurar ao cidadão o efectivo exercício dos princípios enunciados (cfr. LGT, 95.º e CPPT, 96.º).
9. A Recorrente apresentou a impugnação judicial em análise que, submetendo várias questões
para apreciação, vê apenas examinada uma delas e do ponto de vista formal, impossibilitando, assim,
a apreciação crítica do mérito das restantes.
10. Absteve-se, pois, a douta sentença recorrida de procurar a verdade material na relação jurídica em análise, preferindo não conhecer de questões que afectam, note-se, uma devedora subsidiária,
cuja responsabilidade existe apenas e tão só porque a Administração Fiscal, erradamente, a considera
gerente da devedora principal.
11. A fundamentação de qualquer acto tributário deve ser feita de forma expressa e contemporânea do mesmo – esta é uma exigência constitucional que não deve ser tomada de ânimo leve (CRP,
art.º 268.º).
12. Não tendo acontecido tal no caso em apreço, a Recorrente viu coarctada a possibilidade de o
demonstrar tão só e apenas porque, pura e simplesmente, a impugnação deduzida não foi apreciada no
seu todo, cerceando-se, desta forma, direitos e garantias elementares.
13. Tal negação do efectivo acesso ao tribunal é passível ainda de maior censura quando, para
além da ilegalidade que fere o acto de liquidação, é sabido e consabido que a Recorrente foi, por decisão
penal transitada em julgado, absolvida da prática dos actos que a fazem, nos presentes autos, incorrer
em responsabilidade subsidiária, já que ficou nesse processo demonstrado que a mesma nunca havia
sido gerente, de facto ou de direito, da devedora principal.
14. Tão notória denegação do acesso ao direito importa a violação do preceituado nos art.ºs 268.º
da CRP, 95.º da LGT e 96.º do CPPT, pelo que deve a douta sentença recorrida ser revogada.
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15. A Recorrente tem vindo até agora a defender que a douta sentença recorrida incorre na nulidade
de omissão de pronúncia, bem como na violação dos preceitos constitucionais e da lei ordinária acima
referidos, pelo que há que demonstrar qual a razão condutora do seu raciocínio.
Vejamos.
16. Discutindo-se na impugnação judicial o acto de liquidação propriamente dito, não pode deixar
de se atender para tal aos meios usados pela Administração Fiscal para alcançar o resultado obtido.
17. E é por estarmos perante a discussão da validade do acto de liquidação, que se reveste de uma
importância acrescida para o sujeito passivo, que a lei prevê como fundamento de impugnação judicial
“qualquer ilegalidade” (cfr. art.º 99.º do CPT).
18. A Recorrida por não obter da devedora principal os dados necessários à liquidação dos tributos devidos e por encontrar divergências entre consumos de matérias-primas e salários e volume de
produção e prestação de serviços, procede a uma inspecção fiscal à contabilidade desta, relativamente
aos anos de 1998 e 1999, e, no que toca ao IVA, através da aplicação de métodos indirectos, presume
determinados volumes de vendas e preços.
19. A Administração Tributária na posse de determinados elementos conhecidos presume, depreende, deduz e passa a assumir como verdadeiros elementos até aí desconhecidos, operando a tributação
devida tendo-os como base.
20. Ora, no caso sub judice, da inspecção aos anos de 1998 e 1999 e da respectiva aplicação de
métodos indirectos, a Recorrida pretende cobrar uma dívida fiscal de IVA relativa aos anos de 2000,
2001, 2002 e 2003 (!).
21. A devedora subsidiária, Recorrente, a quem se pretende imputar a dívida fiscal cuja fundamentação assenta numa presunção de volume de vendas e preços de anos distintos daqueles que se
pretendem cobrar, tem que acarretar com valores presumidos que servem de base para a cobrança
coerciva de uma dívida fiscal de anos posteriores.
22. A Recorrente está sujeita a uma “dupla presunção” e é com base nesta que ela – devedora
meramente subsidiária – é responsável pela dívida exequenda de avultado valor.
23. Ora, só tal facto já tem que prejudicar indubitavelmente a liquidação apurada, não podendo
deixar de constituir uma ilegalidade, uma ofensa dos princípios e normas aplicáveis, pretender apurar
um imposto nos moldes supra descritos.
24. As garantias dos contribuintes, no caso da Recorrente, que ainda para mais é responsável
subsidiária, são severamente afectadas com um procedimento desta ordem.
25. Não pode deixar de se considerar que a liquidação que subjaz à cobrança coerciva de que a
Recorrente é alvo está mortalmente ferida de uma ilegalidade que atinge todos os princípios a que está
obrigada, sendo a impugnação judicial o meio próprio para aferir de tal ilegalidade.
26. Recusando-se a conhecer tal matéria que está suficientemente alegada e resulta, inclusivamente, da documentação junta aos autos e, consequentemente, decidindo de outro modo, violou a douta
sentença recorrida, também, o disposto no art.º 99.º do CPPT, pelo que deve ser revogada.
Por outro lado,
27. A Administração Fiscal não faz incluir na citação efectuada à Recorrente declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão em causa, violando, deste modo, formalidades essenciais
que prejudicam a liquidação, já, por si, indevidamente, concretizada.
28. A citação é feita à Recorrente sem menção expressa das diligências levadas a cabo pela Administração Tributária para apurar da inexistência de património da obrigada principal, ficando-se a
Recorrida pela lacónica afirmação de tal inexistência, remetendo para diligências que não comunica à
Recorrente e comunica a reversão operada, como ficou devidamente demonstrado, que pretende cobrar
um tributo encontrado através de método indirecto baseado numa “dupla presunção”.
29. A necessidade de válida notificação do acto de liquidação decorre da indispensabilidade de
comunicar, ao seu destinatário, a fundamentação em que aquele se estriba e permitir-lhe, sendo caso
disso, uma reacção precisa e efectiva, sob pena de a liquidação não se poder considerar perfeita, uma
vez que lhe faltaria um acto essencial – a comunicação da mesma ao sujeito que terá que arcar com o
tributo apurado.
30. Não estando a liquidação devidamente notificada ao devedor subsidiário, enferma de um vício
que afecta a sua validade.
31. A inexistência da declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão operada,
verificada nos presentes autos, implica, necessariamente, a preterição de uma formalidade legal.
32. Toda a actuação supra descrita configura a violação do preceituado nos art.ºs 144.º do CPPT,
660.º, n.º 2 e 668.º, n.º 1, d), do CPC, o que constituiu nulidade que deve ser suprida nos termos do n.º 4
do art.º 668.º, nos art.ºs 268.º da CRP, 95.º da LGT e 96.º do CPPT, no n.º 4 do art.º 23.º, bem como na
alínea d) do art.º 99.º do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Mmo Juiz “a quo” sustenta a decisão recorrida.
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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 provado na decisão recorrida apenas que:
1- Por decisão datada de 13-12-2006, notificada à impugnante a 27-12-2006, foi determinada a
reversão contra a impugnante da execução fiscal n.º 3425200401021621 e apensos, instaurada contra a
firma Barreto e Araújo, Têxteis, Lda., NIPC 502750847, para cobrança da quantia global de 80719,92
€, respeitante a IVA dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003.
III – 1. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Mmo. Juiz do TAF de Braga
que julgou não ser idóneo o meio processual utilizado (impugnação judicial) pela ora recorrente para
reagir contra o despacho que ordenou a reversão contra si da execução instaurada contra a sociedade
Barreto & Araújo Têxteis, Lda., e, não sendo viável a sua convolação para o meio próprio (oposição à
execução fiscal), absolveu a Fazenda Pública da instância.
Invoca, desde logo, a recorrente ter havido omissão de pronúncia porquanto na sentença recorrida
o Mmo. Juiz a quo não tomou posição sobre todas as questões que a recorrente pretendia ver apreciadas,
limitando-se a apreciar apenas uma delas e impossibilitando, assim, a apreciação crítica do mérito das
restantes, o que constitui também denegação de justiça, por violação do direito à tutela judicial efectiva,
consagrado no n.º 4 do artigo 268.º da CRP.
Vejamos. A recorrente imputa à sentença recorrida a nulidade enquadrável na alínea d) do n.º 1 do
art. 668.º do CPC por não ter conhecido de todas as questões que ela pretendia ver apreciadas.
Tal nulidade verifica-se quando o Tribunal, de facto, 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 art. 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, o que sucedeu foi ter-se entendido na sentença recorrida existir nulidade de
todo o processo, por erro na utilização do processo de impugnação judicial, pelo que ficou prejudicado o
conhecimento de quaisquer questões relativas ao seu objecto, como bem sustenta o Mmo. Juiz a quo.
Por isso, por esta razão, não se pode entender que houve omissão de dever de pronúncia, à face
do preceituado no art. 660.º, n.º 2, do CPC.
Assim, a sentença recorrida não enferma desta nulidade.
Por outro lado, tal entendimento também não constitui uma violação da norma constitucional que
garante o acesso à justiça, como vem alegado.
A recorrente sempre poderia ter defendido os seus interesses através do meio processual adequado, sendo que só não foi ordenada a convolação para a forma processual adequada por se mostrar
ultrapassado o respectivo prazo, pelo que não é por o processo seguir uma ou outra forma que deixam
de ser apreciados os fundamentos invocados pelo interessado.
Daí que também se não mostre, pois, violado o acesso à justiça ou qualquer princípio constitucional, designadamente o disposto no artigo 268.º da CRP.
2. Na sentença recorrida entendeu-se que existe nulidade de todo o processo por erro na utilização
do processo de impugnação judicial, pelo que o provimento do presente recurso jurisdicional depende
de ser errado esse entendimento.
A questão que se coloca, então, é a de se saber se os fundamentos invocados na petição inicial, que
não os fundamentos agora alegados em sede de recurso, se podem enquadrar ou não nos pressupostos
do processo de impugnação judicial.
Ora, o que se extrai daquela peça processual é que a recorrente veio invocar como fundamentos
da sua pretensão a sua ilegitimidade por não ter sido sócia nem gerente da executada originária e por
não ter exercido, ainda que somente de facto, aquelas funções.
Trata-se de fundamentos, como salienta o Exmo. PGA no seu parecer, 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.
No artigo 99.º do CPPT indicam-se os fundamentos possíveis de impugnação judicial, pelo que,
a estar-se perante uma situação aí enquadrável, não existirá erro na forma de processo.
Porém, o não enquadramento dos factos afirmados na petição em qualquer destas alíneas resulta,
desde logo, do tipo de acto que é impugnado.
Como resulta do preceituado no artigo 97.º n.º 1, do CPPT, o processo de impugnação é adequado
a impugnar os actos indicados nas alíneas a) a g) do mesmo número, em que se inclui expressamente
a palavra «impugnação», entre as quais não se inclui o acto que decide a reversão da execução fiscal.
Como também resulta do mesmo art. 97.º n.º 1, do CPPT, o ataque contencioso a actos praticados
no processo de execução fiscal faz-se através de meios especiais, designadamente o recurso no próprio
processo de execução e a oposição à execução fiscal, referidos nas suas alíneas n) e o).
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Sendo a reversão da execução fiscal decidida no processo de execução fiscal (arts. 23.º, n.º 1,
da LGT e 153.º a 161.º do CPPT), os meios que se podem considerar adequados serão os referidos
naquelas alíneas n) e o), próprios para reacção dos interessados contra actos praticados em processo
de execução.
No caso da ilegalidade da reversão, que provoca ilegitimidade do revertido, que é o que a recorrente invoca na petição inicial que apresentou, o meio processual adequado para reacção do revertido
é a oposição à execução fiscal, como resulta do próprio teor literal da b) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT
(v., entre muitos outros, os Acs. STA de 13/7/2005, 28/10/2009 e 4/11/2009, proferidos nos recursos
504/05, 578/09 e 416/06, respectivamente).
Sendo assim, todas as questões que a recorrente veio suscitar na impugnação judicial deduzida,
que se traduzem na incompletude e contradição dos elementos trazidos ao seu conhecimento, falta de
fundamentação do despacho, ilegitimidade por não ter sido gerente de facto ou de direito da sociedade
devedora principal, violação de princípios jurídicos ou constitucionais, encontram o meio processual
adequado para serem conhecidas na oposição à execução fiscal e não em sede de impugnação judicial
(artigo 204.º n.º 1, alíneas b) e i) do CPPT).
Daí que, ocorrendo erro na forma de processo e sendo inútil a convolação em processo de oposição
à execução fiscal, o que sempre determinaria a sua proibição nos termos do artigo 137.º do CPC, dada a
intempestividade para o exercitar desse meio processual (assinale-se que a notificação do despacho de
reversão é de 27/12/06 e a apresentação da petição inicial de 2/04/07 (v. fls. 2), sendo que o prazo para
deduzir oposição é de 30 dias nos termos do n.º 1 do artigo 203.º do CPPT), bem se tenha andado na
sentença recorrida ao julgar procedente a excepção de erro na forma de processo e, em consequência,
absolvido da instância a Fazenda Pública.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, e confirmar, em consequência, a sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Taxa de justiça inicial. Falta ou insuficiência de pagamento. Consequência no caso
de a secretaria não ter recusado o recebimento da petição.
Sumário:
No caso de insuficiência de pagamento da taxa de justiça inicial em processo de oposição à 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 n.º 1026/09-30.
Recorrente: Marco Paulo Pereira da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Marco Paulo Pereira da Silva, contribuinte fiscal n.º …, residente em Rua …, veio recorrer do
despacho do Mmº Juiz do TAF de Coimbra, que rejeitou liminarmente a petição inicial por insuficiência de taxa de justiça e cujo teor consta de fls. 51 dos autos, apresentando, para o efeito, alegações
nas quais conclui:
A) - Nem o Serviço de Finanças onde foi apresentada a petição inicial de oposição a execução
fiscal, nem a Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que recebeu a oposição e a
levou à distribuição anotaram a insuficiência de taxa de justiça devida in casu;
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B) - Ao rejeitar, liminarmente, a petição inicial de oposição a execução fiscal com fundamento na
insuficiência de pagamento de taxa de justiça inicial, o Tribunal recorrido violou o disposto no artº 209º
do CPPT que estabelece, de uma forma taxativa, os fundamentos para a sua rejeição liminar;
C) - De acordo com o disposto no artº 26º, do Dec-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, a nova
redacção dada ao artº 150º-A do CPC, só entrou em vigor no dia 5 de Janeiro de 2009;
D) - Sendo a decisão objecto do presente recurso datada de 3 de Dezembro de 2008, o Meritíssimo
Juiz a quo não poderia ter aplicado um preceito normativo que ainda não havia entrado em vigor na
ordem jurídica portuguesa;
E) - Ao rejeitar a petição de oposição à execução fiscal com fundamento numa norma que ainda
não havia entrado em vigor no nosso ordenamento jurídico, o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Coimbra fez uma incorrecta aplicação da lei e do direito.
Nestes termos e nos mais de direito, com o mui douto suprimento de V.Exa.s, deve a sentença
recorrida ser revogada, determinando-se ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra o recebimento da petição de oposição, com o pagamento da taxa de justiça em falta, assim fazendo V.Exa.s a
competente JUSTIÇA
2. O Ex.mo Magistrado do MºPº junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 98 no qual defende
a manutenção da decisão recorrida.
3. Colhidos os vistos legais cabe decidir.
4. É do seguinte teor o despacho recorrido:
“Em face da cota informativa que antecede, estando o disposto no nº. 2, do artigo 150º. - A do
CPC, na redacção legal conferida pelo Decreto-Lei nº. 34/2008, de 26-02, em vigor desde o pretérito
dia 7 de Abril de 2008, por via do artigo 28º., nº.1, alínea. b), da Portaria nº. 114/2008, de 06.02.
Sendo o processo civil subsidiariamente aplicável, nos termos do artigo 2º., alínea e) do CPPT,
considerando a especificidade de, no processo tributário, o juiz ter de proceder ao recebimento liminar
da oposição apresentada e, por este meio, verificar se o articulado contém todos os elementos necessários para a sua admissão, conforme o disposto nos artigos 150º.-A, 467º., 474º., alínea f) todos do
CPC e 28º do CCJudiciais.
Compulsados os autos, não tendo o oponente procedido ao pagamento da taxa de justiça no montante devido como lhe competia, nem a petição foi recusada pela secretaria deste Tribunal, atendendo
ao legalmente consignado nos supracitados normativos, decido rejeitar a petição inicial, a qual deverá
ser desentranhada e devolvida ao apresentante.
Notifique”.
5. A questão a decidir nestes autos é a de saber o pagamento da taxa de justiça inicial inferior
ao montante previsto na lei, e uma vez que a secretaria não recusou o recebimento da petição inicial,
determina o desentranhamento da mesma com a consequente devolução ao apresentante.
Conforme resulta do despacho acima transcrito, o Mmº Juiz recorrido mandou desentranhar e
entregar ao apresentante a petição inicial, louvando-se em dois argumentos:
a) O n.º 2 do artº 150º-A do CPC, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e que estaria em vigor desde 7 de Abril de 2008, por força do disposto no artº 28º da Portaria
n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro.
b) No processo tributário o juiz tem de proceder ao recebimento liminar da oposição o que implica
a necessidade de verificar se o articulado contém todos os elementos necessários para a sua admissão,
conforme o disposto nos artºs 150º-A, 467º, 474º, alínea f), todos do CPC.
O recorrente, por sua vez, veio alegar que a nova redacção do artº 150º-A do CPC, introduzida
pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, apenas entrou em vigor em 05.01.2009, de acordo
com o artº 26º deste diploma.
Por outro lado, o artº 209º do CPPT não prevê como fundamento de rejeição da petição de oposição
a falta ou insuficiência do pagamento da taxa de justiça inicial.
Vejamos então qual das duas teses em confronto colhe o apoio legal.
5.1. O n.º 2 do artº 150º-A do CPC, no qual a decisão recorrida se baseou, tem a seguinte redacção:
“2 - A junção de documento comprovativo do pagamento de taxa de justiça de valor inferior
ao devido nos termos do Regulamento das Custas Processuais, equivale à falta de junção, devendo o
mesmo ser devolvido ao apresentante”
Acontece, porém, que esta norma, introduzida no CPC pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de
Fevereiro, apenas entrou em vigor em 20 de Abril 2009. Com efeito, embora o artº 26º, n.º 1 deste diploma tivesse previsto a sua entrada em vigor para 1 de Setembro de 2008, o Decreto-Lei n.º 181/2008,
de 28 de Agosto adiou essa entrada em vigor para 5 de Janeiro de 2009, tendo ainda a mesma sido
alterada para 20 de Abril de 2009, por força do artº 156º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro.
Acresce ainda que o n.º 1 do artº 27º do mesmo Decreto-Lei n.º 34/2008, veio estabelecer que “as
alterações às leis de processo e o Regulamento das Custas Processuais, aplicam-se apenas aos processos
iniciados a partir da entrada em vigor do presente decreto-lei, respectivos incidentes, recursos e apensos”,
não se estabelecendo qualquer excepção quanto à entrada em vigor da nova redacção do artº 150º-A do CPC.
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A Portaria n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro, em nosso entender, nenhuma relevância assume para
o caso dos autos, uma vez que nada tem a ver com a entrada em vigor da nova redacção do artº 150º-A
do CPC, mas apenas com a comprovação do prévio pagamento da taxa de justiça ou da concessão
do benefício do apoio judiciário, de acordo com o n.º 3 do artigo 150.º -A e o n.º 4 do artigo 467.º do
Código de Processo Civil (artº 1º., alínea b) da citada Portaria).
Repare-se, aliás, que se refere “nº 3 do artº 150º-A” que é o vigente antes da alteração formulada
DL n.º 34/2008 e corresponde ao n.º 4 na nova redacção. E nem poderia ser de outro modo, uma vez
que a Portaria foi publicada em 6 de Fevereiro, antes, portanto, da publicação do DL n.º 34/2008, com
a alteração do artº 150º-A citado.
Assim sendo, há que aplicar ao caso dos autos a redacção do artº 150º-A do CPC antes da alteração
a que nos temos vindo a referir, e que é do seguinte teor:
“1 - Quando a prática de um acto processual exija, nos termos do Código das Custas Judiciais,
o pagamento de taxa de justiça inicial ou subsequente, deve ser junto o documento comprovativo do
seu prévio pagamento ou da concessão do benefício do apoio judiciário, salvo se neste último caso
aquele documento já se encontrar junto aos autos.
2 - Sem prejuízo das disposições relativas à petição inicial, a falta de junção do documento referido no número anterior não implica a recusa da peça processual, devendo a parte proceder à sua
junção nos 10 dias subsequentes à prática do acto processual, sob pena de aplicação das cominações
previstas nos artigos 486.º-A, 512.º-B e 690.º-B”.
Pela redacção do n.º 2 se verifica que estão previstas duas situações:
a) Tratando-se da petição inicial e não se comprovando o pagamento da taxa de justiça inicial,
aplicam-se as regras processuais relativas a esta, nomeadamente o disposto nos artºs 474º e 476º do CPC.
b) Tratando-se de prática de outros actos processuais, não será recusada a peça processual devendo a parte proceder à sua junção nos 10 dias subsequentes à prática do acto processual, sob pena
de aplicação das cominações previstas nos artigos 486.º-A, 512.º-B e 690.º-B”.
Não se prevê, em caso algum, sanção para a insuficiência da taxa de justiça. E não se pode interpretar a norma de modo a abranger essa insuficiência pois, se assim fosse, não haveria necessidade de
o legislador ter aditado o n.º 2 do artº 150º-A acima transcrito.
Posto isto, e uma vez que é certo, que à data do despacho de indeferimento liminar, estava apenas
feito o comprovativo de taxa de justiça insuficiente, resta daí retirar as necessárias consequências legais
em face das normas processuais e sobre custas.
5.3. Dado que, conforme se referiu, o Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, que aprovou o
Regulamento das Custas Processuais, só entrou em vigor em 20 de Abril de 2009, é aplicável ao caso
dos autos o Código das Custas Judiciais.
O artigo 23º do Código das Custas Judiciais, no seu n.º 1, estipulava 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 diploma estabelecia ainda 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;
b) Da oposição do réu ou requerido…”.
Finalmente, o seu artigo 28º preceituava que “a omissão do pagamento das taxas de justiça inicial
e subsequente dá lugar à aplicação das cominações previstas na lei de processo”.
O artigo 474º, alínea f) do CPC, estabelece que “A secretaria recusa o recebimento da petição
inicial indicando por escrito o fundamento da rejeição quando… não tenha sido junto o documento
comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial…”.
Contra a recusa desse recebimento pode o interessado reagir ao abrigo do artº 475º do mesmo
diploma, reclamando para o juiz, podendo ainda recorrer do despacho que confirme o não recebimento
até à Relação, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 234.º-A.
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”.
Temos então que, perante a recusa da petição pela Secretaria, o autor pode:
a) apresentar outra petição, ou
b) juntar o documento a que se refere a primeira parte do disposto na alínea f) do artigo 474.º,
dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de recebimento ou de distribuição da petição ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado, considerando-se a acção proposta na data em que a
primeira petição foi apresentada em juízo.
Ora, nos casos em que não existiu recusa de recebimento pela Secretaria - como é o caso dos autos
-, o autor ficaria impedido de utilizar qualquer desses benefícios.
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Por isso mesmo, a jurisprudência vem entendendo que, não recusando a secretaria a petição, não
deve o juiz decidir logo pelo desentranhamento desta, devendo dar-se a oportunidade ao autor de, no
prazo de 10 dias, efectuar o pagamento em falta. Isto, porque, não recusando a secretaria o recebimento,
como a lei impõe, inviabiliza-se a possibilidade de o autor lançar mão do benefício estabelecido no
artº. 476º. Ora, o autor não pode ser prejudicado por uma tal omissão da secretaria (artº. 161º, n.º 6
do CPC). (Neste sentido, vide Acs. da Rel. de Coimbra, de 31-05-2005 (Rel. Garcia Calejo) e da
Rel. do Porto, de 23-05-2006 (Rel. Mário Cruz) e de 09-10-2006 (Rel. Abílio Costa) e www.dgsi.pt).
A não se entender assim, estaria criado um sistema em que, em idênticas circunstâncias, uns,
conforme a actuação/omissão da secretaria, teriam a oportunidade de praticar o acto, outros veriam
precludida essa faculdade e, como no caso dos autos, de forma irremediável.
Deste modo, passada a fase de recusa liminar da petição inicial pela Secretaria, fica precludida a
possibilidade de, fora dessa fase, haver recusa da mesma petição, desde logo, por ser processualmente
deseconómico e, decisivamente, por não haver lei que autorize, ou obrigue, o juiz a mandar efectivar
ulteriormente essa recusa não operada em tempo.
Se esta doutrina é válida para o caso de falta de prova do pagamento total da taxa de justiça inicial, por maioria de razão há-de valer para o caso de valor comprovadamente pago, mas insuficiente.
Pelo que ficou dito, concluiremos como no Acórdão deste Tribunal e Secção, de 04.1.2009, proferido no Recurso n.º 564/2009:
“Sendo assim, não devia o Mmº Juiz “a quo” rejeitar liminarmente a petição inicial, não só por
que a falta de pagamento de parte da taxa de justiça inicial não figura entre os fundamentos da referida
rejeição (cfr. artº 209º do CPPT), mas também porque e como vimos, nessa situação, tal decisão não
devia ter sido proferida sem que, previamente tivesse sido dada ao oponente 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 o
despacho recorrido, já que assim o não entendeu.” (Neste mesmo sentido se decidiu nos Acórdãos
deste Tribunal e Secção, de 30/09/09 – Recurso n.º 833/09, de 18/11/2009 – Recurso n.º 918/09 e de
09/04/08 – Recurso n.º 90/08).
6 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder provimento ao recurso e
revogar o despacho recorrido, baixando os autos para notificação do ora recorrente, se a tal nada mais
obstar, 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.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. artigo 150.º do CPTA.
Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artigo 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 na correcta
aplicação do disposto no artigo 668.º, n.º 4 do CPC, por esta questão se encontrar
hoje, praticamente, esgotada em termos de uma jurisprudência pacífica, reiterada
e uniforme.
Processo n.º 1028/09-30.
Recorrente: Subdirectora Geral dos Impostos.
Recorrido: EDIPEC — Construções Civis e Projectos, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Subdirectora-Geral dos Impostos, 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
Almada que, por sua vez, julgou procedente a acção administrativa especial que Edipec - Construções
Civis e Projectos, Lda -,
melhor identificada nos autos, havia deduzido contra o despacho datado de 29/3/04, que lhe
indeferiu o pedido de suspensão da tributação da Contribuição Autárquica, dele vem, nos termos do
disposto no artº 150º do Código de Processo nos Tribunas Administrativos, interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
a) O acórdão do tribunal ad quo contem decisões, distintas, dado que a decisão de procedência
da acção administrativa especial, baseou-se em fundamentos distintos, questões formais e de mérito e
com repercussões distintas na ordem jurídica.
b) Decisões distintas que permitem que o recurso jurisdicional se restrinja a uma delas – n.º 2
e 3 do artigo 684º do CPC, tal como se encontra exposto no voto de Vencido do Sr. Juiz Conselheiro
Rogério Martins.
c) Andou mal o acórdão para o qual se pede revista, quando decidiu negar provimento ao recurso
jurisdicional e de não conhecer do fundamento contido nas conclusões do recurso, artigo 660º, n.º 2
ex vi do art. 713º, n.º 2 do CPC, por falta de invocação dos dois fundamentos da sentença recorrida.
d) O douto acórdão fez uma aplicação restrita e não integrada do n.º 4 do artigo 680º do CPC,
com os números 2 e 3 do mesmo normativo.
e) A discussão em torno da aplicabilidade do artigo 684º, n.º 4 do CPC, em articulação com os
números 2 e 3, ao recurso da sentença do TAF de Almada, que contém dois fundamentos distintos e
independentes, equiparado a duas decisões recorríveis, constitui matéria que comporta uma questão
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, que extravasa a mera situação casuística
do litigio da ora entidade demandante, merecedora da intervenção deste Venerando Tribunal, tal como
exige o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Não foram apresentadas contra alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da inadmissibilidade do recurso de
revista no contencioso tributário, não se pronunciando “sobre o mérito do recurso porque a relação
jurídico-material controvertida não revela qualquer ameaça a direitos fundamentais dos cidadãos, lesão
de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos 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 Tribunal Central Administrativo considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Em 18/09/1998, foi celebrado entre a A. e “Duarte Lima e Rodrigues -Sociedade de Mediação
Imobiliária, Lda.” um contrato promessa de compra e venda relativamente ao rés-do-chão do prédio
urbano sito na Rua Dr. António Eivas, n.º 14, Feijó, que se encontra em fase final de construção (cfr.
doc. junto a fls. 41 a 44 do processo instrutor junto aos autos);
2. Em 24/02/1999, foi apresentado pela A. uma declaração modelo 129, para inscrever na matriz
predial urbana o prédio urbano sito na Rua Dr. António Eivas, n.º 10, Laranjeiro, Almada (cfr. doc.
junto a fls. 20 a 21, frente e verso do processo instrutor junto aos autos);
3. Por requerimento de 24/02/1999, a A. solicitou aos Chefe do 2º Serviço de Finanças de Almada
a isenção de Contribuição Autárquica relativamente ao prédio urbano identificado no ponto anterior
(cfr. doc. junto a fls. 22 do processo instrutor junto aos autos);
4. Em 27/07/2000, foi elaborada uma informação da qual consta que:
“(...) Face ao que nos foi dado observar pela consulta dos elementos da contabilidade, do referido
sujeito passivo, verificamos que o prédio urbano acima identificado, consta nas existências do sujeito
passivo em causa, à data da comunicação efectuada, bem como a 31/12/1999, como produto acabado,
não tendo sido efectuada até à presente data qualquer escritura de propriedade horizontal; 3. - Verificamos ainda no local que, o rés do chão, correspondente à loja se encontra ocupada para comércio e no
3º andar funciona os escritórios da firma EDIPEC - Construções Civis e Projectos, Lda., proprietária
do imóvel em causa; Assim, e nos termos da circular n.º 10/96 de 19 de Junho, somos de opinião que
não estão reunidas as condições previstas no art. 10º n.º 1, alínea f) do Código da Contribuição Autárquica, uma vez que a contabilidade da empresa não reflecte rigorosamente o evento determinante do
enquadramento na norma referida, clara e inequívoca, de se tratar de mercadorias destinadas a venda.
(…)” (cfr. doc. junto a fls. 24 do processo instrutor junto aos autos);
5. Por despacho de 21/08/2000, foi indeferida a pretensão da ora A. (cfr. doc. junto a fls. 25 do
processo instrutor junto aos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
6. Por ofício de 11/11/2000, foi a A. notificada do indeferimento do pedido efectuado e melhor
identificado no ponto 3 deste probatório (cfr. doc. junto a fls. 23 do processo instrutor junto aos autos);
7. Em 10/11/2000, a ora A. dirigiu ao Ministro das Finanças um articulado denominado “Recurso
Hierárquico” colocando em causa o despacho do Chefe do Serviço de Finanças identificado no ponto 5
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do probatório (cfr. doc. junto a fls. 38 a 40 do processo instrutor, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido);
8. Em 28/11/2000, foi elaborada uma informação pela Divisão de Tributação do Património da Direcção de Finanças de Setúbal da qual consta que deveria ser dado provimento ao recurso hierárquico, por
um lado porque foi preterida a formalidade essencial da audiência prévia e por outro porque tudo indica
que a A. tinha o imóvel contabilizado como produtos acabados e como tal deveria de beneficiar da suspensão (cfr. doc. junto a fls. 30 a 32 do processo instrutor, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido);
9. A informação identificada no ponto anterior mereceu despacho concordante do Director de Finanças de Setúbal, embora remetendo à consideração superior, em 04/12/2000 (cfr, doc. junto a fls. 36
do processo instrutor junto aos autos);
10. Em 17/05/2002, a A. dirigiu um requerimento ao Chefe do Serviço de Finanças de Almada
2, do qual consta que, a partir de 30/11/2000, a fracção autónoma designada pela letra “D” do prédio
urbano sito na Rua Dr. António Eivas, n.º 14, figura no activo imobilizado da empresa, não se destinando
por enquanto a venda (cfr. doc. junto a fls. 29 do processo instrutor junto aos autos);
11. Em 26/02/2004, foi elaborada uma informação pela Direcção de Serviços da Contribuição
Autárquica da qual consta que será de indeferir o recurso hierárquico interposto pela A. (cfr. docs.
juntos a fls. 65 do processo instrutor junto aos autos);
12. Por despacho de 29/03/2004, do Subdirector Geral, proferido por subdelegação, foi indeferido
o Recurso hierárquico apresentado pela A. (cfr. doc. junto a fls. 65 do processo instrutor junto aos autos);
13. A A. foi notificada do despacho de indeferimento por ofício do Serviço de Finanças de Almada
2 de 14/05/2004 (cfr. doc. junto a fls. 70 do processo instrutor junto aos autos);
14. A presente acção deu entrada no Tribunal em 12/07/2004 (cfr. carimbo aposto na fls. de rosto
dos presentes autos).
3 – Antes do mais, importa decidir a questão suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto, no
seu parecer, sobre a admissibilidade do presente recurso.
Desde logo, importa referir que a questão recorrida tem origem em processo de acção administrativa especial.
Sendo assim, está em causa um meio processual de contencioso administrativo, pelo que o regime
do CPTA não é aqui aplicável subsidiariamente, mas de forma directa e imediata.
Nestes termos e no descrito circunstancionalismo, tem-se por admissível o presente recurso,
indeferindo-se, assim, a questão prévia agora suscitada.
4 – 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).
Vejamos, então, se, no caso em apreço, se verificam os requisitos apontados.
Tal como resulta do Acórdão recorrido, o TCA Sul negou provimento ao recurso interposto da decisão do Tribunal Tributário de Almada por entender que, tendo sido a acção administrativa especial julgada
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procedente por este tribunal com uma dupla fundamentação - “por ter concluído que a Autora não foi
notificada para exercer o seu direito de audição e a preterição desta formalidade essencial, constitui uma
violação do disposto no art. 60º da Lei Geral Tributária, porquanto em sede de direito de audição poderia ter
apresentado elementos que conduzissem a uma decisão de conteúdo diferente e, por isso foi anulada…” e
“no que respeita ao pedido de deferimento da suspensão de tributação em sede de Contribuição Autárquica,
que a Autora reunia as condições para lhe ser deferido o pedido” -, neste sentido considera este TCA que,
“para impugnar eficazmente, em recurso jurisdicional, essa sentença, a recorrente tinha de atacá-la quanto
aqueles dois fundamentos, já que cada um deles justifica, por si só, a decisão da procedência da acção”.
Mais acrescenta que “não atacando o decidido quanto à falta de audição prevista no art. 60º da
LGT, deixando incólume a pronúncia do tribunal a quo, impediu que este Tribunal ad quem pudesse
alterar a sentença quanto ao aí decidido sobre a procedência da oposição.
Ou seja, havendo na sentença recorrida pronúncia sobre duas questões jurídicas distintas, cada
uma delas apta a justificar e fundamentar, por si só, a procedência da oposição, e não tendo a recorrente
atacado ambas no recurso, os efeitos da decisão, na parte não atacada, não podem ser prejudicados pela
decisão do recurso jurisdicional, de harmonia com o disposto no art. 684º n.º 4 do CPC…
Assim, apenas um dos fundamentos por que a acção foi julgada procedente foi contraditada nas mesmas alegações, pelo que sempre se manteria a decisão suportada no outro fundamento não contraditado,
como expressamente dispõe a norma do n.º 4 do art. 684º do CPC, ao dispor: os efeitos do julgado, na
parte não recorrida, não podem ser prejudicados pela decisão do recurso nem pela anulação do processo”.
Já a recorrente explica, assim, a sua pretensão nas respectivas conclusões das alegações de recurso:
a) O acórdão do tribunal ad quo contem decisões, distintas, dado que a decisão de procedência
da acção administrativa especial, baseou-se em fundamentos distintos, questões formais e de mérito e
com repercussões distintas na ordem jurídica.
b) Decisões distintas que permitem que o recurso jurisdicional se restrinja a uma delas – n.º 2
e 3 do artigo 684º do CPC, tal como se encontra exposto no voto de Vencido do Sr. Juiz Conselheiro
Rogério Martins.
c) Andou mal o acórdão para o qual se pede revista, quando decidiu negar provimento ao recurso
jurisdicional e de não conhecer do fundamento contido nas conclusões do recurso, artigo 660º, n.º 2
ex vi do art. 713º, n.º 2 do CPC, por falta de invocação dos dois fundamentos da sentença recorrida.
d) O douto acórdão fez uma aplicação restrita e não integrada do n.º 4 do artigo 680º do CPC,
com os números 2 e 3 do mesmo normativo.
e) A discussão em torno da aplicabilidade do artigo 684º, n.º 4 do CPC, em articulação com os
números 2 e 3, ao recurso da sentença do TAF de Almada, que contém dois fundamentos distintos e
independentes, equiparado a duas decisões recorríveis, constitui matéria que comporta uma questão
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, que extravasa a mera situação casuística
do litigio da ora entidade demandante, merecedora da intervenção deste Venerando Tribunal, tal como
exige o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Como se vê, a questão a dirimir consiste em saber se, tendo a acção administrativa especial sido
julgada procedente com base em dois fundamentos distintos e no recurso para o tribunal ad quem
apenas for atacado um desses fundamentos, o recurso pode proceder, atento o disposto no artº 684º,
n.º 4 do CPC.
Diga-se desde já que a decisão do TCA se estriba na jurisprudência pacífica, uniforme e reiterada
desta Secção do STA que é no sentido de que o recurso jurisdicional improcede se não ataca todos
os fundamentos da decisão impugnada, pois, quanto aos não impugnados, ocorre trânsito em julgado, que, por si só, envolve, determinando, a insusceptibilidade de alteração do sentido do decidido.
Neste sentido pode ver-se, entre outros, os Acórdãos de 8/10/03, in rec. n.º 1.098/03; de 12/11/03,
in rec. n.º 1.394/03 e de 13/10/04, in rec. n.º 589/04.
Assim sendo, não se vê, pois, como uma decisão sobre esta questão, em termos de revista excepcional, “seja claramente necessária” para uma melhor aplicação do direito, nos expressos termos do
artº 150º, n.º 1.
Por outro lado, a resolução da questão levantada pela ora Recorrente não requer um esforço interpretativo particularmente acentuado, antes apresentando um grau de dificuldade que não ultrapassa o
que é normal nas controvérsias judiciárias, existindo, inclusivamente e como vimos, uma jurisprudência
abundante sobre o sentido e o alcance do referido artº 668º, n.º 4 do CPC, assim se não deparando com
questões de especial relevo jurídico ou até social.
Aliás, a recorrente nem sequer explicita onde esteja esse relevo.
É, assim, de concluir pela não verificação dos pressupostos de admissão do recurso de revista.
5 – Nestes termos, acorda-se em não admitir o recurso, face à não verificação dos requisitos expressos no n.º 1 do artº 150º do CPTA.
Sem custas, por não serem devidas.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino.
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Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional.
Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artigo 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 em tal dispositivo legal pretensão alicerçada em mero erro de julgamento,
que não satisfaça aos requisitos ali enunciados.
Processo n.º: 1034/09-30.
Recorrente: JCDECAUX PORTUGAL — Mobiliário Urbano e Publicidade, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
J C Decaux Portugal – Mobiliário Urbano e Publicidade, Lda., vem, nos termos do art. 150 do
CPTA, interpor recurso de revista do acórdão do TCAS que negou provimento ao que interpusera da
sentença que, por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira contra a liquidação
de IRC do exercício de 2001.
Formulou as seguintes conclusões:
a) O presente Recurso é interposto devido à improcedência constante de douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) por existir relevância jurídica com a inerente importância
fundamental;
b) A questão a decidir consiste em saber se a apresentação tardia do documento comprovativo da
residência do beneficiário (empresa francesa) para efeitos da concessão da isenção a que se refere o
artigo 14º, n.º 4 do Código do IRC, nos termos da Directiva n.º 90/435/CEE, é aplicável;
c) De facto, o douto Acórdão recorrido conclui que a apresentação tardia do documento comprovativo da residência do beneficiário passado pelas autoridades fiscais francesas, impede o reconhecimento da isenção;
d) Conclui ainda o douto Acórdão do TCAS que a Lei n.º 67-A/2007 de 31 de Dezembro não foi invocada no tribunal “a quo”, sendo uma questão nova, pelo que não podia ser conhecida por aquele Tribunal;
e) Ora, a sociedade francesa, JCDECAUX MOBILIER URBAIN, SA, sem sede ou estabelecimento
estável em Portugal detém 99% do capital social da Recorrente, há mais de uma dezena de anos, tem
cabal enquadramento no anexo da Directiva n.º 90/435/CEE;
f) Sendo a aludida sociedade francesa representada pela Recorrente, atento o disposto no artigo 118º
do CIRC, recebeu desta a título de lucros no ano de 2001 a quantia de €5 273 606,31, verba sujeita a retenção
na fonte a título definitivo no montante de €791 040,95, tempestivamente entregue nos Cofres do Estado;
g) Quando da retenção na fonte, a empresa beneficiária dos rendimentos não tinha feito entrega
do comprovativo da residência passado pelas autoridades fiscais francesas - daí a retenção ter sido
feita às taxas normais -, sendo, contudo, posteriormente entregue, designadamente, estando em posse
da Recorrente (entidade pagadora dos rendimentos) quando foi deduzida Reclamação Graciosa em 27
de Junho de 2003;
h) Nas alegações formuladas no Recurso para o TCAS a Recorrente invoca a mudança dos pressupostos para reconhecimento da isenção ao abrigo do artigo 14º do CIRC, em virtude da publicação da Lei
n.º 67-A/2007 de 31 de Dezembro, facto desconsiderado no douto Acórdão recorrido com o fundamento
que a nova lei não seria aplicável visto não ter sido a questão levantada no tribunal “a quo”;
i) Na verdade, a Recorrente nunca teve oportunidade de invocar a citada Lei n.º 67-A/2007, a
não ser no âmbito do Recurso para o TCAS, porquanto apenas em 18 de Julho de 2008 é notificada da
Sentença do Tribunal de 1ª Instância a negar provimento à Impugnação Judicial, pese embora à data
da referida Sentença a mencionada lei já vigorava no nosso ordenamento jurídico (31/12/2007), sem
que lhe fosse feita qualquer referência;
j) Porém, o que se não pode aceitar é o argumento de que a nova lei não tem aplicabilidade porque não foi anteriormente invocada tanto mais que a mesma contempla explícitos efeitos retroactivos;
k) Atente-se, pois, no artigo 48º da muito citada Lei n.º 67-A/2007 e facilmente se concluirá que
o documento comprovativo da residência deve ser considerado ainda que obtido em momento posterior
e, bem assim, que a nova redacção (dada por aquela lei) aos n.º 4 do artigo 90º e n.º 6 do artigo 90º-A,
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ambos do Código do IRC, é aplicável às situações anteriores à entrada em vigor da mesma, mesmo que
o imposto esteja pago, mas que se encontre pendente, designadamente, impugnação;
l) A não aplicabilidade de uma Lei da República a uma situação à qual é directamente aplicável,
apenas com o fundamento de que a sua aplicação não foi invocada perante o Tribunal Tributário de
1ª instância, ainda por cima não o podendo ter sido, resulta a devida relevância jurídica com a inerente
importância fundamental, sendo o presente Recurso absolutamente necessário para uma correcta aplicação do Direito;
m) Com efeito, o dever do Juiz é o da interpretação das normas jurídicas correspondentemente
aplicáveis aos factos, quer as normas jurídicas lhe tenham ou não sido previamente indicadas pelas
partes, já que a indagação, interpretação e aplicação das regras de direito são decorrências do princípio
constitucional da legalidade do conteúdo da decisão;
n) Reafirma-se que a não aplicação de uma Lei da República, mesmo em sede de recurso jurisdicional, a uma situação concreta por ela abrangida e compreendida, com o fundamento que não foi invocada
no Tribunal de 1ª instância, ainda por cima porque não o poderia ter sido, trata-se de uma inconstitucionalidade, já que viola o disposto no artigo 203º da Constituição da República Portuguesa (CRP);
o) Por último, acresce referir que os tribunais de recurso são inteiramente livres quanto à determinação, interpretação e aplicação das normas jurídicas ao caso ajuizado, devendo mesmo tomar em
consideração as modificações da lei sobrevindas após o julgamento ocorrido na instância inferior, caso
elas abranjam, como a da questão vertente, a relação jurídica litigiosa.
Nestes termos e nos demais de Direito, requer a v. Exas. que as presentes alegações sejam admitidas, julgando o presente Recurso e concedendo-lhe provimento através do reconhecimento da isenção
de IRC, mandando em consequência a Administração Fiscal reembolsar a Recorrente da verba retida e
entregue nos Cofres do Estado no montante de €791 040,95 (setecentos e noventa e um mil e quarenta
euros e noventa e cinco cêntimos), acrescida dos competentes juros indemnizatórios.
E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pela inadmissibilidade do recurso e, sem conceder,
pela inverificaçao dos pressupostos do art. 150, n.º 1 do CPTA.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer em idêntico sentido.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
A questão dos autos foi já apreciada por esta formação, por acórdão de 01-07-2009 proferido no
rec. 0400/09 subscrito como adjunto pelo ora relator, pelo que se transpõe, ipsis verbis, para o presente
caso, a respectiva doutrina.
“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.
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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, “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.“
Termos em que se acorda, por não verificação dos requisitos expressos no n.º 1 do art. 150 do
CPTA, não admitir o recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Falta de indicação dos elementos que contribuíram para a
fixação da coima única aplicada em concurso de infracções.
Sumário:
I — A imposição legal de indicação dos elementos que contribuíram para a fixação
da coima sob pena de nulidade da decisão, contida na 2.ª parte da alínea c) do
artigo 79.º do RGIT, visa dotar o arguido das informações indispensáveis à preparação da sua defesa, habilitando-o a adversar a existência e valoração dos
elementos concretamente considerados com vista à contestação e diminuição do
montante da coima que lhe foi aplicada.
II — Deste modo, se a coima é fixada no limite mínimo abstractamente aplicável ou num
valor muito próximo dele, de tal modo que não assuma relevo jurídico autónomo,
a falta de indicação dos elementos considerados na fixação não é sancionada com
nulidade, constituindo mera irregularidade nos termos dos artigos 118.º n.º 1 e
123.º do Código de Processo Penal, porquanto essa omissão não é susceptível de
causar prejuízo ao arguido, pois que ele não pode ver diminuído o montante da
coima aplicada.
III — Quando a decisão que aplica uma coima única pela prática de duas infracções é
omissa no que toca ao montante fixado para cada uma das infracções em concurso
e no que toca às circunstâncias que, nos termos preconizados pela alínea c) do
n.º 1 do artigo 79º do RGIT, terão influído na sua determinação, bem como no
que toca aos elementos que contribuíram para a fixação da coima única aplicada,
inviabilizando qualquer juízo sobre a adequação dos montantes concretamente
fixados e impedindo o conhecimento do limite mínimo abstractamente aplicável
à coima única, não pode afirmar-se a existência de uma mera irregularidade.
Processo n.º 1037/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridas: Phasertek — Distribuição de Equipamentos Informáticos, S. A., e outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente recurso jurisdicional da decisão que o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Sintra proferiu no âmbito de recurso judicial de decisão administrativa de
aplicação de coima à sociedade PHASERTEK - Distribuição de Equipamentos Informáticos, S.A.,
declarando a «nulidade da decisão de aplicação de coima recorrida nos presentes autos e, em consequência, ao abrigo do preceituado no n.º 3 do artigo 63º do RGIT, se anulam os subsequentes termos
do processo de contra-ordenação dependentes dessa decisão.».
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. Em princípio, a falta de indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima
configura nulidade insuprível no processo de contra-ordenação.
2. Tal não sucede, porém, quando a sanção é fixada no limite mínimo legal ou muito próximo
deste, porque o arguido não logrará, então, por via do recurso, uma diminuição da coima.
3. No caso sub iudice, a coima aplicada situa-se pouco acima do limite mínimo, pelo que o incumprimento do comando contido na 2ª parte da alínea c) do art.º 79º não gera nulidade.
4. Deve revogar-se a sentença, ordenando-se a baixa do processo ao tribunal a quo para conhecimento da invocada nulidade derivada da deficiente notificação à arguida da decisão que aplicou a coima.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Em matéria de facto, o despacho recorrido assentou o seguinte:
a) Em 28 de Fevereiro de 2004 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.
documento a fls. 3;
b) Em 25 de Junho de 2004, com base no auto de notícia referido em a), foi instaurado contra a
ora Recorrente, no Serviço de Amadora -3, o processo de contra-ordenação n.º 36112004/600552.7, em
consequência do qual, pelo despacho de 22 de Novembro de 2004, objecto deste recurso, foi aplicada
coima única no montante de € 1.249,06 - cfr. documento a fls. 10;
c) Do despacho referido na alínea anterior destaca-se o seguinte:
“(...) À Phasertek (...) foi levantado o auto de notícia de fls. 2/3, pelos factos a seguir indicados:
Declaração periódica e respectivo meio de pagamento, ambos apresentados fora do prazo legal.
Em consequência da prática destes factos imputa-se ao arguido a autoria de ilícito(s) fiscal(ais)
por infracção(ões): nº1 do art. 40º e n.º 2 do art. 26º do CIVA. Previstas e punidas por: art. 114º- N.
2 e art. 26º- N. 4 do RGIT.
Na ausência de outros elementos considerados relevantes para a graduação da coima e de acordo
com o disposto nos arts 25º e 52º do Regime Geral das Infracções Tributárias, aplico ao arguido(a) a
coima única de 1.249,06 euros que resulta da soma das coimas concretamente aplicadas a cada uma
das contra-ordenações em concurso, em cuja fixação foram observados os limites mínimo e máximos
previstos no art. 26º do RGIT e/ou artigo 18º do RJIFNA, bem como as disposições do art. 27º do RGIT
inerentes à determinação da medida da coima sendo ainda devidas as custas nos termos do n.º 2 do
artigo 1.º do DL 29/98 a contar no Serviço de Finanças. (...)” - cfr. documento a fls. 10, o qual se dá
aqui por integralmente reproduzido;
d) Consta dos autos ofício datado de 22 de Novembro de 2004, dirigido à Recorrente, contendo
notificação para pagamento da coima supra referida e para recorrer judicialmente da decisão da entidade
que aplicou a coima — cfr. documento a fls. 11;
e) Em 20 de Dezembro de 2004 deu entrada o presente recurso de contra-ordenação - cfr. carimbo
aposto a fls. 13;
2. O inconformismo do Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, reconduz-se à única questão de saber se a decisão sob recurso incorreu em erro de aplicação e interpretação
do direito ao ter julgado que a decisão administrativa de aplicação da coima é nula por violação do
comando ínsito na alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT),
na medida em que omite completamente a indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da
sanção, enunciados no artigo 27.º do RGIT, não permitindo apreender a razão por que se fixou a coima
em € 1.249,06 e não em qualquer outro valor.
Na verdade, a decisão que aplicou a coima única de € 1.249,06 refere-se à prática, conforme reconhece o Ministério Público, ora Recorrente, de duas infracções praticadas pela arguida, previstas no
art.º 40.º n.º 1 e art.º 26.º n.º 4, ambos do Código do IVA, e punidas nos termos previstos no art.º 114.º,
n.º 2 e no art.º 26.º n.º 4 do RGIT. Essa decisão foi anulada pela sentença recorrida porque «omitiu por
completo a indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima, já que não refere, em
termos concretos, a condição económica da arguida, a gravidade do facto, a culpa do agente e ainda, a
razão pela qual se optou pela fixação da coima no valor de € 1.249,06 e não em qualquer outro. Atento
o supra referido, outra conclusão se não alcança que não seja a de que a decisão sobre apreciação
viola o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT, o que se traduz em nulidade insuprível
nos termos da alínea d) do n.º 1, dos n.ºs 3 e 5 do artigo 63.º do mesmo diploma, o que impõe a anula-
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ção dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, o que equivale a dizer
que deve ser julgada nula a decisão sob recurso, bem como anulados os seus termos posteriores.».
O Ministério Público, ora Recorrente, reconhece que a alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT
exige que a decisão que aplica a coima contenha a indicação dos elementos que contribuíram para a
sua fixação, sob pena de nulidade insuprível nos termos previstos na alínea d) do n.º 1 do artigo 63.º,
e admite que, no presente caso, a decisão só menciona, de forma conclusiva, que foram tomadas em
consideração as disposições do art. 27.º do RGIT inerentes à determinação da medida da coima, não
explicando, em concreto, a ponderação de cada um dos factores previstos nesse preceito (gravidade do
facto, culpa do agente e respectiva situação económica). Todavia, na sua perspectiva, tendo a sanção
sido graduada muito próxima do mínimo legal, aquela exigência legal perdeu o seu significado essencial,
não se justificando a declaração de nulidade.
Deste modo, e tendo em conta que, in casu, a sociedade arguida foi punida com uma coima única
de € 1.249,06 pela prática de duas contra-ordenações puníveis, em abstracto, com coima de € 1.086,14
a € 5.430,68, a questão que importa solucionar é a de saber se o facto de ela ter sido fixada naquele
indicado valor torna desnecessário o cumprimento da alínea c) do n.º 1 do art.º 79.º do RGIT, na parte
em que impõe a indicação dos elementos que contribuíram para essa fixação.
Como se sabe, a imposição legal da indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da
coima visa dotar o arguido das informações indispensáveis à preparação da sua defesa, constituindo
uma concretização do dever constitucional de fundamentação expressa e acessível dos actos lesivos
(artigo 268.º, n.º 3, da C.R.P.) e, sobretudo, a consagração da garantia constitucional do direito à defesa (artigo 32.º, n.º 10, da C.R.P), visando habilitar o arguido a adversar a existência e valoração dos
elementos concretamente considerados com vista à contestação e diminuição do montante da coima
que lhe foi fixada.
Neste contexto, quando a coima é fixada no limite mínimo abstractamente aplicável ou num
valor sensivelmente próximo desse limite, de tal modo que não assuma relevo jurídico autónomo,
a falta de indicação dos elementos considerados nessa fixação não é susceptível de causar qualquer
prejuízo ao arguido, pois que ele não pode ver diminuído o montante da coima que lhe foi aplicada.
Por conseguinte, e tal como se deixou explicado no acórdão proferido por esta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo em 6/11/2008, no recurso n.º 619/08, «afirmar, em tal situação, a existência
de nulidade insanável parece nitidamente desproporcionado relativamente à ratio do preceito. Aí, a
omissão de elementos mais relevantes, como a própria descrição do facto imputado, não é sancionada
com nulidade, constituindo, antes, mera irregularidade, nos termos dos artigos 118.º, n.º 1, e 123.º do
Código de Processo Penal – cfr. aliás, o seu artigo 374. Cfr. Beça Pereira, Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, p. 73, nota 4. Cfr. acórdão do STA de 22 de Setembro de 1993, recurso n.º 16.098,
publicado em Ciência e Técnica Fiscal, n.º 376, p. 227.».
E daí que acompanhemos a posição jurisprudencial que defende que a alínea c) do n.º 1 do
artigo 79.º do RGIT, ao exigir a indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima,
deve ser objecto de uma interpretação restritiva relativamente à sua expressão literal, privilegiando-se,
nos apontados termos, o seu elemento racional, pelo que não existirá nulidade se a coima é aplicada
no seu limite mínimo ou num valor muito próximo dele - cfr. o citado acórdão do STA e, ainda, os de
12-12-2006, no recurso n.º 1045/06 e de 7-11-2007, no recurso n.º 814/07.
No caso vertente, a decisão que aplicou a coima única de € 1.249,06 é completamente omissa
seja no que toca às circunstâncias que influíram nessa fixação, seja no que toca às circunstâncias que
determinaram o montante fixado a cada uma das infracções em concurso e que geraram (em cúmulo)
aquela única coima, dado que não houve uma individualização das coimas concretamente aplicadas [pese
embora a punição do concurso pressupor essa individualização para que possa estabelecer-se, através de
cúmulo material (art.º 25.º do RGIT, na redacção anterior à que lhe foi conferida pela Lei n.º 64-A/2008,
de 31/12) ou cúmulo jurídico (art.º 25.º do RGIT, na redacção posterior à Lei n.º 64-A/2008, aplicável
retroactivamente por força do art.º 29.º n.º 4 da C.R.P., do n.º 4 do art.º 2.º do Cód. Penal e do art.º 19.º
do Regime Geral das Contra-Ordenações, a coima única aplicável].
Ora, sem essa individualização referida a cada uma das infracções em concurso (através da qual se
definem, aliás, os limites dentro dos quais o cúmulo se pode efectuar, nos termos previstos no artigo 25.º
do RGIT), o arguido fica sem poder saber qual foi o montante concretamente aplicado às diversas
infracções e quais os elementos que, nos termos preconizados pela alínea c) do n.º 1 do artigo 79º do
RGIT, foram considerados tanto na sua fixação como na determinação da coima que resulta do respectivo cúmulo, ficando, deste modo, impossibilitado de fazer qualquer juízo sobre a adequação das
coimas parcelares e da coima única aplicada, de saber se esta se contém dentro dos limites legais e se
ela foi ou não fixada no limite mínimo abstractamente aplicável.
Com efeito, sendo o limite mínimo abstractamente aplicável à coima única o montante mais
elevado das coimas concretamente aplicadas às várias infracções (n.º 3 do art.º 25.º do RGIT), não se
pode concluir, sequer, que a coima única aplicada o foi no montante mínimo, por se ignorar totalmente
o montante das coimas efectivamente aplicadas às diversas infracções.
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Neste contexto, estando a arguida impossibilitada de contestar a existência e valoração dos elementos concretamente considerados na fixação do montante das coimas aplicadas às infracções em
concurso e de discutir a fixação do montante da coima única aplicada, e estando também o tribunal
impossibilitado de ajuizar sobre a adequação dessa coima única face ao desconhecimento das concretas coimas aplicadas às duas infracções, não vemos como deixar de confirmar a decisão recorrida.
O recurso não merece, pois, provimento.
4. Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente Torrão.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Taxa de Justiça inicial. Recusa da petição de reclamação pelo serviço de finanças.
Código das Custas Judiciais. Regulamento das Custas Processuais.
Sumário:
I — A dependência estrutural da “reclamação” prevista nos artigos 276.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário em relação à própria
execução fiscal obsta a que a instauração da “reclamação”, para efeitos de taxa
de justiça inicial, seja equiparada à introdução em juízo de um processo novo.
II — Assim, atendendo ao disposto no artigo 27.º do Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro (na redacção
que lhe foi conferida pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro), é aplicável à
determinação da taxa de justiça inicial devida não o disposto neste diploma, que
entrou em vigor no passado dia 20 de Abril, mas o disposto no Código das Custas
Judiciais.
Processo n.º 1077/09-30.
Recorrente: Ministério Público 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 – O Ministério Público e Rogério Paulo Santo Vieira, este com os sinais dos autos, recorrem
para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria de 17 de Julho de
2009, que confirmou o não recebimento pelo Serviço de Finanças da petição de reclamação de decisão do órgão de execução fiscal, por a taxa de justiça liquidada ser de valor inferior ao indicado na
Tabela, e mandou notificar o reclamante para, em 10 dias, querendo proceder à liquidação da taxa
de justiça em conformidade com o Regulamento das Custas Processuais (artigo 476.º do C.P.C.),
apresentando para tal as seguintes conclusões:
1.1 Conclusões do Ministério Público:
1. Caracterizando-se a execução fiscal como um processo judicial (art. 103º - 1, LGT), que está
na dependência do Juiz, mesmo correndo termos perante autoridade administrativa, a verificar-se,
naquela, uma Reclamação de decisão de órgão da execução, não dá, a mesma, lugar a uma introdução do processo em juízo.
2. “O recurso nos termos do artº 276º do CPPT é uma fase processual do processo executivo,
sendo doutrinariamente insustentável a tese de que o recurso representa um novo processo ou que
com o recurso se inicia um novo procedimento ou um novo processo.”
3. Ou, então, “Sem prejuízo da identificação como “acção de impugnação”, nos termos usados
pelo art. 49.º, n.º 1 alínea a) iii) ETAF, ao processo, como o presente, de reclamação, positivado
no art. 276.º segs. CPPT, tem de conferir-se o cunho de incidente do processo de execução fiscal.”
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4. Pelo que, respeitando acção em apreço a uma tal Reclamação, cuja petição deu entrada no
Serviço de Finanças em 28/5/2009, deverá ser entendida e tratada como um incidente ou recurso
de um processo pendente aquando da entrada do RCP, a reclamar a aplicação dos dispositivos do
CCJ, por força do estatuído no art. 27º do RCP, na redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 26/2.
5. Sem embargo, quer se qualifique a Reclamação como uma impugnação ou recurso será
sempre de aplicar a Tabela I-A, a que se reporta o art. 6º/1 do RCP e não a Tabela I-B, com
referência ao n.º 2 desse mesmo art. 6º, donde se afigura incorrecto o enquadramento dado na
decisão ora recorrida, sobre o valor da taxa de justiça aplicável, no art. 6º, n.º 2 do RCP e Tabela
I-B – 4 UCs.
6. Na verdade, esse art.6º-2 abrange, tão só, a nosso ver, os recursos das decisões Jurisdicionais,
a que se reporta o art. 676º- do CPC, à excepção da situação especialmente prevista no art. 12º-1,
alínea d) do RCP, relativa ao recurso dos actos de conservadores, notários e outros funcionários.
7. Ou seja, temos que esse art. 6º/2 não abarca no âmbito da sua previsão os recursos aludidos
nos arts. 97º-1, alínea n) do CPPT e 95º-2, alínea j), 101º/d) e 103º-2 da LGT, pois se esse fosse o
desígnio do legislador, não se compreenderia (só) aquela excepção.
8. Em consequência do exposto, parece-nos acertado o valor da taxa de justiça de € 357,00 (3,5
UC), previamente auto-liquidado pelo reclamante, de harmonia com a Tabela anexa ao art. 13º do
CCJ, donde a petição inicial não deveria ser rejeitada.
9. Mas, se assim não for entendido a taxa de justiça devida deverá ascender a 8 UCs, calculada
nos termos do art. 6º/1 do RCP e Tabela I-A.
10. A douta sentença ao não decidir desse forma violou o preceituado nos citados preceitos
legais, “maxime”, o art. 27º do RCP, na redacção dada pela Lei n.º 64-A/2008, de 26/2 e art. 6º/1 do
RCP e a Tabela I-B, bem como a tabela anexa ao art. 13º do CCJ.
11. Pelo que deve ser, a mesma, anulada e substituída por outra que reconheça como válida
a taxa de justiça auto liquidada ou, em alternativa, deverá, esta, ser fixada no montante de 8 UCs.
1.2 Conclusões do recorrente particular:
A) A reclamação de decisão do órgão de Execução Fiscal não constitui um processo autónomo,
uma vez que o que está em causa é meramente a apreciação da legalidade dum acto praticado pelo
Órgão de Execução Fiscal, no âmbito do processo executivo, que, por sua vez, já tem natureza judicial.
B) Tal reclamação constitui, diferentemente, um incidente do processo de Execução Fiscal,
entendimento, aliás, perfilhado pela doutrina (V. por todos Jorge Lopes de Sousa, ob. cit.) e pela
jurisprudência (Ac. do TCAS, processo n.º 02900/09 de 24-03-2009).
C) A douta sentença recorrida, ao invés, considerou que “a reclamação é uma acção autónoma”,
e, por isso, entendeu ser de aplicar o Regulamento das Custas Processuais e não o Código das Custas
Processuais, concluindo, por isso, que o montante da taxa de justiça paga seria inferior ao devido,
confirmando o não recebimento da petição de reclamação pela Secretaria.
D) No modesto entender do recorrente, na linha da doutrina e jurisprudência referidas, e do
parecer do Digno Procurador da República, a taxa de justiça foi correctamente liquidada porquanto,
tratando-se dum incidente do processo de execução fiscal que não se encontra findo, nos termos
do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 34/2008 de 26 de Fevereiro, na redacção que lhe foi dada pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, é aplicável o Código das Custas Judiciais e não o Regulamento
das Custas Processuais.
E) Pelo que, deve a, aliás douta, sentença ser revogada e substituída por outra julgue que a
taxa de justiça foi correctamente liquidada e receba a petição de reclamação.
Foram violados os artigos 103º-1 da LGT, 276º do CPPT, art. 27º do RCP, (na redacção introduzida pela Lei n.º 64-A/2008), 13º, 23º e 25º do CCJ
Termos em que deve a douta sentença recorrida ser alterada no sentido indicado, assim se
fazendo JUSTIÇA
2. A Fazenda Pública recorrida não contra-alegou.
3. O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer, pois que se
trata de recurso interposto e alegado em primeira instância pelo Ministério Público e porque o recurso
interposto pelo Ministério Público e pelo Reclamante têm o mesmo objecto (fls. 54, verso, dos autos)
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber qual o regime jurídico das custas aplicável ao caso dos autos – se o Código das Custas
Judiciais ou o Regulamento das Custas Processuais – o que implica tomar posição sobre a natureza - de
incidente, de recurso ou de nova acção - da reclamação judicial a que se refere o artigo 276.º e seguintes
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
Uma vez determinado o regime jurídico aplicável, importa verificar se a taxa de justiça inicial
auto-liquidada é a devida, pelo que a petição de reclamação não devia ter sido recusada, ou se, pelo
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contrário, é inferior ao montante devido e, nesse caso, se bem andou o Serviço de Finanças e o Tribunal
recorrido ao confirmar a decisão daquele.
5 – Apreciando
5.1. Do regime de custas aplicável
A petição de “reclamação” cuja recusa de recebimento está na origem dos presentes autos de
recurso foi apresentada no Serviço de Finanças de Santarém em 29 de Maio de 2009 (cfr. sentença
recorrida, a fls. 11 dos autos) e respeita ao processo de execução fiscal n.º … e Apensos, instaurado
em 27 de Maio de 2007, conforme informação prestada a requerimento deste Tribunal pelo Serviço
de Finanças de Santarém (cfr. ofício do Serviço de Finanças de Santarém, a fls. 57 dos autos).
Entendeu a Meritíssima Juíza “a quo” ser de confirmar o não recebimento da petição de Reclamação, pois que o valor da taxa de justiça inicial liquidado - € 357,00 -, era de valor inferior ao devido
nos termos do Regulamento das Custas Processuais (artigo 6º, n.º 2 do RCP e Tabela I-B – 4 UCs),
considerado aplicável (cfr. decisão recorrida, a fls. 14 dos autos).
Sustentam, ao invés, os recorrentes ser correcto o valor da taxa de justiça inicial auto-liquidada,
pois que determinado de acordo com o disposto no Código das Custas Judiciais, tido como aplicável.
Alega ainda o recorrente Ministério Público que, caso assim não se entenda, antes se considere aplicável
o Regulamento das Custas Processuais, então o valor a considerar é, não o determinado na decisão recorrida (4 UCs, por aplicação do artigo 6.º, n.º 1 do Regulamento das Custas Processuais e Tabela I-B),
mas o de 8 UCs, por aplicação do artigo 6.º, n.º 1 do Regulamento e Tabela I-A).
Vejamos.
Independentemente da adequada qualificação da “reclamação” judicial a que se refere o artigo 276.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) – como incidente,
como recurso ou como impugnação, solução esta para que aponta o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 2002 (cfr. o seu artigo 49.º, n.º 1, alínea a) subalínea iii) e alínea d) -, matéria em
que o legislador não revela senão hesitações e incertezas reflectidas na variação terminológica que
utiliza para designar este meio de defesa dos lesados perante decisões do órgão da execução fiscal
praticados no processo de execução fiscal, parece inequívoca a estrutural dependência desta “reclamação” em relação à execução fiscal na qual é praticado o acto potencialmente lesivo “reclamável”. É,
aliás, esta dependência estrutural que permite à Lei Geral Tributária (cfr. o seu artigo 103.º) a enfática
afirmação de que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, pois que, embora possa correr
a generalidade dos seus termos no Serviço de Finanças, é garantido aos interessados o direito de
reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por
órgãos da administração tributária.
Desta estrutural dependência da “reclamação” relativamente à própria execução fiscal resulta
que a instauração da “reclamação” não constitui propriamente a introdução em juízo de um processo
novo, razão pela qual se entende ser aplicável à determinação da taxa de justiça inicial devida não o
disposto no Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de
Fevereiro (na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro) e que entrou
em vigor no passado dia 20 de Abril, atento ao disposto no seu artigo 27.º, mas o disposto no Código
das Custas Judiciais.
A decisão recorrida, que assim o não julgou, não pode, pois, manter-se.
Os recursos merecem provimento.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento aos recursos, revogando a decisão recorrida e julgando correctamente liquidada a taxa de justiça inicial por aplicação do Código das Custas
Judiciais, devendo a petição de reclamação ser recebida, se outra causa a tal não obstar.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Reclamação de créditos. Segurança Social. Privilégio imobiliário geral. Hipoteca.
Inconstitucionalidade.
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Sumário:
I — A interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral conferido à segurança
social pelo artigo 11.º do DL 103/80, de 9 de Maio, prefere à hipoteca nos termos
do artigo 751.º do CC é inconstitucional, por violação do princípio da confiança,
ínsito no princípio do Estado de direito democrático, consagrado no artigo 2.º da
CRP, conforme declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatória geral,
proferida pelo TC no acórdão 363/02, de 17/09/2002.
II — As declarações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória
geral têm os efeitos previstos no artigo 282.º da CRP (artigo 66.º da Lei 28/82,
de 15/11).
III — As decisões do TC são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas
e prevalecem sobre as dos restantes tribunais e de quaisquer outras autoridades
(artigo 2.º da Lei 28/82, de 15/11).
Processo n.º 1104/09-30.
Recorrente: Banco de Investimento Imobiliário, SA.
Recorrido: Instituto da Segurança Social, IP de Leiria e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Banco de Investimento Imobiliário, SA, com os sinais dos autos, não se conformando a
decisão da Mma. Juíza do TAF de Leiria que graduou os créditos por si reclamados, e garantidos por
hipoteca sobre o imóvel penhorado nos autos de execução fiscal de que este processo de verificação e
graduação de créditos é apenso, após os créditos reclamados pela Segurança Social, dela vem interpor
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1- À luz do acórdão recorrido, os créditos do Banco recorrente foram graduados em terceiro lugar,
mercê de hipoteca constituída sobre o imóvel penhorado e identificado nos autos, logo após os créditos
reclamados pela Segurança Social e após os do Estado provenientes de IMI.
2- A questão fundamental que se coloca no âmbito do presente recurso prende-se com o problema
de saber se, na graduação e em relação ao produto do bem imóvel penhorado nos autos, os créditos
garantidos por hipoteca devem ou não prevalecer sobre os créditos da Segurança Social que gozam de
privilégio imobiliário geral nos termos do art.º 11.º do Decreto-lei n.º 103/80, de 9 de Maio.
3- Ora, o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 363/2002, publicado no Diário da República de
16 de Outubro de 2002, declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação do
princípio da confiança, ínsito no princípio do Estado de direito democrático, consagrado no artigo 2.º da
Constituição da República Portuguesa, das normas constantes do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80,
de 9 de Maio, e do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 512/76, de 3 de Julho, na interpretação segundo a qual
o privilégio imobiliário geral nelas conferido à Segurança Social prefere à hipoteca, nos termos do
artigo 751.º do Código Civil.
4- Consequentemente, em face do exposto, os direitos de crédito da Segurança Social, garantidos
por privilégios imobiliários gerais, cedem, na ordem de graduação, perante os créditos garantidos por
hipoteca.
5- Ao decidir, como decidiu, o Tribunal a quo violou as seguintes disposições legais: acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 363/2002, publicado no Diário da República de 16 de Outubro de 2002,
artigos 749.º e 686.º do Código Civil.
6- De todo o modo, desde já, se requer a reforma da sentença recorrida, nos termos previstos
na alínea a) do n.º 2 e n.º 3 do art.º 669.º e art.º 670.º do Código de Processo Civil, no sentido de ser
acolhida a argumentação expendida pelo ora recorrente no âmbito do presente recurso.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – 1- Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1. O Serviço de Finanças de Leiria instaurou as execuções fiscais com os números
3603200501039334/501039334/601068610/501045415/501072951/601013920/601045210/7010
06339/701039407/701089323/801001540, contra E…, para cobrança da quantia de quarenta e sete mil,
quinhentos e trinta e oito euros e setenta e oito cêntimos (€ 47.538,78), referente a dívidas provenientes
de: coimas fiscais; IRS dos anos de 2003 e 2005; IMI dos anos de 2004 e 2005 e IVA dos anos de 2003
a 2005, bem como os respectivos acréscimos legais – cfr. fls. 39, 40, 65, 68 a 70, 72 a 84, 85 a 92 cujo
teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
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2. No dia 04 de Dezembro de 2007, no âmbito da referida execução, foi penhorado o imóvel, sito
em Lagoeiros, inscrito na matriz predial da freguesia de Monte Redondo, com o artigo 2716 e descrito
na C.R.Predial de Leiria, sob o número 923/19930308, a favor da Fazenda Pública – cfr. fls. 50 e 98,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
3. A penhora foi registada pela Ap. 73, de 04 de Dezembro de 2007 – cfr. fls. 50, cujo teor se dá
aqui por integralmente reproduzido;
4. O “BII, SA” detém um crédito sobre o executado, no montante de quarenta e um mil, trezentos e vinte euros e setenta cêntimos (€ 41.320,70), garantido por hipoteca, constituída sobre o mesmo
imóvel, registada pela Ap. 47, de 15 de Outubro de 1999, convertida pela Ap. 81, de 21 de Janeiro de
2000 – fls. 50, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido;
5. Com efeito, o “BII, SA”, no exercício da sua actividade, celebrou com o executado um contrato de mútuo com hipoteca, por escritura pública, constante de fls. 123 a 125, do Livro n.º 79-E, do
Cartório Notarial de Pombal, através do qual concedeu de empréstimo, ao executado, o montante de
trinta e quatro mil, novecentos e quinze euros e oitenta e cinco cêntimos (€ 34.915,85) – fls. 18 a 31,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
6. O executado deve ainda ao “Instituto de Segurança Social, IP” o montante de três mil, seiscentos
e sessenta e sete euros e trinta e um cêntimos (€ 3.667,31), a título de dívidas provenientes de contribuições devidas à Segurança Social – fls. 10 a 12, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
7. O executado deve ainda:
a) O montante de novecentos e cinquenta e um euros e sessenta e um cêntimos (€ 951,61) e respectivos acréscimos legais, a título de coimas fiscais;
b) O montante de dezasseis mil, quinhentos e quinze euros e dezoito cêntimos (€ 16.515,18),
referente a IVA dos anos de 2003 a 2005.
2. A Mma. Juíza “a quo” julgou verificados e reconhecidos os créditos reclamados que graduou,
a par com o crédito exequendo, pela venda do imóvel, do modo seguinte:
1. Crédito exequendo a título de IMI;
2. Crédito reclamado pela Segurança Social;
3. Crédito hipotecário reclamado pelo “BII, SA”, com limitação dos juros a três anos;
4. Crédito exequendo referente a IRS do ano de 2005;
5. Restantes créditos referentes a IRS do ano de 2003, IVA e coimas fiscais.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença de graduação de créditos proferida pela Mma.
Juíza do TAF de Leiria na qual foram graduados, em relação ao produto da venda do imóvel penhorado
nos autos, em primeiro lugar os créditos do Estado provenientes de IMI, em segundo lugar os créditos
reclamados pela Segurança Social e só depois os créditos do reclamante, ora recorrente, garantidos
por hipoteca sobre tal prédio.
Insurge-se o recorrente contra tal graduação porquanto, em seu entender, os direitos de crédito da
Segurança Social, garantidos por privilégio imobiliário geral, nos termos do artigo 11.º do DL 103/80,
de 9 de Maio, devem ceder, na ordem de graduação, perante os créditos garantidos por hipoteca.
A questão que constitui o objecto do presente recurso é, pois, a de se saber se, na graduação e
em relação ao produto do imóvel penhorado nos autos, os créditos garantidos por hipoteca devem ou
não prevalecer sobre os créditos da Segurança Social que gozam de privilégio imobiliário geral, nos
termos do DL 103/80, de 9 de Maio.
Vejamos. É certo que, nos termos do artigo 11.º do DL 103/80, de 9 de Maio, os créditos pelas
contribuições devidas à segurança social, independentemente da data da sua constituição, e os respectivos juros de mora, gozam de privilégio imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património das
entidades patronais à data da instauração do processo executivo, graduando-se logo após os créditos
referidos no artigo 748.º do CC.
Todavia, como bem alega o recorrente, o Tribunal Constitucional, no seu acórdão n.º 363/02, de
17/09/2002, publicado no DR 239, de 16/10/2002, a págs. 6777 a 6780, decidiu já declarar a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação do princípio da confiança, ínsito no princípio do
Estado de direito democrático, consagrado no artigo 2.º da CRP, das normas constantes do artigo 11.º
do DL 103/80, de 9 de Maio, e do artigo 2.º do DL 512/76, de 3 de Julho, na interpretação segundo a
qual o privilégio imobiliário geral nelas conferido à segurança social prefere à hipoteca, nos termos
do artigo 751.º do CC.
Ora, tendo as declarações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória geral
os efeitos previstos no artigo 282.º da CRP (artigo 66.º da Lei 28/82, de 15/11) e sendo as decisões
do TC obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecendo sobre as dos restantes
tribunais e de quaisquer outras autoridades, nos termos do artigo 2.º da Lei 28/82, de 15/11, é evidente
que se terá que aceitar que, contrariamente ao entendimento expresso na decisão recorrida, segundo a
qual o privilégio imobiliário geral conferido à segurança social pelo artigo 11.º do DL 103/80, de 9/5,
prefere à hipoteca é inconstitucional (v., neste sentido, entre outros o acórdão deste STA de 29/10/2008,
proferido no recurso n.º 605/08).

133
Deste modo, o crédito hipotecário do reclamante, ora recorrente, deve, sem dúvida, prevalecer
sobre os créditos da segurança social.
A decisão recorrida, ao dar preferência aos créditos reclamados pela Segurança Social relativamente
ao crédito reclamado pelo recorrente, garantido por hipoteca, não pode, por isso, manter-se.
Razão por que o recurso apresentado merece provimento.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando-se, assim, a sentença na parte ora recorrida e,
em consequência, graduar os créditos pela ordem seguinte, saindo as custas precípuas do produto dos
bens penhorados:
1.º- Crédito exequendo relativo a IMI;
2.º- Crédito hipotecário reclamado pelo BII, SA, com limitação dos juros a três anos;
3.º- Crédito reclamado pela Segurança Social;
4.º- Crédito exequendo referente a IRS de 2005;
5.º- Restantes créditos referentes a IRS de 2003, IVA e coimas fiscais.
Sem custas.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Revisão do acto tributário. Efeito suspensivo.
Sumário:
O pedido de revisão oficiosa efectuado ao abrigo do disposto no segmento final da
do n.º 1 do art. 78º da LGT, não tem efeito suspensivo da cobrança da prestação
tributária, a que se refere o art. 52º, n.º 1, do mesmo diploma.
Processo n.º 1237/09-30.
Recorrente: M….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. M…, com os sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pela Mma. Juíza do TT de
Lisboa, lhe julgou improcedente a reclamação interposta do despacho do sr. Chefe do Serviços de Finanças, de 28/8/2009, pelo qual lhe foi indeferido o pedido de suspensão do processo de execução fiscal.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1. No Serviço de Finanças da Lourinhã corre termos o processo de execução n.º 1538200501028898,
para cobrança de uma dívida de IRS do ano 2000.
2. Em 23 de Julho de 2009, a Recorrente apresentou um pedido de revisão do acto de liquidação
do IRS de 2000.
3. Nessa mesma data, apresentou, junto do Serviço de Finanças da Lourinhã, um pedido de suspensão dos autos de execução.
4. No âmbito do processo de execução em curso, foram penhorados um prédio urbano sito na
Lourinhã e um veículo automóvel.
5. Não há quaisquer outros bens ou direitos penhoráveis.
6. O pedido de suspensão referido em 2. veio a ser indeferido pelo Chefe de Finanças, por despacho de 28 de Agosto de 2009, que considerou que o pedido de revisão do acto tributário não tem
enquadramento no disposto no art. 169º do CPPT.
7. A Recorrente reclamou judicialmente deste despacho de indeferimento.
8. A Meritíssima Juiz a quo indeferiu a reclamação deduzida por considerar que o pedido de revisão do acto de liquidação, apresentado para além dos 15 dias previstos no CPA, não configura uma
reclamação.
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9. Nessa medida, o pedido de suspensão apresentado pela Recorrente não teria sustentação legal
uma vez que o art. 169º do CPPT e o art. 52º da LGT não referem este meio procedimental como fundamento de suspensão da execução.
10. A Recorrente discorda porquanto considera que o pedido de revisão do acto de liquidação
deve ser qualificado como uma reclamação em sentido lato, dado que o efeito pretendido é a anulação
/ revogação do acto de liquidação.
11. Isso mesmo concluiu o Supremo Tribunal Administrativo no acórdão de 20/02/2008, proc.
n.º 999/07.
12. Embora formalmente sejam procedimentos distintos, a reclamação graciosa e o pedido de revisão do acto de liquidação visam os mesmos efeitos jurídico-materiais pelo que deverão ter os mesmos
efeitos em sede de execução fiscal.
13. Esta é a interpretação mais consentânea com o princípio da prevalência da substância sobre
a forma.
14. Acresce que a suspensão dos autos de execução referidos é a única forma de evitar a prática
de actos inúteis por parte da Administração Fiscal, actos esses que poderão implicar um prejuízo patrimonial relevante para a Recorrente.
15. Com efeito, sendo o pedido de revisão deferido, o acto de liquidação será anulado e, consequentemente arquivado o processo de execução fiscal.
16. A eventual cobrança que haja sido feita à custa do património da Recorrente terá, pois, sido
inútil, sendo a Administração Fiscal obrigada a reembolsar a Recorrente.
17. Se, contrariamente ao expectável, o pedido de revisão for indeferido, a Recorrente poderá
impugnar judicialmente tal decisão, enquadrando-se esta situação - sem qualquer sombra de dúvida
- no art. 169º do CPPT, havendo, por isso, lugar à suspensão dos autos de execução.
18. Os actos entretanto praticados terão sido inúteis e desnecessários.
19. Por tudo o que vem exposto, e tendo em conta os princípios da prevalência da substância sobre
a forma e da economia processual - que impôs a recusa da prática de actos inúteis ou que se venham a
revelar inúteis -, não merece provimento a douta decisão da Meritíssima Juiz a quo.
20. Consequentemente, deve ser revogada a sentença de indeferimento, ordenando-se a suspensão
da execução, nos termos legalmente admitidos,
Termina pedindo que seja julgado procedente o recurso, e consequentemente, revogada a sentença
proferida em 1ª Instância e, em consequência, ser ordenada a suspensão dos autos de execução que
correm termos pelo Serviço de Finanças da Lourinhã, nos termos requeridos,
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando-se, em síntese,
em que, embora se possa entender que o pedido de revisão do acto tributário, previsto no n.º 1 do art. 78º
da LGT, se reconduza a uma verdadeira reclamação, quando é feito dentro do prazo de reclamação
administrativa, com o consequente efeito suspensivo da execução, já o mesmo se pode entender, em
relação aos outros casos de revisão do acto tributário, mesmo quando a chamada «revisão oficiosa» é
pedida pelo sujeito passivo, pois que, nestes casos, não se está perante reclamação, recurso, impugnação
da liquidação ou oposição à execução e só nessas situações a lei prevê a possibilidade de suspensão
desta.
E, no caso, sendo indiscutível que a recorrente apresentou o pedido de revisão do acto tributário
muito para além do prazo de reclamação administrativa, este assume a natureza de um pedido de revisão oficiosa, que não tem os efeitos nem o tratamento jurídico de uma impugnação administrativa
tempestiva, não tendo a virtualidade de suspender a execução.
1.5. Sem Vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
1.6. Face ao teor das conclusões da alegação de recurso, a questão que importa decidir é a de saber
se o pedido de revisão oficiosa, previsto no art. 78º, n.º 1, 2ª parte, da LGT, é susceptível de suspender
a execução (desde que tal pedido seja acompanhado da constituição ou prestação de garantia idónea).
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram-se provados e não provados os factos seguintes:
A) Corre termos no Serviço de Finanças da Lourinhã, contra a ora Reclamante, o processo de
execução fiscal n.º 1538200501028898, para cobrança coerciva de IRS do ano de 2000, cujo termo para
pagamento voluntário ocorreu em 19/1/2005 - cf. fls. 1 e 2 do processo de execução fiscal;
B) Nos autos de execução supra indicados, em 18/12/2008, foi penhorado o prédio urbano sito
na freguesia de Atalaia, inscrito na matriz predial urbana da freguesia sob o artigo n.º 4236 e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Lourinhã, sob n.º 327 - cf. fls. 16 do PEF;
C) A referida penhora foi registada em 15/12/2008 - cf. fls. 17;
D) Por despacho de 8/7/2009 foi determinada a venda do imóvel identificado em B) por meio de
propostas em carta fechada, e designado o dia 4/9/2009 para a abertura de propostas - cf. fls. 24 do PEF;
E) Em 23/7/2009 a ora Reclamante deduziu pedido de revisão do acto de liquidação de IRS de
2000 - cf. fls. 18 dos autos;
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F) Em 24/7/2009 a Reclamante requereu a suspensão do processo indicado em A), invocando
ter apresentado pedido de revisão do acto de liquidação indicado em b) - cf. fls. 40 do processo de
execução fiscal;
G) Por despacho de 28/8/2009 foi indeferido o pedido de suspensão da execução - cf. fls. 42 do PEF;
2.2. Como se disse, a questão a decidir é a de saber se o pedido de revisão oficiosa, previsto no
art. 78º, n.º 1, 2ª parte, da LGT, é susceptível de suspender a execução.
A recorrente, invocando em seu apoio o decidido no ac. deste STA, de 20/2/2008, rec. 999/07,
sustenta que o pedido de revisão do acto de liquidação deve ser qualificado como uma reclamação em
sentido lato, dado que o efeito pretendido é a anulação/revogação do acto de liquidação e que, embora
a reclamação graciosa e o pedido de revisão do acto de liquidação sejam, formalmente, procedimentos
distintos, ambos visam os mesmos efeitos jurídico-materiais, pelo que deverão ter os mesmos efeitos
em sede de execução fiscal.
Será esta a interpretação mais consentânea com o princípio da prevalência da substância sobre
a forma, além de que a suspensão dos autos de execução é a única forma de evitar a prática de actos
inúteis por parte da AF, os quais poderão implicar um prejuízo patrimonial relevante para a recorrente,
pois que se o pedido de revisão for indeferido a recorrente poderá impugnar tal decisão, enquadrando-se esta situação no art. 169º do CPPT.
2.4. Vejamos.
À possibilidade de suspensão da execução fiscal referem-se os arts. 52º da LGT e 169º do
CPPT.
Segundo o disposto no n.º 1 do art. 52º da LGT “A cobrança da prestação tributária suspende-se no processo de execução fiscal em virtude de pagamento em prestações ou reclamação, recurso,
impugnação e oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida
exequenda, bem como durante os procedimentos de resolução de diferendos no quadro da Convenção
de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de
correcção de lucros entre empresas associadas de diferentes Estados membros.”
Por sua vez o art. 78º, também da LGT, dispõe o seguinte:
l. A revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser efectuada por iniciativa
do sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade,
ou, por iniciativa, da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o
tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.
2. Sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impugnação pelo contribuinte, considera-se
imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação. (...)
(,,,)
7. Interrompe o prazo da revisão oficiosa do acto tributário ou da matéria tributável o pedido do
contribuinte dirigido ao órgão competente da administração tributária para a sua realização.”
Por sua vez, o art. 169º do CPPT, dispõe:
“1. A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação
judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, bem como durante
os procedimentos de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE,
de 23 de Julho, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas
associadas de diferentes Estados membros, desde que tenha sido constituída garantia nos termos do
artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda
e do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente.
(...)
5 - Se for recebida a oposição à execução, aplicar-se-á o disposto nos nºs. l, 2 e 3.”
2.5. Como se vê das transcritas normas, o pedido de revisão parece não estar ali contemplado, se
atentarmos meramente no teor literal das mesmas.
Por isso, só se o pedido de revisão for enquadrável em qualquer dos meios procedimentais referidos
nessas normas é que a respectiva apresentação poderá suspender a execução fiscal.
Ora, atentando no teor do citado n.º 1 do art. 78º da LGT, havemos de concluir que, como sustenta Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, 2º Volume, 2007, pag. 172, Anotação 3 b)
e como se tem vindo a afirmar nos acórdãos deste STA (cfr. o ac. de 29/7/09, no rec. n.º 649/09, bem
como o ac. de 15/4/09, rec. n.º 065/09, este referenciado, aliás, na decisão recorrida, que a revisão do
acto tributário, por iniciativa do contribuinte, desde que exercida no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, se traduz numa verdadeira reclamação, dado que
tem o mesmo prazo, é dirigida ao próprio autor do acto e por ele decidida e, sobretudo, tem o mesmo
fundamento (qualquer ilegalidade - cfr. os art.s 70º, n.º 1, e 99º do CPPT), correspondendo, pois, ao
respectivo conceito doutrinal consagrado no artigo 158º, nºs. 1 e 2, alínea a), do CPA e que, assim,
seguindo o texto do ac. de 29/7, «por força do preceituado no referido artigo 52º, 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 169º.
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«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 49º e pelo n.º 7 do artigo 78º 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 52º, 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 85º,
n.º 3, do CPPT). O artigo 49º 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, portanto, que a não atribuição de efeito suspensivo da execução fiscal à revisão oficiosa,
quando não é apresentada no prazo de impugnação administrativa, é a solução que se deve presumir
ter sido adoptada pela lei (art. 9º, n.º 3, do CCivil).
Ou seja, carece de razão a tese da recorrente, no sentido de que, embora formalmente sejam procedimentos distintos, a reclamação graciosa e o pedido de revisão do acto de liquidação, por visarem
os mesmos efeitos jurídico-materiais, deverão ter os mesmos efeitos em sede de execução fiscal.
Acresce que no ac. de 20/2/2008, rec. n.º 999/07, citado pela recorrente em abono do seu
entendimento, não se faz a distinção entre os dois segmentos comportados no n.º 1 do art. 78º da
LGT, acima explicitados (o acórdão afirma que a revisão não está contemplada na letra da lei mas,
sendo a revisão uma verdadeira reclamação, não pode deixar de se entender que também o pedido
de revisão do acto tributário suspende a execução), o que sempre tornaria duvidosa a sua invocação
no presente caso.
E porque no caso dos autos, o pedido de revisão do acto tributário foi apresentado em 23/7/2009
e o prazo de pagamento voluntário da dívida exequenda terminara em 19/1/2005, temos que concluir
que tal pedido de revisão foi apresentado muito depois de ter terminado o prazo de impugnação
administrativa (quer se entenda aplicável o prazo de 15 dias previsto no art. 162º do CPA, quer se
julgue aplicável o prazo de 120 dias previsto no art. 120º, n.º 1, do CPPT para a apresentação de
reclamação graciosa), pelo que não pode ser considerado uma reclamação, para efeitos de suspensão
da execução fiscal.
A sentença recorrida, que assim decidiu, deve, pois, ser confirmada.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, negando provimento ao recurso, confirmar e manter a sentença
recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 20 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Reclamação de decisão do órgão de execução fiscal sobre indeferimento de prescrição
da dívida exequenda. Regime de subida. Prejuízo irreparável.
Sumário:
I — O regime regra da subida das reclamações das decisões do órgão da execução
fiscal é o da subida diferida - o tribunal só conhecerá das reclamações quando,
depois de realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final
(artº. 278º, n.º 1 do CPPT).
II — A reclamação terá, porém, subida imediata quando a reclamação se fundamentar
em prejuízo irreparável causado por qualquer das ilegalidades indicadas nas
alíneas a) a d) do n.º 3 do artº 278º do CPPT.
III — Entende-se, todavia, que a reclamação deverá também subir imediatamente quando
a retenção lhe fizer perder a sua utilidade, não tendo por isso aquela enumeração
efeito taxativo.
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IV — Não tendo a reclamante invocado factos relevantes que demonstrem que a retenção
da reclamação lhe causa prejuízo irreparável, nem se afigurando como previsível
a curto prazo a realização de penhora em bens da reclamante por o processo
de execução estar suspenso a aguardar decisão em processo de impugnação, a
reclamação tem subida diferida, nos termos do n.º 1 do artº 278º do CPPT.
V — É que, no caso dos autos, nem se verifica nenhum dos fundamentos enunciados no
n.º 3 do artº 278º do CPPT, nem se pode concluir que a retenção da reclamação
a torna inútil.
Processo n.º 1258/09-30.
Recorrente: Agro — Pecuária Valinho, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. “Agro-Pecuária Valinho, SA, contribuinte n.º 501672265, com sede em Casal João Martins,
freguesia de Alcanede, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Leiria, que indeferiu liminarmente a sua reclamação da decisão do órgão da execução fiscal que recusou o seu pedido de declaração
de prescrição de dívida exequenda, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
A) - O douto despacho recorrido rejeitou liminarmente a reclamação apresentada contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Santarém de indeferimento de declaração de prescrição, com
fundamento na falta de invocação do normativo legal e de factos que sustentassem a subida imediata
e o prejuízo irreparável com a subida diferida da mesma.
B) - Contudo, a reclamante alegou no requerimento de interposição da reclamação, apresentado
junto do órgão de execução fiscal, que a mesma deveria ter subida imediata, fundamentando o prejuízo
irreparável decorrente da apreciação da reclamação apenas a final.
C) - Face ao disposto no n.º 4 do artigo 278º do CPPT entende-se que cabe ao órgão de execução
fiscal, logo que recebida a reclamação apreciar e decidir se faz subir de imediato a reclamação, isto
sem prejuízo do posterior controlo jurisdicional sobre o momento da subida.
D) - É irrelevante que o prejuízo não tenha sido invocado nas alegações dirigidas ao Tribunal, e
tão-só no requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal. Pois, a imposição legal de alegação de
factos capazes de consubstanciar uma situação que implicasse a subida imediata da sua reclamação foi
cumprida pela reclamante.
E) - A reclamação das decisões do órgão da execução fiscal tem natureza de recurso judicial.
F) - Na falta de disposição do CPPT que regule a matéria da interposição da reclamação, deve
aplicar-se por analogia o disposto no artigo 684º- B do CPC, com as necessárias adaptações.
G) - A não subida imediata da reclamação, apresentada contra o indeferimento da declaração de
prescrição da dívida, permitirá o prosseguimento dos autos de execução, com a consequente penhora
e venda de bens da executada, sendo que a venda em execução é sempre feita por um valor inferior ao
valor real dos bens.
H) - Com a apreciação apenas a final, e ainda que viesse a ser dada razão à ora recorrente quanto
à questão da prescrição esta decisão seria inútil porquanto o seu património já terá sido alienado, tendo
apenas direito ao reembolso do indevidamente pago.
I) - A compensação monetária ou restituição do valor com a venda dos bens não equivale forçosamente aos bens físicos enquanto património da ora recorrente, havendo aqui um prejuízo irreparável,
impossível de quantificar.
J) - A norma do art.º 278º do CPPT, quando interpretada no sentido de não permitir a subida imediata em todos os casos em que a reclamação fique sem utilidade por força da sua subida diferida, é
inconstitucional por violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva prevista no n.º 4 do artigo 268º
da CRP.
L) - O douto despacho recorrido ao indeferir liminarmente a reclamação violou o disposto no n.º 3
e 4 do art.º 278º do CPPT e o artº 684.º-B do CPC, aplicável por analogia dada a lacuna do CPPT em
matéria da interposição da reclamação, bem como violou o disposto no n.º 3 do art.º 268º da CRP.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogado
o douto despacho de indeferimento liminar da reclamação deduzida contra o indeferimento do pedido
de declaração de prescrição da dívida exequenda e extinção da execução.
2. O Mº Pº emitiu o parecer constante de fls. 112, no qual defende que a decisão impugnada deve
ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução do processo ao TAF de Leiria para
conhecimento do objecto da reclamação. Isto não só porque, ao contrário do entendimento da decisão
recorrida, a recorrente alegou prejuízo irreparável, como também pelo facto de que a subida diferida
da reclamação tornaria a reclamação absolutamente inútil. Assim, a reclamação deveria subir, como
subiu, ao tribunal tributário logo que apresentada.
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3. Tratando-se de processo urgente, foram dispensados os vistos legais.
4. Conforme resulta dos autos (fls. 39), em 28 de Setembro de 2008 a recorrente apresentou requerimento dirigido ao Srº Chefe do Serviço de Finanças de Santarém pedindo que declarasse prescrita
a dívida exequenda relativa a IRC dos anos de 1996 a 1998, objecto de cobrança coerciva no processo
executivo n.º 2089200201032380.
Esse requerimento foi indeferido por despacho de 01.10.2009 (v. fls. 48 dos autos).
Desse despacho deduziu a recorrente reclamação para o TAF de Leiria pedindo a subida imediata
desta, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e d) do artigo 278º do CPPT (fls. 52).
No TAF de Leiria, o respectivo juiz indeferiu liminarmente a reclamação invocando, para além
do mais, o seguinte:
“O artº. 276.º, do C.P.P.T., dispõe que as decisões proferidas pelo O.E.F. e outras autoridades
da A.T. que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro são
susceptíveis de reclamação para o Tribunal Tributário de primeira instância.
Por sua vez, dispõe o art. 278.º, do CPPT que o Tribunal só conhecerá das reclamações quando,
depois de realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido a final.
Em contrapartida, dispõe o n.º 3, daquela norma, que a reclamação subirá de imediato nas situações em que se fundamente em prejuízo irreparável.
Ora, é necessário, além do mais, que na sua reclamação, o interessado, invoque prejuízo irreparável.
...Além do mais, analisada a P.I., verifica-se que não só não é referido qualquer prejuízo irreparável, como da mesma não se consegue extrai-lo, na medida em não são alegados quaisquer factos
que permitam sustentar a existência de um prejuízo irreparável, ainda que de forma implícita, da
concretização do despacho recorrido.
E analisando ainda a causa de pedir, em abstracto, entendemos que no caso, não se verifica o
«prejuízo irreparável» legalmente exigido para o conhecimento imediato da reclamação, pois que, não
é «irreparável» o prejuízo decorrente do pagamento que os executados, ora recorrentes, venham a
ter de realizar de quantias exequendas cujas obrigações estejam efectivamente eivadas de prescrição
— pois que, nesta hipótese, sempre haveria lugar à restituição do pagamento indevido por não ser
caso de cumprimento espontâneo de uma obrigação mas antes de cobrança coerciva.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a presente reclamação” (V. fls. 71/72).
Vejamos então se a reclamação deveria ter subida imediata ou diferida.
5.1. Tal como refere o Mº Pº no seu douto parecer acima referido, não é correcta a afirmação
constante da sentença no sentido de que a recorrente não invocou prejuízo irreparável para efeito de
subida imediata da reclamação.
Com efeito, na sua reclamação a fls. 52 consta, para além do mais, o seguinte:
“... vem por este meio deduzir reclamação judicial para o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria, a subir de imediato, pelo seguinte motivo: a prescrição da dívida exequenda constitui causa
superveniente de extinção da dívida e por essa razão, a pendência do processo executivo, causa-lhe
prejuízo irreparável na medida em que, perante a Administração Fiscal, continua a ser considerada
devedora de IRC de 1996 a 98 pelos quais é executada no processo em epígrafe, apesar da dívida exequenda se encontrar prescrita. Além disso e apesar da reclamante de ter sido dispensada da prestação
de garantia, nada garante à executada que não lhe venham a ser efectuadas penhoras automáticas,
por via electrónica, tal como assim o permitem os n.º 2 dos artigos 215º e 231º, ambos do CPPT, na
redacção que lhes foi dada pela L 67-A/07 de 31.12.
... Deste modo, a subida imediata tem fundamento nas alíneas a) e d) do n.º 3 do artº 278º do
CPPT, nos próprios autos e com efeito suspensivo”.
Aliás, o órgão da execução fiscal louvou-se no pedido da recorrente para ordenar a subida imediata
quando escreveu no despacho de fls. 67:
“… reiterando-se ainda o facto de, na reclamação apresentada, se solicitar voluntariamente que
ocorra de imediato a subida da reclamação ao Meritíssimo Tribunal, por se invocar expressamente
o prejuízo irreparável causado pelas situações previstas nas alíneas a) e d) do n.º 3 do artº 278º do
CPPT. Assim, para douta decisão, mando que a presente reclamação seja remetida ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria”.
Então, não restam dúvidas de que a recorrente invocou prejuízo irreparável.
Porém, os factos que invocou – e aqui concorda-se com o despacho recorrido – não demonstram
a existência de prejuízo irreparável credível, não se integrando nas alíneas do artº 278º do CPPT, por
si invocadas.
Com efeito o que naquelas normas se dispõe é o seguinte:
“3. O disposto no n.º 1 não se aplica quando a reclamação se fundamentar em prejuízo irreparável
causado por qualquer das seguintes ilegalidades:
a) Inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da extensão.
d) Determinação da prestação de garantia indevida ou superior à devida”.
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Ora, o que a reclamante veio invocar como prejuízo irreparável é o facto de “continuar a ser considerada devedora de IRC de 1996 a 1998… apesar da dívida exequenda se encontrar prescrita” e de
“apesar de ter sido dispensada da prestação de garantia, nada garante à executada que não lhe venham
a ser efectuadas penhoras automáticas, por via electrónica…”
Deste modo, uma vez que no caso dos autos nem foram apreendidos bens relativamente aos
quais não é admissível penhora, nem foi efectuada penhora em bens de valor muito superior à dívida
exequenda, a subida imediata da reclamação com este fundamento não colhe.
5.2. A jurisprudência tem admitido que a enumeração do n.º 3 do artº 278º do CPPT não é taxativa,
tendo também lugar a subida imediata nos casos em que a retenção da reclamação torne posteriormente
inútil a sua apreciação (neste sentido, entre outros, v. os Acórdãos do STA, 2ª Secção, de 23.05.2007- Processo n.º 0374/07 e de 06-03-2008 - Processo n.º 058/08).
Será que esta situação ocorre nos presentes autos?
Desde já nos parece que não e diremos porquê.
Conforme resulta dos autos e a própria reclamante dá a entender a fls. 52, não foi ainda efectuada
nos autos de execução qualquer penhora. Isto porque, como também é referido a fls. 30, a reclamante
impugnou oportunamente a dívida exequenda, tendo mesmo prestado garantia bancária. Esta garantia,
entretanto, foi declarada caducada ao abrigo do artº 183º-A do CPPT, conforme resulta de fls. 36. Assim
sendo, e como se refere no Acórdão deste Tribunal e Secção, de 31.01.2008 - Processo n.º 021/08 o
efeito suspensivo da execução mantém-se, funcionando a declaração de caducidade da garantia apenas
como uma sanção pela morosidade dos procedimentos ou dos processos judiciais.
No caso concreto, a morosidade na decisão de impugnação judicial levou à declaração da caducidade
da garantia prestada pela reclamante, mantendo esta o direito de continuar a beneficiar da suspensão
do processo de execução fiscal. Isto mesmo se escreveu a fls. 36 dos autos onde se refere que “... a
garantia bancária apresentada para efeitos do processo de execução fiscal foi declarada extinta por
caducidade... por sentença.... No entanto, e porque a sentença foi proferida ao abrigo do disposto no
artº 183º-A do CPPT, foi novamente averbada no sistema informático, a suspensão do processo de
execução fiscal atrás referido”.
Daqui resulta então que, enquanto não estiver decidida com trânsito em julgado a referida impugnação, não existe qualquer risco de penhora de bens da reclamante.
Concluímos então no sentido de que a não apreciação imediata da reclamação não a torna inútil,
devendo a mesma subir ao tribunal tributário no momento indicado no artº 278º, n.º 1 do CPPT.
Deste modo, a decisão recorrida não merece censura, improcedendo o recurso.
6. Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
Custas pela reclamante com um sexto de procuradoria.
Lisboa, 20 de Janeiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
IVA intracomunitário. Valor tributável. Imposto sobre veículos. Sujeito passivo. Pagamento a título próprio. Direito Comunitário. Reenvio prejudicial.
Sumário:
I — O facto gerador de imposto sobre veículos é, entre outros, «o fabrico, montagem,
admissão ou importação dos veículos», de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º do
Código do Imposto sobre Veículos.
II — O sujeito passivo do imposto sobre veículos é o respectivo operador/vendedor, nos
termos do artigo 3.º, n.º 1, do mesmo Código do Imposto sobre Veículos.
III — Assim, o pagamento do imposto sobre veículos realizado pelo operador/vendedor
do automóvel é feito em nome e a título próprio, e não em nome ou por conta do
adquirente do veículo.
IV — Nas aquisições intracomunitárias de veículos automóveis (novos) o imposto sobre
veículos é incluído no valor tributável em IVA, de acordo com o n.º 3 do artigo 17.º
do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias [RITI].
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V — A conclusão, porém, por não se afigurar de conformidade inequívoca e clara com
o Direito Comunitário, deve ser colocada como questão ao Tribunal de Justiça da
União Europeia, a título de reenvio prejudicial.
Processo n.º 766/09-30.
Recorrente: LIDL & Companhia.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Lidl & Companhia” vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra,
a julgar «totalmente improcedente a impugnação deduzida do acto de liquidação de imposto efectuada
ao impugnante».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
I. Não obstante não seja a sujeito passivo de imposto na relação jurídica que determinou o
pagamento do Imposto sobre Veículos que incidiu sobre as viaturas melhor identificadas nos autos
– qualidade que é assumida pelo operador registado – tais impostos foram-lhe repercutidos, pelo que
foi a, ora, Recorrente, lesada com o pagamento de IVA em excesso, e cujo reembolso se solicita nos
presentes autos.
II. Tal circunstância confere-lhe legitimidade processual para intervir no presente processo nos
termos previstos no artigo 18.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária, e no artigo 9.º do Código de Procedimento
e de Processo Tributário, entendimento que é confirmado por toda a Doutrina e Jurisprudência que se
conhecem sobre a matéria.
III. A sentença “sub-judice” faz errónea interpretação das normas jurídicas aplicáveis e, em particular, das regras de funcionamento do Imposto sobre Veículos porquanto, resulta do disposto no n.º 1
do artigo 3.º do Código do ISV (Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho), que a incidência deste imposto
depende da introdução no consumo das viaturas em Portugal, consubstanciando-se tal introdução, no
pedido de matrícula da viatura que se efectua, simultaneamente, com o pedido de liquidação do ISV
– cfr. Rogério M. Fernandes Ferreira e Manuel Teixeira Fernandes, Da (não) incidência do IVA sobre
o IA: O Imposto Automóvel enquanto base tributável do Imposto sobre o Valor Acrescentado, Revista
Fisco, n.º 124/125, Novembro 2007, Ano XVIII.
IV. Em termos de Direito comparado, o Imposto sobre Veículos é, usualmente, designado de
“imposto de matrícula” ou, pelo sinónimo, “imposto de registo”.
V. Esta designação encontra suporte, no Direito Português, no n.º 1 do artigo 5.º do Código do
ISV que, sob a epígrafe “facto gerador”, determina que “constitui facto gerador do imposto o fabrico,
montagem, admissão ou importação dos veículos tributáveis em território nacional, que estejam obrigados à matrícula em Portugal” – negrito e sublinhado nossos.
VI. Significa isto que o facto tributário em sede de ISV é o pedido de matrícula.
VII. E tanto assim é que se o veículo for vendido mas não for solicitada a respectiva matrícula (o
que sucederá, por exemplo, com os veículos de colecção ou destinados a serem exportados), não será
devido ISV – cfr. artigo 24.º do Código do ISV.
VIII. E bem se compreende que assim seja na medida em que o ISV obedece ao princípio da
equivalência (cfr. artigo 1.º do Código do ISV) e a matrícula constitui uma verdadeira autorização
para a circulação do veículo num dado território, o que implica custos ambientais, ao nível das infra-estruturas e sinistralidade rodoviária.
IX. De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 128/2006, de 05 de Julho que aprovou
o Regulamento de Atribuição de Matrícula a Automóveis, seus Reboques e Motociclos, Ciclomotores,
Triciclos e Quadriciclos, “a matrícula dos referidos veículos deve ser requerida no Serviço competente
da Direcção-Geral de Viação” – negrito e sublinhado nossos.
X. O modelo a utilizar para requerimento de matrícula – que, como se referiu, é sempre efectuado
pelos representantes das marcas no caso dos veículos novos – consta da Portaria n.º 1135-A/2005, de
31 de Outubro, onde deve constar, entre outros elementos, a identificação do “titular do certificado de
matrícula” e do respectivo proprietário.
XI. Resulta da interpretação sistemática das citadas normas que a matrícula dos veículos automóveis só pode ser pedida depois dessas viaturas terem sido vendidas. De outro modo jamais poderia
o representante da marca solicitar o respectivo certificado de matrícula.
XII. Significa isto que, do ponto de vista lógico e jurídico, o acto da matrícula é necessariamente,
posterior ao acto de venda.
XIII. Resulta, também, indubitável que, ao contrário do que defende o Mm.º Juiz “a quo”, quando
procede ao pagamento do ISV, o representante da marca e operador registado (“stand”), fá-lo no interesse dos seus clientes – que, naturalmente, pretendem receber a viatura em condições de circular nas
estradas portuguesas – e por conta destes.
XIV. Pelo que a importância que os representantes das marcas recebem dos seus clientes, apenas
o pode ser a título de reembolso das despesas efectuadas.
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XV. O único entendimento compatível com o Direito Comunitário passa por enquadrar o ISV no
conceito de despesa previsto no artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c), da Directiva (artigo 16.º, n.º 6, alínea c),
do CIVA). Pois,
XVI. Nos termos do artigo 73.º da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro de
2006 (n.º 1 do artigo 16.º do Código do IVA), nas operações internas, o valor tributável é constituído
pelo montante da contraprestação das operações sujeitas a IVA.
XVII. Como vem sendo afirmado, unanimemente, pela Jurisprudência Comunitária, para assumir
relevância para efeitos de IVA, a contrapartida, que constitui o critério geral da tributação, deve referir-se à entrega de bens incluindo o encargo ou imposto contido no seu valor, sendo que só é incluída
na matéria colectável a contrapartida que tiver um vínculo directo com a prestação – cfr. Acórdãos
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) Naturally Yours Cosmetics (proferido no
processo n.º 230/87 e datado de 23 de Novembro de 1988, in Colect., p. 6365, n.º 11), Empire Stores
(proferido no processo n.º C 33/93 e datado 2 de Junho de 1994, in Colect, p. I 2329, n.º 12) e Bertelsmann (proferido no processo n.º C-380/99 e datado de 3 de Julho de 2001, in p. I 5163, n.º 15).
XVIII. A alínea a) do n.º 5 do artigo 16.º do Código do IVA encontra justificação, apenas, se
interpretada à luz do n.º 1 do artigo 16.º do Código do IVA – artigo 73.º da Directiva 2006/112/CE
– de onde resulta que, tal disposição, só se aplica a encargos que apresentem um vínculo directo com a
prestação na acepção acima referida ou, para seguir as palavras do TJCE, que estejam “tão estreitamente
relacionados com a entrega de bens que são incluídos no valor desta prestação” – cfr. Conclusões da
Advogada-Geral Juliane Kokott, no âmbito do processo n.º C-98/05, in www.curia.europa.eu.
XIX. Significa isto que, face aos termos em que o texto da lei é formulado, os impostos não farão
parte da matéria colectável quando pagos em nome e por conta do adquirente e desde que registados
na contabilidade do transmitente em contas transitórias, em conformidade com o artigo 16.º, número
6, alínea c) do Código do IVA e o artigo 79.º, alínea c) da Directiva 2006/112/CE.
XX. Subsumindo as referidas regras ao caso em apreço, resulta que, ao contrário do propugnado
pelo Mm.º Juiz “a quo”, o operador registado (“stand”), quando paga o ISV que se mostra devido pela
aquisição de viaturas fá-lo “em nome e por conta do adquirente” pelo que este pagamento configura
um mero adiantamento do imposto, por conta do adquirente, pelo que não deverá integrar o valor da
contraprestação relativa à operação em apreço.
XXI. Tal entendimento tem sido, também, partilhado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias. Invoque-se a este propósito, o Acórdão do mencionado Tribunal, datado de 01 de Junho de
2006 e proferido no processo n.º C-98/05, in JO C 178 de 29.07.2006, pág. 7 e que apresenta manifesta
analogia, com o presente processo.
XXII. Estando em causa, no mencionado aresto, o “imposto sobre a matrícula dos automóveis
novos” vigente na Dinamarca – tributo que apresenta características idênticas ao nosso Imposto sobre
Veículos – decidiu-se que se “o imposto de matrícula foi pago pelo distribuidor em resultado da obrigação contratual de entregar ao adquirente um veículo matriculado em nome deste, há que considerar
que a facturação desse imposto ao adquirente corresponde ao reembolso das despesas efectuadas pelo
distribuidor em nome e por conta do referido adquirente e não a uma contrapartida do bem entregue”,
razão pela qual “tal imposto só poderá ser analisado como um elemento, inscrito na contabilidade do
distribuidor, com a natureza de uma conta transitória na acepção do artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c), da
Sexta Directiva” – conforme, aliás, como se demonstrará de seguida, sucede no caso em apreço.
XXIII. Concluindo que o imposto, cujo facto gerador não reside na entrega do bem “mas na primeira matrícula do veículo em território nacional, não está incluído no conceito de impostos, direitos
aduaneiros, taxas e demais encargos para efeitos do disposto no artigo 11.º, A, n.º 2, alínea a), da Sexta
Directiva” não devendo, por esse motivo, ser incluído na base tributável para efeitos de IVA.
XXIV. Não sendo o ISV um imposto devido pela venda de uma viatura (que dá origem a uma
entrega de um bem em território nacional), o pagamento deste imposto não tem “uma ligação directa
com essa entrega” não devendo, de acordo com o entendimento que subjaz à referida decisão do TJCE,
ser incluído na base tributável do IVA.
XXV. O que, no caso em apreço, equivale a dizer que as importâncias pagas ao Estado pelo concessionário (operador registado ou operador reconhecido), a título do ISV devido pelas viaturas que
vendeu a clientes finais concretos (identificados pelo nome e pela residência no Organismo Oficial que
atribui as matrículas), deverão, na lógica do imposto, considerar-se enquadradas na alínea c) do n.º 3,
A, do referido artigo da Directiva 2006/112/CE.
XXVI. Este entendimento é partilhado, não só pela Doutrina que já se pronunciou sobre esta
matéria como, ainda, pela própria Comissão Europeia que, ao abrigo do artigo 226.º do Tratado CE,
dirigiu, em Julho de 2007, a Portugal o Parecer Fundamentado referenciado por 2006/4398, entendendo
a que, “apesar de algumas diferenças menores ou acessórias”, o imposto de registo português (hoje
ISV) é, praticamente, idêntico ao imposto dinamarquês analisado pelo Tribunal.
XXVII. Sem prejuízo do exposto se, e na medida em que, não seja clara para esse Supremo Tribunal a questão da invalidade da interpretação do citado artigo 16.º n.º 5, alínea a) conjugado com o
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artigo 16.º n.º 6, alínea c), ambos do Código do IVA, no sentido propugnado pela Impugnante (e pela
Comissão Europeia), desde já se solicita, na fase própria, a suspensão da instância e o reenvio para o
TJCE ao abrigo do artigo 234.º do TCE com vista ao esclarecimento das questões prejudiciais infra
enumeradas:
1. O artigo 78., primeiro parágrafo, alínea a), conjugado com o artigo 79.º, primeiro parágrafo,
alínea c), da Directiva 2006/112/CE de 28 de Novembro, deve ser interpretado no sentido de que um
imposto de registo que incide sobre a matrícula de veículos automóveis deve ser incluído na matéria
colectável do IVA quando é celebrado um contrato de venda para entrega de um veículo automóvel
novo com vista ao seu uso para transporte de passageiros, no caso de o veículo, em conformidade com
o contrato de venda e o uso pretendido pelo comprador, ser entregue pelo vendedor ao consumidor devidamente matriculado e por um preço global que inclui o preço pago ao vendedor mais o imposto?
2. No que se refere à questão anterior, tem importância o facto de um automóvel poder ser comprado e entregue sem que seja pago o imposto de registo, o que poderá suceder se o comprador não
tiver a intenção de utilizar o automóvel para circular nas estradas desse Estado-Membro?
3. Tem importância que o facto gerador e a exigibilidade do imposto de registo tenham ocorrido
– eventualmente a título de adiantamento – antes da ocorrência do facto gerador e da exigibilidade
do IVA?
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Âmbito do Recurso: A questão que a recorrente Lidl & Companhia vem submeter à apreciação
e julgamento deste Supremo Tribunal Administrativo refere-se à violação, pela sentença recorrida, do
disposto nos arts 16º, n.º 6 alínea c) do CIVA e 79º, alínea c) da Directiva 2006/112/CE.
Alega a recorrente que a decisão sindicada, ao acolher a tese de que no cálculo do IVA se inclui
o IA (imposto automóvel) liquidado e pago na importação para território nacional de veículos automóveis, mesmo usados, viola o disposto no artº 79º da referida directiva, na parte em que exclui da
matéria colectável as quantias que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título
de reembolso das despesas efectuadas em nome e por conta destes últimos.
Mais alega que o facto tributário em sede de ISV é o pedido de matrícula, e que, ao contrário
do que defende o Mº Juiz “a quo”, quando procede ao pagamento do ISV, o representante da marca
e operador registado («stand»), fá-lo no interesse dos seus clientes – que, naturalmente, pretendem
receber a viatura em condições de circular nas estradas portuguesas – e por conta destes, pelo que a
importância que os representantes das marcas recebem dos seus clientes, apenas o pode ser a título de
reembolso das despesas efectuadas.
Sendo que o único entendimento compatível com o Direito Comunitário passa por enquadrar o
ISV no conceito de despesa previsto no artigo 16º n.º 6 alínea c) do CIVA.
Fundamentação:
A questão objecto do recurso consiste em saber se a decisão sindicada, ao acolher a tese de que
no cálculo do IVA se inclui o IA liquidado e pago na importação para território nacional de veículos
automóveis viola ou não o direito comunitário, nomeadamente o disposto nos arts 78º, alínea a) e
artº 79º, alínea c) da Directiva 2006/112/CE.
Afigura-se-nos que o recurso merece provimento, na medida em que suscita uma questão que
impõe o reenvio prejudicial junto do TJCE.
Com efeito, a decisão recorrida, considerando o disposto nos arts. 2º e 16º do CIVA, entendeu que
o ISV a cargo do operador registado não constitui despesa paga por conta do adquirente do veículo a
ele sujeito mas sim parte integrante do preço para efeito de IVA.
Dispõe o artº 78º alínea a) da Directiva 2006/112/CE, que o valor tributável inclui os seguintes
elementos: os impostos, direitos aduaneiros, taxas e demais encargos, com excepção do próprio IVA.
Por sua vez o artº 79º alínea c) da mesma directiva estabelece que o valor tributável não inclui
as quantias que um sujeito passivo receba do adquirente ou do destinatário, a título de reembolso das
despesas efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que sejam registadas na sua contabilidade
em contas de passagem.
Ora o Acórdão do Tribunal de Justiça, citado pela recorrente, de 1 de Junho de 2006 (De Danske
Bilimportører/Skatteministeriet (Processo C-98/05), publicado no Jornal oficial da CE de 29.07.2006,
veio dar uma nova interpretação ao conceito de impostos, direitos aduaneiros, taxas e demais encargos
para efeitos do disposto no artigo 11.º, A, n.º 2, alínea a), da Sexta Directiva (norma correspondente
ao artº 78º alínea a) da Directiva 77/388/CEE, que revogou a Sexta Directiva), nele não incluindo o
imposto de matrícula devido na Dinamarca, imposto este de natureza semelhante ao Imposto Automóvel
ora em questão.
Decidiu-se naquele aresto, em pedido de decisão prejudicial do Østre Landsret – Dinamarca,
que: «No quadro de um contrato de venda que prevê que, em conformidade com a utilização a que
o adquirente destina o veículo, o distribuidor o entregue já matriculado por um preço que englobe
o imposto de matrícula sobre veículos automóveis novos que pagou antes da entrega, esse imposto,

143
cujo facto gerador não reside na referida entrega, mas na primeira matrícula do veículo em território
nacional, não está incluído no conceito de impostos, direitos aduaneiros, taxas e demais encargos para
efeitos do disposto no artigo 11.º, A, n.º 2, alínea a), da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de
17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos
impostos sobre o volume de negócios – Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria
colectável uniforme. Tal imposto corresponde ao montante que o sujeito passivo recebe do adquirente
do veículo, a título de reembolso das despesas efectuadas em nome e por conta deste, na acepção do
n.º 3, alínea c), da mesma disposição».
Sobre a questão diz-se, de forma esclarecedora, nas conclusões da advogada geral (processo
C-98/05, in curia.europa.eu) o seguinte:
«Em conformidade com o artigo 11.º, A, n.º 2, alínea a), da Sexta Directiva, a matéria colectável
inclui, em particular, os impostos e demais encargos. Esta norma é, à primeira vista, surpreendente.
Com efeito, leva a que um encargo ou imposto sejam, por seu turno, sujeitos ao imposto sobre o valor
acrescentado, apesar de o pagamento de um imposto não implicar, em si, a criação de valor.
A disposição em causa torna-se compreensível quando interpretada à luz do artigo 11.º, A, n.º 1,
alínea a), da Sexta Directiva e só se aplica a encargos tão estreitamente relacionados com a entrega
de bens que são incluídos no valor desta prestação. A contrapartida, que constitui o critério geral da
tributação, deve correspondentemente referir-se à entrega de bens incluindo o encargo ou imposto
contido no seu valor. Resulta designadamente da jurisprudência que só é incluída na matéria colectável
a contrapartida que tiver um vínculo directo com a prestação.
É decisivo para a inclusão de um imposto no valor do bem entregue o facto de a pessoa que
realiza a entrega ter pago o imposto actuando em seu nome e por sua própria conta. Neste caso, a
contrapartida relevante para a matéria colectável abrange o correspondente montante de imposto.
Por conseguinte, os impostos especiais de consumo sobre os óleos minerais, o álcool e as bebidas
alcoólicas e os tabacos manufacturados, para os quais a Directiva 92/12 instituiu um regime geral,
são incluídos na matéria colectável do imposto sobre o valor acrescentado. Com efeito, estes impostos
devem, em geral, ser pagos por quem coloca os bens no mercado.
Em contrapartida, os impostos não fazem parte da matéria colectável quando estão registados
na sua contabilidade em contas transitórias, em conformidade com o artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c),
da Sexta Directiva. O texto da disposição, formulado de forma abrangente, compreende, neste âmbito,
qualquer tipo de «despesas», ou seja, também os impostos. Se o sujeito passivo de IVA pagar um imposto
em nome e por conta do adquirente e o correspondente montante for registado na contabilidade do
sujeito passivo como conta transitória, o imposto não é incluído na prestação deste. Consequentemente,
através do adiantamento do imposto, o adquirente não paga uma prestação do sujeito passivo (9). Em
termos materiais, nesta situação, ao invés, o adquirente paga ele próprio o imposto; o sujeito passivo
só intervém de forma intercalar para realizar o pagamento.»
No nosso sistema fiscal o imposto Automóvel, tal como vem definido no artigo 1º do Decreto-Lei
n.º 40/93 de 18/2, é um imposto monofásico que só é pago uma vez, quando da primeira introdução do
veículo no mercado português, no momento da emissão da primeira matrícula em Portugal.
Trata-se de imposto com características semelhantes ao imposto de matrícula dinamarquês, objecto
de apreciação do já referido Acórdão do TJCE.
O facto gerador consiste na introdução do veículo no mercado português, no momento da emissão da primeira matrícula em Portugal (Vide também neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal
Administrativo de 05.04.2006, recurso 62/06, in www.dgsi.pt), daí que o pagamento de tal imposto
não terá uma relação directa com a entrega do veículo, sendo esta relação directa, de acordo com a
jurisprudência comunitária acima citada, um requisito essencial para que o Imposto Automóvel seja
considerado como imposto incluído no valor tributável do IVA, nos termos do artigo 16º, n.º 5, alínea a),
do Código do IVA.
Entende-se, por isso, que se suscita uma questão de interpretação de normas comunitárias, mais
concretamente dos arts. 78º, alínea a) e 79º, alínea c) da Directiva 2006/112/CE, em termos que se nos
afiguram serem bastantes para justificarem o reenvio prejudicial junto do TJCE.
Com efeito o artº 234º do Tratado CE impõe aos tribunais supremos dos Estados-membros que
recorram ao TJCE sempre que se ponha uma questão de interpretação ou de apreciação de validade de
actos emanados das instituições comunitárias, cuja resolução seja necessária ao julgamento da causa.
Nos termos do artº 249º do Tratado CE são actos emanados das instituições comunitárias os regulamentos, directivas e decisões, bem como outros actos que possam produzir um efeito de direito.
E o Tribunal de Justiça apenas admitiu três excepções à obrigação de reenvio (Cf. João Mota
de Campos e João Luís Mota de Campos, Manual de Direito Comunitário, 4ª ed. Fundação Calouste
Gulbenkian, pag. 429):
- Falta de pertinência da questão suscitada no processo;
- Existência de interpretação já anteriormente fornecida pelo TJCE;
- Total clareza da norma em causa (teoria do acto claro);
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No caso subjudice a questão referida é pertinente já que a respectiva decisão comporta aplicação
do direito comunitário, estando em causa a interpretação da Directiva 2006/112/CE, nomeadamente
dos arts. 78º alínea a) e 79º, alínea c).
Não existe, por outro lado, interpretação anteriormente fornecida pelo TJCE sobre a questão.
Na jurisprudência comunitária apenas se encontrou o já referido Acórdão do Tribunal de Justiça,
proferido no processo C – 98/05, mas relativo à ordem jurídica dinamarquesa.
Não se verifica também total clareza das normas em causa, nem se pode concluir que a aplicação
directa do direito comunitário se impõe com tal evidência que não deixa lugar a qualquer dúvida razoável.
Em face do exposto somos de parecer que deve ser deferido o pedido de reenvio prejudicial ao
Tribunal de Justiça para esclarecimento da questão suscitada pelo recorrente.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão
que aqui se coloca é a de saber se o imposto sobre veículos deve ser incluído, ou não, no valor tributável
em IVA, o que suscita uma questão de interpretação de normas de Direito Comunitário, mormente do
«artigo 78.º, § 1.º, alínea a), conjugado com o artigo 79.º, § 1.º, alínea c), da Directiva 2006/112/CE,
de 28 de Novembro» [cf. conclusão XXVII].
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) A impugnante adquiriu duas viaturas ligeiras de passageiros em 28.09.07, pelo montante constante das facturas n.º 26226 e 26233 emitidas pelo fornecedor, de cujo valor se inclui o preço base, o
imposto sobre veículos e outras despesas, sobre o qual incidiu o IVA à taxa de 21%, tendo-se apurado
um imposto de € 8 601,23 e de € 4 554,33, o qual foi pago àquele fornecedor – cfr. facturas de fls. 22
e 23, e recibo, de fls. 31, do P.A. apenso.
B) Dão-se aqui por reproduzidas as Declarações Aduaneiras de Veículos emitidos em 28.09.07 e
29.09.07 respectivamente, pela DGAIEC, de fls. 28 e 29, do P.A. apenso.
C) Dão-se aqui por reproduzidos os Documentos Únicos Automóveis emitidos pela D.G. de
Viação, em 10.12.07, de fls. 25 e 26, do P.A. apenso.
D) Em 25.01.08, foi apresentada reclamação graciosa do acto de liquidação de IVA efectuada
nas facturas mencionadas em A), deduzida pela impugnante, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido
– cfr. fls. 2 a 36, do P.A. apenso.
E) Em 11.03.08, foi elaborado o projecto de decisão da reclamação referida em D), de fls. 40, com
base na Informação constante de fls. 37 a 39, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, devidamente
notificada para efeitos de exercício do direito de audição prévia, que não tendo sido exercida, veio a
determinar o Despacho de 07.04.08, proferido pelo Chefe de Finanças de Sintra 1, de indeferimento
da reclamação, notificada ao interessado – cfr. Ofício de fls. 41 e correspondência postal de fls. 42,
Informação de fls. 42, Parecer e Despacho, de fls. 43 e notificação de fls. 44 e 45, do P.A. apenso.
2.2 A Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho, pelo n.º 1 do seu artigo 1.º, aprova o Código do Imposto
sobre Veículos publicado no anexo «à presente lei e que dela faz parte integrante» – o qual entra em
vigor em 1 de Julho de 2007, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º da dita Lei.
A referida Lei procede à reforma global da tributação automóvel, aprovando o Código do Imposto
sobre Veículos e o Código do Imposto Único de Circulação e abolindo, em simultâneo, o imposto automóvel, o imposto municipal sobre veículos, o imposto de circulação e o imposto de camionagem.
Os quatro impostos (IA, IMV, circulação e camionagem) são abolidos, criando-se o Imposto sobre
Veículos e o Imposto Único de Circulação.
As principais alterações são: tributação em função da componente ambiental (o peso das emissões
de CO2 na base de tributação sobe para 30%, no primeiro ano, e 60%, no segundo); e deslocação de
parte da carga fiscal da aquisição do automóvel (menos 10%) para a fase de circulação.
De acordo com o artigo 1.º do Código do Imposto sobre Veículos, um dos princípios e regras gerais
do imposto sobre veículos é o princípio da equivalência, em obediência ao qual se procura «onerar os
contribuintes na medida dos custos que estes provocam nos domínios do ambiente, infra-estruturas
viárias e sinistralidade rodoviária, em concretização de uma regra geral de igualdade tributária».
Sob a epígrafe “Incidência objectiva”, o artigo 2.º do Código do Imposto sobre Veículos, na alínea a)
do seu n.º 1, diz que estão sujeitos ao imposto «os automóveis ligeiros de passageiros, considerando-se como tais os automóveis com peso bruto até 3 500 kg e com lotação não superior a nove lugares,
incluindo o do condutor, que se destinem ao transporte de pessoas».
E, sob a epígrafe “incidência subjectiva”, o artigo 3.º, n.º 1, do mesmo Código do Imposto sobre
Veículos estabelece que os sujeitos passivos do imposto são «os operadores registados, os operadores
reconhecidos e os particulares, tal como definidos pelo presente código, que procedam à introdução
no consumo dos veículos tributáveis, considerando-se como tais as pessoas em nome de quem seja
emitida a declaração aduaneira de veículos ou a declaração complementar de veículos».
Por sua vez, e sob a epígrafe de “Facto gerador”, o n.º 1 do artigo 5.º do Código do Imposto sobre
Veículos determina que «Constitui facto gerador do imposto o fabrico, montagem, admissão ou importação dos veículos tributáveis em território nacional, que estejam obrigados à matrícula em Portugal».
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Entende-se por «Admissão», a entrada de um veículo originário ou em livre prática noutro Estado-membro da União Europeia em território nacional; e «Importação», a entrada de um veículo originário
de país terceiro em território nacional – conforme se estabelece nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 5.º
do Código do Imposto sobre Veículos.
O imposto torna-se exigível «no momento da introdução no consumo», quando o facto gerador
do imposto é «o fabrico, montagem, admissão ou importação dos veículos tributáveis em território
nacional» – nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Código do Imposto sobre Veículos.
Nos termos do mesmo n.º 1 do artigo 6.º, a «introdução no consumo» considera-se verificada:
a) «No momento da apresentação do pedido de introdução no consumo pelos operadores registados e reconhecidos»;
b) «No momento da apresentação da declaração aduaneira de veículos ou declaração complementar de veículos pelos particulares».
Na hipótese de “Veículos não destinados a matrícula”, em casos em que o imposto não tem
justificação substantiva, por inexistir sobrecarga ambiental – destinando-se os veículos, por exemplo,
«a desmantelamento, circulação ou permanência em domínio exclusivamente privado, coleccionismo
ou qualquer outra razão» – a tributação em imposto sobre veículos ocorrerá «Sempre que se pretenda
proceder à introdução do veículo no consumo» – nos termos do artigo 24.º do Código do Imposto
sobre Veículos.
Portanto: se bem entendemos o regime legal do imposto sobre veículos, a matrícula do veículo não
é o an e o quando do imposto sobre veículos. Segundo o artigo 24.º do Código do Imposto sobre Veículos, o an e o quando do imposto sobre veículos é a «introdução do veículo no consumo». A «introdução
do veículo no consumo» é que é o facto tributário gerador do imposto – em consonância, aliás, com as
normas do n.º 1 do artigo 5.º, e do n.º 1 do artigo 6.º, do mesmo Código do Imposto sobre Veículos.
O n.º 1 do artigo 17.º do Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias [RITI] preceitua que
«Na determinação do valor tributável das aquisições intracomunitárias de bens é aplicável, em idênticas
condições, o previsto no artigo 16.º do Código do IVA para as transmissões de bens».
E «Nas aquisições intracomunitárias de bens sujeitos a impostos especiais de consumo ou a
imposto sobre veículos, o valor tributável é determinado com inclusão destes impostos, ainda que não
liquidados simultaneamente» – nos precisos termos do n.º 3 do artigo 17.º do RITI.
A inclusão no valor tributável de operações sujeitas a IVA de impostos como o imposto sobre
veículos é uma solução que se justifica no disposto no artigo 78.º da Directiva IVA, a qual impõe que se
incluam no valor tributável os impostos, direitos aduaneiros, taxas e demais encargos, com excepção
do próprio IVA. A disposição nacional [artigo 16.º, n.º 5, alínea a) ou o artigo 17.º, n.º 2, alínea a) do
Código do IVA] é, aliás, a reprodução fiel e exacta do referido preceito da Directiva IVA.
Decisivo para dever incluir-se um imposto no valor do bem entregue – e, por isso, dever incluí-lo também no valor tributável em IVA –, é o facto de a previsão legal da norma de tributação estatuir
que a pessoa sujeita a esse imposto (o sujeito passivo) está a ele obrigado, em nome próprio e por sua
própria conta.
Para a norma de incidência não relevam estipulações contratuais particulares e concretas havidas
entre vendedor e comprador. As estipulações contratuais, como é de regra, não têm relevo na relação
jurídica fiscal. A lei de tributação evidentemente não obedece à configuração negocial. A configuração
negocial é que não pode fugir abusivamente à configuração da lei de tributação. Na verdade, os elementos da relação tributária estão subtraídos à estipulação das partes em negócio privado.
Por tudo quanto vem dito, propendemos a concluir que, à luz do regime legal apontado supra,
não haverá violação alguma do Direito Comunitário na inclusão do imposto sobre veículos no valor
tributável em IVA.
Neste sentido, pode ver-se, v. g., António Brigas, “Notas sobre o Código dos Impostos Especiais
de Consumo”, in Ciência e Técnica Fiscal, n.º 402, pp. 147 a 183, em especial p. 151, BASTO, José
Xavier, “A Tributação do Consumo e a sua Coordenação Internacional”, in Cadernos de Ciência e
Técnica Fiscal, n.º 164, p. 24, e Vasques, Sérgio, “A Reforma da Tributação Automóvel: Problemas e
Perspectivas”, in Fiscalidade, n.º 10, Abril 2002, pp. 59 a 94, em especial pp. 60/61.
E, em sentido contrário, porém, confronte-se, v. g., FERREIRA, Rogério Manuel Fernandes, e
FERNANDES, Manuel Teixeira, “Da (não) incidência do IVA sobre o IA”, in Revista Fisco, n.º 124/125,
pp. 3 a 17, e FERNANDES, Manuel Teixeira, “Tributação do automóvel; tributação do CO2”, in Revista
de Finanças Públicas e de Direito Fiscal, ano 1, n.º 2, pp. 169/170 e 173/174.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida expende no essencial como segue.
[…]
no caso presente, não sendo a impugnante sujeito passivo do IVA, mas sim consumidor final dos
bens a si transmitidos (cfr artº 2º, do CIVA), apenas suportando a totalidade do imposto liquidado
pelos operadores situados a montante do circuito económico dos bens em causa mas, na medida em
que, ainda assim, admitindo-se que da repercussão do IVA ao consumidor final possa resultar a lesão
de um interesse legalmente protegido, importa verificar da ilegal repercussão do imposto efectuada
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pelo sujeito passivo de imposto – cfr alínea a), do n.º 4, do artº 18º da LGT e observações tecidas a
seu propósito pelo Ilte Jurista A. Lima Guerreiro, in “LGT Anotada”, pags. 113 e segs. Portanto nessa
matéria importa considerar a problemática da inclusão no valor tributável do IVA a si liquidado,
daquele imposto especial sobre veículos. Ora, quanto à questão da relevância de sujeição objectiva
e subjectiva daquele imposto, importa dizer que no caso presente o sujeito passivo de imposto é o
operador registado que procede à introdução no mercado dos veículos, mas que apenas repercute
o tributo no consumidor final. Repare-se mesmo que nos casos de o sujeito passivo de I.S.V, for um
particular, nos termos do artº 2º e 16º, do mesmo Código, tratando-se de uma aquisição de meios de
transporte novos, na medida em que esteja sujeita a um imposto sobre veículos, tal imposto deverá ser
considerado na determinação do valor tributável de IVA, nos termos do disposto no artº 1º, alínea b)
e n.º 3, do artº 17º do RITI. Assim sendo não é legítimo a conclusão de que tais quantias são pagas
em nome e por conta do adquirente, pelo que improcede a consideração de assim se excluir no valor
tributável de IVA.
Já quanto à questão da natureza jurídica daquela tributação especial que alegadamente deve
atender ao facto gerador de imposto que se consubstancia no acto de matrícula da viatura e não na sua
entrega ao adquirente, defende a F.P. que no caso português o facto gerador do imposto é a admissão
dos veículos em território nacional, sendo a sua exigibilidade reportada à sua introdução no consumo.
O que dizer desta polémica?
Muito singelamente que competindo às jurisdições nacionais a definição da natureza e regime
dos tributos não sujeitos a harmonização das legislações dos E.M. da CEE, pelo que não pode este
tribunal deixar de considerar que tal tributação especial incide ainda sobre o consumo e não sobre
a matrícula já que sobre tal actividade administrativa podem recair certas taxas e emolumentos que
poderão ser considerados como não incluídos naqueles valores para efeitos de IVA, mas que tal
condição aposta na norma de tributação quanto à obrigação de matrícula apenas significa o âmbito
de incidência tributária que não descaracterizam aquela consideração do facto gerador de imposto
relativo às operações sobre os bens, quer sejam produzidos, montados, admitidos ou importados, desde
que sujeitos a matrícula em Portugal, e não directamente incidente sobre o acto de matrícula do bem.
– cfr. nesse sentido artºs 2º, 3º e 5º do Código do I.S.V. Assim sendo,
Entende este Tribunal que a resolução da causa não pressupõe o reenvio prejudicial para o Tribunal das Comunidades, já que no espírito do julgador não se põe nenhuma questão de interpretação
da norma do direito comunitário que tome indispensável a pronúncia daquela instância. Atento a
inexistência de obrigatoriedade daquele envio, nos termos do disposto no 3º parágrafo do artº 177º do
Tratado da Comunidade Europeia (actual artº 234º do Tratado da União Europeia), conclui-se pela
improcedência da pretensão deduzida, assim como dos juros indemnizatórios solicitados, em razão da
inexistência de pagamento indevido da prestação tributária. – cfr. artº 43º da LGT.
A sentença recorrida decidiu, pois, com a fundamentação que se resume essencialmente ao seguinte:
a) a impugnante, ora recorrente, é consumidor final dos bens automóveis a si transmitidos, pelo
que terá de suportar «a totalidade do imposto liquidado pelos operadores situados a montante do circuito
económico dos bens em causa»;
b) no caso presente o sujeito passivo de imposto é o operador registado que procede à introdução
no mercado dos veículos;
c) tratando-se, como se trata, de uma aquisição de meios de transporte novos, o imposto sobre
veículos deverá ser considerado na determinação do valor tributável de IVA, nos termos do disposto
no artigo 1º, alínea b) e n.º 3, do artigo 17º do RITI.
Ao que julgamos, a solução encontrada pela sentença recorrida em nada afrontará, e antes respeitará, o Direito Comunitário e a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu (TJCE). A aduzida
similitude da presente situação com a resolvida por um acórdão do TJCE – a um pedido de interpretação
do Direito Comunitário em matéria de IVA (reenvio prejudicial ao abrigo do artigo 234.º do Tratado
CE), formulado por um tribunal dinamarquês – parece não existir. Esse acórdão do TJCE limitou-se
a declarar que, em face das disposições comunitárias que prevêem a integração de certos impostos e
taxas na base tributável de IVA, e dadas as características do imposto dinamarquês incidente sobre a
matrícula automóvel, o mesmo não poderia ser objecto de inclusão no valor tributável do IVA. Aí, no
caso dinamarquês, decidiu-se, como de resto, a sentença recorrida refere, que «o valor tributável não
poderia incluir as importâncias pagas em nome e por conta do adquirente dos bens sendo que tal tributação específica dos veículos automóveis recaía sobre o adquirente e não sobre o sujeito passivo de
imposto». Segundo o aludido acórdão do TJCE, no quadro de um contrato de venda que preveja que o
distribuidor entregue um veículo já matriculado por um preço que englobe o imposto de matrícula que
pagou antes da entrega do veículo, «o montante desse imposto não pode ser incluído no valor tributável
do IVA a aplicar à venda do veículo». O TJCE justificou a sua decisão, em primeiro lugar, no facto de
o imposto de matrícula ser aplicado a título da matrícula do veículo e não do fornecimento do mesmo
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e, em segundo lugar, na circunstância de o referido imposto ser pago pelo fornecedor do veículo por
conta do adquirente.
No presente caso, porém, sem similaridade com esse caso dinamarquês, ao que julgamos, não
será legítima a conclusão de que as quantias pagas pelo operador/vendedor, a título de imposto sobre
veículos, são pagas em nome e por conta da adquirente, impugnante, ora recorrente. Ao contrário: no
regime legal português, o sujeito passivo do imposto sobre veículos é o operador/vendedor dos veículos, e não a impugnante, ora recorrente, adquirente desses veículos. Assim, sendo o sujeito passivo da
relação jurídica do imposto sobre veículos o respectivo operador/vendedor, será esse imposto devido
e pago, por si, em nome e a título próprio, e não em nome e por conta da adquirente do veículo, impugnante, ora recorrente.
Razão por que, a nosso ver, improcederá a pretensão de exclusão do imposto sobre veículos do
valor tributável em IVA, por força da aplicação do n.º 3 do artigo 17.º do RITI, a dispor que «Nas
aquisições intracomunitárias de bens sujeitos a impostos especiais de consumo ou a imposto sobre
veículos, o valor tributável é determinado com inclusão destes impostos, ainda que não liquidados
simultaneamente».
E, então, havemos de convir, em síntese, que o facto gerador de imposto sobre veículos é,
entre outros, «o fabrico, montagem, admissão ou importação dos veículos», de acordo com o n.º 1
do artigo 5.º do Código do Imposto sobre Veículos. O sujeito passivo do imposto sobre veículos
é o respectivo operador/vendedor, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, do mesmo Código do Imposto
sobre Veículos. Assim, o pagamento do imposto sobre veículos realizado pelo operador/vendedor
do automóvel é feito em nome e a título próprio, e não em nome ou por conta do adquirente do
veículo. Nas aquisições intracomunitárias de veículos automóveis (novos) o imposto sobre veículos
é incluído no valor tributável em IVA, de acordo com o n.º 3 do artigo 17.º do Regime do IVA nas
Transacções Intracomunitárias [RITI].
A conclusão, porém, por não se afigurar de conformidade inequívoca e clara com o Direito
Comunitário, deve ser colocada como questão ao Tribunal de Justiça da União Europeia, a título de
reenvio prejudicial.
Com efeito, a solução da questão, não sendo pacífica nem evidente, apresenta-se duvidosa,
afigurando-se temerário afirmar a existência de “acto claro”, para efeitos de dispensa de reenvio prejudicial ao TJCE.
Nesta situação, decidindo o Supremo Tribunal Administrativo em última instância e não se conhecendo jurisprudência do TJCE directamente aplicável, é obrigatório o reenvio prejudicial, de harmonia
com o preceituado no artigo 234.º, parte final, do Tratado de Roma.
A ora recorrente defende que a inclusão do imposto sobre veículos no valor tributável em IVA
viola normas de Direito Comunitário, e aventa que seja colocada ao TJCE a questão da interpretação
do artigo 78.º, § 1.º, alínea a), conjugado com o artigo 79.º, § 1.º, alínea c), da Directiva 2006/112/CE,
de 28 de Novembro [cf. conclusão XXVII].
A Directiva 2006/112/CE, de 28 de Novembro, constitui uma reformulação da 6.ª Directiva
77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977 – sendo certo que a data dos factos relevantes é a de
28.09.07, consoante resulta do probatório do presente acórdão.
Com o objecto estrito com que a ora recorrente a coloca, formulamos a questão do modo seguinte:
O artigo 78.º, § 1.º, alínea a), conjugado com o artigo 79.º, § 1.º, alínea c), da Directiva 2006/112/
CE, de 28 de Novembro, deve ser interpretado no sentido de não permitir que, nas aquisições intracomunitárias, seja incluído no valor tributável em IVA o quantitativo do imposto sobre veículos, criado
pela Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho?
3. Termos em que se acorda suspender a instância até à pronúncia do TJCE, ordenando-se a passagem de carta, a dirigir pela secretaria deste STA à daquele TJCE, com pedido de decisão prejudicial,
acompanhado de traslado do processo, incluindo cópias da petição; da sentença; das alegações de recurso da impugnante; do parecer do Ministério Público neste Tribunal; bem como do presente acórdão.
Custas a considerar a final.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Notificação do acto de liquidação. Notificação por carta registada com aviso de recepção.
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Sumário:
I — A presunção de notificação prevista nos nºs 5 e 6 do artigo 39º 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 — Tendo ficado demonstrado que tinha sido deixado aviso, no domicílio fiscal indicado pelo contribuinte, de que as cartas contendo as notificações podiam ser
levantadas, o que, efectivamente, não veio a acontecer e que a sua estadia na
Suíça não constituiu justo impedimento, “tanto mais que deveria ter dado conta
dessa situação à administração fiscal e indicado uma morada no País onde se
encontrava” - o que também não fez -, como se decidiu na sentença recorrida e
cujo segmento não foi posto em causa, transitando, assim, em julgado, funciona
a presunção prevista no predito n.º 5, considerando-se a notificação feita no 3º
dia posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não
seja útil (vide predito n.º 6).
Processo n.º 807/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: João Pedro Morgado Neto Pereira Lima.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – João Pedro Morgado Neto Pereira Lima, melhor identificado nos autos, veio deduzir impugnação judicial contra os actos de liquidação adicionais de imposto municipal de Sisa, imposto de Selo
e juros compensatórios, no valor de € 4.618,57, € 3.875,24 e € 440,06, respectivamente.
No âmbito da sua contestação, a FP suscitou a questão da intempestividade da referida impugnação judicial.
Por decisão datada de 5/2/07, o Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga não reconheceu a excepção da intempestividade, considerando a impugnação interposta dentro do prazo legal
de 90 dias após a data limite de pagamento do imposto, para concluir, assim, que o direito de acção
não havia caducado (vide fls. 59 a 62).
Inconformada com esta decisão, a FP veio interpor recurso para este STA, concluindo pela forma
seguinte:
I. Em 10.11.2004, através do ofício n.º 6400, da mesma data e sob a forma de carta registada com
aviso de recepção, foi remetido para o domicílio fiscal do sujeito passivo ora impugnante a notificação
das liquidações aqui em causa.
II. Tal correspondência foi devolvida ao Serviço de Finanças de Esposende (SF) pelos serviços
postais com a indicação “Não reclamado”,
III. Pelo que aquele SF remeteu em 26.11.2004 – nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5
do art. 39º do CPPT – através do ofício n.º 6628, igualmente, sob a forma de carta registada com aviso
de recepção, para a referida morada uma segunda notificação daqueles actos tributários.
IV. Tal correspondência foi devolvida ao SF pelos serviços postais com a indicação de “Não
reclamado”.
V. Havendo lugar à segunda notificação dos actos tributários de liquidação, nos termos do disposto
no art. 39º, n.º 5 do CPPT, o contribuinte presume-se notificado, ainda que a carta seja devolvida aos
serviços que a remeteram por não haver sido reclamada no prazo estabelecido no regulamento dos
serviços postais.
VI. Na situação acima descrita, o contribuinte – não tendo logrado provar um justo impedimento
que fosse susceptível de ilidir a referida presunção – considera-se, para todos os efeitos, como notificado
no terceiro dia posterior àquele em que foi efectuado o registo postal ou, no primeiro dia útil seguinte
a esse, quando esse dia não seja útil.
VII. Assim, constatando-se o registo daquela notificação no dia 26.11.2004 é imperioso concluir
que a notificação do contribuinte ocorreu no dia 29.11.2004.
VIII. Sendo o prazo de pagamento voluntário estabelecido na referida notificação de 30 dias a
contar da data da mesma, é forçoso concluir que o termo do prazo de pagamento voluntário dos tributos
ora em crise ocorreu no dia 29.12.2004.
IX. Sendo aplicável ao caso concreto o prazo de impugnação judicial do 90 dias previsto no art. 102º,
n.º 1, alínea a) do CPPT, é inevitável inferir que o prazo para o contribuinte reagir judicialmente contra
os actos tributários, no caso concreto, teve o seu termo final no dia 29.03.05.
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X. Tendo a petição inicial dos presentes autos sido apresentada apenas em 12.04.04 torna-se
obrigatório concluir pela extemporaneidade dessa apresentação e, consequentemente, pela caducidade
do direito de impugnar as liquidações.
XI. Sendo que a verificação de tal excepção conduz, se verificada em sede liminar, ao indeferimento da petição inicial ou, se verificada a final, à improcedência do pedido.
XII. No douto despacho recorrido, ao não declarar-se a caducidade do direito de impugnar o
tributo, fez-se errada interpretação e aplicação do direito.
Ordenada a subida imediata deste recurso, neste STA foi proferida a decisão de fls. 90 e 90 vº,
de acordo com a qual foi fixado ao referido recurso a sua subida deferida, subindo nos autos com o
recurso que viesse a ser interposto da decisão final e, em consequência, ordenada a abaixa dos autos
ao Tribunal “a quo”, “a fim de aí prosseguirem os seus ulteriores termos”.
Em consequência foi proferida a sentença de fls. 120 a 123, datada de 17/2/09, que julgou procedente a impugnação judicial, anulando as liquidações impugnadas.
Novamente inconformada, a FP veio interpor recurso desta sentença para este STA (vide fls. 129
e segs.), formulando as seguintes conclusões:
I. Em 10.11.2004, através do ofício n.º 6400, da mesma data e sob a forma de carta registada com
aviso de recepção, foi remetido para o domicílio fiscal do sujeito passivo ora impugnante a notificação
das liquidações aqui em causa.
II. Tal correspondência foi devolvida ao Serviço de Finanças de Esposende (SF) pelos serviços
postais com a indicação de “Não reclamado”,
III. Pelo que aquele SF remeteu em 26.11.2004 - nos termos e para os efeitos previstos no n.º 5
do art. 39º do CPPT - através do ofício n.º 6628, igualmente sob a forma de carta registada com aviso
de recepção, para a referida morada uma segunda notificação daqueles actos tributários.
IV. Tal correspondência foi devolvida ao SF pelos serviços postais com a indicação de “Não
reclamado”.
V. Havendo lugar à segunda notificação dos actos tributários de liquidação, nos termos do disposto
no art. 39º, n.º 5 do CPPT, o contribuinte presume-se notificado, ainda que a carta seja devolvida aos
serviços que a remeteram por não haver sido reclamada no prazo estabelecido no regulamento dos
serviços postais.
VI. Na situação acima descrita, o contribuinte - não tendo logrado provar um justo impedimento
que fosse susceptível de ilidir a referida presunção - considera-se, para todos os efeitos, como notificado
no terceiro dia posterior àquele em que foi efectuado o registo postal ou, no primeiro dia útil seguinte
a esse, quando esse dia não seja útil.
VII. Assim, constatando-se o registo daquela notificação no dia 26.11.2004 é imperioso concluir
que a notificação do contribuinte ocorreu no dia 29.11.2004.
VIII. Sendo o prazo de pagamento voluntário estabelecido na referida notificação de 30 dias a
contar da data da mesma, é forçoso concluir que o termo do prazo de pagamento voluntário dos tributos
ora em crise ocorreu no dia 29.12.2004.
IX. Sendo aplicável ao caso concreto o prazo de impugnação judicial de 90 dias previsto no art. 102,
n.º 1, alínea a) do CPPT, é inevitável inferir que o prazo para o contribuinte reagir judicialmente contra
os actos tributários, no caso concreto, teve o seu termo final no dia 29.03.2005.
X. Tendo a petição inicial dos presentes autos sido apresentada apenas em 12.04.2005 torna-se
obrigatório concluir pela extemporaneidade dessa apresentação e, consequentemente, pela caducidade
do direito de impugnar as liquidações.
XI. Sendo que a verificação de tal excepção conduz, se verificada em sede liminar, ao indeferimento liminar da petição inicial ou, se verificada a final, à improcedência do pedido.
XII. No douto despacho ora recorrido, ao não declarar-se a caducidade do direito de impugnar o tributo, fez-se errada interpretação e aplicação do direito, nomeadamente do disposto no art. 39, n.º 6 do CPPT.
XIII. E, consequentemente, revela-se forçoso concluir que o Tribunal a quo não poderia conhecer do
mérito da questão por verificar-se a extemporaneidade da dedução da presente impugnação judicial.
XIV. Não obstante, tendo o Tribunal apreciado tal questão é forçoso que se conclua que a sentença
sob recurso enferma de nulidade por excesso de pronúncia, uma vez que conheceu da questão de fundo
cuja apreciação lhe estava vedada, por prejudicada em face da comprovação da excepção da caducidade
da impugnação judicial que fora deduzida, cfr. art. 668º n.º 1, alínea d) do CPC.
Não houve contra-alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer, cingindo o objecto do recurso à questão da
tempestividade da impugnação, concluiu que devia ser concedido provimento ao mesmo.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Comecemos pela apreciação do recurso interposto a fls. 68 e segs., por que prejudicial.
Quanto à matéria de facto, uma vez que a mesma não foi impugnada e não há qualquer alteração
a fazer, remete-se para os termos da decisão da 1ª instância que decidiu aquela matéria - cfr. artº 713º,
n.º 6, ex vi do artº 726º do CPC.
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Como vimos a questão que aqui se coloca tem a ver com a (in)tempestividade da presente impugnação judicial.
Perante a factualidade apurada, na decisão recorrida entendeu-se, em suma, que, nos termos do
disposto no artº 39º, n.º 5 do CPPT, “a notificação presume-se efectuada, caso a carta registada com
aviso de recepção não tenha sido recebida ou levantada.
O que a lei não diz é quando é que se deve presumir a notificação…
Desta forma, tem de se encontrar um critério geral para as presunções de notificações das cartas
registadas com aviso de recepção…
Desta forma, nos casos de cartas registadas com aviso de recepção, temos de presumir a notificação efectuada no último dia até ao qual o interessado pode válida e legalmente dirigir-se aos correios
para levantar a carta.
Conforme acima se deu por assente no ponto 5 da matéria de facto, os correios devolveram a carta
no dia 13/12/2004, devendo considerar-se este dia a data limite que o interessado tinha para levantar
a carta.
Assim sendo, considera-se o contribuinte notificado a 13/12/2004, ou melhor, presume-se…
notificado a 13/12/2004”.
Para concluir que, dispondo o contribuinte de 30 dias para pagar a dívida tributária em causa,
tendo a impugnação judicial sido interposta em 12/4/05, a mesma é tempestiva.
A recorrente, por sua vez, alega que, ao contrário do decidido, a lei diz quando se deve presumir
a notificação do contribuinte, concretamente, no n.º 6 do artº 39º do CPPT.
Assim sendo e pelas razões que constam das conclusões da sua motivação do recurso supra transcritas, a presente impugnação judicial é intempestiva.
Vejamos se lhe assiste razão.
3 – A respeito da presunção da notificação estabelece o artº 39º do CPPT que: “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” (nº 5) e
“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 domicílio fiscal.
Em anotação ao citado artigo 39º escreve Jorge Sousa, in CPPT anotado e comentado, Vol. I, pág.
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 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 domicílio, 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 domicílio há mais de 20 dias e não tiver feito comunicação
da alteração à administração tributária nem tenha estado impossibilitado de o fazer.”
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Feitas estas considerações e revertendo à situação em apreço no presente recurso, da matéria de facto fixada no probatório resulta que, em 12/11/04, foi expedido, por correio registado
com aviso de recepção, pelo Serviço de Finanças de Esposende, o ofício n.º 6.400, datado de
10/11/04, mediante o qual se pretendia notificar o impugnante da liquidação impugnada e cujo
expediente foi devolvido pelos correios a 25/11/04, com a indicação “Avisado às 10,15” e “Não
reclamado”.
Em 26/11/04, foi expedido, por correio registado com aviso de recepção, pelo Serviço de Finanças
de Esposende, o ofício n.º 6.628, datado de 26/11/04, mediante a qual se pretendia notificar o impugnante
da liquidação impugnada e cujo expediente foi devolvido pelos correios a 13/12/04, com a indicação
“Avisado às 10,5” e “Não reclamado”.
Nestes ofícios se referia que o impugnante ficava notificado “para no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da assinatura do aviso de recepção que acompanha o presente ofício, efectuar o pagamento de…” (vide nºs 4, 5 e 6 do probatório).
Sendo assim, ficando demonstrado que tinha sido deixado aviso, no domicílio fiscal indicado pelo
recorrente, de que as cartas contendo as notificações podiam ser levantadas, o que, efectivamente, não
veio a acontecer e que a sua estadia na Suíça não constituiu justo impedimento, “tanto mais que deveria
ter dado conta dessa situação à administração fiscal e indicado uma morada no País onde se encontrava”
- o que também não fez -, como se decidiu na sentença recorrida e cujo segmento não foi posto em
causa, transitando, assim, em julgado, funciona a presunção prevista no predito n.º 5, considerando-se
a notificação feita no 3º dia posterior ao do registo ou no 1º dia útil seguinte a esse, quando esse dia
não seja útil (vide predito n.º 6).
Ora e face ao exposto, na hipótese vertente, tendo a segunda carta registada com aviso de recepção sido enviada em 26/11/04, a notificação deve considerar-se efectuada em 29/11/04, sendo a partir
desta data que passou a contar o prazo de 30 dias para o pagamento voluntário, cujo termo ocorreu em
29/12/04.
E contando a partir desta data o prazo de 90 dias fixado pelo artº 102º, n.º 1, alínea a) do CPPT
para apresentar a impugnação judicial, o mesmo terminou em 29/3/05 (cfr. artº 279º do CC).
Pelo que, tendo a respectiva petição inicial dado entrada no tribunal recorrido em 12/4/05,
nesta data ia já decorrido aquele prazo de 90 dias, pelo que a impugnação judicial é, assim, intempestiva.
4 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a decisão recorrida e julgar procedente a excepção peremptória da caducidade do direito de impugnar, absolvendo
a Fazenda Pública do pedido formulado na impugnação judicial, ficando, em consequência, prejudicado
o conhecimento do recurso interposto da decisão final.
Custas, pelo recorrido, apenas na 1ª instância, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Recurso para melhoria da aplicação do direito. Ampliação
da matéria de facto.
Sumário:
I — O n.º 2 do art. 73º do RGCO é subsidiariamente aplicável aos recursos jurisdicionais em processo tributário de contra-ordenação, por força do disposto na
alínea b) do art. 3º do RGIT.
II — O tipo legal da infracção prevista e punida pelas disposições conjugadas do n.º 4
do art. 17º do DL n.º 40/93, de 18/2 e 108º nºs. 1 e 4, alínea a) do RGIT, preenche-se com a não apresentação do respectivo pedido de regularização da situação
fiscal, na estância aduaneira competente, no prazo de quatro dias úteis após a
entrada do veículo no território nacional.
III — Se a decisão recorrida enfermar de insuficiência factual em ordem à decisão de
direito, impõe-se ordenar a ampliação da matéria de facto.
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Processo n.º 905/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: M… e Direcção Geral das Alfandegas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. O Magistrado do Ministério Público junto do TT de Lisboa recorre do despacho que proferido
pelo Mmo. Juiz do TT de Lisboa, em 2/2/2009, julgou procedente o recurso que tinha sido interposto
por M… contra a decisão da Directora Regional de Contencioso e Controlo Aduaneiro de Lisboa, que
lhe aplicou a coima de € 1.000,00 pela prática da infracção p. e p. nos arts. 24º, n.º 2 e 108º, n.º 4,
alínea a), do RGIT e 17º, n.º 4 do DL n.º 40/93, de 18/2.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1ª A douta sentença recorrida absolveu o arguido, por ter considerado que não consta da decisão
da autoridade tributária que aplicou a coima a data exacta (dia!) da consumação da contra-ordenação,
facto que considerou como elemento objectivo do tipo legal de infracção.
2ª Ora, a lei não exige que da decisão que aplica uma coima, ou de uma acusação criminal pública
conste a data exacta da prática da infracção (artigos 79º do RGIT e 283º do CPP).
3ª Por outro lado, a data exacta da prática da infracção não é elemento objectivo do tipo legal da
contra-ordenação.
4ª Elemento objectivo da infracção em causa é, no que, agora, interessa, a não apresentação do
veículo na estância aduaneira competente no prazo máximo de 4 dias úteis contados da sua entrada
em Portugal.
5ª Ora, da decisão da autoridade administrativa que aplicou a coima constam os elementos de
facto donde se extrai esse elemento objectivo da infracção.
6ª De facto, ali se refere que o veículo foi introduzido em Portugal em Agosto de 2003 e só em
Setembro desse mesmo mês (dia 22- ou 16, de acordo com a participação de fls. 3) foi apresentado na
competente estância estação aduaneira para regularização.
7ª Portanto, dessa factualidade conclui-se, com toda a segurança, que o veículo não foi apresentado
para regularização no prazo de 4 dias úteis após a sua introdução em Portugal.
8ª É manifesto que o arguido não pode beneficiar da dispensa da coima prevista no artigo 32º/1
do RGIT por não se verificar pressuposto da não existência de prejuízo para a receita tributária.
9ª Houve, de facto, prejuízo que foi, entretanto regularizado.
10ª A norma em causa visa, tão-somente, as situações em que não chegou a produzir-se prejuízo
antes de ocorrer a regularização, como acontece, v. g., com a falta de nomeação de representante p. p.
no artigo 124º do RGIT.
11ª É, também certo que se verificam os pressupostos da atenuação especial da coima uma vez que
o arguido reconhece a sua responsabilidade ao admitir que apresentou o veículo na estância aduaneira,
para regularização, para além do 4º dia útil após a introdução do mesmo em Portugal e regularizou a
situação tributária até à decisão do processo.
12ª Em abstracto a coima imputada ao arguido é punida entre € 150,00 e € 75.000,00. (artigos
108º e 24º/2 do RGIT).
13ª Por aplicação do instituto da atenuação especial, nos termos do estatuído no artigo 32º/2 do
RGIT, os limites mínimos e máximos são reduzidos e metade, pelo que a coima, abstractamente, é
punível entre 75,00 e € 37.500,00.
14ª A autoridade administrativa aplicou a coima de € 1.000,00, pelo que por aplicação do instituto
da atenuação especial da coima atentos os demais elementos constantes da decisão que aplicou a coima
afigura-se razoável a redução da coima para € 500,00
Termina pedindo que seja revogada a decisão de 1ª instância, reduzindo-se a coima aplicada pela
autoridade administrativa para € 500,00.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. Não foi colhido parecer do Exmº Procurador-Geral Adjunto, dado que o recurso foi interposto
pelo Ministério Público.
1.5. Foram colhidos os Vistos legais e cabe decidir
FUNDAMENTOS
2.1. No despacho recorrido julgaram-se provados os factos seguintes:
A) — Em 17/10/2003, foi elaborada a participação de fls. 3 dos autos, que aqui se dá por integralmente reproduzida, imputando ao arguido, ora recorrente, a prática da infracção prevista e punida
nos arts. 17º, n.º 4, do D.L. n.º 40/93 de 18/02 e 108º, n.º 4, alínea a), do RGIT, porquanto, declarou à
Alfândega do Jardim do Tabaco, em 16/09/2003, o veículo marca Audi, modelo A4, matrícula …, de
que era proprietário, quando o mesmo já se encontrava em Portugal desde Agosto de 2003;
B) — O arguido foi notificado, nos termos e para os efeitos do art. 70º do RGIT, em 02/12/2003;
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C) — Por despacho da Directora Regional de Contencioso e Controlo Aduaneiro de Lisboa,
datado de 22/12/2003, foi proferida a decisão que consta de fls. 15 a 17 dos autos e que aqui se dá por
integralmente reproduzida, a qual aplicou ao arguido a coima de € 1.000,00;
D) — O arguido foi notificado da decisão, referida em C), em 14/01/2004.
3. Questão prévia da admissibilidade do recurso
Sendo o recurso interposto pelo EMMP ao abrigo do disposto no n.º 2 do art. 73º e do n.º 2 do
art. 74º, ambos do Regime Geral das Contra-ordenações (DL 433/82, de 27/10), subsidiariamente
aplicável, importa apreciar, antes de mais se, no caso, se verifica uma situação enquadrável no referido
n.º 2 do art. 73º do RGCO, onde se estabelece que poderá ser aceite o recurso da sentença quando tal se
afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade
da jurisprudência.
Vejamos.
No requerimento a que alude o n.º 2 do art. 74º do RGCO e que acompanhou o recurso, o MP
invoca que este «deve ser aceite por se mostrar, manifestamente, necessário à melhoria da aplicação
do direito», pois que, tendo o Mmo. Juiz absolvido o arguido da prática da contra-ordenação em
questão, por não constar da decisão da autoridade administrativa que aplicou a coima a data exacta
(dia) em que se consumou a infracção, o que é certo é que a data da consumação da infracção não
é elemento objectivo do tipo, sendo-o, antes, o facto de o veículo não ser apresentado para regularização na estância aduaneira competente no prazo de 4 dias úteis após a entrada do veículo em
Portugal, sendo que tais elementos constam, claramente, da decisão da autoridade administrativa
que aplicou a coima.
Ora, reportando ao que se dispõe no n.º 2 daquele citado art. 73º do RGCO, a jurisprudência deste
Tribunal tem entendido, na esteira de Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT, Anotado, 2ª edição, que
a aceitação do recurso visando a melhoria da aplicação do direito «não deve restringir-se, ao contrário
do que parece resultar da sua letra, aos casos em que apenas estejam em causa questões de interpretação ou aplicação da regra jurídica, propriamente dita. Antes deve admitir-se em termos de “permitir o
controle jurisdicional dos casos em que haja erros claros na decisão judicial ou seja comprovadamente
duvidosa a solução jurídica” ou em que “se esteja perante uma manifesta violação do direito”.» (cfr.,
entre outros, o ac. de 30/9/09, rec. n.º 0529/09).
No caso vertente, afigura-se-nos, como melhor se verá adiante, que (para além da questão
da condenação da Fazenda Pública nas custas, embora o processo seja anterior a 2004 – questão
que, todavia, não fazendo parte do objecto do recurso, não cabe aqui ser conhecida) estamos, pelo
menos, perante uma solução jurídica comprovadamente duvidosa, quanto à questão atinente ao
preenchimento do tipo legal da infracção [sendo que até o próprio arguido aceitara ter ultrapassado
(embora em um dia apenas) o prazo de quatro dias úteis fixado no n.º 4 do art. 17º do DL n.º 40/93,
de 18/2], pelo que, de acordo com o ficou dito, se entende que se verificam os pressupostos da
admissão do recurso.
Acresce, aliás, que dado o montante da coima aplicada (1.000 Euros) ser superior à alçada dos
tribunais tributários (935,25 Euros, à data dos factos imputados ao arguido), sempre seria admissível
recurso nos termos gerais.
E assim sendo, é de admitir o recurso, ao abrigo do citado artigo 73º, n.º 2 do RGCO.
4. Quanto ao mérito do recurso
4.1. O n.º 4 do art. 17º do DL n.º 40/93 de 18/02, dispõe:
«4 - Os operadores, registados ou não, com sede ou residência no território nacional, que adquiram num outro Estado membro, ou importem, veículos automóveis matriculados definitivamente na
Comunidade ou num país terceiro ficam obrigados a apresentar o respectivo pedido de regularização da
situação fiscal na estância aduaneira competente, no prazo máximo de quatro dias úteis após a entrada
do veículo no território nacional, instruído com os seguintes documentos:
a) (...).»
Por sua vez, no art. 108º do RGIT, estabelece-se:
«1 - Os factos descritos nos artigos 92º, 93º e 95º da presente lei que não constituam crime em
razão do valor da prestação tributária ou da mercadoria objecto da infracção são puníveis com coima
de € 150 a € 150 000.
2 - (...)
4 - A mesma coima é aplicável a infracções praticadas no âmbito dos seguintes regimes especiais:
a) De admissão ou importação de veículos automóveis pertencentes a particulares, por ocasião da
transferência da sua residência normal para Portugal,
(...).»
4.2. Da conjugação destes preceitos resulta que, tal como a decisão recorrida entendeu e tal como
o MP alega, o tipo legal em questão se preenche com a não apresentação do respectivo pedido de re-

154
gularização da situação fiscal, na estância aduaneira competente, no prazo de quatro dias úteis após a
entrada do veículo no território nacional.
E desde logo há que referir que (independentemente de saber se a invocada omissão da referência
à data concreta da entrada do veículo em território nacional configura nulidade da decisão administrativa de aplicação de coima ou, como entendeu a decisão recorrida, falta de cometimento da infracção e
consequente absolvição do arguido), temos para nós que as circunstâncias de tempo e lugar só revestem
significado essencial nos casos em que apenas em razão dessas circunstâncias o facto seja lesivo do
bem jurídico tutelado pela norma, reconduzindo-se, nos demais casos, a meros elementos acidentais do
facto, sendo que, neste caso, não há, relativamente ao arguido, situação de surpresa ou violadora das
garantias de defesa, uma vez que a infracção por que vinha acusado não podia ser outra.
Na verdade, o momento da prática da infracção releva para efeitos de aplicação da lei no tempo
(cfr. art. 3º do RGCO) bem como para efeitos de imputabilidade (art. 10º), de prescrição do procedimento (art. 27º) e até de aplicação de amnistias, sendo elemento que, se possível (cfr. alínea c) do
n.º 2 do art. 57º do RGIT e alínea b) do n.º 3 do art. 283º do CCPenal), deve constar da acusação (ou
equivalente).
Ora, no caso, na participação da Fazenda Pública consta que o arguido «declarou à Alfândega
do Jardim do Tabaco, em 16/09/2003, o veículo marca Audi, modelo A4, matrícula …, de que era
proprietário, quando o mesmo já se encontrava em Portugal desde Agosto de 2003» (cfr. alínea a) do
Probatório).
E essa factualidade assenta no doc. de fls. 20 [no qual a anterior proprietária do veículo declara que
este chegou a Portugal em Agosto, como meio de deslocação em Portugal nas férias (documento esse
que foi entregue pelo próprio arguido juntamente com o seu requerimento de fls. 19, no qual invocava
que o prazo de 4 dias úteis terminara em 15/9/2003, porque o conta a partir da data de cancelamento
da matrícula anterior definitiva na Alemanha) e, assim, partindo desse termo inicial, tal prazo teria sido
ultrapassado apenas em 1 dia].
Nas alegações de recurso para a 1ª instância (fls. 29), o arguido, reiterando a invocação de que o
termo inicial daquele prazo de 4 dias úteis começaria a contar no dia seguinte a 9/9/2003, continuou,
aliás, a sustentar que esse mesmo prazo de 4 dias úteis só foi ultrapassado em 1 dia.
E relevando também para a questão, consta na Declaração Aduaneira de Veículo (DAV) junta a
fls. 23, que a data de transmissão do veículo foi a de 9/9/2003.
Ora, considerando, por um lado, que os factos imputados ao arguido constam da mencionada participação (art. 60º do RGIT) e não de auto de notícia (não gozando aquela do especial valor probatório
deste – cfr. art. 69º, n.º 2 do RGIT), considerando, por outro lado, o teor do referido doc. de fls. 23 e
considerando, finalmente, que não pode em processo penal e, em geral, no domínio do direito sancionatório, falar-se rigorosamente de um ónus de prova ou de provas pré-constituídas, antes vigorando
o princípio da verdade material e recaindo sobre o Tribunal o poder-dever de investigar, devendo a
apreciação da prova fazer-se por convicção do julgador face aos elementos probatórios recolhidos (cfr.
ac. do STA, de 16/12/09, rec. n.º 0721/09, bem como os autores ali citados), então, no presente caso,
atendendo ao tipo contra-ordenacional imputado ao arguido (cujas normas incriminadoras se substanciam no n.º 4 do art. 17º do DL n.º 40/93, de 18/2 e 108º do RGIT), e atendendo aos factos levados ao
Probatório [cuja alínea a) se limita, no essencial, a reproduzir o teor da Participação apresentada], há,
pelo menos, que apurar a que título é que o veículo foi trazido em Agosto de 2003 pela anterior proprietária, se ocorreu, ou não a transferência da residência normal desta para Portugal, bem como a data da
transmissão do mesmo; com efeito, só assim se poderá alcançar, além do mais, quer o esclarecimento
sobre a imputação da autoria da infracção em causa ao arguido, quer, se for caso disso, a factualidade
indispensável à determinação da medida concreta da coima que, eventualmente, possa ser aplicável, aí
se incluindo as questões referentes ao regime da dispensa de coima ou ao regime da atenuação especial
desta, também invocadas no recurso.
E não tendo tal factualidade sido apurada em sede de instrução dos autos, nem sendo possível
supri-la com recurso aos documentos juntos, havemos de concluir que a decisão recorrida enferma de
insuficiência de factos, o que significa que há necessidade de ampliar a matéria de facto, com vista a
obter a factualidade que suporte a decisão de direito, conforme o disposto no art. 426º do CPP, aplicável
por força do disposto nos arts. 41º e 74º do RGCO, e visto, ainda o disposto no art. n.º 3 do art. 729º
do CPC.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso com a presente fundamentação, anular
a decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos para ampliação da matéria de facto nos termos acima
indicados.
Sem custas.
Vale.

Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do
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Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
IRS. Regime simplificado. Opção pelo regime de contabilidade organizada.
Sumário:
I — A Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro (Reforma Fiscal) criou, dentro do sistema
fiscal de tributação do rendimento, os chamados regimes simplificados, como
regimes não vinculativos, válidos somente para quem não optasse pelo regime de
contabilidade organizada.
II — A Declaração de alterações, apresentada por virtude de modificações que o sujeito
passivo pretendeu introduzir aos elementos constantes da declaração relativa
ao início de actividade na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000,
tem os efeitos previstos no artigo 112.º, n.º 5, do CIRS, substituindo, no que toca
aos aspectos alterados e para todos os efeitos legais, a Declaração de início de
actividade.
III — Na vigência do artigo 28.º do CIRS na redacção conferida pela Lei n.º 109-B/2001,
de 27 de Dezembro, se o sujeito passivo tivesse optado na Declaração de início de
actividade pelo regime de determinação dos rendimentos com base na contabilidade (regime geral), não havia como aplicar-lhe o regime simplificado, pois que
o preceito não fixava um período mínimo ou máximo de permanência no regime
geral.
Processo n.º 906/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: César Filipe Silvestre e Ana Maria Aguiar Eusébio Silvestre.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA interpôs para o Supremo Tribunal Administrativo recurso da sentença
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de procedência da impugnação judicial
deduzida por CÉSAR FILIPE SILVESTRE e ANA MARIA AGUIAR EUSÉBIO SILVESTRE contra
acto de liquidação de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares do ano de 2002 e dos respectivos Juros Compensatórios, na importância global de € 4.146,87.
Terminaram a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. A douta sentença incorre em erro de interpretação do regime simplificado de tributação do IRS,
tal como estava regulado no artigo 28º do respectivo Código na vigência dos factos ocorridos durante
o ano de 2002.
2. Sendo certo que o impugnante marido optou em 2001 pela aplicação do regime geral de tributação (de acordo com os resultados da contabilidade organizada), com efeitos reportados ao início
desse ano;
3. A AT liquidou o imposto relativo ao ano 2002 na convicção de que ao caso era aplicável o
disposto no n.º 2 do art.º 28º do CIRS, na redacção que vigorava na altura dos factos.
4. A douta sentença agora recorrida entendeu conceder provimento à impugnação por considerar
que: “Uma vez efectuada a opção pelo regime geral, a mesma mantinha-se válida sem qualquer limitação temporal, porquanto a lei a não estabelecia, estabelecendo apenas limitação temporal para a opção
pelo regime simplificado.” – fls. 7.
5. Respeitosamente, parece-nos que a limitação dos efeitos da opção pelo regime geral de tributação
em IRS consta do n.º 2 do artigo 28º do respectivo Código (o qual se deverá conjugar com o disposto
na alínea b) do respectivo n.º 4).
6. Esta norma dispõe que os SP de IR que, no período imediatamente anterior (isto é, em 2001),
não tenham ultrapassado os seguintes volumes de negócios: Vendas = € 149.739,37 e Prest. Serviços = € 99.759,58, e nem tenham optado pelo regime geral de tributação (apresentando até final de
Março de 2002, isto é, do ano em que pretende que a opção produza efeitos), ficam abrangidos pelo
regime simplificado.
7. Ou seja, de acordo com o regime legal em vigor na altura dos factos, o enquadramento no regime
simplificado era efectuado automaticamente (sem necessidade de diligências declarativas) e, diferentemente, o enquadramento no regime geral só era válido enquanto se verificassem os pressupostos de
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enquadramento obrigatório e, uma vez cessados estes, desde que fosse feita a opção, anualmente, até
ao fim do 3.º mês do exercício em que se pretendessem obter os respectivos efeitos.
Nestes termos e com o douto suprimento da V. Ex.ªs, deve a sentença recorrida ser revogada e
substituída por douto acórdão que julgue improcedente a presente IMPUGNAÇÃO, assim se fazendo
JUSTIÇA.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de
que devia ser negado provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«1. Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Como bem se sublinha na decisão recorrida, à luz da redacção então em vigor, a opção pelo regime
geral deve ser formalizada na declaração de início de actividade ou na declaração de alterações, ao
fim do 3.º mês do período de tributação, mas apenas no início da aplicação do regime.
Uma vez efectuada a opção pelo regime geral, a mesma mantinha-se válida sem qualquer limitação temporal, porquanto a lei não a estabelecia, estabelecendo apenas limitação temporal para a
opção pelo regime simplificado.
Acresce que também José Guilherme Xavier de Bastos (IRS, Incidência, págs. 180 e 191) sustenta
que a posição defendida pela Administração Fiscal na circular n.º 3 de 14 de Fevereiro de 2001, da
DGCI, que é afinal a que vem invocada pela Fazenda Pública no presente recurso, não é suficientemente fundamentada.
Na verdade, acentua aquele autor, «ter de renovar todos os anos a declaração sob pena de
regressar ao regime simplificado, eis o que parecia uma solução pouco natural e que julgamos não
ter grande apoio, nem certamente na letra, nem no espírito do sistema de determinação da matéria
colectável escogitado pelo CIRS.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Pelo menos nos anos de 2000 a 2003, os impugnantes foram proprietários de um estabelecimento
comercial de café e cervejaria, sito no bairro de Santa Apolónia, em Coimbra.
2. Até ao ano de 2000 foram sujeitos passivos de IRS sem contabilidade organizada, correspondente à anterior categoria C de rendimentos comerciais e industriais.
3. Em 29/06/200, (na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2002 de 29/12), os impugnantes entregaram à administração fiscal a Declaração de Alterações, cuja cópia está junta aos autos a
fls. 6 e seguintes, na qual optaram, em sede de IRS, pelo regime de contabilidade organizada.
4. No ano de 2003, veio a ser efectuada aos impugnantes a liquidação ora em crise, relativa ao
ano fiscal de 2002, da qual resultou um IRS no valor global de € 4.146,87 incluindo juros compensatórios, baseada na aplicação do regime simplificado, cuja data de pagamento voluntário terminou em
08/10/2003.
3. A decisão de procedência da presente impugnação judicial assentou no entendimento de que
a opção pelo regime de contabilidade organizada, formalizada pelos Impugnantes em 29/06/2001 na
Declaração de Alterações que apresentaram na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000,
de 29/12, era válida e relevante não apenas para esse ano de 2001, como, também, para os anos seguintes, dado que o artigo 28.º do CIRS não fixava um período mínimo de permanência no regime
contabilístico, razão por que no ano de 2002 a Administração Tributária não os podia ter enquadrado,
como enquadrou, no regime simplificado.
É contra essa decisão que se insurge a Fazenda Pública, reiterando a tese de que, face ao disposto
no art. 28.º, nºs 4 e 5 do CIRS, a opção pelo regime geral de contabilidade organizada formalizada
naquela declaração só produzia efeitos para esse ano, não sendo automaticamente renovável, pelo que
se tornava necessário que os Impugnantes renovassem essa sua opção em nova declaração de alterações
a apresentar até ao fim do mês de Março do ano em que pretendiam utilizar a contabilidade organizada
como forma de determinação do seu rendimento.
Deste modo, a questão que cumpre analisar e decidir consiste unicamente em saber se o artigo 28.º,
n.º 4 do IRS, na redacção conferida pelas Leis n.ºs 30-G/2000, de 29 de Dezembro, e 198/2001, de 3
de Julho, deve ser interpretado no sentido de que os contribuintes tinham de formalizar todos os anos,
até ao fim do mês de Março, a sua opção pelas regras da contabilidade organizada sob pena de, não
ultrapassando os limites de vendas e rendimentos previstos no n.º 2, ficarem automaticamente abrangidos pelo regime simplificado, ou se, pelo contrário, a referida disposição legal deve ser interpretada no
sentido de que uma vez exercida a opção de determinação dos rendimentos com base na contabilidade
ela permanecia para os anos fiscais seguintes.
Vejamos.
Em primeiro lugar, cumpre salientar que, tal como decorre da materialidade fáctica provada, os
Impugnantes apresentaram em 29/06/2001, na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000, de 29
de Dezembro (reforma fiscal que introduziu a possibilidade de os sujeitos passivos poderem optar pela
determinação dos rendimentos empresariais e profissionais através do regime simplificado ou através
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do regime da contabilidade organizada), uma Declaração de Alterações para efeitos de formalização
da sua opção pelo regime de determinação dos rendimentos com base na contabilidade.
Tal Declaração de Alterações, apresentada por virtude de modificações que pretenderam introduzir
nos elementos constantes da declaração relativa ao início de actividade, teve os efeitos previstos no
artigo 112.º, n.º 5, do CIRS, substituindo, no que toca ao aludido aspecto e para todos os efeitos legais,
a Declaração de Início de Actividade.
Ora, o artigo 28.º do CIRS tinha a seguinte redacção à data dos factos tributários em questão:
Artigo 28.º
Formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais
1 - A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso da imputação
prevista no artigo 20.º, faz-se: (Redacção da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro)
a) Com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado;
b) Com base na contabilidade.
2 - Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, não tendo optado pelo
regime de contabilidade organizada, não tenham ultrapassado na sua actividade, no período de tributação imediatamente anterior, qualquer dos seguintes limites: (Em vigor até à publicação do DL
211/2005-07/12)
a) Volume de vendas: 149.739,37;
b) Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: 99.759,58.
3 - Ficam excluídos do regime simplificado os sujeitos passivos que, por exigência legal, se
encontrem obrigados a possuir contabilidade organizada (Redacção da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de
Dezembro - vigorou até à publicação do DL 211/2005-07/12).
4 - A opção a que se refere o n.º 2 deve ser formalizada pelos sujeitos passivos: (vigorou até à
publicação do DL 211/2005-07/12).
a) Na declaração de início de actividade;
b) Até ao fim do mês de Março do ano em que pretendem utilizar a contabilidade organizada como
forma de determinação do rendimento, mediante a apresentação de declaração de alterações.
5 - O período mínimo de permanência no regime simplificado é de três anos, prorrogável automaticamente por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar, nos termos da alínea b)
do número anterior, a opção pela aplicação do regime de contabilidade organizada. (Redacção da Lei
n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro).
6 - Cessa a aplicação do regime simplificado quando algum dos limites a que se refere o n.º 2 for
ultrapassado em dois períodos de tributação consecutivos ou se o for num único exercício em montante
superior a 25% desse limite, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade organizada se faz
a partir do período de tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos.
7 - Os valores de base necessários para o apuramento do rendimento tributável são passíveis de
correcção pela Direcção-Geral dos Impostos nos termos do artigo 39.º, aplicando-se o disposto no
número anterior quando se verifiquem os pressupostos ali referidos.
8 - Se os rendimentos auferidos resultarem de serviços prestados a uma única entidade, o sujeito
passivo pode optar pela tributação de acordo com as regras estabelecidas para a categoria A, mantendo-se essa opção por um período de três anos.
9 - Sempre que, da aplicação dos indicadores de base técnico-científica a que se refere o n.º 1 do
artigo 31.º, se determine um rendimento colectável superior ao que resulta dos coeficientes estabelecidos
no n.º 2 do mesmo artigo, pode o sujeito passivo, no exercício da entrada em vigor daqueles indicadores, optar, nos termos previstos na alínea b) do n.º 4, pelo regime da contabilidade organizada, ainda
que não tenha decorrido o período mínimo de permanência no regime simplificado. (Aditado pela Lei
n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro)
10 - No exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado faz-se, verificados os demais pressupostos, em conformidade com o valor anual de proveitos estimado, constante
da declaração de início de actividade, caso não seja exercida a opção a que se refere o n.º 2 do presente
artigo. (Aditado pela Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro.)
Donde resulta que a determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso
de imputação prevista no artigo 20.º CIRS, se faz com base na aplicação das regras do regime simplificado ou com base nas regras do regime de contabilidade organizada (n.º 1), ficando abrangidos pelo
regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua actividade, não tenham ultrapassado
no período de tributação imediatamente anterior qualquer dos limites indicados no n.º 2 e não tenham
optado pela determinação dos rendimentos com base na contabilidade.
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Opção que tanto pode ser formalizada logo na declaração de início de actividade, como anualmente, em declaração de alterações a apresentar até ao fim do mês de Março do específico ano em que
se pretenda alterar a forma de determinação dos rendimentos (n.ºs 3 e 4).
O que significa que o regime simplificado, criado com a reforma fiscal de 2000, constitui um
regime não vinculativo, válido somente para quem não tenha optado pelo regime de contabilidade
organizada. Como refere SALDANHA SANCHES, na revista FISCALIDADE (Julho/ Outubro de
2001), o regime simplificado tem sempre como pressuposto uma opção do contribuinte que renuncia
ao seu direito subjectivo de ser tributado com base na contabilidade, sendo uma das situações em que a
lei atribui relevância à sua vontade e em que ele pode optar pelo regime que considera mais favorável.
Deste modo, caso o sujeito passivo tivesse optado, logo na declaração de início de actividade,
pelo regime de contabilidade organizada, não havia como aplicar-lhe o regime simplificado, pois que
o preceito não previa a caducidade dessa opção nem fixava qualquer período mínimo de permanência
no regime geral (ao contrário do que sucede hoje, na versão que foi conferida ao artigo 28.º n.º 5 do
CIRS pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro).
E só no caso de ele se encontrar sujeito ao regime simplificado (por falta de opção pelo regime geral
na declaração de início de actividade e inclusão automática no regime simplificado à luz dos critérios
previstos no n.º 2) é que se compreende que a lei lhe exigisse que entregasse, no caso de pretender ser
tributado pelo regime geral num determinado ano, a declaração de alterações até ao fim do mês de
Março desse ano. Se ele já se encontrava inserido no regime geral, por opção feita na declaração de
início de actividade nos termos da alínea a) do n.º 4, não tinha de renovar anualmente essa opção nos
termos da alínea b) do n.º 4.
Em suma, o preceito não permite outra leitura que não seja a de considerar que a alínea b) do
n.º 4, ao estipular a obrigação de os sujeitos passivos formalizarem a opção «Até ao fim do mês de
Março do ano em que pretendem utilizar a contabilidade organizada como forma de determinação
do rendimento, mediante a apresentação de declaração de alterações», pressupõe a falta de uso da
faculdade prevista na alínea a), isto é, a falta de opção pelo regime geral na declaração de início de
actividade, pois que só nesse caso e de eles pretenderem, num determinado ano, ficar abrangidos pelo
regime geral, se justifica e compreende a necessidade de apresentarem uma declaração de alterações
até ao fim do mês de Março desse ano.
No caso vertente, tendo os Impugnantes apresentado em 29/06/2001 uma Declaração de Alterações
à Declaração de Início de Actividade no que toca ao regime pelo qual pretendiam ser tributados, e visto
que tal declaração substituiu, no que toca a esse aspecto e para todos os legais efeitos, a Declaração
de Início de Actividade, não podemos deixar de considerar que eles haviam optado pela determinação
dos rendimentos com base na contabilidade.
Perante tal comportamento declarativo, feito no ano de 2001, impõe-se considerar como válida
e relevante essa opção pelo regime geral de contabilidade relativamente ao exercício em causa e aos
exercícios seguintes, incluindo o ano de 2002.
Nesta conformidade, a sentença não merece a censura que lhe é dirigida, improcedendo todas as
conclusões do recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente
Torrão.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Imposto de Selo. Usucapião. Imóvel. Justificação notarial.
Sumário:
I — Não correspondendo à realidade o documentado numa escritura de justificação
notarial de usucapião, a liquidação efectuada pela Administração Tributária em
face dos termos dessa escritura está ferida de ilegalidade decorrente de posterior
constatação de erro nos seus pressupostos de facto.
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II — O acto de usucapião de imóvel usucapido constitui o objecto de incidência de tributação em imposto de selo e não também a aquisição de benfeitorias realizadas
pelo usucapiente no mesmo imóvel.
Processo n.º 922/09-30.
Recorrente: Amadeu Ferreira Lemos.
Recorrido: Direcção de Finanças de Braga.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- AMADEU FERREIRA LEMOS, com os sinais dos autos, inconformado com a sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu
contra o acto de liquidação do imposto de selo devido a aquisição por usucapião de um prédio urbano,
no montante de 2.776,00€, dele vem interpor recurso, formulando as seguintes conclusões:
A- O Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo” julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação do imposto de selo, relativamente a construção de uma habitação,
actualmente inscrita na matriz sob o artigo 287 urbano de freguesia de Viatodos,
B- O referido prédio urbano foi construído a expensas do recorrente, tendo sido apenas o prédio
rústico, verbalmente transmitido.
C- Sendo um investimento patrimonial do recorrente, não podendo ser considerado uma transmissão gratuita.
D- Assim, o Imposto Selo devido deverá apenas incidir sobre o prédio rústico, pois só este foi
adquirido originariamente.
E- Carecendo, por isso a construção da habitação, num terreno usucapiado originariamente adquirido de qualquer incidência normativa.
F- A aquisição por usucapião para efeitos fiscais só ocorreu no momento em que o documento que
a titula (Escritura de Justificação Rectificação) foi celebrada, e apenas nessa data se tornou definitiva,
como decorre do disposto no artigo n.º 5 alínea r) do CIS.
G- Ora o valor do imóvel é o valor patrimonial que consta da matriz, no momento da transmissão.
H- O Imposto de Selo devido deverá recair sobre o valor patrimonial de um prédio rústico com
as características (área, localização) do justificado.
I- O Imposto Selo deverá ser calculado, após obtenção do valor patrimonial, segundo as regras
estabelecidas no CIMI nos artigos 17º e seguintes.
J- Assim foram violadas as normas preceituadas nos artigos 5 alínea r) CIS e 15 e 17 e seguintes
do CIMI.
2 – A recorrida Fazenda Pública não contra-alegou.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida
contra decisão de indeferimento de reclamação graciosa apresentada contra liquidação de Imposto de
Selo, no montante de € 2.776,00 (cf. PA apenso)
FUNDAMENTAÇÃO
1. A usucapião é uma forma originária de aquisição do direito de propriedade que retroage os seus
efeitos ao início da posse (art. 1317º alínea c) CCivil).
O Imposto de Selo (IS) recai sobre a transmissão gratuita do imóvel, resultante da aquisição por
usucapião (art. 1º n.º 1 e 3 alínea a) CIS); constitui encargo do beneficiário, adquirente por usucapião,
sendo liquidado à taxa de 10% incidente sobre o valor do bem transmitido (arts. 2º n.º 2 alínea b) e 3º
n.º 3 alínea a) CIS; Tabela Geral do Imposto de Selo verba 1.2).
Não obstante a usucapião, em termos civilísticos, ser forma originária de aquisição da propriedade,
a obrigação tributária considera-se constituída na data do trânsito em julgado da acção de justificação
judicial ou na data da celebração da escritura de justificação notarial (art. 5º alínea r) CIS).
O valor dos imóveis é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI à
data da transmissão, ou o determinado por avaliação nos casos dos prédios omissos ou inscritos sem
valor patrimonial (art. 13º n.º 1 CIS).
Enquanto não se proceder à avaliação geral, os prédios urbanos já inscritos na matriz serão avaliados, nos termos do CIMI, aquando da primeira transmissão ocorrida após a sua entrada em vigor
(art. 15º n.º 1 DL n.º 287/2003, 12 Novembro).
A escritura de rectificação celebrada em 10.10.2007, sendo posterior à liquidação do Imposto
de Selo efectuada em 4.09.2007, não altera os seus pressupostos de facto e de direito, ainda que os
outorgantes lhe atribuíssem um (inexistente) efeito retroactivo.

160
2. Neste contexto:
a) não obstante o prédio urbano transmitido estar inscrito na matriz, deveria ser avaliado na sequência da escritura de justificação notarial, na medida em que esta operou a primeira transmissão (gratuita)
após o início da vigência do CIMI em 1.12.2003 (art. 32º n.º 1 DL n.º 287/2003, 12 Novembro)
b) tem fundamento legal a liquidação de IS efectuada com base no valor tributável do prédio
urbano resultante da avaliação (€ 55.520,00) e não no valor patrimonial inscrito na matriz na data da
escritura de justificação notarial (€ 2.143,20; doc. fls. 20/25).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença fixou a seguinte matéria de facto:
1- Em 22.03.06 foi lavrada escritura de Justificação e Doação no Cartório Notarial de Barcelos Dr.
Jorge Costa o Silva onde ficou a constar que o prédio inscrito na matriz predial urbano sob o artigo 287
da freguesia de Viatodos foi adquirido por compra meramente verbal no ano de 1957.
2- Os justificantes Amadeu Ferreira Lemos e mulher Gertrudes Barbosa Miranda, pretendendo
levar a registo o identificado prédio e posterior doação do mesmo (o que foi feito através da referida
escritura) invocaram ali a usucapião como forma de aquisição originária.
3- Verificando-se com doação a primeira transmissão do prédio urbano atrás identificado, foi
apresentado no Serviço de Finanças de Barcelos a declaração de modelo 1 do Imposto Municipal sobre
Imóveis nos termos do artigo 15 n.º 1 do Dec-Lei 287/2003 de 12/11.
4- Sendo urna transmissão gratuita, foi efectuada a respectiva participação da doação nos termos
e para efeitos do disposto no Código de Imposto Selo;
5- Para efeitos de registo Predial, foi exigido que fosse efectuada ainda a participação para efeitos
do mesmo Imposto de Selo da justificação em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 3 do
artigo 1 do C.J.S. o que foi efectuado.
6- Em 10-10-07 foi lavrada escritura de rectificação, no mesmo Cartório Notarial, extraída a
folhas 48 do livro 188-A.
7- Foi solicitada pelo impugnante ao serviço de finanças a correcção da participação para efeito
de Imposto Selo, acima referida no ponto 5, juntando-se ao respectivo processo fotocópia da escritura
de rectificação, alterando-se o objecto da justificação do prédio urbano para o terreno onde o mesmo
foi construído.
8- Nessa altura a liquidação do imposto de selo referente à aquisição por usucapião já se encontrava efectuada e notificada.
9- Quem construiu o prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 287 de Viatodos foi o
impugnante e esposa, a expensas suas, em terreno adquirido verbalmente José Barbosa Lemos e mulher
Leopoldina Barbosa Miranda.
5- A sentença sob recurso julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação
do imposto de selo no montante de € 2.776,00, devido a aquisição por usucapião de um prédio urbano.
Para tanto, no essencial, ponderou-se na decisão que, após definir a usucapião como forma de
aquisição originária, o facto tributário sobre que incide o imposto de selo mostra-se concretizado no
acto notarial de celebração da respectiva escritura pública de justificação da posse e não na transmissão
da propriedade em si, sendo a quantificação desse imposto efectuada a partir do valor do prédio objecto
da escritura originalmente celebrada (1. do probatório), para o efeito irrelevando o teor da escritura de
rectificação (6. e 7. do probatório), uma vez que a invalidade do acto de liquidação teria de ser aferido
“face aos pressupostos de facto e direito existentes à data da sua prática”.
O recorrente, por sua parte, vem defender que o imposto de selo apenas deverá recair sobre o valor
patrimonial do prédio rústico justificado e não sobre o prédio urbano nele construído a suas expensas
e, como tal, não pode ser considerado, objecto de uma transmissão gratuita.
Vejamos.
O Código do Imposto de Selo, sob a epígrafe “Incidência Objectiva” estabelece no n.º 1 do artigo 1.º
que “O imposto de selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e
outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens”.
Sendo que logo prevê no n.º 3, alínea a) do mesmo artigo que são consideradas transmissões
gratuitas para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral a aquisição por usucapião, a qual aí vem definida
como facto incidente do imposto de selo.
Por outra parte, decorre da alínea r) do artigo 5.º do mesmo Código que a obrigação tributária
considera-se constituída “nas aquisições por usucapião, na data em que transitar em julgado a acção de
justificação judicial, for celebrada a escritura de justificação notarial ou no momento em que se tornar
definitiva a decisão proferida em processo de justificação nos termos do Código de Registo Predial”.
Dispondo ainda o artigo 9.º que o valor tributável é o que resulta da Tabela Geral do Imposto,
o 1.2 desta Tabela estipula que “Aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião, acresce, sendo
caso disso, à da verba 1.1 sobre o valor -10%” e o n.º 1 do artigo 13.º ainda do CIS que “o valor dos
imóveis é valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão
ou o determinado por avaliação nos casos dos prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial”.
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Por último, estabelece o artigo 11.º, n.º 3 da LGT que “deve atender-se à substância económica
dos factos tributários”.
É no confronto com este quadro normativo que importa apurar se a liquidação impugnada se
encontra ferida de ilegalidade.
Ora, no caso que os ocupa, é patente que não corresponde à realidade o que vem documentado na
escritura de justificação notarial de 22/03/06 (n.º 1 do probatório) ou seja, a aquisição por usucapião
de um prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 287, da freguesia de Viatodos.
Na verdade, como se verifica do 9. do probatório o que foi adquirido por usucapião foi antes um
prédio rústico sobre o qual veio a ser construído a expensas do ora recorrente um prédio urbano e tanto
assim que, em momento posterior, veio a ser celebrada nesse sentido uma escritura de rectificação da
primitiva (7. do probatório).
Sendo assim, tendo em conta que deverá atender-se à substância económica dos factos tributários
(artigo 11.º, n.º 3 da LGT), a liquidação efectuada pela Administração Tributária mostra-se ferida de
uma ilegalidade superveniente em decorrência de posterior constatação de erro nos pressupostos de
facto em que a mesma assentou.
Acrescente-se, por outra parte, que a desconformidade verificada é de todo relevante para efeito
de objecto de incidência do Imposto de Selo, uma vez que “o acto de aquisição por usucapião do
imóvel usucapido é objecto de incidência de tributação em imposto de selo e não também o acto de
aquisição de benfeitorias realizadas no mesmo imóvel pelo usucapiente” -cfr. acórdão de 21/10/09,
rec. n.º 652/09.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar
procedente a impugnação judicial, anulando-se a liquidação impugnada na parte respeitante ao valor
das benfeitorias.
Sem custas neste STA, as quais são devidas na instância pela Fazenda Pública, com procuradoria
de 1/8.
Lino.

Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Taxa de urbanização. Base legal. Nulidade. Anulabilidade. Infra-estruturas.
Sumário:
I — No domínio do contencioso tributário a inexistência de norma em que se baseie um
acto de liquidação não implica a nulidade deste, gerando apenas uma situação de
ilegalidade abstracta da liquidação nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 204.º
do CPPT, invocável nos casos de cobrança coerciva, até aos termos do prazo de
oposição à execução fiscal, mesmo que posteriormente ao de impugnação de actos
anuláveis, mas nunca a todo o tempo.
II — O disposto no n.º 1 do artigo 88.º, alínea c) do Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de
Março e n.º 4 do artigo 1.º da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro não estabelece a nulidade dos actos de liquidação dos tributos aí mencionados, mas, antes, a nulidade
das deliberações que determinaram o respectivo lançamento por estranhas às
suas atribuições ou não previstas na lei.
Processo n.º 948/09-30.
Recorrentes: INVESPRÉDIO — Investimentos Imobiliários, L.da e Município do Porto.
Recorridos. Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 A INVESPRÉDIO – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA melhor identificada nos autos,
inconformada com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que, julgando improcedente
a impugnação, absolveu o Município do Porto do pedido formulado na impugnação judicial por si
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deduzida contra os actos de liquidação de taxas municipais de infra-estruturas urbanísticas (TMI) para
emissão de alvarás de construção, no valor de € 420.015,73, dela vem interpor recurso, formulando as
seguintes conclusões:
1- Contrariamente ao decidido na douta sentença em crise, verifica-se claramente no caso dos
actos tributários objecto de impugnação — i.e., os actos de liquidação do TMI exigida à Recorrente pelo
Município do Porto como condição indispensável para a emissão dos alvarás de licença de construção
n.º 49/2003, 50/2003, ambas de 23 de Abril, 54/2003, de 8 de Maio, e 54/2004, de 5 de Março, relativos
à autorização de construção de edifícios nos lotes n.º 11 a 14 do loteamento de iniciativa municipal
n.º 5/97, de 11 Junho de 1997 — uma situação de falta de base legal para a liquidação e cobrança de
tal taxa, vício esse equiparável à falta de atribuições e gerador de nulidade.
2- O fundamento legal com base no qual é conferida aos municípios a possibilidade de estabelecerem e cobrarem taxas pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas encontra-se
consagrado no artigo 19º, alínea a) da Lei n.º 42/98, de 06 de Agosto (Lei das Finanças Locais) e no
n.º 2 do artigo 116º do DL 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações decorrentes do DL 177/2001,
de 04 de Junho (Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação);
3- Tal como prevê o artigo 116º do RJUE, essa taxa é exigível quer em matéria de licenciamento
(ou autorização) de operações de loteamento, quer relativamente a obras particulares.
4- Todavia, decorre também da lei que se a área tiver já sido objecto de operação de loteamento
ou alvará de obras de urbanização não haverá lugar ao pagamento dessa taxa, o que se explica quer em
razão da necessidade de evitar situações de dupla tributação, quer em razão de a realização das infra-estruturas derivar directamente da operação de loteamento e não das edificações que vão ser realizadas
nos lotes e bem assim de essas infra-estruturas já se encontrarem executadas.
5- Significa isto que não são as edificações que vão ser erigidas nos lotes que originam a necessidade daquelas infra-estruturas, mas sim a potencialidade construtiva conferida aos lotes inseridos na
operação urbanística de loteamento.
6- Aliás, o valor de mercado dos lotes não deixará de ter em consideração a potencialidade construtiva criada, repercutindo-se o valor das infra-estruturas que sejam realizadas por causa do loteamento
no valor de venda desses lotes.
7- Ora, aquilo que acontece no caso dos autos é que os lotes adquiridos pela Recorrente encontravam-se integrados em loteamento da iniciativa camarária, tendo sido a própria autarquia a proceder à
respectiva infra-estruturação, o que motivou que não tivesse havido lugar ao pagamento da taxa de
urbanização no momento da concretização desse loteamento e da emissão do competente alvará.
8- Neste contexto, afigura-se bem fundada e plenamente justificado o entendimento acolhido na
douta sentença em crise e que vai no sentido de que, à luz do quadro legal aplicável, a emissão do alvará de
licença ou autorização de obras de construção só está sujeita ao pagamento da taxa de urbanização quando
tais obras não estão abrangidas por operação de loteamento ou alvará de obras de urbanização, muito em
especial, nos casos em que estes correspondem a operações e obras de iniciativa pública e municipal.
9- Em suporte daquele seu entendimento, o julgador a quo invoca a posição expresso pelas autoras Maria José Castanheira Neves, Fernanda Paula Oliveira e Dulce Lopes, em anotação ao Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação, a qual, de resto, não se afasta daquilo que é defendido no Parecer
do Jurisconsulto A. Vassalo Abreu (vide parecer junto aos autos com o petição inicial), em que assume
óbvia projecção a consideração de que no preço de mercado dos lotes se incorpora já uma componente
relativa aos custos de infra-estruturas e de que seria intoleravelmente lesivo dos direitos e expectativas dos
particulares que adquirem no mercado imobiliário lotes integrados em loteamentos e infra-estruturados,
exigir deles o pagamento de taxa referente a essas mesmas infra-estruturas.
10- Todavia, no tocante à qualificação dos vícios de que padecem os actos tributários impugnados
- e em frontal discordância com o decidido na recorrida sentença - a Recorrente continua a secundar a
opinião emitida pelo Ilustre Jurisconsulto A. Vassalo Abreu no parecer oportunamente junto aos autos - e
que acompanha no essencial o pensamento e a lição do Professor J. C. Vieira de Andrade, designadamente
nas considerações expendidas a propósito do Ac. do STA de 30.5.2001 (cfr, Nulidade e anulabilidade
do acto administrativo, Acórdão da Supremo Tribunal Administrativo (Plenário) de 30.5.2001 P. 22251
“in Cadernos de Justiça Administrativa n.º 43, 2004, pp. 46 e ss.”) - no qual vincadamente se acentua
o carácter ilegal da liquidações e cobrança das taxas em questão e a correspondência do vício que as
afecta à forma de invalidade mais gravosa, ou seja, à nulidade.
11- Isto não apenas pelo facto de a exigência de pagamento da denominada TMI no momento
da emissão dos alvarás de autorização de edificação consubstanciar uma nítida violação por parte do
Município do Porto do Princípio da protecção da confiança (artigo 6º-A do CPA), mas também por essa
“taxa” ser manifestamente destituída de contrapartida e por isso carecida de um elemento essencial
para que possa ser qualificada como tal.
12- Daí a transformação da mencionada “taxa” num tributo unilateral que o Município se encontra
impedido de liquidar e cobrar no quadro da lei geral e da Constituição, levando à verificação “in casu” de
uma situação de falta de base legal, equiparável à falta de atribuições e geradora, como se disse, de nulidade.
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13- Nesta conformidade, não poderá de modo algum obter acolhimento a posição expressa na
recorrida sentença e que pretende ver nos actos tributários impugnados vícios tão somente passíveis
de conduzir à sua eventual anulabilidade, impondo-se antes reconhecer e declarar que a invalidade que
legalmente lhes deve ser imputada é a nulidade, com todas as consequências daí decorrentes.
2 – Contra-alegou o Município do Porto, cujas contra alegações apresentam o seguinte quadro
conclusivo:
A. A Recorrente estriba a sua argumentação no facto de o Tribunal a quo ter decidido pela impossibilidade de a entidade licenciadora cobrar a TMI aquando da emissão do alvará de licenciamento de
obras de edificação, inseridas em operação de loteamento promovida pela autarquia.
B. Ora, uma vez que este trecho decisório foi já objecto de recurso subordinado interposto pelo
Município do Porto, a questão do mérito das liquidações impugnadas discute-se em sede de recurso
subordinado, cabendo discutir, no presente recurso principal, a qualificação dos vícios que a Recorrente
pretende assacar às liquidações impugnadas.
C. Nas suas alegações de recurso a Recorrente alega - alega mas não fundamenta - que a taxa liquidada e “manifestamente destituída de contrapartida e por isso carecida de um elemento essencial para que
possa ser qualificada como tal”, o que, salvo o devido respeito, não corresponde de todo em todo à verdade.
D. É que, se é indisputável que a TMI pode ser liquidada como contrapartida de um conjunto de
encargos públicos que podem ainda não estar realizados, não se vê como poderá sustentar-se que a
mesma taxa já não pode ser liquidada e cobrada em função de uma contrapartida que afinal já existe,
é real e está à vista de todos.
E. No caso em apreço, o Município do Porto realizou, por sua iniciativa, as obras e operações
de infra-estruturação dos lotes adquiridos pela Recorrida, sendo certo que a Recorrida tirou partido e
beneficiou com a realização daquelas obras, o consubstancia, por si só, a contrapartida inerente à TMI
liquidada e cobrada com a emissão dos alvarás de construção.
F. De todo o modo - sem prescindir nem conceder - dir-se-á que, ainda que se entendesse que,
como alega a Recorrente, a TMI liquidada consubstancia um tributo unilateral - ainda assim - não
poderia considerar-se aplicável, ao caso em apreço, o regime da nulidade.
G. A falta de contraprestação específica transmuta a taxa num imposto, o que conduz à inconstitucionalidade orgânica das normas disciplinadoras do tributo e determina a anulabilidade - e não a
nulidade - das liquidações impugnadas.
H. Não assiste razão à Recorrente quando alega que decorre do disposto no artigo 116.º do RJUE
que se a área tiver sido objecto de operação de loteamento ou alvará de obras de urbanização não há
lugar ao pagamento da TMI, devendo, em seu entender, considerarem-se nulas por falta de base legal
as liquidações de TMI impugnadas nos presentes autos.
I. Com efeito, contrariamente ao que pretende fazer crer a Recorrente, as liquidações em causa nos
presentes autos não padecem de qualquer invalidade por falta de qualquer elemento essencial, designadamente, falta de base legal, pois que se encontram claramente definidas na lei as regras de incidência objectiva, subjectiva e temporal da TMI liquidada à Recorrente - cf. (Regulamento de Liquidação e Cobrança de
Taxas e Outras Receitas Municipais, publicado no DR, n.º 12, II Série, Apêndice n.º 7, de 15/1/2003, o qual,
por sua vez, foi criado ao abrigo da Lei 42/98, de 6/9 (Lei das Finanças Locais) e do artigo 116º do RJUE).
J. De todo o modo, e ainda que assim não fosse, sempre estaríamos perante uma liquidação anulável porquanto, tal como afirmou o Supremo Tribunal Administrativo no acórdão de 29.11.2006 (Proc.
n.º 0479/06): “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 da liquidação.
K. Ademais, refira-se que a situação de facto em apreço nos presentes autos é manifestamente
diversa da que é comentada no artigo do Professor J.C. Vieira de Andrade a propósito do Acórdão do
STA de 30.05.2001, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 43•0 2004, pág. 46 e ss.
L. O certo é que, como bem decidiu o Tribunal a quo, a existir algum vício nesta parte, seria o
vício de violação de lei por erro nos pressupostos de direito, o qual determina a mera anulabilidade e
não a nulidade das liquidações.
M. Não se verifica, in casu, qualquer violação do princípio da protecção da confiança pois que o
Município do Porto agiu sempre de boa fé, no estrito e rigoroso cumprimento das normas legais aplicáveis - normas que prevêem, para situações como a da Recorrente, a liquidação da TMI aquando da
emissão do alvará ou autorização de construção.
N. De todo o modo, e ainda que se admitisse que as liquidações impugnadas violam o princípio
da protecção da confiança - no que não se concede e apenas se alega por dever de patrocínio - sempre
se dirá que, como afirmou o Tribunal a quo, tal importaria apenas a anulabilidade e não a nulidade
dos actos de liquidação porquanto, para que os actos de liquidação pudessem considerar-se nulos era
necessário que o vício que a Recorrente lhes imputa pudesse consubstanciar a ofensa ao conteúdo
essencial de um direito fundamental (cf. artigo 133º, n.º 2, alínea d), do CPA), o que, salvo o devido
respeito, manifestamente não sucede no caso em apreço.
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O. Assim, inexistindo qualquer nulidade que habilite a Recorrente a impugnar a todo o tempo
as liquidações, forçoso se torna concluir que a impugnação judicial que deu causa aos presentes autos
deveria ter sido apresentada dentro do prazo de 90 dias contados do fim do prazo para pagamento voluntário do imposto (artigo 102º, nº. 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário).
P. Ora, uma vez que a presente acção deu entrada cerca de três anos após a emissão das liquidações
de TMI impugnadas, dúvidas não restam que, àquela data, já há muito se haviam esgotado os prazos
de arguição da anulabilidade, devendo, por esse motivo, manter-se a sentença recorrida que julgou
verificada a caducidade do direito de impugnar.
3 – Por sua parte, o Município do Porto, interpôs recurso subordinado do segmento da sentença
que entende ser-lhe desfavorável, onde conclui nos seguintes termos:
A. Apesar de a sentença proferida nos presentes autos ser, no seu conteúdo decisório, favorável
ao Município do Porto, extrai-se do seu teor que o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de a
entidade licenciadora cobrar a TMI aquando da emissão do alvará de licenciamento de obras de edificação, inseridas em operação de loteamento promovida pela autarquia, razão pela qual veio o Município
do Porto interpor o presente recurso subordinado.
B. A TMI compreende não só as “obras a realizar no futuro” mas, igualmente, a realização passada
das obras de infra-estruturação, o que, já por si e por si só, constitui título suficiente para a incidência
daquele tributo.
C. A Recorrida tirou partido e beneficiou com a realização das obras de infra-estruturação realizadas
pelo município, circunstância que constitui por si só o sinalagma inerente à TMI liquidada e cobrada
com a emissão dos alvarás de construção.
D. Ainda que o Município não tivesse promovido o loteamento, a Recorrente estaria sempre adstrita
ao pagamento da taxa por força do disposto no n.º 3 do artigo 116.º do RJUE.
E. A razão que determina que em casos de licenciamento de construção em área não abrangida
por loteamento se pague TMI é precisamente a mesma que determina o pagamento de TMI em caso de
loteamento directamente promovido pela autarquia pois que se trata, em ambas as situações, de uma
utilidade já cedida ou a ceder pela autarquia que ainda não teve oportunidade procedimental de ser
objecto de incidência da taxa respectiva - num caso porque, de todo, não houve loteamento, no outro
porque tal loteamento foi directamente promovido pela autarquia.
F. A oportunidade procedimental coincide, num e noutro caso, com a emissão do alvará de licença
ou autorização de construção.
G. A razão pela qual, em regra, não há lugar ao pagamento da TMI quando a área a edificar já foi
abrangida por operação de loteamento, prende-se apenas com a necessidade de evitar uma dupla tributação do mesmo facto, porquanto, em princípio, o promotor do loteamento já procedeu ao pagamento
da taxa aquando da emissão do correspondente alvará.
H. Uma vez que, por força do disposto no artigo 7º, n.º 1, alínea a), do RJUE, o loteamento promovido pelo Município do Porto beneficiou de isenção de licença ou autorização (e, por conseguinte,
não houve lugar à liquidação de TMI), ao liquidar e cobrar a TMI à Recorrida, o Recorrente limitou-se
a tributar - pela primeira vez - uma utilidade já cedida pela autarquia que, não tinha ainda tido oportunidade procedimental de ser objecto de incidência da respectiva taxa, o que só veio a acontecer com a
emissão do alvará de construção.
I. Ao contrário do que parece defender o Tribunal a que, a razão de ser e o princípio imanente do
n.º 3 do artigo 116º do RJUE - igualmente expresso no n.º 2 do artigo 32º do Regulamento de Liquidação
e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais do Município do Porto - prende-se, apenas, com a
circunstância de ter ou não havido tributação aquando da emissão de alvará de obras de urbanização.
J. Assim, só não haverá lugar a liquidação de TMI com a emissão de alvará ou autorização de
obras quando a construção se insira em área abrangida por operações de loteamento sobre as quais
tenha já incidido a TMI.
K. Se o Município do Porto, ora Recorrente, não tivesse liquidado e cobrado a TMI à Recorrida
estaria - aí sim - a violar o princípio da igualdade ínsito no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa e no artigo 5º do Código do Procedimento Administrativo, designadamente por estar a infringir
a “proibição de privilégios ou benefícios no gozo de qualquer direito ou na isenção de qualquer dever”.
L. Ao afirmar que, num caso como o dos presentes autos, não há lugar a pagamento da TMI porque
o custo das infra-estruturas já se reflectiu preço do lote, o Tribunal a que olvida que o custo das obras
de urbanização e o custo suportado com o pagamento da TMI consubstanciam realidades distintas.
M. Uma coisa é o custo das obras de urbanização, que poderá correr por conta do promotor e que
este, habitualmente, faz repercutir sobre o seu imediato comprador se o tiver suportado, e outro, é o custo
que ele - promotor - tem com a TMI que, naturalmente, também fará repercutir no seu imediato adquirente.
N. No caso em apreço, o promotor do loteamento foi a autarquia, a qual fez repercutir no preço
dos lotes os custos das obras efectuadas, mas não o custo em que incorreu com o pagamento das taxas,
pois não teve de pagá-las.
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O. Nenhum vício poderá ser assacado às liquidações impugnadas porquanto os referidos actos
de liquidação foram praticados em escrupuloso cumprimento das normas disciplinadoras da TMI, não
subsistindo, por esse motivo, qualquer vício de violação de lei por erro quanto aos pressupostos.
P. Por outro lado, de nada vale à ora Recorrida alegar que a TMI que lhe foi liquidada consubstancia um tributo unilateral pois que o sinalagma inerente à taxa - as obras de urbanização já efectuadas
- existe e beneficia directamente a Recorrida.
Q. Finalmente, de nada serve invocar o princípio da protecção da confiança, porquanto, salvo o
devido respeito, não pode a Recorrida afirmar que não poderia razoavelmente contar que lhe viesse a
ser liquidada e cobrada a TMI.
4- Este recurso subordinado não foi contra-alegado.
5 – O Tribunal Central Administrativo Norte, por acórdão de fls. 492, “…decide-se declarar …
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer dos dois recursos e competente, para o efeito,
a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.”
6– O Exmº Procurador-Geral Adjunto remeteu para o parecer do Representante do Ministério
Publico no TCA Norte constante de fls. 487.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
7- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) Através de escritura pública de compra e venda celebrada no 6º Cartório Notarial do Porto, no
dia 11 de Outubro de 2001, a ora impugnante adquiriu ao Futebol Clube do Porto, pelo preço global de
1 215.000.000$00, os lotes de terrenos para construção (lote onze, doze, treze e catorze), situados na
Avenida do Parque, freguesia de Aldoar, Porto, melhor identificados no documento junto a fls. 134/138
dos autos e cujo teor se dá por reproduzido.
b) Os lotes de terreno referidos em a) haviam sido adquiridos pelo Futebol Clube do Porto ao
Município do Porto, por escritura de permuta outorgada no Notário Privativo da Câmara Municipal do
Porto, no dia 3 de Março de 2002 - cfr fls. 139/148 dos autos.
c) Tais lotes resultaram da operação de loteamento de iniciativa municipal a que foi concedido o
alvará de loteamento n.º 5/97, de 11 de Junho de 1997 - cfr. fls. 149/150 dos autos.
d) Após a aquisição dos referidos lotes, a Autora requereu junto da Câmara Municipal do Porto,
para cada um dos lotes de terreno, autorização para a construção de edifícios.
e) Por despacho do Vereador do Urbanismo e Mobilidade, de 27 de Março de 2003, os requerimentos referidos em d) obtiveram deferimento.
f) Por ofícios de 23 de Abril de 2003, a Câmara Municipal do Porto notificou a impugnante do
deferimento dos pedidos de licenciamento das obras constantes dos requerimentos n.º 7088/2001,
7089/2001 7090/01 e 7091/01 e dos actos de liquidação das taxas correspondentes e ainda de que os
actos de liquidação em causa eram susceptíveis de reclamação graciosa, impugnação judicial e recurso
hierárquico - cfr. fls. 151 a 154, 157 a 160, 163 a 166 e 169 a 172 dos autos.
g) No seguimento, pela Câmara Municipal do Porto, foram emitidas as seguintes liquidações de
taxa pela realização, manutenção e reforço das infra-estruturas urbanísticas (TMI):
1). Alvará n.º 49/2003 - € 115.569,92 (cfr. fls. 155);
2). Alvará n.º 50/2003 - € 66.799,04 (cfr. fls. 161);
3). Alvará n.º 54/2003 - € 66.799,04 (cfr. fls. 167);
4). Alvará n.º 54/2004 - € 170.847,73 (cfr. fls. 173).
h) A impugnante pagou as quantias referidas em g) nas seguintes datas: as quantias referidas em 1)
e 2, através de cheques datados de 23/4/2003 (fls. 156 e 162); a referida em 3) através de cheque datado
de 8/5/2003 (fls. 168) e a referida em 4) através de cheque datado de 5/3/2004 (fls. 174).
i) Pelo Município do Porto foram emitidos, em nome da impugnante os alvarás de licença de
construção n.º 49/2003 de 23/4, n.º 50/2003 de 23/4, n.º 54/2003 de 8/5 e n.º 54/2004 de 5/3 - cfr.
fls. 175 a 185 dos autos.
j) A presente acção foi apresentada em 21/4/2006 - cfr. fls. 2 dos autos.
k) O Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais e respectiva
Tabela de Taxas e Licenças Publicado no DR n.º 12, II Série, Apêndice n.º 7, de 15/1/2003, prevê no
artigo 32º a aplicação de uma taxa pela realização manutenção e reforço das infra-estruturas urbanísticas
(TMI) devida no licenciamento ou autorização de operações urbanísticas - cfr. fls. 354/381 dos autos.
8- A sentença sob recurso, concluindo que a impugnação judicial não dera entrada dentro do prazo
legal e daí que se verificara a caducidade do direito de impugnar, julgou a impugnação improcedente
e absolveu o Município do Porto do pedido.
Para tanto, no essencial, ponderou-se na decisão que não ocorreria qualquer falta de base legal dos
actos de liquidação e que, a existirem, os vícios de violação de lei alegados, por erro nos pressupostos
de direito seriam geradores de mera anulabilidade e não de nulidade, uma vez que não teria sido violado
o conteúdo essencial de um direito fundamental.
Certo é ainda que nos considerandos da sentença se concluíra que o Município do Porto, enquanto
entidade licenciadora, se encontrava impedida de cobrar as taxas de realização de infra-estruturas urba-
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nísticas aquando da emissão de alvará de licenciamento das obras de edificação, dado se encontrarem
inseridas em operação de loteamento promovida por esse Município.
Da sentença proferida vêm interpostos dois recursos jurisdicionais, o principal pela impugnante
judicial das liquidações e um subordinado pelo Município do Porto na parte atinente à acima aludida
conclusão que lhe foi desfavorável.
Vejamos, então.
Do recurso principal:
A recorrente vem defender, no fundamental, que alegara falta de base legal para a liquidação e
cobrança das taxas que impugnara e que esse vício, por equiparável à falta de atribuições, seria geradora de nulidade.
A falta de razão da recorrente é manifesta.
Na verdade, é sabido que no domínio do contencioso tributário 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 alínea a) do artigo 204.º do CPTT, 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 todo o modo sempre se dirá que nem o n.º 1 do artigo 88.º, alínea c) do Decreto-Lei n.º 100/84,
de 29 de Março, nem o n.º 4 do artigo 1.º da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, aplicáveis ao caso, estabelecem
a nulidade dos actos de liquidação dos tributos aí mencionados, mas, antes, a nulidade das deliberações
que determinaram o respectivo lançamento por estranhas ás suas atribuições ou não previstas na lei.
Certo é ainda que mesmo nos casos de actos que apliquem normas inconstitucionais, 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 sucede no caso do princípio da legalidade, da protecção da boa fé ou do direito à
propriedade privada que não é absoluto ou ilimitado, como repetidamente o Tribunal Constitucional
tem vindo a afirmar-cfr. jurisprudência firme e reiterada deste STA nos acórdãos de 30/01/01, 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, 496/06, 479/06 (Pleno) e 1034/07, respectivamente.
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 título 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, sendo certo que os actos de liquidação foram impugnados para além de três anos
após a sua data (cfr. probatório), bem se andou na sentença sob recurso ao concluir pela caducidade do
direito de deduzir essas impugnações.
Do recurso subordinado:
Insurge-se o recorrente Município do Porto contra o entendimento perfilhado na sentença de
que, enquanto entidade licenciadora, se encontrava impedida de cobrar as taxas de realização de infra-estruturas urbanísticas aquando da emissão de alvará de licenciamento das obras de edificação, dado
se encontrarem inseridas em operação de loteamento promovida por esse Município.
É um facto que a sentença recorrida emitiu pronúncia sobre a questão de mérito suscitada na
impugnação judicial, pese embora tenha concluído pela caducidade dessa impugnação.
Todavia, a sentença ao concluir pela caducidade da impugnação fica desde logo impossibilitada
de emitir pronúncia sobre o mérito da mesma.
Sendo assim, importa tão só erradicar da sentença essa pronúncia.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso principal, confirmando a decisão recorrida,
e conceder provimento ao recurso subordinado com a presente fundamentação, revogando a sentença
no segmento em que conclui que o Município do Porto se encontrava impedido de cobrar taxas de
realização de infra-estruturas urbanísticas aquando da emissão de alvará de licenciamento de obras de
edificação, pronúncia essa prejudicada pela caducidade do direito de acção.
Custas neste STA a cargo da recorrente “Invesprédio” por ter decaído no recurso que interpôs,
fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge
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Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Mais valias. IRS. Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro. Prédio rústico. Transmissão. Terreno para construção.
Sumário:
Nos termos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro,
que estabelece um regime transitório para rendimentos da categoria G de IRS, não
são tributados em sede deste imposto os ganhos obtidos com a transmissão de terrenos agrícolas que foram adquiridos antes da vigência do CIRS e se mantinham
com essa natureza no momento da entrada em vigor deste.
Processo n.º 969/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Cravidão Duarte.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorreu, para o TCAS, da sentença que, proferida pelo TAF de Almada,
julgou procedente a impugnação deduzida por António Cravidão Duarte contra a liquidação de IRS,
relativa ao ano de 2000, no montante de € 3.459,63.
Por acórdão de 15/7/2009 (fls. 109-111) o TCAS declarou-se incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por este versar apenas matéria de direito, declarando competente esta
Secção do STA.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1. O regime transitório da categoria G, previsto no n.º 1 do art. 5º do Decreto-Lei n.º 442-A/88,
de 30 de Novembro, não tem aplicação na situação em apreço, pois os ganhos obtidos devidos por
aquela alienação já estavam sujeitos a tributação nos termos do disposto no art. 1º do CIMV, caso se
verificassem antes da entrada em vigor do CIRS;
2. A tributação dos ganhos obtidos pelo impugnante, resultantes da transmissão em 2000.08.31,
de um lote de terreno para construção, está correcta e é legal, pois os mesmos constituem rendimento
da Categoria “G” (mais-valias), tal como dispõe o art. 10º do CIRS, devendo por isso manter-se na
ordem jurídica a liquidação ora impugnada;
3. Decidiu mal a Meritíssima Juíza ao anular liquidação oficiosa de IRS impugnada, violando
assim o disposto naquela disposição legal.
Termina pedindo o provimento do recurso e que a sentença seja revogada e substituída por acórdão
que julgue improcedente a impugnação.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando-se, em síntese,
no seguinte: interessando para a aplicação do regime transitório do n.º 1 do art. 5º do DL n.º 442-A/88
(diploma que aprovou e regulou a entrada em vigor do Código do IRS) saber a qualidade que o bem
detinha no momento da entrada em vigor daquele diploma legal; ora, sendo o prédio aqui em causa
um prédio rústico aquando da sua aquisição (1972), mantendo essa qualidade até à data da entrada em
vigor do CIRS (1/1/1989) e tendo sido adquirido, também nessa qualidade, antes da vigência do referido
diploma legal, haverá de concluir-se que os ganhos resultantes da respectiva venda estão isentos por
estarem abrangidos no regime transitório previsto naquele art. 5º n.º 1 do DL n.º 442-A/88 (redacção
do DL n.º 141/92 de 17/6).
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
1.6. A questão a decidir é a de saber se a transmissão de um terreno destinado a construção urbana,
ocorrida em 31/8/2000, mas adquirido como prédio rústico em 22/3/72, está sujeita a tributação em
sede de IRS, a título de mais valias ou dela está isento por se encontrar abrangido no regime transitório
da categoria G, previsto no n.º 1 do art. 5º do DL n.º 442-A/88 (redacção do DL n.º 142/92, de 17/6).
1.7. Previamente, porém, haveremos de concluir, como concluímos, pela competência, em razão
da hierarquia, desta secção do STA, para conhecer do recurso, já que, tal como resulta das Conclusões
das alegações, o mesmo versa exclusivamente matéria de direito, como entendeu o acima referenciado
acórdão do TCAS.
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FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados e não provados os factos seguintes:
2.1. Factos provados
A) O impugnante adquiriu, em 22/03/1972, em regime de compropriedade, um prédio rústico com
a área de 400 hectares, com casa de habitação, sito no lugar de Craveira do Norte, freguesia de Canha,
sendo a parte rústica inscrito na matriz sob o artigo 489.
B) Posteriormente, por escritura realizada em 22/01/1980, tal prédio foi dividido em sete parcelas,
que ficaram a constituir outros tantos prédios autónomos, tendo sido três deles adjudicados ao aqui
impugnante.
C) Um desses prédios, com a área de 5.053 m2, foi inscrito na matriz sob o artigo 70, secção C,
da freguesia de Pegões, concelho do Montijo, na qual ficou a constar que o mesmo é composto por
cultura arvense.
D) Mediante declaração apresentada em 28/08/2000, junto do serviço de finanças do Montijo, o
impugnante requereu a inscrição na matriz de um lote de terreno para construção urbana, com a área
de 540 m2, a desanexar do prédio rústico inscrito na matriz cadastral da freguesia de Pegões, concelho
do Montijo, sob o artigo 70, secção “C”.
E) Foi emitida certidão pela Câmara Municipal do Montijo, da qual consta que foi autorizado
o destaque de tal parcela de terreno, e tendo sido aprovado projecto de construção em 03/02/2000.
F) Por escritura pública realizada em 31/08/2000, o impugnante vendeu o referido lote de terreno
pelo preço de 2.000.000$00 (dois milhões de escudos).
G) Para efeitos de avaliação e correcção da liquidação de sisa e nos termos do art. 109º do CIMSISSD, foi instaurado o processo n.º 255/2000, no âmbito do qual foi atribuído ao referido lote de
terreno o valor de € 32.400,00 euros.
H) Em face de tal venda e considerando que os ganhos resultantes da mesma estavam sujeitos a
IRS, a administração tributária procedeu ao cálculo das mais valias obtidas pelo impugnante, e tendo
por base o valor matricial atribuído ao prédio rústico inscrito na matriz cadastral da freguesia de Pegões,
concelho do Montijo, sob o artigo 70, secção “C” - 11.740$00 - e o valor atribuído ao lote de terreno
em sede de comissão de avaliação designada para efeitos de sisa - € 32.400,00 euros - administração
tributária chegou ao valor de € 32.393,75 euros, correspondente à diferença entre o valor da aquisição
e o valor da venda.
I) Partindo desse valor a administração tributária procedeu à liquidação oficiosa de IRS relativa
ao ano de 2000, n.º 5354259722 no montante de 3.459,63 euros.
2.2. Factos não provados:
«… Não se provaram quaisquer outros factos passíveis de afectar a decisão de mérito, em face
das possíveis soluções de direito, e que, por conseguinte, importe registar como não provados.»
2.3. Como se disse, a questão que importa decidir é a de saber se a venda aqui em causa está
sujeita a tributação em IRS, a título de mais-valias.
A sentença recorrida entendeu que os ganhos aqui em causa não estão sujeitos a IRS porque, em
síntese, é aplicável o disposto no regime transitório previsto no art. 5º do DL n.º 442-A/88, de 30/11,
uma vez que o prédio não tinha a natureza de terreno para construção antes da entrada em vigor do CIRS.
Discorda a Fazenda Pública, sustentando que tal regime transitório da categoria G não tem aqui
aplicação, pois os ganhos obtidos com a alienação em causa já estariam sujeitos a tributação nos termos
do disposto no art. 1º do CIMV, caso se verificassem antes da entrada em vigor do CIRS.
Vejamos.
2.3.1. A alínea a) do n.º 1 do art. 9º do CIRS dispõe que constituem incrementos patrimoniais,
desde que não considerados rendimentos de outras categorias, as mais-valias. E estas são constituídas
(al. a) do n.º 1 do art. 10º do CIRS, na redacção ao tempo) pelos ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de alienação onerosa
de direitos reais sobre bens imóveis.
Por sua vez, o art. 5º do DL n.º 442-A/88, de 30/11 (que aprovou o CIRS), prescreve, no seu n.º 1,
que os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias criado pelo DL 46373, de 9/6/1965, só
ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja transmissão provêm se houver efectuado
depois da entrada em vigor do CIRS.
E o art. 1º do revogado CIMV (aprovado pelo dito DL 46373, de 9/6/65), dispunha que o imposto
de mais-valias incidia sobre os ganhos realizados através de, entre outros actos, transmissão onerosa
de terreno para construção, qualquer que fosse o título por que se operasse, quando dela resultassem
ganhos não sujeitos aos encargos de mais-valia previstos no artigo 17º da Lei 2030, de 22/6/48, ou
no artigo 4º do DL 41616, de 10/5/58, e que não tivessem a natureza de rendimentos tributáveis em
contribuição industrial.
Já nos termos do § 2º deste mesmo art. 1º do CIMV, eram havidos como terrenos para construção
«os situados em zonas urbanizadas ou compreendidos em planos de urbanização já aprovados e os
assim declarados no título aquisitivo».
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Ora, de acordo com o Probatório, o prédio rústico em causa, que tinha sido adquirido em 22/3/1972,
veio a ser dividido, em 22/1/1980, em sete parcelas, que ficaram a constituir outros tantos prédios
autónomos, sendo um deles, com a área de 5.053 m2, inscrito na matriz sob o artigo 70, secção C, da
freguesia de Pegões, concelho do Montijo, na qual ficou a constar que o mesmo é composto por cultura
arvense.
E em 28/8/2000 o impugnante requereu a inscrição na matriz de um lote de terreno para construção urbana, com a área de 540 m2, a desanexar deste prédio rústico inscrito na respectiva matriz sob o
artigo 70, lote que veio a ser vendido, por escritura pública de 31/08/2000, pelo preço de 2.000.000$00
(dois milhões de escudos).
Ou seja, o questionado imóvel era um prédio rústico na data da respectiva aquisição (1972) e
deteve essa mesma qualidade até à data da entrada em vigor do CIRS (1/1/1989).
O que é decisivo para a questão da tributação em IRS, dado que para saber se se verificam os
pressupostos da tributação, releva a qualidade que o bem detinha no momento da entrada em vigor do
CIRS, uma vez que, como se viu, no regime transitório estabelecido para a categoria G de IRS (regime
previsto no n.º 1 do art. 5º do citado DL 442-A/88), se estabelece que os ganhos que não eram sujeitos
ao imposto de mais-valias, só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja transmissão provêm se houver efectuado depois da entrada em vigor deste Código.
Daí que careça de razão a recorrente ao alegar que os ganhos são sujeitos a IRS porque estamos
perante a venda de um lote de terreno para construção urbana que já nos termos do disposto no n.º 1
do CIMV era tributada (cfr. art. 7º das alegações de recurso).
Como se sublinha no acórdão deste STA, de 12/12/06, rec. n.º 1100/05, «o que se pretendeu com
a mudança de regime de tributação operada a partir de 1989 foi tributar em IRS, categoria G, todas as
transmissões onerosas sobre imóveis; todavia, para evitar efeitos retroactivos, estabeleceu-se que para
serem tributadas tais transmissões era necessário que os bens abrangidos fossem adquiridos e alienados dentro da vigência da nova lei, com excepção daqueles que já eram antes tributados por força do
CIMV, ou seja, os terrenos para construção, os quais passariam agora a ser tributados nos termos do
Código do IRS».
E também no ac. de 6/6/07, deste mesmo STA, rec. n.º 179/07, se escreve, a este propósito,
que a não tributação em IRS - a título de mais-valias - dos ganhos obtidos com a transmissão de
terrenos que à data da entrada em vigor do CIRS eram qualificados como terrenos agrícolas (citado
art. 5º do DL 442-A/88) se compreende «pelo facto de, tendo-se optado pelo cálculo dos ganhos
tributáveis a título de mais-valias com base na diferença entre o valor da aquisição e o valor da
transmissão, a tributação em IRS da valorização de terrenos agrícolas que haviam sido adquiridos
antes da sua entrada em vigor incluiria, parcialmente, a aplicação retroactiva do novo regime de
tributação a ganhos obtidos com a valorização dos prédios rústicos, pois forçosamente se iriam
tributar, além dos ganhos correspondentes à valorização gerada na vigência do novo Código,
também alguns correspondentes à valorização que, como prédios rústicos, pode ter tido ocorrido
antes da sua entrada em vigor.
Ora, essa aplicação retroactiva de normas de incidência tributária, que, a partir da revisão
constitucional de 1997 é absolutamente proibida pela nova redacção dada ao art. 103º, n.º 3, da
CRP, só era tolerável anteriormente em situações especiais em que estivesse em causa o interesse
geral (Essencialmente neste sentido, pode ver-se o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 216/90,
de 20-6-1990, processo n.º 203/89, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 398, página
207), que não se vislumbram em matéria de tributação de mais-valias» (cf. ainda, no mesmo sentido, entre outros, os acs. de 4/2/09, rec. n.º 872/08 e de 29/10/08, rec. n.º 539/08 e de 13/2/08,
rec. n.º 763/07).
2.3.2. No caso que nos ocupa, já se viu que o prédio questionado era, à data da entrada em vigor
do CIRS (1/1/89) um prédio rústico destinado ao cultivo agrícola tendo sido adquirido, também nessa
qualidade, antes da vigência do referido diploma legal.
Independentemente, pois, de posteriormente ter ocorrido algum facto modificativo do conteúdo
do respectivo direito de propriedade (por via da aprovação do projecto de construção e do pedido de
inscrição na matriz de um lote de terreno para construção urbana) se não estavam, na vigência do abolido imposto de mais valias, sujeitos a esse tributo os ganhos resultantes da sua transmissão, afastados
estão, também, da sujeição a IRS, porque abrangidos no regime transitório previsto no n.º 1 do art. 5º
do DL n.º 442-A/88 (redacção do DL n.º 141/92 de 17/6).
DECISÃO
Termos em que se acorda em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Embargos de terceiro. Penhora. Registo predial. Oponibilidade. Conceito de terceiro.
Sumário:
I — Para efeitos de registo predial terceiros são aqueles que tenham adquirido de um
autor comum direitos incompatíveis entre si — Decreto-Lei n.º 533/99, de 11 de
Dezembro.
II — Tal não sucede quando no acto intervém apenas a lei e a vontade e acção unilateral
do credor, como no caso de penhora em execução fiscal em que não intervenha o
executado.
III — Assim, para aqueles efeitos a Fazenda Pública não é «terceiro».
Processo n.º 995/09-30.
Recorrente: José Carlos Fernando Bastos.
Recorridos: Fazenda Pública e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, na 1.ª Secção do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que lhe
julgou improcedentes os embargos de terceiro deduzidos em processo de execução fiscal contra a penhora efectuada pela Fazenda Pública e relativa a um prédio urbano que identificou na petição inicial,
dela interpôs recurso para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo o embargante José Carlos
Fernandes Bastos, nos autos convenientemente identificado.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso, formulando, a final, as seguintes
conclusões:
A) O Apelante adquiriu, a 2 de Julho de 1999, o prédio urbano sito na Rua …, em Braga.
B) Contudo, não procedeu ao registo dessa aquisição, o que apenas viria a suceder em 24 de
Julho de 2008.
C) Esse prédio viria a ser penhorado pela Administração fiscal em 15 de Maio de 2007, por
dívidas do executado Ângelo da Silva Ferreira, anterior proprietário do referido imóvel.
D) O embargante, por estar em tempo e ter legitimidade, porquanto era estranho à relação creditícia e viu postergado o seu direito de propriedade, deduziu Embargos de Terceiro.
E) No entanto, não obstante o ora recorrente não ter procedido ao registo de aquisição, o acto
que transmite a propriedade não é o do registo uma vez que tal acto não é constitutivo de direitos.
E) Na tese do recorrente o que transfere a titularidade de um bem não é o registo, é, designadamente, o negócio de compra e venda, visando as presunções derivadas do registo tão só que o bem de
um terceiro (do embargante), sem qualquer justificação substantiva, responda por débito de outrem.
G) Sabido que a propriedade foi adquirida em 2 de Julho de 1999 e a penhora que incide sobre
o objecto da acção só foi registada em 11 de Janeiro de 2007, esta ofendeu o direito de propriedade
do apelante.
H) Por outro lado, a interpretação operada pela douta Decisão relativamente ao art. 50, n.º 4 do
Código do Registo Predial, não se coaduna com a situação do caso concreto, uma vez que o apelante
não é parte na causa - acção executiva - e tão pouco os direitos deste sobre o imóvel e o direito da
Fazenda Pública foram adquiridos de um autor comum.
I) Nos termos do disposto no art. 50, n.º 4, do Código do Registo Predial, são considerados terceiros, para efeitos de registo, aqueles que tenham adquirido do mesmo autor direitos incompatíveis
entre si, pelo que não se compreende que na douta sentença o apelante e a Administração Fiscal sejam
ambos considerados terceiros, uma vez que não adquiriram os respectivos direitos sobre o imóvel do
mesmo autor.
J) Ao não ter atendido aos embargos deduzidos, nos termos em que o foram, o Meritíssimo juiz
a quo violou o disposto no art. 351º, n.º 1 do CPC.
K) Tendo o apelante, anteriormente à realização e registo da penhora, adquirido do executado a
propriedade do mesmo bem, a penhora terá de ser levantada, uma vez que à data da sua realização o
bem já não pertencia ao executado, sendo certo e o registo não é um acto constitutivo. Não poderá aqui
valer o princípio da prioridade do registo, uma vez que o apelante — embargante, e a Administração
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Fiscal, não podem ser considerados terceiros, para efeitos do disposto no art. 5º, nº4 do Código do
Registo Predial.
L) Ao não admitir os embargos o Meritíssimo Juiz violou não só o disposto no normativo que
antecede, mas também o disposto no art. 1º do CRP, porquanto se afigura que pretenderá com a douta
sentença imputar efeitos constitutivos de direitos ao registo predial, o que não se concebe, uma vez
que este se destina a “dar publicidade à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança do
comércio jurídico imobiliário”, e não a de transmissão do direito de propriedade.
M) Assim, o registo prioritário da penhora é irrelevante para o caso, porquanto não existiu aquisição do mesmo transmitente de direitos incompatíveis sobre a mesma coisa por parte do apelante e
da Administração Fiscal.
N) Acresce que o único direito real transmitido foi o de propriedade a favor do apelante. O direito
da Administração Fiscal é de natureza diversa e não resulta de qualquer transmissão a favor desta,
constituindo um direito de garantia sobre o património do devedor, que não poderá prevalecer sobre
o direito de propriedade.
O) A douta Decisão, também de alguma maneira beliscou o estatuído no n.º 1, do art. 821º, do
Código de Processo Civil, ao consentir que o bem de um terceiro responda pela dívida, quando só os
do devedor/executado podem ser afectos a esse fim.
P) Ao não ter atendido ao alegado pelo apelante nos embargos e ao interpretar, como o fez, os
normativos vindos de enunciar, a douta sentença de que se recorre violou o disposto no art. 351º, n.º 1
do Código de Processo Civil, o art. 1º e o art. 5º, n.º 4 do Código do Registo Predial.
Q) Tem-se, por isso, por incorrectamente julgada a questão de direito subjacente aos embargos
cuja improcedência foi decretada, mantendo-se a penhora sobre um bem que não pertence a quem
substantivamente responde pela dívida e tão pouco tinha, no momento da constituição dessa mesma
dívida e da respectiva penhora, a propriedade do bem.
TERMOS EM QUE, com o sempre douto suprimento de Vªs Exas., tudo de forma a dar acolhimento
ao presente recurso de Apelação, far-se-á a habitual e esperada Justiça.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu
douto parecer assente no entendimento de que o facto de o registo da penhora ser anterior ao registo
da aquisição do prédio é irrelevante na medida em que, não sendo o registo constitutivo, destina-se
apenas a dar publicidade à situação jurídica dos prédios, fazendo presumir a existência do direito e a
sua pertença ao titular inscrito e que a Fazenda Pública exequente não é terceiro para efeitos de registo,
porque não adquiriu de um autor comum (executado) direito sobre o mesmo imóvel incompatível com
o direito do embargante.
Em consequência pronuncia-se pelo provimento do recurso.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta cumpre apreciar e decidir.
O tribunal recorrido deu como assente a seguinte matéria de facto:
1- A 15 de Maio de 2007 foi proferido mandado para se proceder à citação do executado Ângelo
da Silva Ferreira, portador do NIF …, com domicílio fiscal na Rua …, desta cidade para, no prazo
de trinta dias, pagar a quantia exequenda e acrescidos no total de 11.820,66 euros, sendo 8.674,63
euros de IVA e coimas fiscais e 3.146,03 euros de juros de mora e de taxa de justiça, tudo cobrado no
processo executivo 342519990101879.5 e apensos.
2- O mesmo foi informado que na falta de pagamento o processo iria evoluir para a venda do bem
já penhorado, a fracção autónoma designada pela letra “D” correspondente ao rés-do-chão esquerdo,
destinado a habitação, do prédio urbano sito na Rua …, com entrada pelo n.º … de polícia da freguesia
de S. José de S. Lázaro e inscrito na matriz predial urbana respectiva sob o artigo 1466 D.
3- O registo da penhora ocorreu em 11/01/2007.
4- A citação foi realizada nos termos e de harmonia com o disposto no artigo 240.º do Código
de Processo Civil, tendo sido deixada afixada na porta da residência a nota de citação, com data de
24 de Maio de 2007.
5- Aos 18/09/2007 através do oficio n.º 7437, cujo aviso de recepção foi assinado em 21 do mesmo
mês, notificou-se o executado nos termos dos artigos 239.º, 248.º e 253.º n.º 1 do CPPT, de que o bem
penhorado ia ser posto à venda por meio de proposta em carta fechada, em 31 de Outubro de 2007,
pelas 11,30 horas.
6- Dada a existência, na Conservatória do Registo Predial, do registo de uma penhora efectuada
pela Caixa Geral de Depósitos, SA, solicitou-se informação sobre o estado do respectivo processo, bem
como se existia ou não interesse na referida penhora, por parte daquela instituição.
7- Em resposta, foi informado que o mutuário tinha liquidado o empréstimo que tinha dado origem à hipoteca e subsequente penhora, pelo que não tinha qualquer interesse na penhora que ainda
se encontra registada sobre a fracção “D” do prédio U-1466.
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8- A 10 de Janeiro de 2008, foi proferido despacho a declarar extinta por prescrição a importância total de 9.433,48 euros, sendo 7.178,24 euros de quantia exequenda e 2.265,24 euros de juros
de mora.
9- O valor remanescente em causa, e pelo qual prosseguiram os autos, é de 1.496,39 euros e o
acrescido de 833,15 euros
10- Procedeu-se então à publicação do respectivo Edital para convocação de credores e venda
judicial, marcada para o dia 28 de Julho de 2008.
11 - Em 3 de Julho de 2008 veio o embargante juntar aos autos um requerimento em que pretende
que a penhora efectuada seja considerada sem efeito.
12- Por despacho de 7/07/2008 foi indeferida a pretensão do peticionário, alertando-o para a
possibilidade da dedução de embargos de terceiros nos termos do artigo 166.º do CPPT.
13-Aos 18/07/2008 foram deduzidos os presentes embargos de terceiros e a venda foi suspensa.
14- O embargante, como comprador, celebrou no dia 2 de Julho de 1999 escritura pública de
compra e venda relativa ao imóvel penhorado.
15- Tal aquisição apenas foi registada no dia 24/07/2008.
Com base nesta factualidade e apelando ao disposto no artigo 5.º, n.ºs 1 e 4 e artigo 6.º n.º 1 do
Código de Registo Predial, a impugnada sentença considerando que os factos não registados, relativamente a bens sujeitos a registo, não são oponíveis a terceiros, sendo estes os que tenham adquirido de
um autor comum direitos incompatíveis entre si e que o direito inscrito em primeiro lugar prevalece
sobre os que se lhe seguirem,
Concluiu que, tendo a penhora embargada sido inscrita em momento anterior ao do registo da
propriedade do embargante, prevalece aquela sobre este, sendo que é inoponível à Administração
Fiscal.
É contra o assim decidido que se insurge o Embargante nos termos das transcritas conclusões do
presente recurso jurisdicional.
E, tudo visto, importa concluir que a razão lhe assiste.
Com efeito e de acordo com a factualidade fixada, a questão jurídica subjacente é a de saber se,
na falta do oportuno e prévio registo, a aquisição do imóvel pelo Embargante depois penhorado na
execução fiscal é ou não oponível à Fazenda Pública,
Uma vez que, por estar sujeita a registo, aquela aquisição só produzirá efeitos relativamente a
terceiros depois de efectuado aquele.
A jurisprudência dos nossos tribunais e a doutrina ocuparam-se abundantemente sobre o tema
sumariado entendendo-se maioritariamente que, para efeitos de registo predial, terceiros são aqueles
que tenham adquirido de autor comum direitos incompatíveis. – cfr. acórdãos do STJ de 07.06.1983,
de 20.05.97 e de 25.05.99 e do Pleno e Secção deste Supremo Tribunal e, sobre a questão da aquisição
negocial não registada em confronto com aquisição posterior em venda judicial e registada, e respectivo
conceito de terceiro, veja-se Cadernos de Direito Privado, n.º 23, pag. 53 e seguintes -.
E o próprio legislador não deixou de consagrar este entendimento no aditamento que entendeu
levar ao controverso artigo 5º do CRP, estabelecendo agora expressamente no n.º 4 deste preceito, ex
vi do DL n.º 533/99, de 11 de Dezembro, que terceiros, para efeitos de registo são aqueles que tenham
adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si.
Este era já, aliás, o entendimento que recolhia adesão prevalente desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo – cfr entre outros, os acórdãos de 10.12.1999, de 12.11.1997, de 9.04.1997 e de
6.10.1999, proferidos respectivamente nos processos n.º 22.260, 20.927, 21.298 e 23.765.).
Com efeito e tal como se escreveu no referido acórdão de 9.04.1997, processo n.º 21.298: “E
esta noção restritiva de terceiros compreende-se e justifica-se, pois só são merecedores da garantia
daquele artigo 5º, 1, aqueles que adquirem, com intervenção directa do autor comum criando-lhes este
a convicção da sua existência na sua esfera jurídica, direitos incompatíveis sobre o mesmo objecto.
Há, assim, um sujeito comum a criar, em relação a dois outros, separadamente, direitos ou interesses
opostos sobre a mesma coisa.
Nestes casos, porque este autor comum, com a sua actuação, criou nesses outros sujeitos a ideia
de certeza de que o direito transmitido ou onerado era sua pertença e, portanto, o podia transmitir
ou onerar, são eles merecedores de protecção igual, preferindo a lei o que registou primeiramente o
facto, atenta a sua diligência e a natureza e função de publicidade do registo.
Mas quando no acto ou facto não intervém directamente o autor comum, mas apenas a lei e
a vontade e acção unilateral de credor, como no caso dos autos, sem cuidar de averiguar, junto do
devedor ou executado, qual o seu real e actual património, então já não merece a protecção do dito
artigo 5º, 1, pois não foi convencido ou induzido em erro pelo autor comum da existência desse direito ou coisa na esfera jurídica do seu património, agindo o credor à sua revelia e por sua inteira
responsabilidade (…).
Ora, como a Fazenda Pública não celebrou com a executada qualquer contrato de compra e
venda da fracção que esta vendeu aos embargantes, sendo que, em execução fiscal, o executado não
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tem, em regra, o direito de nomear bens à penhora, tão-só o de indicar bens a penhorar (artigo 297º,
2, do CPT), não havendo o menor indício de ressalva da parte final do n.º 2 do artigo 282º do mesmo
compêndio adjectivo, temos que a Fazenda Pública não é “terceiro” relativamente ao contrato celebrado entre os embargantes e a executada.”.
No mesmo sentido veja-se também Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão em anotação
ao artigo 319.º do Código de Processo Tributário, 3.ª edição, pag. 674/675, considerarem estes que
o direito de propriedade validamente adquirido, embora não registado, prevalece sobre a posterior
penhora registada.
E Jorge Sousa opina em idêntico sentido no CPPT, anotado e comentado, II volume, pag. 146 “…
poderá ter êxito ao embargar de terceiro quem adquiriu, antes da diligência ofensiva ser realizada,
posse ou outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, mesmo que ele não
tenha sido registado antes daquela realização.”
A incompatibilidade dos direitos em cotejo – direito de propriedade do embargante e os direitos
emergentes da penhora registada pelo do exequente – é manifesta.
Face ao exposto e perfilhando o mesmo entendimento, acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional, em revogar
a impugnada sentença e julgar consequentemente procedentes os embargos deduzidos com os demais
efeitos legais, a saber: levantamento da penhora e cancelamento do respectivo registo.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Taxa de justiça inicial. Falta de pagamento. Recusa do recebimento da petição.
Sumário:
Ocorrendo, em processo de oposição à execução fiscal, falta de pagamento da taxa de
justiça inicial e não tendo a petição inicial sido recusada pela secretaria, deve ser
ordenada a notificação do oponente 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 n.º 1025/09-30.
Recorrente: Maria José Pereira da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. Maria José Pereira da Silva, com os sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida pela
Mma. Juíza do TAF de Coimbra lhe rejeitou liminarmente a Petição Inicial da oposição que deduzira
contra a execução fiscal ali identificada, por falta de pagamento de parte da taxa de justiça inicial.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A) - Nem o Serviço de Finanças onde foi apresentada a petição inicial de oposição a execução
fiscal, nem a Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que recebeu a oposição e a
levou à distribuição anotaram a insuficiência de taxa de justiça devida in casu;
B) - Ao rejeitar, liminarmente, a petição inicial de oposição a execução fiscal com fundamento na
insuficiência de pagamento de taxa de justiça inicial, o Tribunal recorrido violou o disposto no art. 209º
do CPPT que estabelece, de uma forma taxativa, os fundamentos para a sua rejeição liminar;
C) - De acordo com o disposto no art. 26º, do Dec-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, a nova
redacção dada ao art. 150º-A do CPC, só entrou em vigor no dia 5 de Janeiro de 2009;
D) - Sendo a decisão objecto do presente recurso datada de 3 de Dezembro de 2008, o Meritíssimo
Juiz a quo não poderia ter aplicado um preceito normativo que ainda não havia entrado em vigor na
ordem jurídica portuguesa;
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E) - Ao rejeitar a petição de oposição à execução fiscal com fundamento numa norma que ainda
não havia entrado em vigor no nosso ordenamento jurídico, o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Coimbra fez uma incorrecta aplicação da lei e do direito.
Termina pedindo que seja revogada a decisão recorrida e se determine que o TAF de Coimbra
receba a petição de oposição, com o pagamento da taxa de justiça em falta.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, além do mais, citando a jurisprudência dos acs. de 9/4/08 e 30/9/09, desta secção do Contencioso Tributário do STA.
1.5. Colhidos os Vistos legais, cabe decidir.
1.6. Face ao teor das conclusões da alegação de recurso, a questão que importa decidir é a de
saber se, não tendo a oponente procedido ao pagamento da taxa de justiça inicial e nem tendo a PI sido
recusada pela secretaria do Tribunal, a decisão recorrida, rejeitando aquela liminarmente, enferma de
erro de interpretação do disposto no art. 26º do CCJ e nos arts. 150º-A, 467º e 474º, alínea f), todos
do CPC.
FUNDAMENTOS
2.1. A decisão recorrida é do teor seguinte:
«Em face da cota informativa que antecede, estando o disposto no n.º 2, do artigo 150º-A do CPC,
na redacção legal conferida pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26-02, em vigor desde o pretérito dia 7 de
Abril de 2008, por via do artigo 28º, n.º 1, alínea b), da Portaria n.º 114/2008, de 06-02.
Sendo o processo civil subsidiariamente aplicável, nos termos do artigo 2º, alínea e) do CPPT,
considerando a especificidade de, no processo tributário, o juiz ter de proceder ao recebimento liminar
da oposição apresentada e, por este meio, verificar se o articulado contém todos os elementos necessários para a sua admissão, conforme o disposto nos artigos 150º-A, 467º, 474º, alínea f) todos do CPC
e 28º do CCJudiciais.
Compulsados os autos, não tendo o oponente procedido ao pagamento da taxa de justiça no montante devido como lhe competia, nem a petição foi recusada pela secretaria deste Tribunal, atendendo
ao legalmente consignado nos supracitados normativos, decido rejeitar a petição inicial, a qual deverá
ser desentranhada e devolvida ao apresentante.
Notifique.
D.N.
Coimbra, 25.11.2008
(…)».
2.2. Como se viu, a recorrente discorda do assim decidido, invocando violação do disposto no
art. 209º do CPPT que estabelece, de uma forma taxativa, os fundamentos para a rejeição liminar da
PI de oposição à execução fiscal e violação do disposto nos arts. 26º do DL n.º 34/08, de 26/2, que
introduziu a nova redacção dada ao art. 150º-A do CPC, mas só a partir de 5/1/09, sendo que a decisão
recorrida é datada de 3/12/08, pelo que não poderia ter sido aplicado um preceito normativo que ainda
não havia entrado em vigor na ordem jurídica.
Vejamos.
2.3. Pelo DL n.º 34/08, de 26/2, foi aprovado o Regulamento das Custas Processuais e foram
introduzidas alterações em diversas normas do CPC.
Mas este diploma entrou em vigor, após sucessivos deferimentos (cfr. o seu art. 27º), apenas em
20/4/2009 [cfr. art. 156º da Lei (OGE) n.º 64-A/2008, de 31/12].
E, assim sendo, no caso dos autos, o regime legal aplicável é o que decorre do CCJ (aprovado
pelo DL n.º 224-A/96, de 26/11, com as alterações subsequentes), bem como nas normas aplicáveis do
CPC (na redacção dos DLs. 324/03, de 27/12 e 303/07, de 24/8).
Ora, os arts. 23º e sgts. do CCJ dispõem, no que aqui interessa, o seguinte:
Artigo 23º - Taxa de justiça inicial
«1 – Para promoção de acções e recursos, bem como nas situações previstas no artigo 14º, é devido
o pagamento da taxa de justiça inicial autoliquidada nos termos da tabela do Anexo I.
2 - …»
Artigo 24º - Pagamento prévio da taxa de justiça inicial
«1 – 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;
b) Da oposição do réu ou requerido;
c) Das alegações e contra-alegações de recurso e, nos casos de subida diferida, das alegações no
recurso que motivou a subida ou da declaração no interesse da subida.
(…)»
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Artigo 28º - Omissão do pagamento das taxas de justiça inicial e subsequente
«A omissão do pagamento das taxas de justiça inicial e subsequente dá lugar à aplicação das
cominações previstas na lei de processo.»
Por sua vez, os arts. 150º-A e 474º e sgts. do CPC, na redacção aplicável – DL 303/07, de 24/8
- dispõem:
Artigo 150º-A – Pagamento de taxa de justiça
«1 - Quando a prática de um acto processual exija o pagamento de taxa de justiça, nos termos
fixados pelo Regulamento das Custas Processuais, deve ser junto o documento comprovativo do seu
prévio pagamento ou da concessão do benefício do apoio judiciário, salvo se neste último caso aquele
documento já se encontrar junto aos autos.
2 - A junção de documento comprovativo do pagamento de taxa de justiça de valor inferior ao
devido nos termos do Regulamento das Custas Processuais, equivale à falta de junção, devendo o
mesmo ser devolvido ao apresentante.
3 - Sem prejuízo das disposições relativas à petição inicial, a falta de junção do documento
referido no n.º 1 não implica a recusa da peça processual, devendo a parte proceder à sua junção nos
10 dias subsequentes à prática do acto processual, sob pena de aplicação das cominações previstas nos
artigos 486º-A, 512º-B e 685º-D.
(…)»
Artigo 474º - Recusa da Petição pela secretaria
«A secretaria recusa o recebimento da petição inicial indicando por escrito o fundamento da
rejeição, quando ocorrer algum dos seguintes factos:
(…)
f) Não tenha sido comprovado o prévio pagamento da taxa de justiça devida ou a concessão de
apoio judiciário, excepto no caso previsto no n.º 5 do artigo 467º;
(…)»
Artigo 476º - Benefício concedido ao autor
«O autor pode apresentar outra petição ou juntar o documento a que se refere a primeira parte do
disposto na alínea f) do artigo 474º, 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.»
2.4. Da conjugação do disposto nestes normativos resulta, pois, o seguinte regime:
- o documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça inicial é entregue ou remetido ao
tribunal com a apresentação da petição (art. 24º, n.º 1, alínea a), do CCJ) e a omissão do pagamento dessa
taxa de justiça inicial dá lugar à aplicação das cominações previstas na lei de processo (art. 28º do CCJ);
- a secretaria deve recusar o recebimento da PI, indicando por escrito o fundamento da rejeição,
quando não tenha sido junto o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial
(art. 474º, alínea f) do CPC), mas o autor pode apresentar outra petição nos 10 dias subsequentes à recusa
de recebimento 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 (art. 476º do CPC);
- sem prejuízo das disposições relativas à PI, a falta de junção do documento comprovativo do
prévio pagamento da taxa de justiça inicial não implica a recusa da peça processual, devendo a parte
proceder à sua junção nos 10 dias subsequentes à prática do acto processual, sob pena de aplicação das
cominações previstas nos arts. 486º-A, 512º-B e 690º-B, todos do CPC (art. 150º-A do mesmo CPC).
2.5. No caso, estamos perante uma oposição à execução fiscal.
E, desde logo, importa referir que a eventual falta de pagamento parcial da taxa de justiça inicial
não é fundamento de rejeição liminar da oposição à execução fiscal (cfr. art. 209º n.º 1 do CPPT).
Acresce, todavia, aceitando-se a natureza declarativa da oposição (cfr., ainda, o n.º 1 do art. 211º
do CPPT), que a irremediável recusa (com aquele fundamento da falta de junção do comprovativo de
pagamento da taxa de justiça inicial) do recebimento da respectiva petição, conduziria a um entendimento inaceitável: a parte ficaria prejudicada em consequência de uma indevida omissão da secretaria,
na medida em que estaria impedida de apresentação de nova petição (arts. 161º n.º 6 e 476º do CPC).
Tem sido esta, aliás, como refere o MP no seu douto Parecer, a jurisprudência reiterada deste
STA (cfr., entre outros, os acs. de 9/4/08, rec. n.º 90/08; de 30/9/09, rec. n.º 833/09; e de 4/11/09, rec.
n.º 564/09) e não vemos razões para dela divergir.
E deste último aresto transcrevemos, com a devida vénia, o seguinte excerto:
«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
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desentranhamento desta, devendo dar-se a oportunidade ao autor de, no prazo de 10 dias, efectuar o
pagamento em falta. (…)
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.
Diga-se que, à semelhança do que se exarou no Ac. da Rel. do Porto de 09-10-2006, não nos
repugnaria, para efeitos de pagamento de taxa de justiça, equiparar o oponente ao R. (aliás, parece ser
esse o entendimento de Salvador da Costa, na obra citada, pág. 195, quando aí afirma, por referência
à alínea b) do n.º 1 do art. 24º do CCJ, que as «expressões réu e requerido estão utilizadas em sentido
amplo, em termos de abrangência, além do mais do executado no que concerne à oposição à execução
executiva, à reclamação de créditos ou à penhora»), com a consequente possibilidade de beneficiar do
estabelecido no art. 486º-A do CPC. É que, não se poderá olvidar que a oposição surge por referência
a uma execução em curso e dentro de um prazo estabelecido na lei, com consequências radicais se esse
prazo for ultrapassado (art. 817º, n.º 1, a) do CPC).
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 (a não se defender o que se deixou explanado) no caso da oposição à execução, 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/oponente, 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.
Pelo que se deixou dito, ou perfilhando a tese seguida nos ditos arestos, que nos parece ajustada
ao figurino legal (que poderia ser mais claro), ou equiparando, para efeitos do pagamento da taxa de
justiça, o oponente ao réu numa acção declarativa, sempre seria de dar oportunidade ao Oponente para
pagar o que faltava da taxa de justiça.»
2.6. Em suma: a recorrente liquidou e pagou (por mero lapso, segundo alega) a taxa de justiça inicial
de 24 Euros (fls. 41), quando a deveria ter autoliquidado pelo montante equivalente a 144 Euros.
E não obstante a secretaria não ter recusado a petição inicial, o Tribunal “a quo” veio a rejeitar
liminarmente a petição inicial da presente oposição.
Ora, nos termos acima referidos, não podia o Tribunal proferir tal despacho de rejeição liminar,
já que, como se disse, a falta de pagamento de parte da taxa de justiça inicial não figura entre os fundamentos da referida rejeição (art. 209º do CPPT) e já que, nessa situação, sempre se imporia que fosse
dada ao oponente a oportunidade de, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento do eventual remanescente da taxa de justiça em falta, acrescido de multa de igual montante, sob cominação de recusa de
recebimento da petição inicial.
A decisão recorrida, que assim não entendeu, deve, portanto, ser revogada.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, dando provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido e ordenar a baixa dos autos, para que, se a tal nada mais obstar, seja ordenada a notificação da ora recorrente
para proceder ao depósito, no prazo de 10 dias, da 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.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do Vale.

Acórdão de 27 Janeiro de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Convolação. Acção para reconhecimento de um direito.
Sumário:
Não cabe conversão da petição inicial da impugnação judicial das «liquidações de ISP
e respectivos juros compensatórios» em petição de acção para reconhecimento de
um direito, «verificando-se caducidade na interposição da impugnação judicial».

177
Processo n.º 1039/09-30.
Recorrente: Gonçalves Rocha & Rocha Comércio de Combustíveis, L.da
Recorrido: Director-Geral das Alfândegas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “GONÇALVES ROCHA & ROCHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA” vem recorrer do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a decidir que, nos presentes autos de
impugnação judicial, «indefere-se liminarmente a petição», pois que «caduco se mostra o direito de
impugnar a liquidação».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A convolação de processos, de uma para outra espécie processual, constitui um poder/dever
vinculado do juiz da causa, como resulta do preceituado no art.º 98.º/4 do CPPT e no art.º 97.º/3 da
LGT, e que apenas pode e deve ser afastado, quando a convolação seja impossível.
2. Verificando-se caducidade na interposição da impugnação judicial, erra na forma do processo a
Impugnante que opta por interpô-la numa data em que só poderia interpor acção para reconhecimento
de um direito em matéria fiscal.
3. Verificando-se caducidade na interposição da impugnação judicial, e sendo possível a convolação em acção para o reconhecimento de um direito em matéria tributária, deveria ser ordenada a
convolação.
4. A utilização do processo de acção para reconhecimento de um direito em vez do processo de
impugnação judicial não implica qualquer diminuição de garantias para qualquer das partes, pois aquele
meio processual segue as regras do processo de impugnação judicial (art. 145.º, 4 CPPT).
5. No âmbito da ponderação dos pressupostos processuais, os princípios antiformalista, “pro actione” e “in dubio pro favoritate instanciae” impõem uma interpretação que se apresente como a mais
favorável ao acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efectiva.
6. Não se tendo observado os artigos que impõe o dever de convolação e conhecendo-se da questão
em sede de impugnação, não se pode manter, salvo melhor opinião, o douto despacho recorrido que
deverá ser anulado e ordenada a convolação da impugnação judicial em acção para o reconhecimento
de um direito em matéria tributária, devendo praticar-se os actos necessários, segundo o formalismo
da acção, para conhecer da questão invocada na petição inicial.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Com efeito decorre do artº 97º, n.º 3 da LGT que deve ordenar-se a correcção do processo quando
o meio usado não for o adequado segundo a lei.
Sucede que no caso a petição inicial foi indeferida por intempestividade e não por ter sido utilizado
meio processual inadequado.
Acresce que, como vem sendo repetido pela jurisprudência, a acção para reconhecimento de
um direito ou interesse legítimo em matéria tributária constitui um meio complementar dos restantes
meios previstos no contencioso tributário, apenas podendo ser proposta quando for o mais adequado
para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse respectivo, face à globalidade
de meios ali existentes.
Dado o seu carácter complementar, a referida acção não é o meio processual mais adequado para
assegurar tal tutela se o contribuinte deixou precludir o direito de acesso a outra (s) garantia (s) prevista (s)
no contencioso tributário (cfr. neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 20.03.2007,
processo 41/07, e ainda Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 1252/05 17.05.2006).
Ou seja, a acção para reconhecimento de direitos não pode ser usada para se obter o que não se
obteve por, em tempo, não se ter lançado mão dos meios processuais adequados.
Nestes termos somos de parecer que o presente 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 questão que aqui se coloca é a de saber se neste caso é possível converter a petição inicial (de impugnação
judicial intempestiva) em petição de acção para reconhecimento de um direito em matéria tributária.
2.1 Em matéria de facto, o despacho recorrido consigna o seguinte (que submetemos a alíneas).
a) Como fundamento da impugnação, invoca a impugnante a errónea quantificação e qualificação
dos factos tributários, vícios de falta de fundamentação e preterição de formalidades legais, peticionado
a anulação da liquidação juros.
b) A petição de impugnação foi remetida a Tribunal via SITE, em 10.12.2008, tendo sido validado
pelo Tribunal no dia seguinte – cf. fls. 2 e informação que antecede.
c) Como resulta de fls. 2 dos autos, a Exma. mandatária, juntou requerimento, a peticionar, nos
termos do art. 145º, n.º 5 do CPC, a passagem de guias para pagamento de multa correspondente ao
1º dia útil após termo do prazo (cf. art. 5º da petição).
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Os vícios apontados à liquidação importam a sua anulabilidade – cf. art. 133º e 135º do CPA e,
como resulta dos autos e alega a impugnante, foi notificada do indeferimento expresso da reclamação
em 21.11.2008.
2.2 De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 98.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, «Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei».
E, «Ordenar-se-á a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a
lei», nos termos do n.º 3 do artigo 97.º da Lei Geral Tributária.
No acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 28-3-2007, proferido no recurso n.º 41/07, escreve-se, em termos a que aqui, data venia, manifestamos a nossa inteira adesão,
como segue:
A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária, previsto
no artigo 145.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, insere-se na necessidade de tutela
judicial efectiva, postulada no artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da República.
Tais acções, como tem sido acentuado na jurisprudência e na doutrina, assumem um carácter
complementar, que não alternativo ou subsidiário, só podendo ser utilizadas quando forem o meio mais
adequado para assegurar essa tutela, de modo plenamente eficaz e efectivo.
O que, aliás, logo resulta do disposto no n.º 3 do mesmo artigo 145.º: “as acções apenas podem
ser propostas sempre que esse meio processual for o mais adequado para assegurar uma tutela plena,
eficaz e efectiva do direito” respectivo.
É o que se tem designado por teoria do alcance médio.
Cfr., desenvolvidamente, sobre o ponto, Jorge de Sousa, Código de Procedimento e de Processo
Tributário Anotado, 3.ª edição, p. 694 e ss..
Como se refere no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 435/98, de 16 de Julho de 1998, in Diário
da República, II série, de 10 de Dezembro de 1998, p. 17.477, “o legislador constitucional pretendeu
assim criar, na quadro da justiça administrativa, um modelo garantístico completo, de forma a facultar
ao administrado uma tutela jurisdicional adequada sempre que esteja em causa um interesse ou direito
legalmente protegido.
Porém, não pode afirmar-se que o legislador constitucional tenha pretendido uma duplicação dos
mecanismos contenciosos utilizáveis. Com efeito, o que decorre do n.º 5 do artigo 268.º da Constituição
é que qualquer procedimento da Administração que produza uma ofensa de situações juridicamente
reconhecidas tem de poder ser sindicado jurisdicionalmente. É nesta total abrangência da tutela jurisdicional que se traduz a plena efectivação das garantias jurisdicionais dos administrados”.
Cfr., ainda, Vasco Pereira da Silva, Em Busca do Acto Administrativo Perdido, 1996, p. 666.
[…]
Como refere Jorge de Sousa, cit., pp. 700-702, a “possibilidade de utilizar a acção para obter o
reconhecimento judicial de um direito não reconhecido, por força da referida regra da complementaridade, estará condicionada à inexistência de outro meio contencioso, que permita assegurar adequadamente a obtenção dos efeitos jurídicos pretendidos”. (…) “Assim, à face do preceituado no n.º 3 deste
artigo 145.º, só quando, por estes meios, não for possível obter uma tutela judicial efectiva, nos termos
atrás indicados, poderá utilizar-se a acção para obter a tutela judicial do direito ou interesse legítimo
em matéria tributária”.
2.3 No caso sub judicio, acontece que nunca foi posta ao Tribunal a quo a questão de conversão
da petição inicial em petição de acção para reconhecimento de um direito em matéria tributária.
A questão, no entanto, é de conhecimento oficioso.
A ora recorrente conclui no presente recurso, além do mais, e no essencial, que «Verificando-se
caducidade na interposição da impugnação judicial, e sendo possível a convolação em acção para o
reconhecimento de um direito em matéria tributária, deveria ser ordenada a convolação» [conclusão 3.].
Mas não tem razão.
A ora recorrente, para reagir contra «as liquidações de ISP e respectivos juros compensatórios»
(como pretende na petição inicial) dispõe de outros meios, como o presente processo de impugnação
judicial, que lhe foi liminarmente indeferido, porque «caduco se mostra o direito de impugnar a liquidação».
A ora recorrente parte do pressuposto de que, «verificando-se caducidade na interposição da impugnação judicial», é dever do Tribunal «a convolação em acção para o reconhecimento de um direito
em matéria tributária».
Ora, não é assim.
A pedra de toque para a resolução da questão reside no carácter complementar da acção para reconhecimento de direitos ou interesses legítimos face à globalidade dos restantes meios processuais ao
dispor do contribuinte. As acções para reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos
só têm cabimento quando os restantes meios contenciosos não assegurem a efectiva tutela jurisdicional
dos direitos ou interesses em causa. E não é o caso. Ao ter deixado escoar o tempo de utilização do
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meio próprio de impugnação do acto de liquidação em causa, a ora recorrente terá feito precludir as
suas garantias de defesa, que não podem ressuscitar por força da acção para o reconhecimento de um
direito, dado o assinalado carácter complementar desta – para voltarmos a dizer com o douto acórdão
supra citado.
Estamos, por conseguinte, e deste modo, a concluir, em resposta à questão decidenda, que neste
caso não é possível converter a petição inicial (de impugnação judicial intempestiva) em petição de
acção para reconhecimento de um direito em matéria tributária.
E, então, havemos de dizer, em síntese, que não cabe conversão da petição inicial da impugnação
judicial das «liquidações de ISP e respectivos juros compensatórios» em petição de acção para reconhecimento de um direito, «verificando-se caducidade na interposição da impugnação judicial».
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010
Assunto:
Impugnação judicial. Reclamação administrativa. Formação da presunção de indeferimento tácito. Prazos.
Sumário:
I — Notificado de um acto de liquidação, o contribuinte pode logo impugná-lo judicialmente no prazo de 90 dias contados do termo do prazo de pagamento voluntário
[artigos 99.º e segs. do CPPT, em especial artigo 102.º, n.º 1, alínea a)] ou deduzir
a reclamação administrativa prevista no artigo 70.º do mesmo diploma.
II — Optando o contribuinte pela reclamação, podem abrir-se novos prazos de impugnação judicial, a saber:
1 — Tendo-se formado presunção de indeferimento tácito a impugnação pode ser
apresentada no prazo de 90 dias após a formação dessa presunção [artigo 102.º,
n.º 1, alínea d) citada];
2 — Existindo decisão expressa de indeferimento pode a impugnação ser
apresentada no prazo de 15 dias contados a partir da data da notificação do
indeferimento (artigo citado, n.º 2).
III — No entanto, se o contribuinte optar pela reclamação e deixar correr o prazo previsto no n.º 1, alínea a) do artigo 102.º, perde o direito de impugnação ao abrigo
desta alínea.
IV — Se o contribuinte apresentou impugnação judicial para além dos prazos referidos
no n.º 1, alíneas a) e d) do artigo 102.º do CPPT, esta é intempestiva, podendo
abrir-se novo prazo de impugnação se eventualmente a reclamação vier a ser
expressamente indeferida (artigo 102.º, n.º 2 citado).
Processo n.º 1066/09-30.
Recorrente: Rita & Palma, S. A., e João Alberto A. Bartolomeu.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. RITA & PALMA, SA, vêm recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Leiria, que rejeitou por extemporaneidade, a impugnação judicial por ela deduzida contra
a liquidação de IRC do ano de 2005, no valor total de € 1.447.976,50, apresentando, para o efeito,
alegações nas quais conclui:
1ª) A interposição da impugnação da recorrente, não pode deixar de ser atendida.
2ª) Sendo a impugnação judicial o meio processual próprio e adequado para obter a anulação de
um acto praticado pela administração tributária, lançou a ora recorrente mão do respectivo instituto.
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3ª) Volvidos seis meses, a contar da data da apresentação da Reclamação Graciosa, (03.01.2008),
não foi a mesma decidida, pela administração tributária;
4ª) Nem foi a ora recorrente notificada, como deveria ter sido, de uma qualquer decisão fundamentada da administração tributária.
5ª) Qualquer acto/decisão se encontra dependente na sua eficácia, da notificação respectiva, o
que não ocorreu.
6ª) Considerar a formação da presunção do acto de indeferimento tácito, (por inexistência de prazo
de decisão em seis meses), é violar todo, e qualquer legitimo direito, do interessado; é legitimar todo, e
qualquer aproveitamento em sede de desigualdade de direitos da Administração Tributária para com o
interessado e lesado e violar a obrigatoriedade de fundamentação expressa e consequente notificação,
atento ao regime do artº 77º da LGT e 36º do CPPT
7ª) O ora recorrente, nunca foi notificado do indeferimento da reclamação, tal como dispõe o
artº 77º da LGT e artº 36º do CPPT.
8ª) O artº 268º, n.º 3 da CRP, é uma garantia do direito do interessado, ora recorrente, que foi
violado ao aplicar o a norma prevista no artº 102º— 1-al d) do CPPT,
9ª) A não admissão da impugnação do ora recorrente é um acto lesivo aos seus interesses.
10ª) A função da obrigatoriedade, consagrada no artº 77º da LGT e 36º do CPPT, é assegurar ao
interessado o conhecimento de actos que possam afectar a sua esfera jurídica, não tendo a Fazenda
Publica, no caso sub judice, praticado qualquer acto que assegurasse ao ora recorrente o exercício do
seu direito.
11ª) Considerar a formação da presunção do acto de indeferimento tácito, (por inexistência de
prazo de decisão em seis meses), é violar todo, e qualquer legitimo direito, do interessado; é legitimar
todo, e qualquer aproveitamento em sede de desigualdade de direitos da Administração Tributária
para com o interessado e lesado e violar a obrigatoriedade de fundamentação expressa e consequente
notificação, atento ao regime do artº 77 da LGT e 36º do CPPT.
12ª) A LGT, dispõe de supremacia sobre as normas do CPPT, reconhecida no artº 1 do referido
diploma e imposta pela alínea c) do artº 51º da Lei 87-B/98 de 31 de Dezembro.
13ª) Acolher, o que não se aceita, a tese do Tribunal a quo, seria reconhecer uma alteração do
regime previsto da LGT, sobre as condições de eficácia dos actos tributários e actos administrativos
em matéria tributária em relação aos interessados e simultaneamente lesados.
14ª) Seria também reconhecer uma norma, que pela sua natureza, é organicamente inconstitucional.
15ª) Tal fundamento, também por violação dos direitos dos interessados, foi oferecido pelo Tribunal Constitucional, acórdãos n.º s 489/97 de 2.07.97 e 579/99 de 20.10.99, publicados no Diário da
Republica II Série, de 18.10.97 e BMJ nº490, pag 39.)
16ª) Sem prescindir, requer a ora recorrente, que seja julgada inconstitucional a norma prevista no
artº 102º — 1-al d) do CPPT, por a mesma contrariar a LGT, nos seus normativos 77º -6 e 36º CPPT.
17ª) A suscitada inconstitucionalidade das normas, têm como pressuposto a violação do princípio
consagrado no artigo 268º, nº3 da Constituição da República Portuguesa.
Assim, deve ser julgado procedente o presente recurso, e ser admitida a impugnação judicial apresentada pela ora recorrente, bem com ser julgada inconstitucional, a norma prevista no artº 102º, n.º 1, alínea d) do CPPT, por a mesma contrariar a LGT, nos seus normativos 77º -6 e 36º CPPT, tendo como pressuposto a violação do princípio consagrado no artigo 268º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa
Fazendo - se a costumada JUSTIÇA
II. Em contra alegações, a recorrida Fazenda Pública veio concluir pela forma seguinte:
A). A recorrente pretende que deverá ser aceite a Dec. Mod 22 de substituição que entregou em
27/12/2007, tendo aí corrigido o valor de mais-valias para menos do que havia declarado anteriormente,
resultando menos imposto a pagar;
B). Nos termos do artº 114º do CIRC, a entrega de declaração de substituição, no caso concreto,
relativamente ao exercício de 2005, deveria ter sido entregue até Novembro de 2006;
C). Face ao que, não deverá ser considerada a Dec. Mod 22 entregue pela recorrente em 27/12/2007,
por extemporaneidade;
D). Pelo que se entende dever de ser mantida a decisão proferida no tribunal recorrido.
Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas., deverá ser improcedente o presente recurso
interposto pela sociedade “Rita & Palma, S.A.”, reiterando-se a posição anteriormente contestada pela
Administração Tributária e pela decisão recorrida, com o que será feita a costumada JUSTIÇA.
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 80, defendendo que “A impugnação é efectivamente
intempestiva, pelo que o recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido”
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º)-A impugnante entregou, em 30.05.2006, a declaração do exercício fiscal de 2005;
2º)- Em Julho de 2007, durante uma acção inspectiva à contabilidade da Impugnante, os Serviços
de Inspecção verificaram que a impugnante não tinha contabilizado a venda do imóvel, efectuada em
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2005, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagoa, sob o número 2160, da Freguesia de
Porches e inscrito nas Finanças sob o artigo 2994;
3º)- A impugnante corrigiu o valor apurado com essa venda, entregando uma declaração de substituição em 13.07.2007, de acordo com o que se encontra descrito no Ponto III do Relatório da Inspecção
Tributária, o qual incluía na DR Mod 22, de 2005, € 4.982.053,62, como mais-valias, o qual se mostra
junto e se dá por integralmente reproduzido;
4º)- Após ter conhecimento da avaliação efectuada ao imóvel, e por o valor daí resultante (de €
1.096.780,00) superar o valor contabilístico registado (de € 15.208,80), a impugnante entregou nova
declaração de substituição, em 27-12-2007, contendo um valor de mais-valia (de € 3.881.284,40) inferior à anteriormente apurada (de €4.982.053,62);
5º)- A impugnante interpôs, sobre os mesmos factos, previamente, Reclamação Graciosa, em
03.01.2008, não tendo a mesma sido decidida dentro do prazo de 6 meses;
6º)- A presente impugnação deu entrada em 17.10.2008, [tendo a impugnante enviado nova petição,
em 22.10.2008, cfr. artºs 474º/ss, do CPC, “ex vi” artº 2º e 20º do CPPT].
VI. Conforme é sabido, o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões das alegações do
recorrente, sendo ainda certo que o recurso visa reapreciar questões conhecidas na decisão recorrida.
Ora, a decisão recorrida limitou-se a julgar intempestiva a impugnação deduzida pela recorrente
em 17.10.2008, com os seguintes fundamentos:
a) A recorrente deduziu reclamação graciosa do acto impugnado em 03.01.2008, não tendo esta
sido decidida no prazo de seis meses a que se refere o artº 57º, n.º 1 da LGT.
b) Deste modo, por força do n.º 5 do mesmo artigo, presume-se indeferida a reclamação para
efeitos de instauração de impugnação judicial. Também o artº 106º do CPPT determina que a reclamação graciosa se presume indeferida para o efeito de impugnação judicial após o termo do prazo legal
de decisão pelo órgão competente.
c) De acordo com o disposto no artº 102º, alínea b) do CPPT, o prazo de impugnação é de 90 dias
contados a partir da presunção de indeferimento tácito.
d) Assim, considerando que o indeferimento tácito ocorreu em 03.07.08, o último dia do prazo
para a apresentação da impugnação seria no início de Outubro, quando, conforme resulta do n.º 6º do
probatório, esta deu entrada em 17.10.2008.
e) A impugnação é, por isso, intempestiva.
Então, é apenas a questão da tempestividade que cumpre apreciar no recurso, pelo que as contra-alegações da recorrida Fazenda Pública – versando a questão de mérito da impugnação – não são de
apreciar aqui.
Posto isto, vejamos então se a decisão recorrida se mostra de acordo com as normas legais aplicáveis.
VI.1.Tal como refere a recorrente nas suas alegações, o artº 95º da LGT estabelece que o interessado
tem o direito de impugnar ou de recorrer de todo o acto lesivo dos seus direitos e interesses legalmente
protegidos, segundo as formas de processo previstas na lei.
Acrescenta o n.º 2, alínea d) da mesma norma que constituem actos lesivos, nomeadamente, o
indeferimento expresso ou tácito e total ou parcial de reclamações, recursos ou pedidos de revisão ou
reforma da liquidação.
Ora, no caso da recorrente, após a notificação da liquidação impugnada, tinha dois meios legais
de reacção contra esta:
a) A impugnação judicial prevista nos artºs 99º e segs. do CPPT..
b) A reclamação administrativa prevista nos artº 70º do mesmo diploma.
No 1º caso, a impugnação deveria ter sido deduzida no prazo de 90 dias contados do termo do
prazo de pagamento voluntário. Ora, examinando o doc. de fls. 3, – nota de liquidação – dele consta
como termo do prazo de pagamento voluntário o dia 05.09.2007, pelo que a impugnação deveria ter
sido apresentada até ao dia 4 de Dezembro seguinte. Porém, mesmo que se considerasse a nota de liquidação recebida em 18.10.2007 – tal como consta da parte superior do referido documento -, também
a apresentação da petição em 17.10.2008 (v. fls. 1) seria intempestiva.
Tendo a recorrente optado por deduzir reclamação administrativa, passou a beneficiar de outros
prazos previstos no CPPT.
Assim, havendo indeferimento expresso, a recorrente poderia deduzir impugnação no prazo de
15 dias após a notificação do indeferimento (artº 102º, n.º 2 do CPPT).
No caso de se formar presunção de indeferimento tácito, o prazo para instauração de impugnação
judicial seria o de 90 dias contados da formação dessa presunção (artº 102º, n.º 1, alínea d) do CPPT).
Temos então que o direito previsto no acima citado artº 95º da LGT, depende da observância dos
prazos acima referidos.
No caso dos autos, como a recorrente pretendeu seguir a via administrativa e não a via judicial, ou
usava do prazo contado a partir da formação da presunção do indeferimento tácito – que se completou
em 1 de Outubro de 2008, ou terá de aguardar uma decisão expressa da qual possa deduzir impugnação
judicial no prazo referido no citado artº 102º do CPPT.
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O que acabou de se escrever foi também o que ficou expresso no Acórdão deste Tribunal e Secção
de 01.10.2003 – Recurso n.º 893/03. Com efeito, aí se decidiu o seguinte: “Tendo a contribuinte escolhido
sujeitar a questão à apreciação da Administração Fiscal, em vez de impugnar judicialmente, como podia
fazer, deixou decorrer o prazo de que dispunha para essa impugnação, independentemente de reclamação, e ele passou a contar-se, não já com referência ao tempo em que podia pagar voluntariamente,
mas em função da data da decisão administrativa, expressa ou não, que a Administração viesse a tomar.
Impunha-se, pois, à agora recorrente, para não esvaziar de sentido a reclamação graciosa por
que optou, aguardar essa decisão. De outro modo, estaria a conseguir, reclamando, para, de seguida,
se alhear do resultado do procedimento que ela mesma despoletara, um alargamento do prazo para
impugnar judicialmente; quando a dilatação do prazo, como se viu, só é atribuída àqueles que preferem,
antes de discutir em juízo a legalidade da liquidação, sujeitar a sua análise à própria Administração,
sendo que a razão do aumento do prazo daí resultante é possibilitar a pronúncia da Administração,
antes de submeter a questão aos tribunais, quiçá, desnecessariamente”.
Temos então que da conjugação das normas atrás citadas (artº 95º da LGT, artºs 70º, 99º e segs.
e 102º do CPPT) resulta uma completa tutela dos direitos legalmente protegidos da recorrente. O que
sucedeu foi que deixou passar o prazo para o exercício do direito de impugnação judicial na sequência
da notificação do acto de liquidação, bem como da impugnação judicial na sequência da formação da
presunção do indeferimento tácito da reclamação administrativa.
Assim sendo, e porque a Administração Tributária está legalmente obrigada a decidir, tal como
resulta do artº 56º, n.º 1 da LGT, restar-lhe-á esperar pela abertura de um novo prazo para impugnação
– o referido no citado n.º 2 do artº 102º do CPPT – no caso de indeferimento expresso da reclamação.
VI.2.Na conclusão 11ª a recorrente alega que a formação da presunção do acto de indeferimento
tácito, (por inexistência de prazo de decisão em seis meses), é violador de todo e qualquer legitimo direito
seu legitimando todo e qualquer aproveitamento em sede de desigualdade de direitos da Administração
Tributária para com o interessado e lesado, violando a obrigatoriedade de fundamentação expressa e
consequente notificação, atento ao regime do artº 77º da LGT e 36º do CPPT.
E na conclusão 16ª requer que seja julgada inconstitucional a norma prevista no artº 102º — 1-al d)
do CPPT, por a mesma contrariar a LGT, nos seus normativos 77º -6 e 36º CPPT.
Como já se referiu, as normas acima citadas asseguram ao contribuinte o direito consagrado no
artº 95º da LGT e na própria Constituição – a tutela judicial dos direitos e interesses legalmente protegidos em matéria tributária.
Todavia, este direito implica o uso dos meios processuais e o cumprimento das leis processuais,
nomeadamente quanto a prazos.
Se a recorrente não usou destes meios, nem cumpriu os respectivos prazos, só de si pode queixar-se.
Quanto à violação do dever de fundamentação consagrado no artº 77º da LGT e referido no artº 36º
do CPPT, é evidente que não tendo existido decisão expressa não pode existir fundamentação. Por isso
mesmo é que a lei, na ausência de decisão no prazo legal, ficciona a presunção do indeferimento tácito
para que o interessado possa logo recorrer à tutela judicial sem necessidade de aguardar uma decisão
expressa da Administração.
É óbvio, porém, que ninguém é obrigado a recorrer à via judicial no caso do indeferimento tácito.
Mas, se essa via for utilizada, obedece também a prazos previstos na lei processual. Ultrapassado esse
prazo, fica precludido tal direito restando aguardar pela decisão expressa.
De tudo o que ficou dito resulta então o seguinte:
a) Perante um acto de liquidação o contribuinte pode logo impugná-lo judicialmente no prazo de
90 dias contados do termo do prazo de pagamento voluntário (artºs 99º e segs. do CPPT, em especial
artº 102º, n.º 1, alínea a)) ou deduzir a reclamação administrativa prevista no artº 70º do mesmo diploma.
b) Optando o contribuinte pela reclamação, podem abrir-se novos prazos de impugnação judicial, a saber:
1. Tendo-se formado presunção de indeferimento tácito a impugnação pode ser apresentada no
prazo de 90 dias após a formação dessa presunção (artº 102º, n.º 1, alínea d) citada);
2. Existindo decisão expressa de indeferimento pode a impugnação ser apresentada no prazo de
15 dias contados a partir da data da notificação do indeferimento (artº citado, n.º 2).
No entanto, se o contribuinte optar pela reclamação e deixar correr o prazo previsto no n.º 1,
alínea a) do artº 102º, perde o direito de impugnação ao abrigo desta alínea.
No caso dos autos, tendo a recorrente deixado passar os prazos referidos nas alíneas a) e d) do
n.º 1 do artº 102º do CPPT, a impugnação é intempestiva.
Em face do que ficou dito, a decisão recorrida pautou-se pelas normas legais aplicáveis ao caso,
pelo que o recurso improcede.
VII. Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente com um sexto de procuradoria.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.
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Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Nulidade. Oposição entre os fundamentos e a decisão. IRC. Transmissibilidade de
prejuízo fiscal. Deferimento tácito. Revogação.
Sumário:
I — É nulo o acórdão quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão
[artigos 668.º, n.º 1, alínea c) e 716.º, n.º 1 do CPC].
II — Não ocorre a invocada nulidade porquanto a alegação da recorrente se reporta e
transcreve dois discursos distintos: a citação a p. 24, § 6.º, é uma transcrição do
parecer do Ex.mo PGA, não acolhido no acórdão recorrido, e a citação a mesma
p. 24, §§ 8.º e último, é uma transcrição do próprio acórdão recorrido.
III — A formação de acto tácito de deferimento de pedido de transmissibilidade dos
prejuízos fiscais, formulado ao abrigo do n.º 7 do artigo 69.º do CIRC, está dependente do preenchimento dos respectivos requisitos de deferimento, previstos
no n.º 2 do mesmo artigo.
IV — Não podem considerar-se «elementos necessários ou convenientes para o perfeito
conhecimento da operação» de fusão de sociedades os necessários para averiguar
se existem ou não dívidas à Segurança Social.
V — Formado deferimento tácito, nos termos do artigo 69.º, n.º 7, do CIRC, na redacção
da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, sobre um pedido de transmissibilidade
dos prejuízos fiscais, na sequência de fusão de sociedades, ele configura um acto
constitutivo de direitos para o requerente que só pode ser revogado com fundamento
na sua invalidade, no prazo de um ano após a verificação do acto de deferimento
tácito (artigos 141.º do CPA e 58.º do CPTA).
Processo n.º 1097/09-30.
Recorrente: Robustae — Confecções, L.da
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Robustae – Confecções, Lda., com sede em Lisboa, não se conformando com o acórdão do
TCAS que julgou improcedente a acção administrativa especial por si deduzida contra o despacho do
SEAF que lhe indeferiu o pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais, dele vem interpor recurso
para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
A. Ao concluir, simultaneamente, que, no caso em apreço, (i) “(…) é ilegal a revogação operada
pelo Despacho impugnado já que o mesmo é proferido em 7.8.2006, ou seja, para além do prazo máximo fixado na lei para a revogação dos actos ilegais (…)” e, consequentemente, que “Procede, assim,
o fundamento desta acção de ocorrência de deferimento de acto tácito de concessão de dedução de
prejuízos” (negritos e sublinhados nossos) – pág. 24, § 7.º e 8.º do Acórdão – e, simultaneamente, (ii) que
“(…) tendo-se o deferimento tácito formado em 7.8.2005, a sua revogação foi legal porque efectuada
dentro do respectivo prazo legal, não colhendo sobre esta questão a argumentação sustentada na p.i.
(…)” – cfr. pág. 24, último parágrafo do Acórdão, incorre o douto Acórdão de nulidade por oposição
entre os seus fundamentos e a decisão.
B. Pois, considerando, como o Venerando Tribunal “a quo”, que o início da contagem do prazo
para formação do acto de deferimento tácito ocorreu no dia 24 de Maio de 2004, a única decisão
compatível com tal pressuposto passaria por considerar ilegal (por intempestivo) a revogação do deferimento tácito.
C. Sem prescindir, a decisão em apreço enferma, ainda, de errónea interpretação do disposto nos
artigos 67.º, n.º 7 do Código do IRC (na redacção da Lei n.º 32-B/2002 de 30 de Dezembro) bem como
dos artigos 141.º do CPA e 58.º do CPTA.
D. No caso em apreço, tendo-se iniciado a contagem do prazo de indeferimento tácito em 24/05/2004
(data da entrega do último elemento relevante para efeitos de instrução do requerimento de transmissibilidade de prejuízos fiscais), verifica-se que o deferimento tácito do referido pedido ocorreu em
24/11/2004, i.e., seis meses após a instrução do referido documento com todos os elementos necessários
(cfr. n.º 7 do artigo 67.º do Código do IRC na redacção vigente à data dos factos).
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E. Pelo que a revogação desse acto apenas poderia ocorrer até 24/11/2005, isto é, um ano após a
verificação do acto de deferimento tácito – cfr. artigos 141.º do CPA e 58.º do CPTA.
F. Tendo a referida revogação ocorrido, no caso em apreço, em 07/08/2006, dúvidas não restam
de que tal revogação foi ilegal.
Contra-alegando, veio o SEAF dizer que:
1) O acórdão ora recorrido ao ter deliberado julgar improcedente a acção administrativa interposta
pela ora recorrente e manter o acto impugnado fez uma correcta interpretação e aplicação da lei aos
factos, motivo pelo qual deve ser mantido.
2) Não ocorre qualquer nulidade por contradição entre os fundamentos e a decisão, uma vez
que a contradição alegada e citada só é aparente, dado que a ora recorrente se reporta e transcreve
dois discursos distintos: a citação a pág. 24, parágrafo 6.º, é uma transcrição do parecer do EPGA e a
citação a mesma pág. 24, 8.º e último parágrafo, é uma transcrição do Acórdão ora recorrido. Assim,
reportando-se a sujeitos distintos, é evidente que o discurso do EPGA, na parte citada, não constitui a
fundamentação da decisão do Acórdão recorrido.
3) E, conforme é dito no Acórdão recorrido, considera-se ter ocorrido a formação do acto tácito
de deferimento em 7.8.2005 (cfr. pág. 24, 7.º §), na esteira, aliás e “aplicando o entendimento” dos
arestos antes citados, como seja o Acórdão de 01/02/05, tirado no processo n.º 25/04, onde se conclui
ser a certidão de inexistência de dívidas à Segurança Social, para os pedidos formulados após a publicação do DL 229/02, de 31/10, que introduziu ao EBF o art.º 11.º-A, um documento necessário para
dar à AT o perfeito conhecimento da operação visada. E, por isso, por o acto tácito se ter formado em
7.8.2005, considerou-se, igualmente, na fundamentação do Acórdão recorrido que a sua revogação foi
legal porque efectuada dentro do respectivo prazo legal (cfr. pág. 24, último parágrafo).
4) O acórdão recorrido fez também uma correcta interpretação e aplicação dos artigos 69.º, n.º 7
do CIRC e 141.º do CPA e 58.º do CPTA.
5) De facto, no caso, o requerimento apresentado pela então A. em 29/03/04 não estava completo,
uma vez que a AT teve necessidade de lhe solicitar mais elementos, de entre os quais, em 25/01/05, através
do ofício n.º 002065, certidão da inexistência de dívidas actualizada e discriminação das participações
financeiras da sociedade incorporante e da “Robustae III” e, em 20/02/06, por via do ofício n.º 00145,
informação sobre um processo em execução fiscal que só foi respondida em 01/01/06 e 06/03/06.
6) E, na esteira do deliberado pelo Ac. do TCA Sul proferido no processo n.º 24/05, tendo o pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais sido apresentado já na vigência do art.º 11.º-A do EBF,
em 29/03/04, cf. ponto n.º 13 dos factos dados como provados, a certidão da inexistência de dívidas
à Segurança Social era um dos elementos necessários para que a AT estivesse na posse do perfeito
conhecimento da operação de fusão em causa.
7) Na verdade, em primeiro lugar, o prazo para o deferimento tácito não pode começar a correr
enquanto não estiverem reunidos todos os pressupostos procedimentais cuja verificação é necessária
para que se forme o referido deferimento tácito previsto no n.º 7 do art.º 69.º do CIRC.
8) Em segundo lugar, há que atender à natureza do benefício fiscal em causa e consubstanciado
na possibilidade da transmissibilidade dos prejuízos fiscais que vai ter como efeito o reporte de prejuízos das sociedades incorporadas na sociedade incorporante. Sendo um benefício fiscal, ao mesmo
aplica-se o art.º 11.º-A do EBF, na redacção à data aplicável, que prescrevia que: “Os benefícios fiscais
dependentes de reconhecimento não poderão ser concedidos quando o sujeito passivo tenha deixado de
efectuar o pagamento (…) das contribuições relativas ao sistema da segurança social.”.
9) Assim, sendo a inexistência de dívidas à Segurança Social um pressuposto para o reconhecimento
do benefício fiscal consubstanciado no pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais, é evidente
que a AT não está na posse de todos os elementos necessários ou convenientes para o conhecimento
do pedido, sem que tenha um conhecimento actualizado de que inexistem dívidas à Segurança Social.
10) E, sem estarem reunidos todos os pressupostos procedimentais (subjectivos e objectivos), não
pode decorrer o prazo para o deferimento tácito.
11) Por outro lado, bem andou o Acórdão recorrido, ao considerar que a revogação do deferimento
tácito foi legal porque efectuada dentro do respectivo prazo legal.
12) Na verdade, pressupondo que o deferimento tácito ocorreu em 07/08/05, como o fez o Acórdão
recorrido, a revogação do mesmo sempre teria sido efectuada dentro do prazo legal de revogação de
actos inválidos, constante do art.º 141.º do CPA.
13) A notificação do acto administrativo em 12/09/06 não releva para efeitos de contagem do prazo
para a revogação, uma vez que a notificação do acto administrativo em causa é uma mera condição de
eficácia desse acto e não requisito da sua validade.
Notificado nos termos do artigo 146.º, n.º 1 do CPTA, o Exmo. Magistrado do MP junto deste
Tribunal veio declarar que não se pronunciava 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

185
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.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
1- A Autora é uma empresa que se dedica ao comércio de artigos de uso pessoal, designadamente,
de vestuário, calçado, marroquinarias, artigos em pele e couro, a retalho ou por grosso.
2- Em 25 de Fevereiro de 2004, mediante escritura pública outorgada no 4.º Cartório Notarial de
Lisboa, a Autora incorporou, mediante fusão, as sociedades: (i) “Robustae Sul – Confecções e Utilidades, Lda” – pessoa colectiva n.º 500120994 e; (ii) “Robustae III – Boutique, S.A.” – pessoa colectiva
n.º 500290318 – cfr. doc. de fls 47 e ss junto com o requerimento para utilização de prejuízos fiscais.
3- Nos termos da citada operação de fusão, foram as sociedades “Robustae Sul - Confecções e
Utilidades, Lda” e “Robustae III - Boutique, S.A.” incorporadas na ora Recorrente, mediante a transferência global do património e de todos os direitos e obrigações.
4- Da referida fusão não resultou qualquer alteração do capital social da ora Recorrente, que
manteve o seu capital em Euros 100.000,00 (cem mil Euros), bem como a forma jurídica de sociedade
anónima.
5- À data da fusão, as sociedades incorporadas eram detidas, directa e indirectamente, pela ora
Recorrente, dado que, por um lado, a Robustae II - Confecções e Utilidades, S.A. detinha, directamente,
a totalidade das acções da Robustae III - Boutique, S.A. e, por outro lado, detinha, directa e indirectamente, a totalidade das acções da Robustae Sul - Confecções e Utilidades, Lda uma vez que era titular
de 24% do capital social desta sociedade e a Robustae III - Boutique, S.A., por seu turno, era titular de
74% do capital social daquela mesma sociedade.
6- As sociedades intervenientes na operação de fusão dedicavam-se a actividades no mesmo
sector de comércio de artigos de uso pessoal, designadamente, de vestuário e calçado, marroquinarias,
artigos em pele e couro, a retalho ou por grosso.
7- Nestes termos, e em consequência da fusão, a sociedade incorporante - ora Recorrente - manteve
inalterado o seu objecto social, passando a actividade antes prosseguida, autonomamente, pelas sociedades incorporadas, até à data da produção dos efeitos da fusão, a ser desenvolvida, exclusivamente,
pela ora Recorrente.
8- Em decorrência da operação acima descrita as sociedades incorporadas Robustae Sul - Confecções e Utilidades, Lda e Robustae III - Boutique, S.A. cessaram a sua actividade, com efeitos contabilísticos e fiscais, em sede de IRC, reportados a l de Março de 2003.
9- Tendo, em consequência, sido entregues as respectivas Declarações de cessação de actividade
no dia 27 de Fevereiro de 2004, no 10.º Bairro Fiscal de Lisboa.
10- A fusão então formalizada integrou-se num processo de reestruturação do Grupo INDITEX que, em Portugal, é constituído pelas empresas ZARA - Confecções Unipessoal, Lda, Pull & Bear Confecções, Lda, Kiddys Class – Confecções, Lda, Bershka - Confecções, Soc. Unipessoal, Lda,
Stradivarius - Confecções Unipessoal, Lda, Oysho - Confecções Unipessoal, Lda e Zara Home - artigos e
Utilidades para o Lar Unipessoal, Lda.
11- O processo de reorganização empresarial subjacente ao despacho “sub judice”, e acima referido, foi objecto de Requerimento dirigido ao Exmo. Sr. Ministro das Finanças, tendo em vista poder
beneficiar, tal operação, dos benefícios fiscais previstos no Decreto-Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro.
12- Tendo, o mesmo, merecido, por parte do Ministro das Finanças despacho de deferimento
expresso – cfr. doc. de fls. 56 e ss que se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos.
13- Em 29 de Março de 2004, e nos termos do disposto no artigo 69.º do CIRC, interpôs, a ora
Recorrente, requerimento a solicitar a utilização dos prejuízos fiscais que subsistiam na esfera da Robustae III - Boutique, S.A – cfr. doc. de fls. 57 e ss que se dá por integralmente reproduzido para todos
os legais efeitos.
14- Em 21 de Julho de 2006, e através do Ofício n.º 18476, foi a ora Recorrente notificada do
Projecto de decisão de indeferimento do citado requerimento – cfr. doc. de fls. 71 e ss que se dá por
integralmente reproduzido para todos os legais efeitos.
15- Em 28/07/2006 exerceu a ora Recorrente o Direito de Audição prévia ao mencionado projecto
contestando o projecto de decisão – cfr. doc. de fls. 96 e ss que se dá por integralmente reproduzido
para todos os legais efeitos.
16- Em 12/09/2006 foi a ora Recorrente notificada do Despacho definitivo de indeferimento – cfr.
doc. de fls. 48 que se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos.
17- No mencionado Despacho, fundamenta-se, em síntese, que “a operação apresentada não
cumpre a exigência legal, constante no n.º 2 do artigo 69.º do Código do IRC, uma vez que não fica
demonstrado que é realizada por razões económicas válidas, e que se insere numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na
estrutura produtiva “.
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E, não obstante considere a Administração Fiscal que o deferimento tácito do requerimento “sub
judice” ocorreu em 07/08/2005, “o mesmo enferma de ilegalidade” pelo que se procede à sua revogação.
Considera, ainda, que, “apesar de ter sido proferido despacho de deferimento para efeitos de
isenção de IMT e de Imposto de Selo, bem como emolumentos e outros encargos legais ao abrigo do
Dec. Lei 404/90, não se poderá concluir que a operação foi efectuada por razões económicas válidas”.
18- Por escritura pública de fusão datada de 25/02/2004, foi a Robustae II - Confecções e Utilidades, S.A. - sociedade originariamente Requerente no âmbito do pedido de dedução dos prejuízos
fiscais em causa - incorporada na Robustae - Confecções, Lda (ora Autora), assumindo, assim, todos
os seus direitos e obrigações – cfr. doc. de fls. 89 e ss que se dá por integralmente reproduzido para
todos os legais efeitos.
III – 1. Vem o presente recurso interposto do acórdão do TCAS que julgou improcedente a acção
administrativa especial deduzida pela ora recorrente contra o SEAF pedindo a anulação do seu despacho
n.º 989/2006 - XVII, de 07/08/2006, que indeferira o pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais
oportunamente por si apresentado e revogara o acto de deferimento tácito entretanto ocorrido.
Invoca a recorrente, desde logo, a nulidade do acórdão recorrido por oposição entre os seus fundamentos e a decisão.
Vejamos. É nulo o acórdão quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão (artigos 668.º, n.º 1, alínea c) e 716.º, n.º 1 do CPC).
Alega, para tanto, a recorrente que «Ao concluir, simultaneamente, que, no caso em apreço, (i)
“(…) é ilegal a revogação operada pelo Despacho impugnado já que o mesmo é proferido em 7.8.2006,
ou seja, para além do prazo máximo fixado na lei para a revogação dos actos ilegais (…)” e, consequentemente, que “Procede, assim, o fundamento desta acção de ocorrência de deferimento de acto
tácito de concessão de dedução de prejuízos” (negritos e sublinhados nossos) – pág. 24, § 7.º e 8.º do
Acórdão – e, simultaneamente, (ii) que “(…) tendo-se o deferimento tácito formado em 7.8.2005, a
sua revogação foi legal porque efectuada dentro do respectivo prazo legal, não colhendo sobre esta
questão a argumentação sustentada na p.i. (…)” – cfr. pág. 24, último parágrafo do Acórdão, incorre
o douto Acórdão de nulidade por oposição entre os seus fundamentos e a decisão».
Todavia, não ocorre a invocada nulidade porquanto a alegação da recorrente se reporta e transcreve dois discursos distintos: a citação a pág. 24, § 6.º, é uma transcrição do parecer do Ex.mo PGA,
não acolhido no acórdão recorrido, e a citação a mesma pág. 24, §§ 8.º e último, é uma transcrição do
próprio acórdão recorrido.
Assim, reportando-se a sujeitos distintos, é evidente que o discurso do parecer do Ex.mo PGA,
na parte citada, não constitui a fundamentação da decisão do acórdão recorrido.
E, dizendo-se no acórdão recorrido que, por ter ocorrido a formação do acto tácito de deferimento
em 7.8.2005 (cfr. pág. 24, 7.º §), a sua revogação foi legal porque efectuada dentro do respectivo prazo
legal (cfr. pág. 24, último parágrafo), não contém o seu discurso qualquer contradição entre os fundamentos e a decisão.
Daí que improceda, por isso, a alegação da recorrente nesta parte.
2. Alega, ainda, a recorrente que a decisão em apreço enferma também de errónea interpretação
do disposto nos artigos 67.º, n.º 7 do CIRC, 141.º do CPA e 58.º do CPTA.
Sustenta a recorrente que, tendo-se iniciado a contagem do prazo de deferimento tácito em
24/5/2004 (data da entrega do último elemento relevante para efeitos de instrução do requerimento de
pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais), se verifica que o deferimento tácito do referido pedido
ocorreu em 24/11/2004, ou seja, seis meses após a instrução daquele pedido com todos os elementos
necessários (n.º 7 do artigo 67.º do CIRC, na redacção vigente à data dos factos).
Ora, assim sendo, a revogação desse acto apenas poderia ocorrer até 24/11/2005, isto é, um ano
após a verificação do acto de deferimento tácito (artigos 141.º do CPA e 58.º do CPTA), pelo que tendo
a mesma ocorrido em 7/8/2006 esta seja ilegal.
Contra-alega o recorrido SEAF, defendendo que o requerimento apresentado pela ora recorrente
em 29/03/2004 não estava completo, tendo a AT necessidade de lhe solicitar mais elementos, de entre os
quais, em 25/01/2005, certidão da inexistência de dívidas actualizada e, em 20/2/2006, informação sobre
um processo em execução fiscal, pelo que o prazo para o deferimento tácito não poderia ter começado
a correr enquanto não estivessem reunidos todos os pressupostos procedimentais, cuja verificação é
necessária para que se forme o referido deferimento tácito, previsto no n.º 7 do artigo 69.º do CIRC.
De acordo com este normativo, na redacção resultante do DL n.º 221/2001, de 10 de Julho, e Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro (vigente até a alteração introduzida pela Lei n.º 50/2005, de 30 de
Agosto), os prejuízos fiscais das sociedades fundidas podiam ser deduzidos dos lucros tributáveis da nova
sociedade ou da sociedade incorporante até ao fim do período referido no n.º 1 do artigo 47.º, contado
do exercício a que os mesmos se reportavam, desde que fosse concedida autorização pelo Ministro das
Finanças, mediante requerimento dos interessados entregue na Direcção-Geral dos Impostos até ao fim
do mês seguinte ao do registo da fusão na conservatória do registo comercial.
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A concessão da autorização estava subordinada à demonstração de que a fusão era realizada por
razões económicas válidas, tais como a reestruturação ou racionalização das actividades das sociedades
intervenientes, e se inseria numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de
médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva, devendo ser fornecidos, para esse
efeito, todos os elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação visada,
tanto dos seus aspectos jurídicos como económicos (n.º 2 do citado artigo 69.º do CIRC).
O requerimento referido, quando acompanhado dos elementos previstos no n.º 2 do artigo 69.º
do CIRC, considerava-se tacitamente deferido se a decisão não fosse proferida no prazo de seis meses
a contar da sua apresentação, sem prejuízo das disposições legais antiabuso eventualmente aplicáveis
(n.º 7 do artigo 69.º do CIRC, na redacção da Lei 32-B/02, de 30-12).
Para efeitos do cômputo desse, considerava-se, nos termos do n.º 8 do mesmo artigo 69.º do
CIRC, que o mesmo se suspendia sempre que o procedimento estivesse parado por motivo imputável
ao requerente.
No caso em apreço, está apenas dado como provado que a recorrente apresentou o respectivo
pedido em 29/03/2004 e que só foi notificada do despacho de indeferimento, datado de 7/8/2006, em
12/09/2006 (v. pontos 13 e 16 da matéria de facto fixada).
Não foi dado como provado qualquer facto que permita concluir que a recorrente contribuiu de
alguma forma para que o procedimento iniciado com o seu pedido estivesse parado ou que não tivesse
sido acompanhado dos elementos referidos no n.º 2 do artigo 69.º do CIRC.
Do despacho impugnado ressalta que a AT admite que o prazo de seis meses para a formação do
deferimento tácito só poderia contar-se a partir de 7/2/2005, ou seja, após o processo estar instruído
com as certidões comprovativas da inexistência de dívidas à segurança social das sociedades envolvidas na fusão, pelo que o deferimento tácito teria ocorrido, assim, em 7/8/2005 (ponto 6 do despacho, a
fls. 49), muito embora refira noutro ponto mais adiante que o processo só ficou completo em 6/3/2006.
Certo é que, como bem refere o Exmo. PGA no seu parecer apresentado no tribunal “a quo”,
a recorrente com o requerimento que apresentou em 29/03/2004 entregou todos os elementos que a
própria AT, nas circulares mencionadas e transcritas no articulado inicial e no articulado de defesa,
entendia como necessárias ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação visada, tendo
ainda apresentado em 24/5/2004, cópia da nota demonstrativa da liquidação de IRC, referente ao ano
de 1997 (cf. processo administrativo apenso).
É verdade que a AT, após esta data, veio a solicitar mais elementos, designadamente certidões actualizadas da inexistência de dívidas, elementos esses que já haviam sido entregues com o requerimento inicial.
Ora, além de tais elementos não constarem nas referidas circulares, também se não pode considerar que os mesmos estejam, directa ou indirectamente, previstos no n.º 2 do artigo 69.º do CIRC,
pois, não podem considerar-se «elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento
da operação visada», pois estes elementos são apenas os que se relacionam com a «demonstração de
que a fusão é realizada por razões económicas válidas, tais como a reestruturação ou racionalização
das actividades das sociedades intervenientes, e se insere numa estratégia de redimensionamento e
desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva»,
como se conclui com evidência do texto daquela norma, ao referir que os tais «elementos necessários
ou convenientes» devem «ser fornecidos, para esse efeito» e não para outros efeitos, designadamente
para averiguação da existência ou não de dívidas à Segurança Social.
Ora, é apenas do acompanhamento do requerimento por estes elementos referidos no n.º 2 e não
quaisquer outros eventualmente necessários ou convenientes para apreciação do pedido que o n.º 7
do art.º 69.º fazia depender a formação de deferimento tácito (v., neste sentido, o acórdão deste STA
de 22/04/2009, proferido no recurso n.º 548/08, recentemente confirmado por acórdão do Pleno desta
Secção de Contencioso Tributário de 20/01/2009).
Aliás, esta norma do n.º 7 do artigo 69.º do CIRC é até mais exigente quanto aos requisitos de
deferimento tácito do que o regime geral estabelecido no artigo 108.º do CPA, que faz depender o início da contagem do prazo de deferimento tácito tão só da “formulação do pedido ou da apresentação
do processo”, independentemente deste estar devidamente instruído, relevando a deficiente instrução,
quando verificada, apenas para efeitos de suspensão do decurso do prazo, se o requerente for notificado
para suprir as deficiências e enquanto o não fizer.
Por outro lado, mesmo admitindo que o regime especial de transmissibilidade dos prejuízos fiscais previsto no artigo 69.º do CIRC tem natureza de benefício fiscal, e por isso sujeito aos requisitos
gerais daqueles, admitido no acórdão deste STA de 6/11/2008, no recurso n.º 40/08, não obstante as
constantes dúvidas sobre a adequação daquela qualificação expressas pela doutrina e referidas no
acórdão do Pleno supra mencionado, tal declaração de inexistência de dívidas, prevista no artigo 11.º-A
do EBF, foi entregue com o requerimento inicial apresentado em 29/03/2004, não podendo ficar na
disponibilidade da AT a definição do termo inicial do prazo para o deferimento tácito, permitindo-se
que através da repetida solicitação de novos elementos actualizados fosse possível protelar no tempo
o início da contagem daquele prazo.
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Assim, é de concluir que, neste caso, o prazo de seis meses previsto no n.º 7 do artigo 69.º do
CIRC para a formação do deferimento tácito terminou em 24/11/2004, ou seja, seis meses após a data
de entrega do último elemento relevante apresentado pela ora recorrente.
Formado deferimento tácito, ele configura um acto constitutivo de direitos para a recorrente que
só podia ser revogado com fundamento na sua invalidade, no prazo de um ano após a verificação do
acto de deferimento tácito (artigos 141.º do CPA e 58.º do CPTA), isto é, até 24/11/2005.
Tendo a referida revogação ocorrido, então, em 7/08/2006, não restam, pois, dúvidas, que tal
revogação é, por isso, ilegal.
Razão por que o acórdão recorrido que assim não entendeu se não possa manter na ordem jurídica.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogando o acórdão recorrido, e julgar procedente a acção, declarando que se formou deferimento tácito sobre o pedido de transmissibilidade de
prejuízos fiscais referido no ponto 13 da matéria de facto fixada, e anular, em consequência, o despacho
do SEAF n.º 989/2006-XVII, de 07/08/2006.
Custas pelo Ministério das Finanças, na instância e neste STA, fixando-se a taxa de justiça devida
em cada um dos tribunais em 5 UC (s) e a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Empreendimentos de utilidade turística. Benefícios fiscais. Decreto-Lei n.º 423/83, de
5 de Dezembro. Necessidade do reconhecimento dos benefícios fiscais no despacho
de atribuição da utilidade turística. Alcance do disposto na alínea 22) do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro.
Sumário:
I — O disposto na alínea 22) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro, deve ser interpretado no sentido de que o legislador pretendeu revogar as
isenções relativas à contribuição industrial e ao imposto complementar — Secção
A e B [previstas no artigo 16.º, n.º 1 alínea a) do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de
Dezembro] e todas as previstas nos artigos 16.º a 27.º que se relacionem com a
contribuição industrial e imposto complementar — Secção A e B — e não no sentido de que tal norma revogou integralmente os artigos 16.º a 27.º do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de Dezembro.
II — Após a redacção dada ao artigo 16.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro, a definição, a
medida e prazos dos benefícios fiscais a conceder a empreendimentos de utilidade
turística, no despacho de atribuição de utilidade turística, apenas passou a ser
obrigatória relativamente a isenção ou redução de taxas devidas por licenças aos
governos civis e à Direcção-Geral de Espectáculos.
III — Assim, nos casos referidos no artigo 20.º, n.º 1, do mesmo diploma — isenção de
sisa e do imposto sobre sucessões e doações e redução do imposto do selo — os
benefícios fiscais aí previstos aplicam-se automaticamente, desde que cumpridos
os requisitos estabelecidos naquele mesmo diploma.
IV — Deste modo, reconhecida a utilidade turística à fracção adquirida pelo recorrente,
por despacho do Secretário de Estado do Turismo, de 25 de Agosto de 2006, beneficiava aquele de isenção de sisa (hoje IMT) e de redução de imposto de selo,
benefícios estes de aplicação automática e sem necessidade de os mesmos estarem
reconhecidos no citado despacho.
V — Liquidado e pago o IMT e o imposto de selo e juros compensatórios relativos a
aquisição de fracção gozando daqueles benefícios, a respectiva liquidação é ilegal
e porque efectuada com cometimento de erro de direito pela Administração Tributária, tem o recorrente direito a juros indemnizatórios, ao abrigo do artigo 43.º
da Lei Geral Tributária.
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Processo n.º 1119/09-30.
Recorrentes: Brendon Cross e Kay Elizabeth Cross.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. BRENDON CROSS E KAY ELIZABETH CROSS, com os demais sinais dos autos, vêm recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que julgou improcedente a
impugnação judicial que deduziram contra a liquidação de Imposto Municipal sobre a Transmissões de
Bens Imóveis, no valor de € 15.383,40, de Imposto de Selo no valor de € 1.640,90, com os respectivos
juros compensatórios no valor de € 308,51 e € 32,91 e de uma coima no valor € 384,59, apresentando,
para o efeito, alegações nas quais conclui:
a) Tendo sido atribuída a utilidade turística ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club,
previamente à aquisição do bem imóvel pelos Recorrentes, a essa transmissão são aplicáveis os benefícios fiscais previstos do DL 423/83 de 05/12, mais concretamente os constantes do seu artº 20º, n.º 1
— isenção de IMT e redução a um quinto (1/5) do Imposto do Selo;
b) Os benefícios fiscais constantes do referido artº. 20º, n.º 1 do DL 423/83, são de aplicação
automática, estando verificadas as condições previstas nesse mesmo preceito;
c) As condições aí estabelecidas para que os benefícios sejam aplicados directa e automaticamente,
são apenas duas, a saber:
(i) A fracção adquirida se destine à instalação de empreendimentos turísticos;
(ii) Que a esses empreendimentos turísticos tenham sido qualificados de utilidade turística, mesmo
que essa qualificação tenha sido atribuída a título prévio;
d) A condição referida em c) (i) está verificada por se tratar, conforme provado em audiência de
inquirição de testemunha, da primeira transmissão de uma fracção, integrada num empreendimento
turístico, que assumindo o tipo legal de um aldeamento turístico, onde se permite a detenção “ab initio”
das fracções que o integram por diferentes proprietários (cfr. DR 14/99);
e) Não havendo igualmente dúvidas quanto à segunda condição c) (ii) supra, em face do despacho
proferido pelo Secretário de Estado do Turismo de 10 de Outubro de 2006, anteriormente à outorga da
escritura pública de compra e venda;
f) Não é condição de aplicação dos benefícios constantes do Decreto-Lei 423/83 que os mesmos
tenham que constar deste despacho de atribuição de utilidade turística;
g) Tal resulta clara e inequivocamente da actual redacção do n.º 4 do art. 16 do DL 423/83, com
a redacção que lhe foi dada pelo DL 38/94 de 8 de Fevereiro;
h) De acordo com a qual o despacho de atribuição de utilidade turística apenas terá que estabelecer
a medida e o prazo dos benefícios a conceder, para efeitos da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo l6º;
i) Na medida em que a natureza e o prazo deste benefício pode variar, o legislador não especificou
nem quantificou o benefício a conceder, antes conferindo à entidade responsável pela atribuição de
utilidade turística competência para definir se o benefício era a isenção total ou uma simples redução
de taxa e qual o prazo máximo para a sua aplicação;
j) A favor desta tese joga ainda o elemento sistemático, pois se a intenção do legislador fosse a de
que os benefícios fiscais constantes do artigo 20º, 1º do DL 423/83 devessem constar do despacho de
atribuição de utilidade turística, então tê-lo-ia referido expressamente neste preceito (como o fez para
os benefícios do art. l6º) ou através da inclusão, no próprio Decreto (imediatamente após elencar os
diversos benefícios fiscais ali previstos), de uma regra geral de obrigatoriedade de todos os benefícios
constarem do despacho de utilidade turística.
k) Também a jurisprudência considera que os benefícios fiscais constantes do artº. 20º, n.º 1 do
DL 423/83 são de aplicação automática;
1) Apenas fazendo depender essa automaticidade da declaração de utilidade turística anteriormente
ao nascimento da obrigação de liquidação de IMT e de Imposto do Selo;
m) Neste sentido são claros os Acórdãos do S.T.A supra referidos (Acórdão de 2 de Outubro de
1991 — Rec. 13016 e Acórdão de 21 de Janeiro de 1987— Recurso 3873);
n) O legislador define benefícios fiscais automáticos, no artigo 5º do EBF, como aqueles que
resultam directa e imediatamente da lei, pelo que tendo sido reconhecida a utilidade turística ao empreendimento onde se situa o prédio adquirido pelos Recorrentes, a sua transmissão está isenta de IMT
e beneficia da redução a um quinto do IS;
o) Os benefícios fiscais previstos no artigo 20º n.º 1 do DL 423/83 não foram revogados pelo
DL 485/88 de 30 de Dezembro, pois o âmbito da revogação prevista no art. 3º n.º 22 deste diploma, se
restringe aos benefícios fiscais atribuídos em sede de contribuição industrial e imposto complementar
(impostos revogados em 1 de Janeiro de 1989);
p) É isso que resulta da introdução no final deste preceito da expressão “na parte que com aqueles
estejam correlacionadas”;
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q) Este foi o entendimento, também, do Grupo de Trabalho que, a pedido do Ministro de Estado
e das Finanças, produziu o Relatório de Reavaliação dos Benefícios Fiscais cfr. págs. 289 e seguintes
do Caderno de Ciência e Técnica Fiscal n.º 198 e do Professor Guilherme de Oliveira Martins na obra
citada (“Os Benefícios Fiscais: Sistema e Regime”, Cadernos IDEFF, nº, Dezembro de 2006, páginas 189 e 190);
r) Sendo que a própria Administração Fiscal perfilha este entendimento, ao esclarecer, em 14 de
Junho de 1991 (alguns anos depois do DL 485/88), com a publicação do Ofício Circular D-1., quais os
casos em que se podia beneficiar de isenção de sisa ao abrigo do DL 423/83;
s) Estando os benefícios revogados, que necessidade teria a Administração Fiscal de regular a
sua aplicação?
t) No que se refere ao entendimento da não revogação dos benefícios constantes do artº. 20º do
DL 423/83 e à desnecessidade de os mesmos virem expressamente referidos no despacho de atribuição de utilidade turística é de salientar o parecer emitido pela Digna Procuradora da República, onde
perfilhou e concordou com as posições e argumentos apresentados pelos Recorrentes;
u) Não sendo devidos os impostos liquidados pela Administração Fiscal — IMT e IS — não podem,
obviamente, ser devidos os juros compensatórios igualmente liquidados pela Fazenda Nacional;
v) Ainda assim, deve ser dito que o retardamento na liquidação dos impostos considerados — indevidamente — devidos pela Administração Fiscal — não pode, de forma alguma ser imputável aos
ora Recorrentes;
w) O duplo controlo a que foi sujeita a incidência, ou não, de tributação da aquisição do prédio
pelos Recorrentes — primeiro pelo Notário interveniente na escritura pública de compra e venda e
depois pelo Conservador do Registo Predial — constitui causa de exclusão da ilicitude;
x) Na verdade, se a entidade que, obrigada ao controlo da liquidação do tributo (ou tributos) e
profunda conhecedora da lei, declara e averba expressamente, de forma fundamentada, na escritura
pública de compra e venda, que as isenções/benefícios previstos no art. 20º n.º 1 do DL 423/83 são
aplicáveis, seria, ainda assim, exigível aos Recorrentes que procedessem à liquidação dos impostos?
y) A resposta a esta questão só pode ser uma - NÃO.
z) A actuação dos Recorrentes não se revestiu, pois, de qualquer culpa, dolosa ou negligente.
aa) Neste sentido, aliás, se tem pronunciado, em situações muito semelhantes, a Jurisprudência (cf.
Acórdão do STA, 2ª Secção de 21-7-1976 e Acórdão do STA, 2ª Secção, de 19.11.1975 — Rec. n.º 443),
ao excluir a culpa dos sujeitos passivos, quando, tendo havido intervenção de Notário na transmissão
de bens imóveis, estes tenham expressamente declarado, ainda que erradamente - o que não é, diga-se,
o caso presente - que essa transmissão estava isenta de Sisa (agora IMT).
Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento deste Venerando
Tribunal, deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando-se a Douta Sentença recorrida,
por ilegal, com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS
e juros compensatórios pagos pelos Recorrentes, a devolução dos respectivos valores, acrescidos dos
correspondentes juros indemnizatórios.
II. A Fazenda Pública não contra-alegou.
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 152/153, defendendo “…que o presente recurso
deve ser julgado procedente revogando-se o julgado recorrido”
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) Em 5 de Janeiro de 2007 entre a empresa “Monte da Quinta Club”, Actividades Hoteleiras,
SA, NIPC, 505 997 215, como primeiro outorgante e que virá a ter a seu cargo a exploração turística
do Aldeamento Turístico, designado por “Monte da Quinta Club” e Brendon Cross e Kay Elizabeth
Cross, como segundos outorgantes celebraram o Contrato Promessa de Exploração Turística da Fracção
Autónoma n.º 7, constante de fls. 34 a 41, que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais e, com
interesse para a decisão da causa se reproduzem as cláusulas 1ª, 2ª, 4ª e 6ª.
CLÁUSULA PRIMEIRA
(Objecto e vigência)
1. OS SEGUNDOS CONTRATANTES prometem ceder a administração exclusiva da fracção
imobiliária ao PRIMEIRO CONTRATANTE, que por sua vez promete aceitar, para que esta promova
a sua exploração turística através da prestação de serviços de alojamento temporário a terceiros.
2. A exploração turística será concedida pelo período compreendido a partir da data presente até
31 de Dezembro de 2007, sendo automaticamente renovável por períodos de dois anos com início em
1 de Janeiro e termo em 31 de Dezembro, desde que não seja denunciado por qualquer uma das partes
com a antecedência mínima de seis meses.
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CLÁUSULA SEGUNDA
(Convolação em contrato definitivo)
1. Os Contratantes comprometem-se a celebrar o contrato prometido nos termos da cláusula
anterior na data da assinatura da escritura pública de compra e venda da fracção imobiliária, e cujos
termos e condições essenciais são os constantes do presente contrato.
2. Caso na data da assinatura da escritura pública de compra e venda da fracção imobiliária, os
Contratantes não tenham celebrado o contrato prometido a que se refere o número anterior, este contrato
converter-se-á em contrato definitivo, devendo a partir dessa data considerar-se como não escritas todas
as referências a promessas nele constantes.
CLÁUSULA QUARTA
(Remuneração)
1. Como contrapartida pela exploração turística da fracção imobiliária identificada, o PRIMEIRO
CONTRATANTE pagará aos SEGUNDOS CONTRATANTES uma remu-neração correspondente a
50 % sobre o rendimento obtido pela exploração da sua fracção.
2. A remuneração devida aos SEGUNDOS CONTRATANTES vencer-se-á, respectivamente até
30 de Junho e 31 de Dezembro de cada período a que respeita, e será paga no mês seguinte, deduzida
das taxas de condomínio que forem devidas, bem como das despesas efectuadas por conta deste, ou
quaisquer eventuais impostos ou taxas imputáveis ao proprietário da fracção imobiliária.
3. Para efeitos do disposto no número 1, entende-se por rendimento a receita obtida no âmbito da
exploração turística da fracção imobiliária, ou seja, a soma dos montantes facturados pelo PRIMEIRO
CONTRATANTE deduzida de eventuais comissões devidas a operadores turísticos.
CLÁUSULA SEXTA
(Obrigações do PRIMEIRO CONTRATANTE)
1. Após a recepção da fracção imobiliária e apenas no decurso do período de vigência da exploração turística, o PRIMEIRO CONTRATANTE obriga-se, a:
a) Prestar serviços de arrumação e limpeza, mantendo o interior da fracção imobiliária, assim
como os seus móveis, equipamentos e utensílios em bom estado de conservação ressalvado o desgaste
proveniente da sua normal e prudente utilização, e o decurso do tempo;
b) Suportar os custos com consumos de electricidade, água e gás, bem como os referentes a lavandaria, “food package’ e amenities”
c) Promover o Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club e consequentemente a fracção imobiliária com vista à sua ocupação turística para fins de lazer, não lhe podendo ser em circunstância
alguma imputada qualquer responsabilidade pela ausência de ocupação em parte ou na totalidade do
período em que a mesma fracção se encontra disponível para exploração;
d) Suportar despesas relacionadas com a substituição de roupas e utensílios de cozinha decorrentes
da sua normal e diligente utilização.
e) Proceder a pequenas intervenções de manutenção, reparação e conservação, no interior da fracção
imobiliária bem coma nos seus móveis e equipamentos, suportando despesas até ao limite de e 500.00
(quinhentos Euros). As despesas superiores a este montante, bem como aquelas que sejam necessárias
devido ao desgaste provocado por uma adequada e normal utilização da fracção imobiliária, móveis e
equipamentos, serão da responsabilidade dos SEGUNDOS CONTRATANTES, que serão notificados
para o efeito. Se no prazo máximo de 15 dias tais reparações/substituições não forem efectuadas, a PRIMEIRO CONTRATANTE incumbir-se-á de as fazer e de lançar a débito respectivo em conta corrente.”
B) Nesse contrato promessa as partes que o outorgaram fizeram constar que (fls. 35 dos autos):
“O Aldeamento Turístico dispõe de um Título Constitutivo que foi aprovado pela Direcção Geral de Turismo em 20 de Fevereiro de 2002, elaborado segundo o Regime Jurídico da Instalação e Funcionamento dos
Empreendimentos Turísticos, e do qual faz parte integrante o Regulamento de Administração do Aldeamento
Turístico Monte da Quinta Club, documentos estes que ambos os Contratantes declaram conhecer perfeitamente:
É intenção dos SEGUNDOS CONTRATANTES que a fracção imobiliária acima identificada venha
a ser gerida e administrada pela PRIMEIRA CONTRATANTE no âmbito do programa de exploração
turística do Aldeamento acima mencionado (...)
C) Por despacho do Secretário de Estado do Turismo foi atribuída utilidade turística ao Aldeamento
Turístico Monte da Quinta Club e publicado no DR, 2ª Série, n.º 195, de 10 de Outubro de 2006, com
o seguinte teor (fls. 33, dos autos):
Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a
utilidade turística, atribuída a título prévio ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, com a
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classificação de 4 estrelas, sito na Quinta do Lago, lote AL 10, Almancil, concelho de Loulé, distrito
de Faro, de que é requerente Monte da Quinta (Propriedades), SA.
A referida utilidade turística é concedida nos termos do disposto nos artigos 2º, nºs 1, 2 e 3, n.º 1,
alínea a) (com a redacção dada pelo artigo 1º, do Decreto Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 5º n.º 1,
alínea a), 7º, nºs 1 e 3 e 11º, n.º 1, do Decreto-Lei 423/83, de 5 de Dezembro, valendo pelo prazo de
sete anos contados a partir da data da emissão de licença de utilização turística pela Câmara Municipal, em 21 de Novembro de 2005, ficando nos termos do disposto no artigo 8º, do referido decreto-lei,
dependente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:
a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a classificação definitiva atribuída,
aldeamento turístico de 4 estrelas;
b) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de Utilidade Turística quaisquer obras que impliquem alteração do projecto
aprovado ou das circunstâncias arquitectónicas dos edifícios respectivos.
De acordo com o n.º 4, do artigo 16º, do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto no artigo 22º
daquele diploma, a Comissão é de parecer que a empresa proprietária e exploradora do empreendimento
fique isenta relativamente à propriedade e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil e
à Inspecção Geral das Actividades Culturais desde a data da emissão da licença de utilização turística
para um prazo correspondente ao legalmente estabelecido para efeitos de isenção do imposto municipal
sobre imóveis (IMI) — sete anos — de acordo com o artigo 43º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais,
aprovado pelo Decreto-Lei 215/89, de 1 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho,
conjugado com o nº6, do artigo 31º, do Decreto-Lei nº287/2003, de 12 de Novembro, isto é, de 21 de
Novembro de 2005 até 21 de Novembro de 2012.
27 de Setembro de 2006 - Pela Comissão de Utilidade Técnica;
D) Em 23 de Fevereiro de 2007, no Cartório Notarial de Loulé, na Rua A Voz de Loulé, lote 3, r/c,
em Loulé, perante a notária Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi celebrada a Escritura
Pública de Compra e Venda de fls. 28 a 32 e da qual consta com interesse para a decisão da causa e
se reproduz:
“PRIMEIRO — Dr.ª Maria Alexandra Gil da Silva, (...), na qualidade de procuradora da sociedade
anónima Monte da Quinta (Propriedades), SA, NIPC 502 214 368, com sede na Avª André Jordan,
Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé (...)
SEGUNDO — Brendon Cross e mulher Kay Elizabeth Cross, casados em regime de separação
de bens,
A PRIMEIRA OUTORGANTE DECLAROU:
Que pelo preço de quatrocentos e quarenta e oito mil novecentos e dezoito euros e onze cêntimos,
que já recebeu, vende aos segundos outorgantes, uma fracção autónoma designada pela letra “G “,
fracção imobiliária sete, moradia composta por rés-do-chão e primeiro andar de um prédio urbano,
designado “Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club”, lote AL dez, situado na Quinta do Lago,
freguesia de Almancil, concelho de Loulé inscrito na matriz sob o artigo 11086, com o valor patrimonial
tributário de 512.780,00 euros, descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé, sob o número
zero zero novecentos e sessenta e cinco/zero quatro zero sete oitenta e seis, aí registado, a favor da
sociedade vendedora, pela inscrição de aquisição G-três registada a constituição de empreendimentos
turísticos pela inscrição F-nove, sobre a qual incidem dois registos de hipotecas voluntárias a favor do
Banco Comercial Português, SA, registadas pelas inscrições C catorze e C quinze, cujo cancelamento
se encontra assegurado (...).
DECLARARAM OS SEGUNDOS OUTORGANTES que aceitam esta venda nos termos exarados.
DECLARAM AINDA OS OUTORGANTES:
Que este empreendimento tem Regulamento de Administração do Aldeamento Turístico, o qual
consta de um documento complementar elaborado nos termos do disposto no número dois do artigo sessenta e quatro do Código do Notariado que se arquiva ficando a fazer parte integrante desta escritura e
cujo conteúdo declaram conhecer perfeitamente dispensando por isso, a sua leitura.
Que o prédio onde se integra a fracção se encontra classificado para fins turísticos e que foi efectuado o depósito do respectivo título constitutivo na Direcção-Geral de Turismo, conforme se infere de
fotocópias certificadas por advogada de certidão emitida pela Direcção Geral de Turismo bem como
do título constitutivo, já arquivados neste cartório, no maço competente, como documentos números
setenta e cinco e setenta e seis, por estarem a instruir a escritura lavrada a folhas quarenta e uma do
livro número quarenta e três de notas para escrituras diversas.
Que este contrato não foi objecto de intervenção de mediador imobiliário, tendo os mesmos sido
advertidos de que incorrem na pena prevista para o crime de falsidade de depoimento ou declaração,
se tiverem prestado declarações falsas.
ASSIM O OUTORGARAM.
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Certifiquei-me da existência da ficha técnica de habitação e de que a mesma foi entregue à representante da compradora.
Esta transmissão encontra-se isenta do pagamento do Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis, nos termos do disposto nos números um e dois do artigo 20º do Decreto-Lei
número 423/83 de 5 de Dezembro, em virtude da fracção adquirida se destinar à instalação de empreendimento qualificado de utilidade turística conforme despacho proferido pelo Secretário de Estado do
Turismo, em vinte e cinco de Agosto de dois mil e seis, publicado em aviso no Diário da República,
II Série, número cento e noventa e cinco de dez de Outubro de dois mil e seis (Parte Especial) e a sua
exploração turística se encontrar assegurada por contrato de exploração turística celebrado com a empresa exploradora em dezasseis de Outubro de dois mil e seis, de que arquivo uma fotocópia certificada
por advogada.
Já se encontra arquivada no maço competente como documento número cento e vinte, por ter
ficado a instruir a escritura lavrada a folhas setenta e sete do livro número cinquenta e sete, de notas uma
escrituras diversas, uma fotocópia certificada por advogada do citado Diário da República, II Série, de
10 de Outubro de 2006 contendo a publicação do aviso comprovativo de ter sido confirmada a utilidade
turística atribuída a título prévio ao empreendimento turístico. Por despacho do Secretário de Estado
do Turismo de 25 de Agosto de 2006”.
E) O imposto do selo liquidado na escritura referida em D) foi de oitocentos e quarenta e cinco
euros e quarenta e cinco cêntimos (fls. 32, dos autos);
F) A moradia n.º 7, propriedade da impugnante está afecta à exploração turística (inquirição da
testemunha apresentada);
G) Pelos ofícios nºs 9082 e 9083, datados de 10.08.2007, a Direcção de Finanças de Faro notificou os impugnantes para pagamento voluntário de IMT, no prazo de 15 dias (informação de fls 22,
do PA apenso);
H) Em 09.10.2007 os impugnantes entregaram a declaração Modelo 1, para liquidação de IMT,
tendo sido liquidado IMT, no montante de € 15.383,40, acrescido de € 308,51 de juros compensatórios,
pago em 09.10.2007 (informação de fls. 22, do PA apenso e fls. 42 a 45, dos autos);
1) Em 08.10.2007, os impugnantes liquidaram a importância de € 1.640,90, a título de Imposto
do selo (informação de fls. 22, do PA apenso e fls. 46 dos autos);
J) Foi liquidada a coima no montante de € 384,59, por entrega da declaração modelo 1, fora de
prazo, liquidada em 08.10.2007 (informação de fls. 22, do PA apenso e fls. 49, dos autos);
M) Os impugnantes apresentaram reclamação graciosa a que foi atribuído o n.º 25/2008, a qual
foi indeferida e notificada a decisão em 28.02.2008 (fls. 23 e ss, do PA apenso);
N) A presente impugnação deu entrada em 07.03.2008 (carimbo aposto no rosto de fls. 3, do PA).
VI. A questão a apreciar no presente recurso é a de saber se a aquisição da fracção autónoma a
que se refere a alínea A) do probatório, por estar afecta a exploração turística, se encontra isenta do
pagamento do IMT e goza do benefício fiscal de redução de 50% do imposto de selo, ao abrigo do
artº 20º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.
Para o caso de procedência do recurso, caberá ainda conhecer do pedido de juros indemnizatórios
a favor dos recorrentes.
VI.1. Na sentença recorrida decidiu-se que os recorrentes não gozavam dos benefícios referidos,
com a seguinte fundamentação:
a) A isenção de sisa (actualmente IMT) e a redução do Imposto do Selo, não podem resultar do
disposto no artº 20º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, uma vez que tal benefício foi revogado pelo
artº. 3º do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro;
b) Assim sendo, só ocorreria tal isenção se a declaração de utilidade turística a previsse, sendo
certo que a mesma não resulta da leitura da alínea C) do probatório.
Os recorrentes, por sua vez, entendem que a aquisição goza dos benefícios fiscais referidos,
louvando-se nos seguintes argumentos:
a) Os benefícios constantes do artº 20º, n.º 1 do DL n.º 423/83 são de aplicação automática, desde
que verificados os requisitos legalmente exigidos, os quais no caso concreto dos autos se verificam;
b) Não é, por isso, condição para a sua aplicação, que os mesmos constem do despacho que atribui
a utilidade pública, salvo tratando-se dos benefícios a conceder para efeitos da alínea b) do n.º 1 do
artº 16º daquele diploma.
c) Ao contrário do afirmado na decisão recorrida, os benefícios fiscais previstos no artº 20º,
n.º 1 do DL n.º 423/83, não foram revogados pelo DL n.º 488/88, de 30 de Dezembro, pois o âmbito
da revogação do n.º 22 do seu artº 3º restringe-se aos benefícios em sede de contribuição industrial e
imposto complementar.
d) Quanto aos juros compensatórios liquidados ao recorrente, os mesmos não são devidos, uma
vez que o retardamento da liquidação não lhe é imputável.
Vejamos então qual das teses em confronto colhe o apoio legal.
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VI.2. Comecemos por conhecer da questão da revogação do artº 20º do DL n.º 423/83, de 5 de
Dezembro, pelo artº. 3º do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro.
A alínea 22) do citado artº 3º, veio estabelecer o seguinte:
“São revogados, a partir da entrada em vigor deste diploma, sem prejuízo da manutenção dos
já concedidos e dos regimes de caducidade previstos na legislação ao abrigo da qual estão a ser usufruídos, os benefícios fiscais constantes da legislação a seguir indicada:
22) alíneas a) e c) do n.º 1 do artº 16º, no que respeita à contribuição industrial e ao imposto
complementar – secções A e B, o artº 19º e, bem assim, as constantes dos artºs 16º a 27º do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, diploma que estabelece benefícios susceptíveis de serem concedidos no
âmbito da utilidade turística, na parte que com aqueles estejam correlacionadas”.
Uma leitura atenta da norma nos indica logo que o legislador não pretendeu revogar na totalidade
os artºs 19º e 16º a 27º, mas tão só “na parte em que estes artigos estivessem correlacionados” com
benefícios fiscais referentes à contribuição industrial e ao imposto complementar – Secção A e B.
E bem se compreende esta disposição já que, revogadas as alíneas a) e c), e estando previstos no
mesmo diploma outros benefícios relacionados com aqueles impostos, não poderiam manter-se estes,
após revogados os benefícios dos impostos com os quais estavam correlacionados (v. os nºs 2 e 3 do
artº 16º e o artº 19º).
Neste mesmo sentido concluiu o Ex.mo Magistrado do MºPº do TAF de Loulé, ao escrever no
seu parecer de fls. 94/98, o seguinte:
“Com efeito, embora de redacção bastante confusa, a norma do artº 3º, n.º 22 do DL n.º 485/88,
que revogou diversos benefícios fiscais, restringe essa revogação unicamente à contribuição industrial e ao imposto complementar, tanto no que diz respeito ao artº 16º, como ao artº 20º, uma vez que
contém na sua parte final tal restrição, constituída pela expressão “na parte que com aquelas estejam
relacionadas” (a palavra “aqueles” aplica-se, a nosso ver, aqueles impostos referidos na parte inicial
da norma, ou seja, a contribuição industrial e o imposto complementar)”.
Este entendimento encontra ainda apoio no Relatório do Grupo de Trabalho criado pelo Ministro
de Estado e das Finanças em Maio de 2005, destinado a realizar uma reavaliação dos Benefícios Fiscais
em vigor nessa data, e publicado no n.º 198 da Revista Ciência e Técnica Fiscal, págs. 289 e segs.
Com efeito, sobre esta questão, ali ficou escrito o seguinte:
“... o n.º 22 do artº 3º do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro, revogou algumas das normas
de benefícios fiscais do citado Decreto-Lei n.º 423/83. Embora a técnica de redacção da norma confira
alguma margem de incerteza, é consensual, e resulta, aliás, do processo subsequente de aplicação da
norma e de sucessivas intervenções do legislador, que o mencionado diploma de 1988, visou apenas a
revogação, sem prejuízo das situações já constituídas à data da respectiva entrada em vigor, da isenção de contribuição industrial e de imposto complementar... não tendo sido visados pela revogação os
benefícios em sede de contribuição predial, sisa e selo”.
E, mais adiante, concluiu-se, relativamente a benefícios fiscais em vigor aplicáveis no sector do
turismo:
“Em síntese, os benefícios fiscais em vigor aplicáveis ao sector do turismo limitam-se a:
a) Isenção de IMT e redução a um quinto do Imposto do Selo, relativos a aquisições autónomas
com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, por aplicação do
artº 20º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro em conjugação com o n.º 6 do artº 31º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que procede à reforma da tributação do património, aprovando
o Código do IMI e o Código do IMT”.
Finalmente, até a própria Administração Tributária, através do Ofício-Circular D-1/91, de 14/06
- Direcção de Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões do Património, veio reconhecer a
manutenção em vigor daquele artº 20º, ao determinar o seguinte:
“4. Nestes termos, esclarece-se que só podem beneficiar de isenção de sisa, ao abrigo do DL
423/83, de 5 de Dezembro, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos já qualificados de utilidade turística, ainda que a título prévio na data da
transmissão daqueles bens”.
Ora, como bem referem os recorrentes na conclusão da alínea s), se o benefício fiscal tivesse sido
revogado pelo Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro, não se compreenderia a necessidade de a
Administração Fiscal vir prestar esclarecimentos quanto à aplicação do mesmo em 1991, isto é, quase
dois anos e meio passados sobre a publicação daquele diploma.
Concluímos então no sentido de que os benefícios fiscais em causa nos autos e previstos no
artº 20º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, se mantinham à data do despacho que atribuiu a utilidade turística – 25 de Agosto de 2006 – e à data da aquisição da fracção autónoma pelos
recorrentes – 23.02.2007 (v. alíneas C) e D) do probatório, respectivamente).
VI.3.Vejamos agora se os citados benefícios fiscais necessitavam de ser especificados e reconhecidos no Despacho atributivo de utilidade turística.
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O Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, que veio definir utilidade turística e estabelecer os
princípios e requisitos necessários para a sua concessão, consagrou também alguns benefícios fiscais
para as empresas proprietárias ou exploradoras dos respectivos empreendimentos.
Assim, os artºs 16º, nºs 1 e 4 e 20º, n.º 1 do citado diploma, vieram estabelecer, respectivamente,
o seguinte:
“1. As empresas proprietárias e ou exploradoras dos empreendimentos, aos quais tenha sido
atribuída utilidade turística, gozarão, relativamente à propriedade e exploração dos mesmos, dos
benefícios fiscais a seguir indicados, nos termos estabelecidos no pressente diploma:
a) Isenção ou redução das taxas de contribuição predial, de contribuição industrial e do imposto
complementar – secções A e B- relativamente aos rendimentos provenientes dos mesmos empreendimentos;
b) Isenção ou redução das taxas, por licenças devidas, aos governos civis e à Direcção-Geral
dos Espectáculos (artº 16º, n.º 1)”.
“4. O despacho de atribuição de utilidade turística definirá os benefícios atribuídos em cada
caso e os respectivos prazos, mediante despacho conjunto do Ministro da tutela e das Finanças e do
Plano, com base em parecer fundamentado da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos, ouvida
a Direcção-Geral do turismo” (artº 16º, n.º 4)
“São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto de selo reduzido
a um quinto, as aquisições de prédios ou fracções autónomas com destino a instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título prévio,
desde que esta se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do
empreendimento (artº 20º, n.º 1)”.
Ora, em face do n.º 4 do artº 16º, parece não restarem dúvidas de que os benefícios atribuídos e os
respectivos prazos deveriam ser definidos no respectivo despacho de atribuição de utilidade turística.
Acontece, porém, que o artº 4º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro, deu aquele n.º 4 a
seguinte redacção:
“Para efeitos da alínea b) do n.º 1, o despacho de atribuição da utilidade turística definirá, sob
proposta da Comissão de Utilidade Turística, a medida e os prazos dos benefícios a conceder”.
Perante esta alteração da norma e passando apenas a fazer-se referência à alínea b) do n.º 1, tem
de entender-se que o legislador pretendeu apenas que no despacho atributivo se fizesse referência a
estes benefícios, considerando-se os restantes aí não previstos de aplicação automática.
É que se o legislador quisesse manter o regime anterior não teria alterado a norma.
Deste modo, após a nova redacção dada ao artº 16º, n.º 4, só quanto a isenções ou reduções de
taxas por licenças aos governos civis e à Direcção-Geral de Espectáculos, passaram a ser exigidos no
despacho atributivo de utilidade turística, a definição e prazos dos benefícios a conceder.
É esta a razão pela qual só estes últimos benefícios estão contemplados no despacho transcrito
na alínea C) do probatório, uma vez que os restantes benefícios fiscais eram de aplicação automática.
Pelo que ficou dito, a sentença recorrida fez interpretação incorrecta da lei - artº 16º, n.º 4 citado.
Concluímos então no sentido de que os benefícios fiscais em causa nos autos e previstos no
artº 20º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, se mantinham à data do despacho que atribuiu a
utilidade turística – 25 de Agosto de 2006 – e da aquisição da fracção e eram de aplicação automática,
não necessitando de ser reconhecidos expressamente naquele despacho (A esta mesma conclusão se
chegou nos Acórdãos deste Tribunal e Secção, de 02.12.2009 – Recurso n.º 783/09, 09.12.09 – Recurso
n.º 907/09, 16.12.2009 -Recurso n.º 936/09 e 20.01.2010 – Recurso n.º 937/09).
VI.4. Face à procedência do recurso, irreleva a apreciação dos juros compensatórios, uma vez
que toda a liquidação será anulada.
Porém, estando dado como provado que os recorrentes efectuaram o pagamento dos impostos
liquidados e dos juros compensatórios (alíneas H) e I) do probatório) e requerendo estes o pagamento
de juros indemnizatórios, cabe apreciar se os mesmos são devidos.
O direito a juros indemnizatórios está consagrado no artº 43º da LGT, no qual se estabelece que
“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”.
Como se concluiu no recente acórdão deste Tribunal e Secção, de 12.11.2009 – Recurso n.º 681/2009
“Havendo um erro de direito na liquidação e sendo ela efectuada pelos serviços, é à administração
tributária que é imputável esse erro, sempre que a errada aplicação da lei não tenha por base qualquer
informação do contribuinte.
Por outro lado, esta imputabilidade aos serviços é independente da demonstração da culpa de
qualquer dos seus funcionários ao efectuar liquidação afectada por erro.
Na verdade, a letra da lei, ao referir a imputabilidade do erro aos serviços, aponta manifestamente no sentido de poder servir de base à responsabilidade por juros indemnizatórios a falta do
próprio serviço, globalmente considerado, como aliás, é admitido em geral. (Neste sentido, pode ver-se
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FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo, volume III, página 503). A administração tributária
está genericamente obrigada a actuar em conformidade com a lei [arts. 266.º, n.º 1, da C.R.P., 17.º,
alínea a), do C.P.T. e 55.º da L.G.T.], pelo que, independentemente da prova da culpa de qualquer das
pessoas ou entidades que a integram, qualquer ilegalidade não resultante de uma actuação do sujeito
passivo será imputável a culpa dos próprios serviços”.
No caso dos autos, verifica-se claramente um erro de direito por parte da Administração Tributária, na medida em que procedeu a uma liquidação de impostos e juros compensatórios, quando a lei
concedia benefícios fiscais ao recorrente. Os recorrentes efectuaram, por isso, pagamento indevido,
vendo-se assim desembolsados ilegalmente das quantias pagas.
Deste modo e em face da norma acima referida - artº 43º da LGT-, impõe-se a condenação da
entidade liquidadora a pagar juros indemnizatórios ao impugnante, contados desde a data do pagamento
do imposto liquidado até à data da emissão da nota de crédito a favor da impugnante (artº. 61.º, n.º 3,
do C.P.P.T.).
Em face de todo o exposto, procedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
VII. Nestes termos, acorda-se em:
a) Conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente a impugnação
com a consequente anulação da liquidação impugnada.
b) Condenar a entidade liquidadora a pagar juros indemnizatórios aos recorrentes, contados
desde a data do pagamento dos impostos liquidados até à data da emissão da nota de crédito a favor
daqueles.
Custas pela Fazenda Pública apenas em 1ª instância.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Recurso jurisdicional. Subida imediata.
Sumário:
I — Não obstante 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 — Só é completamente inútil a reclamação com subida diferida quando o prejuízo
eventualmente decorrente daquela decisão não possa ser reparado.
III — Não preenche tal condicionalismo a reclamação do acto de instauração da execução fiscal com fundamento na sua ilegalidade.
Processo n.º 1169/09-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Cruz & Companhia, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que se decidiu pela subida diferida da reclamação que
aquela sociedade apresentou do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, que ordenou a
instauração de processo de execução fiscal e a citação da reclamante, ocorrida em 14/10/08, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. A douta sentença recorrida entendeu que o caso sub judice não integra uma situação de prejuízo
irreparável e, em consequência, não determinou a subida imediata, com efeito suspensivo, da presente
reclamação;
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2. Todavia, a reclamante ora recorrente alegou e demonstrou factos que consubstanciam uma
situação de prejuízo irreparável, nomeadamente alegou e discriminou que a relação activo/passivo da
empresa apresenta um forte desequilíbrio no que respeita a valores de médio ou longo prazo, acentuando
ainda mais, no que se refere a valores de curto prazo, com graves reflexos na sua tesouraria, bem como
que, se as execuções que identificou no articulado de reclamação, incluindo o processo executivo sobre
o qual corre a presente reclamação, derem lugar a penhoras, o desequilíbrio da relação activo/passivo
aumentará, precipitando as empresas para o incumprimento imediato e generalizado das suas responsabilidades, pondo em causa a sua sobrevivência enquanto reunião de factores de produção, tendo como
consequência inevitável a sua insolvência;
3. É certo que a ora recorrente coloca a verificação do prejuízo irreparável com a concretização
da penhora de bens do seu património que, mais do que uma mera suposição, consubstancia uma real
e previsível consequência processual.
4. Contudo, tal facto não obsta o conhecimento imediato da presente reclamação, dado que resulta
da melhor doutrina que o direito à tutela judicial efectiva não se restringe à possibilidade de reparação
dos prejuízos provocados por uma actuação ilegal, exigindo antes que sejam evitados os próprios
prejuízos (cfr. Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e
Comentado, pág. 667).
5. A ora reclamante alega que a concretização da penhora de bens lhe irá provocar prejuízos na
sua actividade que se computa no previsível aumento do desequilíbrio da relação activo/passivo e na
precipitação da empresa para o incumprimento imediato e generalizado das suas responsabilidades,
pondo em causa a sua sobrevivência e tendo como consequência inevitável a sua insolvência.
6. Insolvência essa que pela sua própria natureza, como é do conhecimento comum, encerrará
um prejuízo manifestamente elevado, de grau não imediatamente apreensível, que não é facilmente
computável em termos monetários.
7. Pelo que, a presente reclamação é um daqueles casos de subida imediata, nos termos do
artigo 278º do CPPT, sob pena de perder toda utilidade.
Sem prescindir;
8. A douta sentença a quo faz uma aplicação da norma contida no art. 278º do CPPT na dimensão
normativa segundo a qual haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos irreparáveis
que não sejam os inerentes a qualquer execução, dimensão normativa essa que padece de inconstitucionalidade orgânica e material.
9. Inconstitucionalidade essa que aqui se invoca para os devidos efeitos.
A entidade recorrida contra-alegou nos termos que constam de fls. 376 e seguintes, que se dão
aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
A. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo foram os seguintes:
─ Em primeiro lugar, que o acto reclamado — o acto de instauração do processo de execução
fiscal — não é causador do «prejuízo irreparável» exigido pela Lei Fiscal para que se dê a subida e
apreciação imediatas da reclamação judicial apresentada, na medida em que o «prejuízo» alegado pela
ora Recorrente — a penhora e venda dos bens que pode, alegadamente, pôr em causa a sua actividade — se traduz somente nos prejuízos próprios e expectáveis no âmbito de um processo de execução
fiscal. Nesta medida, o conhecimento da reclamação só poderia ocorrer após a realização de um acto
lesivo, tais como a penhora ou a pronúncia sobre a dispensa de apresentação de garantia.
─ Em segundo lugar, que não se verificam as nulidades invocadas pela ora Recorrente, a saber, a
impossibilidade de controlar o prazo previsto no artigo 188º do CPPT e a nulidade da citação por sido
efectuada sem que tivesse sido entregue cópia do mandado que a ordenou.
─ Em terceiro e último lugar, que o acto reclamado não reunia os requisitos da respectiva recorribilidade judicial, dado que as nulidades de citação devem ser arguidas perante o órgão da execução
fiscal, podendo ser deduzida reclamação se a arguição for indeferida — o que não sucedeu in casu.
B. A Recorrente restringe as suas alegações ao primeiro fundamento invocado pelo Tribunal a quo,
considerando que i) existe prejuízo irreparável susceptível de fundar a apreciação imediata da reclamação apresentada; ii) o artigo 278º do CPPT, ao limitar as situações em que as reclamações judiciais
devem subir imediatamente, padece de inconstitucionalidade orgânica e material.
C. Concluímos que:
─ A jurisprudência deste Venerando Tribunal, assim como a doutrina, são unânimes no entendimento de que só haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos irreparáveis que não
sejam os inerentes a qualquer execução, como o são a própria instauração da execução e a posterior
penhora e venda dos bens.
─ Por outro lado, a subida da reclamação após a penhora não a torna totalmente inútil já que,
deferida a reclamação, o acto de instauração da execução será anulado, ficando esta sem efeito — neste
sentido v. acórdão do STA de 29 de Julho de 2009, proferido no processo n.º 0589/09.
─ No que respeita à alegada inconstitucionalidade orgânica, a mesma não se verifica, porquanto
o diferimento da apreciação das reclamações judiciais não elimina o direito de reclamação de todos os
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actos lesivos dos direitos e interesses legalmente protegidos da Recorrente, previsto nos artigos 95º,
n.º 1 e n.º 2 alínea j) e 103º, n.º 2 da LGT, antes adiando a apreciação das suas pretensões para momento
próprio, salvo situações excepcionais.
─ Deste modo, não se imiscuiu nas competências da reserva relativa da Assembleia da República
previstas no artigo 165º, n.º 1, alínea i) da Constituição — entendimento já sufragado pelo STA em
acórdão de 2 de Abril de 2009, proferido no processo n.º 0167/09.
─ Também no que concerne a alegada inconstitucionalidade material do artigo 278º do CPPT
deve o presente recurso improceder, na medida em que não se vislumbra — como decidiu o STA no
acórdão de 2 de Abril de 2009, já referido — de que forma o disposto no artigo 278º, n.º 3 do CPPT
viola os princípios constitucionais contidos nos invocados artigos 26º, n.º 1; 103º, n.º 3 e 268º, n.º 4
da Constituição.
─ A interpretação que do artigo 278º do CPPT tem sido feita dá cabal cumprimento aos princípios
contidos na Constituição, sobretudo quanto à garantia de tutela jurisdicional efectiva dos direitos ou
interesses legalmente protegidos da ora recorrente permitindo-lhe reclamar dos actos lesivos praticados
pelo órgão da execução fiscal.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
Não foram colhidos os vistos legais, atenta a natureza urgente do processo.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) No dia 29 de Fevereiro de 2008 deu entrada no Serviço de Finanças de Tondela Certidão de
dívida emitida pelo Instituto da Vinha e do Vinho acompanhada de ofício onde se solicitou a instauração
de execução fiscal, cfr. fls. 4 a 7 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido o mesmo
se dizendo dos demais documentos infra referidos;
B) Na mesma data foi proferido despacho com o seguinte teor “… para autuar e fazer conclusos.”,
vide despacho a fls. 4, no início, lado esquerdo;
C) O Chefe Adjunto do Serviço de Finanças de Tondela, por despacho proferido em 14-10-2008,
ordenou a citação da executada, ora Reclamante, cfr. fls. 8;
D) A ora Reclamante foi citada, pessoalmente, na pessoa do seu administrador Alfredo Rodrigues
da Cruz, para os termos da execução fiscal, vide fls. 10;
E) Em 24/10/2008, apresentou a presente reclamação no Serviço de Finanças de Tondela, cfr.
fls. 94 e 114;
F) Não foi efectuada a penhora ou a venda de bens da Reclamante, cfr. resulta dos autos que
contêm o processo executivo;
G) De acordo com um balanço provisório respeitante a 30 de Novembro de 2007 (veja-se documento constante de fls. 27 a 28, o respeitante a Agosto de 2008, consta de fls. 99 a 101; documentos
que a Fazenda Pública não questionou), a ora reclamante tem:
G1) um activo bruto de 84.577.450,49 € e um passivo exigível de 78.377.778,89 €;
G2) um imobilizado líquido com o valor contabilístico de 922.937,14 €;
G3) Stocks avaliados no valor de 33.474.276,24 €;
G4) Créditos a receber, a médio e longo prazo, que totalizam o montante de 4 182 032539 €;
G5) Créditos a receber, a curto prazo, que totalizam o montante de 45.998.204;58 €;
G6) Dívidas a terceiros, de médio e longo prazo, no total de 21.745.175,80 €, sendo 14.000.000,00 €
a instituições bancárias;
G7) Dívidas a terceiros, de curto prazo, no total de 56.632.603,09 €: a instituições de crédito no
valor de 29.095.250,31 €; saldo da conta corrente de fornecedores no montante de 7.036.890,36 €;
títulos a pagar a fornecedores no montante de 12.068.643,36 €; dívidas a accionistas no montante de
2.119.643,36 €; total de imobilizados de fornecedores no montante de 75.618,91 €; dívidas ao Estado
e a outros entes públicos no montante de 458.003,27 €; outros credores no montante de 4.878.579,11 €.
H) Para além da execução a que esta Reclamação respeita pendem no Serviço de Finanças de
Tondela outras execuções, dos anos de 2002 a 2008, que no seu conjunto atingem dívidas em montante
superior a 27.000.000,00 €, não se encontrando nenhuma suspensa nos termos do artigo 169º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário, veja-se certidão de fls. 330 a 336;
I) Dívidas cuja validade/regularidade é questionada em processos de impugnação, oposição e ou
reclamação de actos do órgão de execução fiscal, idem anterior, observações a fls. 336.
3 – A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em saber se a presente reclamação deve subir imediatamente ao Tribunal Administrativo e Fiscal para efeitos da sua decisão, também
imediata e não apenas após a penhora e venda.
A este propósito, escreve-se no Acórdão desta Secção do STA de 29/7/09, in rec. n.º 589/09, tirado
em caso idêntico, que “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.
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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 deferimento 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 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”.
E, acrescentámos nós, no que respeita, ainda, à verificação do alegado prejuízo irreparável, que
poderia servir de fundamento à presente Reclamação, que a Reclamante, invocando-o, não esclarece
em que medida este se verificará; os factos que alega, designadamente a junção de uma certidão demonstrativa de um conjunto de processos de execução fiscal em que assume o papel de executada, não
nos permite concluir pela verificação de um qualquer prejuízo, provocado pelo regular andamento do
processo executivo, até porque se desconhece ao seus ulteriores termos. Aliás, a própria reclamante coloca
a verificação de um eventual prejuízo na suposição de existência de futuras penhoras, que podem até
não se verificar, tudo dependerá de várias ocorrências processuais, controláveis pela ora reclamante.
Por outro lado, escreve-se no aresto que vimos citando, que “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.”
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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”.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Admissibilidade do recurso para o STA. Nulidade Insuprível.
Baixa dos Autos à autoridade administrativa.
Sumário:
Decretada em processo judicial de contra-ordenação 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.
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Processo n.º 1182/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: LUSIPAÇOS GESTÃO SANITÁRIA, L.DA.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, de 17 de Março de 2009, que declarou a nulidade da decisão administrativa
de aplicação de coima aplicada à arguida LUSIPAÇOS GESTÃO SANITÁRIA, LDA., com os sinais
dos autos, apresentando 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, nºs 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.
V. Exias farão JUSTIÇA
2 – O Meritíssimo Juiz “a quo” sustentou o decidido nos termos de fls. 68 a 71 dos autos.
3 - Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber quais as consequências da verificação na decisão de aplicação de coima da nulidade
insuprível prevista no artigo 63.º, n.º 1, alínea d), ex vi do artigo 79.º, n.º 1, alínea b) e c) e 27.º do
Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT).
Embora o presente recurso venha interposto ao abrigo dos arts 73.º, nºs 1, als. a), c) e d) do
DL 433/82, de 27/10, (RGCO) por aplicação subsidiária do disposto no artigo 3.º alínea b), do RGIT
e do art. 83, n.º 2, do RGIT (fls. 34 dos autos), atendendo a que o valor da coima aplicada - 2598 € - é,
não apenas superior ao valor de € 249,40 (previsto na alínea a) do n.º 1, do artigo 73.º do Decreto-Lei
n.º 733/82), mas ao valor de um quarto da alçada fixada para ao tribunais judiciais de 1.ª instância 1250 €, desde 1 de Janeiro de 2008, ex vi do disposto no artigo 24.º (hoje n.º 1 do artigo 31.º da Lei
n.º 52/2008, de 28/8) da LOFTJ-, previsto no n.º 1 do artigo 83.º do RGIT (preceito este o aplicável),
é de admitir o presente recurso.
5 – Apreciando
5.1 Das consequências da verificação na decisão de aplicação de coima da nulidade insuprível
prevista no artigo 63.º, n.º 1, alínea d) do RGIT
Constitui jurisprudência uniforme deste Tribunal, espelhada entre outros nos recentes Acórdãos de
3/6/2009, rec. n.º 444/09, de 16/9/2009, rec. n.º 683/09, de 14/10/2009, rec. n.º 699/09, de 21/10/2009,
rec. n.º 872/09 e de 25/11/2009, rec. n.º 938/09), que se duvida que o Meritíssimo Juiz “a quo” desconheça
pois que muitos deles têm em comum a circunstância de terem na sua origem decisões do mesmo Tribunal
de onde emana a sentença ora sob recurso, que decretada em processo judicial de contra-ordenação
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.
A razão de ser deste entendimento, encontra-se claramente espelhada, entre muitos outros, no
Acórdão deste Tribunal de 3 de Junho de 2009 (rec. n.º 444/09), para o qual se remete no que à fundamentação jurídica da decisão agora tomada respeita.
Aí se deixou expresso o seguinte entendimento, igualmente válido no caso dos autos:
«Nos termos dos n.ºs 3 e 5 do citado artigo 63.º do RGIT, a nulidade referida no n.º 1 do mesmo
preceito, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida até a decisão se tornar definitiva, tem por
efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que do acto inquinado dependam absolutamente,
devendo, porém, aproveitar-se as peças processuais úteis ao apuramento dos factos.
Ora, como se tem vindo a dizer em inúmeros acórdãos desta Secção (v. Acs. de 6/11/02, 18/2/04,
22/9/04, 11/4/07, 20/6/07 e 31/10/07, nos processos 1507/02, 1747/03, 531/04, 204/07, 411/07, e 754/07,
respectivamente), a qualificação dessa nulidade como insuprível não significa que ela não possa ser
sanada, mas antes que o decurso do tempo não tem esse efeito, pelo que a sanação respectiva só pode
concretizar-se com a supressão da deficiência ou irregularidade, designadamente com a prática, de
acordo com a lei, do acto omitido ou da irregularidade praticada.
Assim, a nulidade por falta dos requisitos legais da decisão de aplicação de coima não impede
que venha a ser proferida nova decisão em substituição da anulada desde que prolatada até ao trânsito
em julgado da decisão final, tanto na fase administrativa como na judicial.
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O próprio art.º 19.º do CPPT estabelece que o tribunal ou entidade para onde subir um processo
administrativo tributário deverá tomar a iniciativa de sanar ou mandar suprir qualquer deficiência ou
irregularidade (cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT Anotado, 2.ª edição, págs. 403/05).
E, por força do que dispõe o citado n.º 3 do artigo 63.º do RGIT, apenas são anulados os actos
processuais consequentes dos que conformam a nulidade, aproveitando-se as peças úteis ao apuramento
dos factos.
Sendo que o limite temporal não é o momento em que os autos são tornados presentes ao juiz,
ainda que tal apresentação valha como acusação – artigo 62.º, n.º 1 do RGCO – mas a definitividade
da decisão que aplica a coima.
Como se refere no acórdão de 22/9/04, proferido no processo 531/04, “não pode, por outro lado,
esquecer-se que, em rigor, a decisão que aplica a coima constitui, substancialmente, um acto administrativo, embora de conteúdo sancionatório, como decisão autoritária de um órgão da Administração,
que, ao abrigo de normas de direito público, visa produzir efeitos jurídicos numa situação individual
e concreta, cuja apreciação jurisdicional só não cabe exclusivamente aos tribunais administrativos
e fiscais por razões de praticabilidade (cfr. art.º 120.º do CPA, o preâmbulo do DL 232/79, de 24 de
Julho e ainda Faria da Costa, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra n.º 62,
1986, pág. 166).
De modo que não pode impedir-se a Administração de renovar o acto anulado, por vícios procedimentais, como é o caso”.
Assim, decretada, em processo judicial de contra-ordenação tributária, a nulidade insuprível
decorrente da falta de algum dos requisitos legais da decisão que aplica a coima, há lugar, não à absolvição da instância, mas antes à baixa dos autos à AF para eventual sanação da mesma e renovação
do acto sancionatório.
Em conclusão se dirá, pois, que, embora a sentença recorrida se deva manter na parte em que julgou
verificada a nulidade da decisão administrativa que aplicou a coima, e, em consequência, anulou esta
e todo o processado subsequente, por neste segmento não ter sido posta em causa, se deve ordenar a
remessa do processo à autoridade administrativa que a proferiu para que, assim, se retome o processado
a partir do último acto que não foi anulado» (fim de citação).
O recurso merece, pois, 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 sentença recorrida
na parte em que apenas manda notificar o Serviço de Finanças do decidido, devendo os autos baixar
ao tribunal recorrido para que este os remeta à autoridade tributária que aplicou a coima para eventual
renovação do acto sancionatório.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Valente Torrão.

Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Reclamação de decisão do órgão da execução fiscal. Penhora. Citação do revertido.
Nulidade da citação.
Sumário:
I — Nos termos do artigo 192.º, n.º 3 do CPPT, nos casos de efectivação de responsabilidade subsidiária a citação será pessoal, devendo ser efectivada de acordo
com as normas do Código de Processo Civil (artigo 192.º, n.º 1 do CPPT).
II — Assim sendo, e em face do disposto nos artigo 236.º e 238.º, n.º 1 do CPC, não
pode considerar-se efectuada a citação se o expediente postal veio devolvido
com a menção de não reclamado e, posteriormente, não foram efectuadas novas
diligências com vista à citação.
III — A falta de citação implica a anulação de todos os actos processuais posteriormente
praticados no processo, nomeadamente a penhora de bens do revertido, no caso 1/3
(um terço) do seu vencimento.
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Processo n.º 1199/09-30.
Recorrente: A...
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…, idª a fls. 7, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que
julgou improcedente a reclamação por si instaurada contra o despacho do órgão de execução fiscal,
de 08.05.2008, que ordenou a penhora de um terço do seu vencimento, apresentando, para o efeito,
alegações nas quais conclui:
a) Sendo claro, claríssimo mesmo, que a recorrente não foi formal e validamente citada, na medida em que,
b) Sendo verdade que na reversão, os responsáveis subsidiários são obrigatoriamente citados
pessoalmente, tal como se mostra estabelecido no n.º 3 do artº 191º do CPPT;
c) Sendo ainda verdade que a citação pessoal da ora recorrente também podia ter sido tentada
realizar, como foi, nos termos do CPC, por força do disposto no artº 1º do artº 192º do CPPT;
d) Figurando provado que o Serviço de Finanças de Loures 1 tentou citar a recorrente por meio
de cartas registadas com aviso de recepção dirigida apenas para a sua residência e que ambas foram
devolvidas aquele Serviço de Finanças com a indicação de “não reclamadas” e que,
e) Nestas condições a citação não se considera efectuada nos termos previstos nos nºs 2, 3 e 4 do
artº 236º do CPC e, ainda,
f) Que sendo conhecido, como efectivamente era, do Serviço de Finanças de Loures 1, o local
de trabalho da recorrente, perante a devolução das cartas, impunha-se que tivesse tentado a citação por aquele meio, dirigida para aquele local de trabalho, tal como estabelece o n.º 1 do citado
artº 236º do CPC.
g) Uma vez que seria uma das vias de efectuar a citação da recorrente, além do contacto directo,
por não lhe ser aplicável o regime do depósito previsto no artº 237º-A do CPC.
h) Portanto, nada justificou que se tivesse executado a penhora, como aconteceu, sem a prévia
citação da ora recorrente.
i) Logo, com o devido respeito e salvo melhor opinião em contrário, aquele Serviço de Finanças,
conhecendo exactamente o horário de laboração da empresa onde trabalhava a recorrente, tinha como
obrigação legal proceder à sua citação pessoal por carta registada com aviso de recepção ou através de
contacto directo, no seu local de trabalho, pois sabia que durante o horário de distribuição do correio
não se encontrava no seu domicílio (conforme n.º 1 do citado artº 236º do CPC).
j) Assim, salvo melhor opinião, com a infracção das supra mencionadas disposições legais, a não
citação da recorrente impediu-a de se defender, provando, em sede de impugnação judicial (alínea c)
do artº 102º do CPPT), que a devedora originária nos anos a que as dívidas respeitam, não exerceu a
actividade e, sem facto tributário não se constitui a relação jurídica tributária, tal como estabelece o
n.º 1 do artº 36º da LGT.
k) Além de que a penhora realizada antes da citação e do decurso do prazo previsto no n.º 1
do artº 203º do CPPT, está ferida de ilegalidade, na medida em que se realizou à revelia do que
dispõe o artº 215º do referido Código, pelo que deverá ser decretada a sua nulidade, abrindo-se
o respectivo prazo para que a recorrente se defenda e possa impugnar judicialmente as quantias
exequendas.
l) Por todo o exposto, com o devido respeito e salvo melhor opinião em contrário, parece que
só se poderá concluir pela ilegalidade da sentença recorrida, por violação do artº 236º do CPC, 203º e
215º do CPPT e,
m) Consequentemente, pelo reembolso à recorrente das importâncias penhoradas acrescidas dos
juros indemnizatórios, conforme previsto no artº 100º da LGT.
n) Sem conceder, a não se considerar assim (ilegal a penhora), salvo melhor opinião e com o
devido respeito, será de ordenar a convolação da p.i. (requerimento de incidente) em requerimento de
arguição de nulidade por falta de citação e a sua junção ao processo executivo, para decisão do chefe
do competente Serviço de Finanças, conforme dispõe o n.º 3 do artº 97º da LGT e n.º 4 do artº 98º do
CPPT.
o) Abrindo-se assim o prazo para que a ora recorrente utilize os seus direitos de defesa, como
acima se referiu, em sede de reclamação graciosa ou de impugnação judicial, contra a inexistência das
dívidas exequendas.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado e, em consequência,
ser revogada a douta sentença recorrida e proferida nova decisão de mérito, favorável à recorrente, que
declare a anulabilidade do acto de penhora, com o consequente reembolso, à recorrente, dos montantes
já penhorados, acrescidos dos devidos juros indemnizatórios.
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2. O MºPº emitiu parecer no sentido da incompetência deste Tribunal, em razão da hierarquia, uma vez que em algumas das conclusões das alegações são invocados factos não levados
ao probatório.
3. Em 1ª instância foram dados como provados os seguintes factos:
A) Corre termos no Serviço de Finanças de Loures -1, contra a ora reclamante, por reversão efectuada no processo de execução fiscal n.º 1520200201076302, para cobrança da quantia de 25.170,45
euros, relativa a IVA e acrescido, em que é devedora B… – cfr. fls. 71 dos autos;
B) Foi endereçada à reclamante com data de 16.10.2007, citação postal com registo e aviso de
recepção - cfr. documentos de fls. 71 a 74;
C) O expediente postal indicado na alínea anterior, foi devolvido com a menção de não ter sido
reclamado - cfr. documentos de fls. 71 a 74;
D) Por despacho de 08.05.2008, proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Loures-1,
foi determinada a penhora de 1/3 (um terço) do vencimento da reclamante – cfr. documento de
fls. 20;
E) Através do ofício n.º 2206, de 08.05.2008, foi notificada a firma Frisul Entrepostos Frigoríficos,
SA, de que foi penhorada a importância mensal ilíquida de 1/3 (um terço) do vencimento da reclamante,
bem como, para, na qualidade de fiel depositário do valor penhorado proceder ao seu depósito mensal
- cfr. fls. dos autos,
F) Em 21.05.2008 a reclamante requereu o cancelamento da penhora indicada em B) e que
lhe fosse dado conhecimento da origem e tipo da dívida que deu causa à penhora – cfr. documento
de fls. 22.
5. Tal como referido na decisão recorrida, a pretensão da recorrente é a da anulação da penhora
efectuada no seu vencimento por falta da sua citação para a execução fiscal na qualidade de revertida.
Então a questão a conhecer no recurso é a da falta de citação.
Porém, antes disso, há que conhecer da questão prévia suscitada pelo MºPº – incompetência
deste Tribunal, em razão da hierarquia, em virtude de a recorrente nas conclusões das alíneas f) e
i) das alegações, ter invocado factos não levados ao probatório. Por outras palavras, a recorrente
estaria a discutir no recurso matéria de facto quando a este Tribunal apenas cabe conhecer matéria
de direito.
5.1. De acordo com o artº. 26.º, alínea b), do ETAF, 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 artº. 38.º, alínea a), do mesmo diploma, por sua vez, 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 artº. 26.º.
O artº. 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve também 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.
Nas conclusões acima referidas a recorrente veio alegar o seguinte:
“f) Que sendo conhecido, como efectivamente era, do Serviço de Finanças de Loures 1, o
local de trabalho da recorrente, perante a devolução das cartas, impunha-se que tivesse tentado
a citação por aquele meio, dirigida para aquele local de trabalho, tal como estabelece o n.º 1 do
citado artº 236º do CPC.
i) Logo, com o devido respeito e salvo melhor opinião em contrário, aquele Serviço de
Finanças, conhecendo exactamente o horário de laboração da empresa onde trabalhava a recorrente, tinha como obrigação legal proceder à sua citação pessoal por carta registada com aviso
de recepção ou através de contacto directo, no seu local de trabalho, pois sabia que durante o
horário de distribuição do correio não se encontrava no seu domicílio (conforme n.º 1 do citado
artº 236º do CPC)”.
Ora, nenhum destes factos consta, efectivamente, do probatório fixado em 1ª instância.
Será, por isso, que este Tribunal deve considerar-se incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do recurso, cabendo tal competência a um dos Tribunais Centrais Administrativos, no caso,
ao Tribunal Central Administrativo Sul?
Tal como resulta do recente Acórdão deste Tribunal de 20 de Janeiro de 2010, proferido no Recurso n.º 950/09, a invocação de matéria de facto nas conclusões das alegações não afasta, só por si, a
competência do STA. Para que isso suceda é necessário que os factos invocados possam ter influência,
logo abstractamente, na decisão de direito a adoptar.
Ora, no caso concreto dos autos, vem invocada a nulidade da citação e tal questão de direito pode
ser apreciada apenas com os factos levados ao probatório fixado no tribunal “a quo”.
Assim sendo, improcede a questão suscitada pelo MºPº.
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5.2. Vejamos agora se, efectivamente, ocorre a nulidade da citação, o que conduz necessariamente
à anulação dos actos posteriormente praticados na execução, nomeadamente a penhora do vencimento
da recorrente (artº 201º, n.º 2 do CPC).
O processo de execução fiscal reveste natureza judicial, tal como referido no artº 103º, n.º 1 da
LGT. Às citações a efectuar neste tipo de processos, e relativamente aos revertidos, são aplicáveis as
normas dos artºs 191º, n.º 3 e 192º, n.º 1, ambos do CPPT e, por remissão do artº 192º, n.º 1 do mesmo
diploma, as normas do CPC (artºs 233º, nºs 1 e 2 e 236º e 239º).
Ora, tal como resulta das alíneas B) e C) do probatório:
“B) Foi endereçada à reclamante com data de 16.10.2007, citação postal com registo e aviso
de recepção.
C) O expediente postal indicado na alínea anterior, foi devolvido com a menção de não ter sido
reclamado.”
E devolvido o expediente postal “Por despacho de 08.05.2008, proferido pelo Chefe do Serviço
de Finanças de Loures -1, foi determinada a penhora de 1/3 (um terço) do vencimento da reclamante
“- alínea D) do probatório.
5.3. O artº 236º do CPC acima citado, estabelece o seguinte:
“1 – A citação por via postal faz-se por meio de carta registada com aviso de recepção, de
modelo oficialmente aprovado, dirigida ao citando e endereçada para a sua residência ou local de
trabalho ou, tratando-se de pessoa colectiva ou sociedade, para a respectiva sede ou para o local onde
funciona normalmente a administração, incluindo todos os elementos a que se refere o artigo 235.º
e ainda a advertência, dirigida ao terceiro que a receba, de que a não entrega ao citando, logo que
possível, o fará incorrer em responsabilidade, em termos equiparados aos da litigância de má fé.
2. No caso de citação de pessoa singular, a carta pode ser entregue, após assinatura do aviso de
recepção, ao citando ou a qualquer pessoa que se encontre na sua residência ou local de trabalho e
que declare encontrar-se em condições de a entregar prontamente ao citando.
3. Antes da assinatura do aviso de recepção, o distribuidor do serviço postal procede à identificação do citando ou do terceiro a quem a carta seja entregue, anotando os elementos constantes do
bilhete de identidade ou de outro documento oficial que permita a identificação.
4. Quando a carta seja entregue a terceiro, cabe ao distribuidor do serviço postal adverti-lo
expressamente do dever de pronta entrega ao citando.
5. Não sendo possível a entrega da carta, será deixado aviso ao destinatário, identificando-se
o tribunal de onde provém e o processo a que respeita, averbando-se os motivos da impossibilidade
de entrega e permanecendo a carta durante oito dias à sua disposição em estabelecimento postal
devidamente identificado.
6 – Se o citando ou qualquer das pessoas a que alude o n.º 2 recusar a assinatura do aviso de
recepção ou o recebimento da carta, o distribuidor do serviço postal lavra nota do incidente, antes
de a devolver”.
O artº 238º, n.º 1 do mesmo diploma, por sua vez, estabelece o seguinte:
“1 – A citação postal efectuada ao abrigo do artigo 236.º considera-se feita no dia em que se
mostre assinado o aviso de recepção e tem-se por efectuada na própria pessoa do citando, mesmo
quando o aviso de recepção haja sido assinado por terceiro, presumindo-se, salvo demonstração em
contrário, que a carta foi oportunamente entregue ao destinatário”.
No caso dos autos, tendo a carta sido devolvida, é óbvio que o aviso de recepção não foi assinado,
não podendo, por isso, considerar-se a citação efectuada.
E não é aqui aplicável o disposto no n.º 2 do artº 192º do CPPT – citação edital – uma vez que
a morada da recorrente não era desconhecida. Do mesmo modo, não eram aplicáveis ao caso os artºs
193º e 194º do CPPT, pois que o expediente postal foi devolvido e não se trata de citando não encontrado, até porque não foram feitas diligências para o encontrar. Parece então que, no caso concreto,
deveria ter sido tentada nova citação, nomeadamente através de contacto pessoal de funcionário, e só
posteriormente, e caso não fosse a recorrente encontrada se poderia dar cumprimento ao disposto nos
artºs 192º, n.º 7 e 193º.
Temos então que considerar que a recorrente não foi citada na sua qualidade de revertida no
processo de execução fiscal, pelo que tal falta implica a nulidade de todos os actos posteriormente
praticados (artºs 195º, n.º 1, alínea a) e 194º, alínea a), ambos do CPC).
Procede, pelo exposto, o recurso.
6. Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e,
dada a nulidade da citação, anular a penhora bem como todos os actos praticados posteriormente ao
despacho de reversão.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.
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Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Reclamação e graduação de créditos. Contribuições para a Segurança Social. Privilégio creditório. artigo 204.º n.º 1 do CPPT; artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80,
de 9 de Maio.
Sumário:
I — O artigo 204.º, n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente, no sentido de
abranger não só os credores que gozem de garantia real “stricto sensu”, mas
também aqueles a quem a lei substantiva confere causas legítimas de preferência,
como é o caso dos privilégios creditórios;
II — Por força do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, os créditos por
contribuições devidas à Segurança Social gozam de privilégio imobiliário geral
sobre os imóveis penhorados à entidade patronal devedora, desde que existentes
no seu património à data da instauração da execução, quer sejam anteriores, quer
posteriores à data da respectiva penhora.
Processo n.º 1201/09-30.
Recorrente: Centro Distrital de Viana do Castelo do Instituto da Segurança Social, I.P.
Recorrido: LOUSINHA GONÇALVES, LDA 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 Centro Distrital de Viana do Castelo do Instituto da Segurança Social, I.P., com os sinais dos
autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de
23 de Junho de 2009, na parte em que, no âmbito da execução fiscal n.º 1601-200/601035371, rejeitou
o crédito por si reclamado no valor de 2.468,81 €, respeitante a contribuições em dívida àquela entidade
referentes aos períodos de Outubro a Dezembro de 2007 e Janeiro e Fevereiro de 2008.
O recorrente concluiu as suas alegações de recurso nos termos seguintes:
I. Os créditos reclamados pela Segurança Social – no valor global de € 2468,81, respeitante
a contribuições em dívida compreendidas entre Outubro de 2007 e Fevereiro de 2008 e respectivos
juros de mora vencidos calculados até Março de 2008 e a que acrescerão os juros de mora vincendos – independentemente da data da sua constituição, nos termos do disposto no artigo 11º do DL
n.º 103/80, de 9 de Maio, gozam de privilégio imobiliário sobe os bens existentes no património das
entidades patronais à data da instauração do processo executivo, graduando-se logo após os créditos
referidos no artigo 749º do C.P.C.;
II. O privilégio creditório consiste na faculdade que a lei substantiva concede, em atenção à
causa do crédito, de ser pago com preferência a outros credores.
III. O privilégio creditório imobiliário geral, sendo uma mera preferência no pagamento, não
implica o afastamento do crédito que dele beneficia da reclamação e graduação no lugar que lhe
competir.
IV. A admissão ao concurso de credores constitui a razão de ser da atribuição do privilégio
creditório.
V. Aliás, assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva
estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concretização da
preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso.
VI. Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria
deixar sem sentido útil o aludido artigo 11º do DL n.º 103/80, de 9 de Maio, pois, nesse caso, o seu
crédito passaria a dispor de garantia real, sendo inútil o privilégio.
VII. Assim sendo, o art. 240.º do CPPT deve ser interpretado no sentido de conferir dimensão
lata à expressão credores que gozem de garantia real, por forma a abranger não apenas os credores
que gozem de garantia real “stricto sensu”, mas também aqueles a quem a lei atribui causas legítimas
de preferência, como os privilégios creditórios imobiliários, ainda que não especiais.
VIII. Entendimento esse que é perfilhado pela jurisprudência amplamente maioritária quer do
Supremo Tribunal Administrativo quer do Supremo Tribunal de Justiça, cf. neste sentido o acórdão
do Pleno da secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 18-05-2005, no recurso n.º 612/04, o
qual, por sua vez, seguiu o acórdão do Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de
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13-04-2005, no recurso n.º 442/04, a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo, de 2-7-2003, e de 4-2-2004, proferidos respectivamente nos recursos
n.º 882/03 e n.º 2078/03.».
IX. Realçamos ainda o facto de o aludido artigo 11º do DL 103/80, não estabelecer qualquer
limite de natureza temporal no que respeita ao momento da constituição dos créditos em causa, tendo
em vista a sua verificação e subsequente graduação.
X. Na verdade, a lei não estabelece qualquer relação entre a vida da garantia e o momento da
penhora.
XI. O que importa é que o crédito exista, em condições de poder ser reclamado, até ao momento
em que se encerrar o concurso de credores.
XII. E, para que tais condições existam, apenas se impõem que goze de garantia real sobre o
bem penhorado, como decorre no artigo 865.º n.º 1 do CPC.
XIII. Garantia essa de que, por força do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, gozam os créditos reclamados, independentemente da data da sua constituição, bastando, para tal, que o bem
penhorado seja um imóvel e exista no património das entidades patronais à data da instauração do
processo executivo.
XIV. Existindo, pois, aquando da sua reclamação, os créditos provenientes de contribuições
devidas à Segurança Social, eles beneficiam do respectivo privilégio, o qual onera o imóvel penhorado, existente, já, no património do executado, entidade patronal, à data da instauração do processo
executivo.
XV. É disto, e só disto, que a lei faz depender a possibilidade de a Segurança Social se fazer
pagar na execução fiscal pelo produto do bem penhorado.
XVI. Aliás, a expressão do transcrito artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80 parece afirmá-lo
cristalinamente, ao atribuir o privilégio imobiliário geral aos “créditos pelas contribuições, independentemente da data da sua constituição” (destaque e sublinhado nossos), quando se afigura
seguro que, com esta asserção, o legislador não quis, decerto, aludir aos créditos constituídos antes
da penhora, sob os quais nenhuma dúvida se levantaria, pretendendo, antes, afirmar que também
aqueles que só depois se constituam gozam do mesmo privilégio.
XVII. Veja-se neste sentido o acórdão da 2ª secção do Supremo Tribunal Administrativo, de
16-10-2002, no recurso n.º 0799/02, publicado in www.dgsi.pt/jsta.
XVIII. A sentença recorrida fez, assim, uma incorrecta interpretação e aplicação da Lei, violando
o disposto nos art.º 240.º do CPPT, os art.ºs 733.º, 748.º, 822.º do CC, artigo 11º do DL n.º 103/80, de
9 de Maio, e 8.º do DL n.º 73/99, de 16 de Março.
Termos em que, de harmonia com os fundamentos expostos, deve ser dado provimento ao presente
recurso e, em consequência, revogar-se a douta sentença de verificação e graduação de créditos do
tribunal “a quo” e substituída por outra, que admita a reclamação de créditos da Segurança Social,
e que a verifique e gradue em conformidade com as garantias reais que a acompanham nos termos
legais, nomeadamente, no caso concreto, privilégio imobiliário geral e sem qualquer restrição temporal. Decidindo nesta conformidade será feita JUSTIÇA
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto: Saber se os créditos reclamados pela Segurança Social, provenientes de contribuições
em dívida, podem ser reclamados.
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida entendeu que “os créditos que gozem apenas de privilégios gerais, tanto
mobiliários como imobiliários, não são garantias reais, …
Por isso é de entender que não podem ser reclamados apenas com base4 nesse privilégio,
podendo-o ser, no entanto, se gozarem de uma garantia real, como tal se podendo considerar o
arresto e a penhora.”.
Conclui assim que os créditos reclamados pela segurança social devem ser rejeitados, por
inadmissibilidade da sua reclamação.
O objecto do recurso passa, essencialmente, pela interpretação a dar ao n.º 1, do artigo 240.º
do CPPT e pode colocar-se do seguinte modo:
Deve aquela disposição legal ser interpretada em sentido amplo, de modo a terem-se por abrangidos na letra da lei não apenas os credores que gozam de garantia real, mas também aqueles a quem
a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios,
ou deve antes interpretar-se “stricto sensu”, abrangendo apenas os credores que gozam de uma
verdadeira garantia real, que atribua ao seu titular um direito de sequela?
Trata-se de uma querela antiga a que a jurisprudência largamente maioritária deste STA, “maxime” a nível do Pleno da secção de Contencioso Tributário, já deu resposta no primeiro sentido.
O acórdão de 7/02/2004, recurso n.º 2070, sintetiza deste modo a argumentação para aderir àquela
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solução: “Assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva
estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito, …, e a lei adjectiva obstasse à concretização
da preferência, impedindo o credor privilegiado de acorrer ao concurso”. Exigir a esse credor uma
penhora ou hipoteca, para fazer valer o privilégio, seria deixar sem conteúdo o artigo 11.º do DL
n.º 103/80, de 9 de Maio, pois, nesse caso, o seu crédito passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe
inútil o privilégio.
Deste modo, no caso “sub judicio”, nada obsta à reclamação e graduação dos créditos reclamados
pela Segurança Social, apesar de o privilégio imobiliário geral a este associado não ter uma garantia
real, “stricto sensu”, mas uma mera preferência de pagamento. Ver, entre outros, os Acórdãos do
STA de 02/07/2003, recurso n.º 882/03; de 22/10/2003, recurso n.º 946/03; de 04/02/2004, recurso
n.º 2078/03, de 13/10/2004 recurso n.º 382/04; de 20/10/2004, recurso n.º 614/04; de 13/04/2005, recurso n.º 442/04, de 18/05/2005, recurso n.º 612/04; de 28/03/2007, recurso n.º 132/07; de 13/03/2008,
recurso n.º 1068/07; de 13/05/2009, recurso n.º 185/09; de 13/05/2009, recurso n.º 169/09 e de
17/06/2006, recurso n.º 432/09.
No que respeita à data da constituição dos créditos por contribuições devidas à Segurança
Social eles gozam de privilégio imobiliário geral sobre os imóveis penhorados à entidade patronal
devedora, desde que existentes no seu património à data da instauração da execução fiscal, quer
sejam anteriores, quer posteriores, à data da respectiva penhora (Acórdão do STA de 16/10/2002,
recurso n.º 799/02). Com efeito, o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 108/80 estabelece-o ao atribuir
privilégio imobiliário geral aos “créditos pelas contribuições, independentemente da data da sua
constituição”. Parece lógico que, com esta referência, o legislador não terá querido aludir aos créditos constituídos antes da penhora, sobre os quais nenhuma dúvida se levantaria, mas antes àqueles
que só depois se constituam.
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
Fundamentação
4 – Questões a decidir
Importa decidir se, em face do disposto no n.º 1 do artigo 240.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário (CPPT), deve ser admitida a reclamação em execução fiscal de crédito da segurança
social, mercê do privilégio imobiliário geral de que goza ex vi no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80,
de 9 de Maio, ou se, como decidido, deve tal reclamação rejeitada pois que o privilégio creditório de
que goza não constitui uma “garantia real sobre os bens penhorados” mas “mera preferência no pagamento pelo produto dos bens daquela natureza”, pelo que não seria admissível a sua reclamação em
execução fiscal.
Caso se conclua não ser de rejeitar a reclamação do crédito por contribuições à segurança social,
importa verificar ainda se bem andou a sentença recorrida ao considerar que não gozam de privilégio
imobiliário geral nos termos dos artigos 10.º e 11.º do DL 103/80 os créditos reclamados relativos a
Janeiro e Fevereiro de 2008, dado serem posteriores ao ano da penhora e do seu registo.
5 – Mostram-se assentes na sentença recorrida os seguintes factos, que de seguida enumeramos:
1 – Na Execução Fiscal n.º 1801-200/801035371, instaurada contra LOUSINHA & GONÇALVES, LDª”, em 14-08-2007 foram penhoradas as fracções autónomas com as letras “AH”, “AI”,
“AG”, “AJ” e “AT” integradas no prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal
sito na Rua Ernesto Roma (Edifício Valverde), n.º 381, da freguesia de Santa Maria Maior, da cidade
e concelho de Viana do Castelo, inscrito na matriz com o art.º 2708 e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Viana do Castelo com os números 3887 e 148.
2) – Pelo CENTRO DISTRITAL DE VIANA DO CASTELO DO INSTITUTO DA SEGURANÇA
SOCIAL, I.P., foi reclamado um crédito no montante de 2488.81€ adveniente de contribuições em
dívida àquela entidade, relativas aos períodos de Outubro a Dezembro de 2007 e de Janeiro e Fevereiro de 2008.
3) – A Fazenda Pública reclamou vários créditos por dívidas de IRS de 2006 e 2007 e de IMI
do ano de 2006, estes referentes às fracções autónomas com as letras “AG”, “AH”, “AI”, “AJ”.
4) – Não foram reclamados outros créditos.
Importa, ainda, estabelecer, para efeitos eventual nova graduação de créditos, que o crédito exequendo, no valor de 67,253,41 €, respeita a cotizações e contribuições para a segurança social, juros
de mora e custas (fls. 42 a 46 dos autos).
6. Apreciando.
6.1 Da admissibilidade de reclamação em execução fiscal de crédito da segurança social
beneficiário de privilégio creditório ex vi do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80 e do âmbito
temporal deste
A sentença recorrida, a fls. 133 a 135 dos autos, rejeitou, por inadmissibilidade da sua reclamação,
os créditos reclamados pela segurança social (bem como os reclamados pela Fazenda Pública relativos
a IRS, que, todavia, não recorreu da decisão).
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Para assim decidir, considerou, na esteira de JORGE LOPES DE SOUSA in Código de Procedimento e de Processo Tributário: Anotado e Comentado (que cita e cujo entendimento “subscreve”
– cfr. sentença recorrida, a fls. 134 dos autos), que gozando os créditos reclamados apenas de privilégios
creditórios, e não também de uma garantia real (arresto ou penhora), não podem ser reclamados em
execução fiscal.
O entendimento acolhido na sentença recorrida parte de uma interpretação literal do disposto no
n.º 1 do artigo 240.º do CPPT, interpretação esta que, não obstante, como bem recorda o Excelentíssimo Procurador Geral Adjunto junto deste Tribunal, não é a sufragada pela jurisprudência largamente
maioritária deste Supremo Tribunal, inclusive ao nível do Pleno da Secção, como não é a adoptada
nos mais recentes Acórdãos sobre a matéria proferidos por este Tribunal (cfr., para além dos citados
no parecer no Ministério Público, os recentes Acórdãos de 18 de Novembro de 2009, rec. n.º 920/09 e
de 2 de Dezembro de 2009, rec. n.º 724/09).
A orientação largamente maioritária deste Tribunal, que também aqui se perfilha, entende que
“o n.º 1 do artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado amplamente, no sentido de abranger não só os
credores que gozam de garantia real “stricto sensu”, mas também aqueles a quem a lei substantiva
atribui causas legítimas de preferência, como é o caso dos privilégios creditórios”, atenta a “unidade
do sistema jurídico”, pois não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma prioridade no
pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concretização da preferência impedindo o credor
de acorrer ao concurso e porque exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse
penhora ou hipoteca, seria deixar sem sentido útil o privilégio, pois nesse caso o crédito passaria
a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio legal (do acórdão do Pleno de 18 de Maio de
2005, rec. n.º 612/04).
Assim, ao contrário do decidido, a reclamação do crédito da segurança social não devia ter sido
rejeitada, mas aceite, pois que o crédito reclamado goza de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património das entidades patronais à data da instauração do processo executivo, ex vi do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio.
Atento ao teor do referido preceito, que dispõe que os créditos pelas contribuições, independentemente da data da sua constituição, e os respectivos juros de mora gozam de privilégio imobiliário
sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data da instauração do
processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no artigo 748.º do Código Civil,
tem igualmente de concluir-se que não tem razão o Meritíssimo juiz “a quo” ao ter considerado excepcionados do âmbito do referido privilégio os créditos reclamados que “tiveram origem em Janeiro e
Fevereiro de 2008, dado serem posteriores ao ano da penhora e do seu registo (cfr. sentença recorrida,
a fls. 1333 dos autos).
È que, como bem vem alegado pelo recorrente e se deixou consignado no Acórdão deste Tribunal
de 16 de Outubro de 2002 (rec. n.º 799/02), os créditos por contribuições devidas à Segurança Social
gozam de privilégio imobiliário geral sobre os imóveis penhorados à entidade patronal devedora, desde
que existentes no seu património à data da instauração da execução fiscal, quer sejam anteriores,
quer posteriores, à data da respectiva penhora, inexistindo na lei limitação temporal do seu âmbito ao
período anterior à penhora, pois que de outro modo não se compreenderia a expressão utilizada naquele
artigo 11.º “independentemente da data da sua constituição”.
O recurso merece, pois, provimento, havendo, pois, que, quanto ao objecto do recurso, revogar
a sentença recorrida, admitir o crédito reclamado pela segurança social, atento ao privilégio creditório
de que goza nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Fevereiro e graduá-lo em
conformidade com o disposto neste artigo, ou seja graduando-se logo após os créditos referidos no
artigo 748.º do Código Civil.
Decisão
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença
recorrida no segmento impugnado, que no demais se mantém, e, em consequência, aceitar a
reclamação do crédito reclamado pela segurança social e graduá-lo em segundo lugar, a par do
crédito exequendo de idêntica natureza (contribuições à segurança social e juros de mora), permanecendo graduado em primeiro lugar o crédito reclamado pela Fazenda Pública relativamente
a IMI do ano de 2006, sendo que saem precípuas as custas da execução, graduando-se em terceiro
lugar o crédito exequendo, na parte que em que não respeite a contribuições à segurança social
e juros de mora.
Sem custas.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — António Calhau.
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Acórdão de 27 de Janeiro de 2010.
Assunto:
Compensação de créditos. artº 89º, n.º 1 do CPPT. Interpretação.
Sumário:
O artigo 89.º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir a declaração
de compensação de dívida de tributos por iniciativa da administração tributária
enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos princípios
da igualdade, de acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º
e 268.º, n.º 4 da CRP).
Processo n.º 1210/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Metro do Porto, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto que julgou procedente a reclamação deduzida pela Metro do Porto, S.A., melhor identificada
nos autos, contra o acto de compensação n.º 2009 0000000052637, levado a cabo pela Administração
Fiscal no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3174200901017772, nos termos do artigo 89.º do
CPPT, para cobrança de dívida referente a IVA, no valor de € 1.889.755,19, respeitante aos anos de
2004 e 2008, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. Ao decidir pela inadmissibilidade da compensação da dívida, por iniciativa da Administração
Tributária, enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa
do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos princípios constitucionais da
igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva, enferma a douta sentença recorrida de erro
de julgamento em matéria de direito.
B. Na verdade, findo o prazo do pagamento voluntário, o devedor acha-se em mora, ou seja, em
situação de incumprimento, sendo que, esse incumprimento legitima a cobrança coerciva, bem como
a cobrança através da compensação das dívidas com créditos de que o devedor seja titular, nos termos
previstos no citado artº 89º do CPPT.
C. Rectius, a partir do momento da constituição da mora, a AT está não apenas legitimada a proceder à cobrança coerciva, mas obrigada a fazê-lo, na medida em que não tem, nesta matéria, qualquer
margem para critérios de oportunidade, sendo a sua actuação estritamente vinculada à lei.
D. A lei é clara nessa absoluta vinculação da AT, estabelecendo, quer a indisponibilidade do crédito
tributário, quer a proibição da moratória, no n.º 2 do artº 30º da Lei Geral Tributária (LGT), segundo o
qual o crédito tributário é indisponível só podendo ser criadas condições para a sua redução ou extinção
com respeito pelos princípios da igualdade e da legalidade tributária.
E. Por sua vez, o n.º 3 do artº 36º do citado diploma legal, estabelece que a AT não pode conceder
moratórias no pagamento das obrigações tributárias, salvo nos casos expressamente previstos na lei.
F. Do que se trataria no caso de a AT não proceder à compensação em causa, enquanto não decorressem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação, seria
a concessão de moratória no pagamento de uma obrigação tributária, num caso não expressamente
previsto na lei.
G. As cautelas de absoluta vinculação da AT à lei de que o legislador se socorreu na matéria da
cobrança da dívida tributária, são motivadas pela natureza dessa mesma dívida, pelo seu carácter público,
pela celeridade que é necessária imprimir na sua cobrança e pela correlativa afectação à satisfação das
necessidades colectivas.
H. Anulando o legislador, com esta vinculação, qualquer margem para apreciação casuística ou
critérios de oportunidade, estabelecendo a cobrança da dívida por compensação obrigatória, verificadas que sejam a mora e a existência de um crédito do mesmo devedor sobre a AT, susceptível de
compensação.
I. A este propósito e, em desfavor dos que defendem a inconstitucionalidade material do artº 89º
do CPPT, quando interpretado no sentido de permitir a compensação logo que a dívida se torne exigível, já se pronunciou o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 386/2005, no sentido de que aquela
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interpretação não é materialmente inconstitucional face aos princípios da igualdade e do acesso aos
tribunais (artºs 13º e 20º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa).
J. No sentido propugnado pela Fazenda Pública, também se pronunciou o STA, num Acórdão
de 30-07-2008, proc. 0133/08: “O artigo 89º, n.º 1 do CPPT não afronta os princípios fundamentais
da igualdade, do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva, quando interpretado no sentido de
que a compensação de créditos fiscais, realizada por iniciativa da Administração Tributária, pode ser
efectuada desde o momento em que a dívida se torne exigível, apesar de ainda não se encontrar esgotado
o prazo para o exercício do direito de impugnação e de esta ainda não ter sido deduzida.”
K. E, nem se argumente com a lesão irreversível dos direitos do devedor, porquanto, os seus
direitos de defesa em nada ficam coarctados, uma vez que, na eventual procedência da sua pretensão,
será ressarcido pelo valor indevidamente cobrado, acrescido dos juros indemnizatórios devidos.
L. Não se configurando, desta forma, qualquer lesão irreversível para a reclamante, porquanto a
compensação operada em tais circunstâncias não importa a perda definitiva do valor do crédito.
M. Em suma, de acordo com o artº 89º do CPPT a AT está obrigada a proceder à compensação de
dívidas, não sendo tal compensação objecto de decisão discricionária, estando, pelo contrário, sujeita
ao preenchimento de determinados requisitos e condições expressamente estabelecidos na lei, de entre
os quais não se encontra o de se encontrarem decorridos os prazos para impugnação contenciosa ou
administrativa da liquidação.
N. Na verdade, se o legislador tivesse querido adicionar o pressuposto da necessidade de se mostrarem esgotados os prazos para impugnação contenciosa ou administrativa da liquidação, tê-lo-ia dito
expressamente, acrescendo-o aos demais requisitos expressamente elencados, atendendo às cautelas
de que se socorreu ao legislar sobre a matéria da cobrança.
O. Ao pronunciar-se em sentido oposto, ocorre a douta decisão recorrida em erro de julgamento
por errada aplicação do direito.
A recorrida Metro do Porto, S.A. contra-alegou nos termos que constam de fls.159 e seguintes,
que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte
modo:
A - O n.º 1 do art. 89º do CPPT exprime a intenção legislativa de a compensação só dever efectuar-se quanto a dívidas sobre as quais não haja controvérsia.
B - Por isso, esta forma de auto-tutela do Fisco só se admite quando já haja um grau de certeza
suficiente acerca da exigibilidade da dívida (ou seja, só em fase executiva, e sem que penda processo
destinado a apreciar a legalidade da dívida ou da execução).
C - Pois bem, se aquele grau de certeza inexiste depois de instaurada uma impugnação ou reclamação, ainda menos existe numa fase anterior à instauração desse processo, sendo até mais exigível
aguardar pelo decurso integral dos respectivos prazos de interposição.
D - As consequências práticas do entendimento perfilhado pela Fazenda Pública são inaceitáveis
à luz da Constituição:
E - Por um lado, porque obriga os contribuintes a deduzirem as suas reclamações ou impugnações
no dia seguinte ao termo do prazo de pagamento voluntário (para evitarem a ablação imediata do seu
direito ao reembolso), privando-os do tempo necessário ao exercício dos seus direitos de defesa.
F - Por outro, porque os priva de reembolsos imprescindíveis para fazer face aos seus compromissos mensais, causando intoleráveis desequilíbrios na tesouraria das empresas, cujo ressarcimento
poderá mesmo tornar-se impossível se daí resultarem situações de insolvência.
G - O artigo 89º do CPPT deve pois 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 dessa dívida, sob
pena de violação dos princípios constitucionais da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional
efectiva (artigos 13º, 20º e 268º, n.º 4 da CRP).
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso,
sufragando-se, para o efeito, na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Atenta a natureza urgente do presente processo, não são colhidos vistos legais (cfr. artº 707º, n.º 2
do CPC, aqui aplicável ex vi do disposto no artº 281º do CPPT).
Cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) Foi instaurada execução fiscal n.º 3174200901017772 contra a Metro do Porto, S.A., para
pagamento de dívida de IVA, referente aos anos de 2004 e 2008, no montante de 7.034.978,73 €, cf.
fls. 21 a 59 dos autos.
B) Em 04/05/2009 a Administração Tributária efectuou a compensação reclamada n.º 2009
0000000052637, no valor de 1.889.755,19 contra a ora reclamante para cobrança coerciva de parte da
dívida referida em A), cf. fls. 9 dos autos.
C) Em 15/05/2009 foi apresentada a presente reclamação no Serviço de Finanças competente,
cf. fls. 5 dos autos.
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3 – O objecto do presente 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, ultimamente, objecto de apreciação uniforme em vários arestos desta Secção do STA e do Pleno da mesma Secção, nomeadamente no Acórdão de 6/5/09, in rec. n.º 356/08, em
que o Relator é o mesmo 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).
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 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».
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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”.
4 – De resto, como se diz no acórdão do Pleno desta Secção do STA de 2/12/2009, in rec. n.º 997/09,
“à tese do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 386/2005, que se pronunciou sobre a constitucionalidade material do artigo 89.º do CPPT, proferido no processo n.º 947/04, com data de 13.07.2005, é o
próprio Tribunal Constitucional a dar a seguinte resposta, de modo subido aliás: «a concreta realização
do direito por mediação de uma norma legal pressupõe uma ponderação prudencial do sentido normativo do critério aplicando, concorrendo para esse desiderato um conjunto de elementos ou factores que
determinam, em face dos diferentes sentidos possíveis da norma, aquele que corresponderá “ao melhor
direito” na óptica da sua aplicação do caso concreto, tendo por referentes axiais a intencionalidade
prático-normativa da norma considerada em face da ratio iuris desvelada pelas valências axiológicas
do sistema jurídico»; «(…) devendo referir-se que o juízo de constitucionalidade vertido no Acórdão
n.º 386/2005, não implica nem traduz a ideia de que o concreto sentido normativo aí analisado corresponde à única interpretação possível ou tão-pouco àquela que terá maior densidade axiológica em face
dos parâmetros de constitucionalidade invocados»; «(…) o que significa, portanto, que este Tribunal,
no aresto citado, não cuidou da determinação do “melhor direito” em termos de apurar o sentido ou
dimensão normativa que traduzisse, à luz dos pertinentes critérios metodológicos, o critério normativo
mais adequado à justa realização do direito» – cf., ipsis verbis, o acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 481/08, de 7-10-2008.
O Tribunal aplicador da lei, porém, tem a tarefa de realizar e consubstanciar «um esforço interpretativo de desocultação do sentido mais adequado a conferir ao artigo 89.º do CPPT mobilização normativa»
– como, com pertinência para o caso, ensina o erudito acórdão do Tribunal Constitucional”.
Assim, a sentença recorrida bem andou, pois, ao concluir pela inadmissibilidade da compensação
operada, por ter ocorrido por iniciativa da AF antes de esgotados os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, por ser essa a interpretação mais
consentânea com a CRP, por não permitir a privação coerciva de um direito de crédito sem que sejam
concedidas ao afectado todas as garantias de defesa concedidas à generalidade dos executados fiscais,
não merecendo, por isso, qualquer reparo.
Neste sentido, pode ver-se, ainda, para além dos arestos citados, os recentes Acórdãos desta Secção
do STA de 13/1/09, in rec. n.º 694/09; de 13/5/09, in rec. n.º 355/09; de 23/9/09, in rec. n.º 846/09 e de
16/12/09, in rec. n.º 1.183/09, este tirado em caso em tudo idêntico.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e confirmar a sentença
recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 27 de Janeiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Processo n.º 248/09-30.
Recorrente: Case — Concepção e Arquitectura de Soluções Informáticas Estruturadas, S.A..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Case - Concepção e Arquitectura de Soluções Informáticas Estruturadas, SA, melhor identificado nos autos, notificada do acórdão proferido neste Supremo Tribunal Administrativo, a fls. 145 e
segs., vem, nos termos do disposto nos artºs 201º, 716º e 669º, n.º 2, alínea a) do CPC, aplicáveis por
remissão dos artigos 2º, alínea e) e 281º do CPPT, com os fundamentos que constam no requerimento
de fls. 159 e segs., que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, arguir
a sua nulidade e, subsidiariamente, caso assim se não entenda, a sua reforma.
A Fazenda Pública respondeu nos termos que constam de fls. 167 e 168, que, também, aqui se
dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
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O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que “o Ministério Público não
intervém na tramitação legal de incidentes de nulidade e de reforma de acórdão (art. 670º n.º 1 CPC/art.
2º alínea e) CPPT)”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – Como referimos supra, começa a requerente por invocar uma nulidade decorrente da omissão
de uma formalidade essencial com manifesta influência no exame ou decisão da causa e que se traduz
na violação do princípio do contraditório e na amputação do exercício de um direito processual estabelecido na lei.
Alega, para tanto, não ter sido notificada do parecer apresentado pelo MP, o que viola o disposto
nos artºs 289º do CPPT e 146º do CPTA, para onde remete o artº 2º, alínea e) do CPPT, pelo que, consequentemente, constitui tal omissão nulidade que acarreta a subsequente anulação de todo o processado
posterior e, designadamente, do acórdão de 23/9/09 proferido por este Tribunal.
Dispõe o n.º 1 do normativo citado que “recebido o processo no tribunal de recurso e efectuada a distribuição, a secretaria notifica o Ministério Público quando este não se encontre
na posição de recorrente ou recorrido, para, querendo, se pronunciar, no prazo de 10 dias, sobre o mérito do recurso, em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, de interesses públicos especialmente relevantes ou de algum dos valores ou bens referidos no n.º 2 do artigo 9.º”.
No caso de o MP exercer a faculdade que lhe é conferida no número anterior, as partes são notificadas
para responder no prazo de 10 dias, de acordo com o estabelecido no n.º 2 do mesmo preceito.
Ora, no caso em apreço, tendo o MP exercido essa faculdade, sucede que, compulsados os autos,
se constata que, efectivamente, as partes não foram notificadas para responder.
Vejamos, porém, se se verifica a arguída nulidade.
O regime das nulidades na jurisdição tributária está consagrado nos artºs 98º (para o processo judicial) e 165º (para o processo de execução) ambos do CPPT e 63º (para o processo de contra-ordenação)
do RGIT.
Aí se faz a indicação exaustiva de quais as nulidades absolutas (nulidades insanáveis) que o legislador consagrou e se declara que as mesmas são de conhecimento oficioso e arguíveis até ao trânsito
em julgado da decisão final.
Sendo assim, esta indicação permite-nos concluir que as nulidades não previstas nestes preceitos
legais deverão ser qualificadas como nulidades relativas e como não têm tratamento próprio naqueles
compêndios processuais, serão reguladas pelos normativos previstos no Código de Processo Civil, ex
vi do disposto no artº 2º, alínea e) do CPPT.
Dispõe o artº 201º, n.º 1 do CPC que “...a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei
prescreva só produzem a nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa
influir no exame ou decisão da causa”.
Daqui resulta que a prática de uma daquelas irregularidades só constituirá nulidade se a lei expressamente o declarar ou se daí resultarem efeitos para o exame ou decisão da causa.
3 – Posto isto e no caso dos autos, alega a requerente, em suma, que a apontada falta de notificação
influi no exame e decisão da causa, já que, em consequência dessa omissão, não pôde exercer o seu
direito de defesa e de contraditório, respondendo ao parecer do Ministério Público.
Mas não tem razão.
Como resulta da sentença recorrida e da própria impugnação judicial, esta teve por fundamento o
facto de “não ter sido reconhecido o benefício fiscal respeitante à criação de emprego para jovens face
ao entendimento de que não resultou a criação líquida de postos de trabalho a que se refere o artº 17º do
E.B.F., com base numa simples cessão da posição contratual por parte de uma sociedade relativamente
aos seus trabalhadores.
Entende a impugnante que tais encargos resultam na criação de emprego na esfera da impugnante
por trabalhadores admitidos por contrato sem termo e com idade inferior a 30 anos, pelo que incorre
aquele entendimento em erro sobre os pressupostos de direito daquele benefício, não podendo resultar
a sua desconsideração com base em alegada situação de relações especiais existente com a sociedade
cedente, a qual não encontra cobertura legal para efeitos daquela norma do E.B.F., sendo que os trabalhadores cedidos à impugnante, sendo trabalhadores efectivos das entidades cedentes, passaram a
integrar os quadros da cessionária, pelo que foi criado no seu âmbito, novas relações laborais sem termo
dos referidos empregados…”.
O aludido parecer é, em suma e na parte que interessa, do seguinte teor:
“Em causa, no presente recurso a interpretação da expressão «criação líquida e postos de trabalho»,
nomeadamente saber se integra aquele conceito a transferência de trabalhadores através da cessão da
posição contratual do contrato de trabalho dentro do mesmo grupo…
Afigura-se-nos que o artº 17º do Estatuto dos Benefícios Fiscais prevê um incentivo fiscal à criação
de emprego para jovens sob condição de que, com ele se esteja a criar novos postos de trabalho…
O espírito da lei é, pois, estimular a criação de postos de trabalho resultantes de projectos geradores
de novos empregos e daí a razão de ser do benefício fiscal.
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Ora, no caso sub judice, a cessão da posição contratual não consubstancia um aumento efectivo
de postos de trabalho mas sim a transmissão de todos os direitos e obrigações emergentes do contrato
de trabalho do cedente para o cessionário, com a correspondente transferência de postos de trabalho.
A criação de postos de trabalho é assim fictícia e a interpretação que a recorrente faz do EBF
desvirtua, se não subverte, o espírito do legislador ao estatuir o alegado benefício fiscal”.
Como se vê e comparando com o que se refere na sentença recorrida, no seu parecer, o Exmº
Procurador-Geral Adjunto não levanta qualquer questão nova nem suscita qualquer vício novo, antes
se limitando a afirmar a sua discordância com os fundamentos invocados na impugnação judicial pela
requerente e que constituem a causa de pedir da petição inicial, na linha, aliás, da jurisprudência desta
Secção do STA, que cita.
Deste modo, o parecer do MP, que não foi notificado à recorrente, não contém qualquer matéria
inovatória que pudesse surpreendê-la, pelo que a omissão da sua notificação não teve qualquer influência no exame ou decisão da causa.
Razão pela qual não se verifica a arguida nulidade.
Sem que tal entendimento viole qualquer princípio constitucional, nomeadamente, o princípio de
um direito a um processo justo e equitativo (cfr. artº 20º da CRP).
Sendo certo que a requerente nem sequer explicita em que consiste essa alegada violação.
Aliás, o Tribunal Constitucional, ainda que no âmbito da LPTA, se pronunciou, já no sentido de
não ser inconstitucional a não notificação do recorrente para se pronunciar sobre o parecer que o MP
emitia, na vista final do processo, no qual não levantasse nenhuma questão nova que pudesse conduzir
à rejeição do recurso (Ac. 185/01, de 2/5).
4 – A entender-se assim, requere a requerente que se proceda à reforma do predito acórdão.
Para o efeito, articula que a questão de direito invocada nas suas alegações de recurso não foi,
ao contrário do que consta na pág. 4 da fundamentação do acórdão reformando, a de 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”, mas sim qual o sentido
em que deve ser interpretado este preceito legal, quando “uma empresa cria um novo posto de trabalho
para um trabalhador que contratara, ab initio sem termo, por meio de um contrato de cessão da posição
contratual”.
Vejamos se lhe assiste razão.
Nos termos das disposições combinadas dos artºs 669º, n.º 2 e 716º do Código de Processo Civil, na
redacção de então, “é lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença quando: a) tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;
b) constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração”.
“A inovação é justificada no relatório do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, nos
termos seguintes:
Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento
de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça coenvolve,
corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite-se, embora em termos necessariamente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento, mediante a
reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por
lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sentença tenha sido
proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem elementos, designadamente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso
e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto”.
E, como tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê-se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões
de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso.
Cfr. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 – recurso n.º 46.455, de 17 de
Março de 1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909.
E Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444” (Acórdão desta Secção
do STA de 26/9/07, in rc. n.º 828/06).
5 – Posto isto e voltando ao caso dos autos, pese embora as considerações agora feitas pela requerente, qualquer que seja a forma como se coloca a questão de fundo esta prende-se sempre com
necessidade de saber qual a interpretação que deve ser feita do artº 17º do EBF, na redacção de então,
concretamente da expressão “criação líquida e postos de trabalho”, tendo sempre em vista a permissão
ou não da majoração dos encargos com a referida criação de postos de trabalho.
E esta questão vem claramente tratada no acórdão reformando, como resulta de fls. 148 e segs..
A este propósito, o que se disse naquele aresto foi que “Por outro lado, seria incongruente que,
depois de o legislador ter chegado à conclusão de que era inapropriado o regime de incentivos fiscais
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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
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””.
Daí a decisão de, com estes fundamentos, negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Sendo assim, da leitura do acórdão reformando se não extrai que tenham sido cometidos erros na
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos.
E, como vimos, o pedido de reforma do acórdão apenas logra aplicação quando esses erros tenham
sido cometidos.
Razão por que, nesta parte, a pretensão da recorrente também não pode, pois, proceder.
6 – Nestes termos, acorda-se em indeferir o requerido.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 5 Ucs.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Aclaração de acórdão.
Sumário:
1 — Só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade
ou ambiguidade.
2 — O acórdão é obscuro quando contém alguma passagem cujo sentido não se compreenda e é ambíguo quando permita interpretações diferentes.
Processo n.º 416/06-30.
Recorrente: Maria Fernanda de Melo Tadeu.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge de Sousa.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – MARIA FERNANDA DE MELO TADEU vem requerer esclarecimento e reforma do acórdão
de 4-1-2009.
A Fazenda Pública nada disse.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O art. 669.º do CPC permite às partes requererem ao tribunal que proferiu a sentença «o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ele contenha».
Esta norma é aplicável aos acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo por força do preceituado
nos arts. 716.º, 749.º e 762.º do CPC e 281.º do CPPT.
Como ensina ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume V, página 151,
«Se a sentença contiver alguma obscuridade ou ambiguidade, pode pedir-se a sua aclaração.
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. É evidente que em última análise,
a ambiguidade é uma forma especial de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível
de duas interpretações diversas, não se sabe ao certo, qual o pensamento do juiz.»
No caso dos autos, no que concerne a obscuridades e ambiguidades, a Reclamante defende que o
acórdão reclamado «é obscuro e ambíguo na diferenciação de factos que, por eventualmente poderem
ser objecto de oposição, não o possam ser também de impugnação».
No acórdão reclamado refere-se sobre o meio adequado a impugnar actos de reversão de execução
fiscal:
Como resulta do preceituado no art. 97.º n.º 1, do CPPT, o processo de impugnação é adequado a
impugnar os actos indicados nas alíneas a) a g) do mesmo número, em que se inclui expressamente a
palavra «impugnação», entre as quais não se inclui o acto que decide a reversão da execução fiscal.
Como também resulta do mesmo art. 97.º n.º 1, do CPPT, o ataque contencioso a actos praticados
no processo de execução fiscal faz-se através de meios especiais, designadamente o recurso no próprio
processo de execução e a oposição à execução fiscal, referidos nas suas alíneas n) e o).
Sendo a reversão da execução fiscal decidida no processo de execução fiscal (arts. 23.º, n.º 1,
da LGT e 153.º a 161.º do CPPT), os meios que se podem considerar adequados serão os referidos
naquelas alíneas n) e o), próprios para reacção dos interessados contra actos praticados em processo
de execução fiscal.
No caso da ilegalidade da reversão, que provoca ilegitimidade do revertido (que é o que a Impugnante invoca nos artigos 5.º a 18.º da petição inicial), o meio processual adequado para reacção do
revertido é a oposição à execução fiscal, como resulta do próprio teor literal da b) do n.º 1 do art. 204.º
do CPPT.
Deste excerto do acórdão reclamado não resultam quaisquer dúvidas nem falta de clareza sobre
o entendimento do Tribunal de que o meio processual adequado para reagir processualmente contra
a ilegalidade de actos de reversão é a oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação
judicial.
Era esta a questão concreta que ao Tribunal cabia resolver, neste ponto, não tendo de estabelecer,
de forma genérica, uma «diferenciação de factos que, por eventualmente poderem ser objecto de oposição, não o possam ser também de impugnação».
Quanto à ilegalidade do despacho de reversão, que era o que estava em causa, é absolutamente
clara a posição do Tribunal, pelo que não há necessidade de qualquer esclarecimento adicional.
Por isso, não há que esclarecer o acórdão reclamado, quanto a este ponto.
3 – A Reclamante defende também que o acórdão reclamado é
«obscuro que caso existam dúvidas na interpretação de uma norma do CPPT (artigo 99.º) o Tribunal
elimine os auxílios que noutras normas (art. 169.º) o mesmo CPPT proporciona» (SIC)
A questão do aventado «auxílio» que o art. 169.º do CPPT pode trazer para interpretação do
art. 99.º é apreciada no acórdão reclamado nos seguintes termos:
Quanto ao art. 169.º, n.º 1, do CPPT, que a Recorrente também refere ter sido violado, não se
vislumbra a sua relevância para a resolução da questão do erro na forma de processo, pois trata dos
requisitos da suspensão da execução fiscal.
No que concerne ao art. 95.º, n.º 2, alínea h), da LGT, que a Recorrente também refere ter sido
violado pela sentença recorrida, indica que podem ser lesivos «outros actos administrativos em matéria
tributária», nada dizendo sobre o meio processual adequado para a sua impugnação.
Por isso, não pode de qualquer destas disposições concluir-se que é o processo de impugnação
judicial e não a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para impugnar um acto que
ilegalmente opere a reversão da execução fiscal.
Desde logo, sendo certo que a Reclamante poderá ter dúvidas sobre a questão de saber se o processo de impugnação judicial é adequado para impugnar despacho de reversão da execução fiscal, daí
não resulta que o Tribunal as tivesse.
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Na verdade, em nenhum ponto do acórdão se refere que o Tribunal teve dúvidas sobre a questão.
Por outro lado, resulta do excerto transcrito que o Tribunal ponderou a possibilidade, aventada
pela Reclamante, de o art. 169.º do CPPT ter alguma relevância para decidir a questão referida e é
absolutamente clara a posição que adoptou: não tem qualquer relevância, pois trata dos requisitos da
suspensão da execução fiscal e dele não pode concluir-se que seja o processo de impugnação judicial e
não a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para impugnar um acto que ilegalmente
opere a reversão da execução fiscal
A Reclamante poderá ter dúvidas sobre a resolução da questão, poderá ter opinião diferente sobre
a solução que deveria ser adoptada, mas o Tribunal, que é quem tem o dever de decidir, tem de decidir
conforme ele próprio entende e não de acordo com as opiniões das partes.
Assim, também aqui nada há a esclarecer.
4 – No ponto 3 da sua reclamação, a Reclamante presta um «esclarecimento» sobre o conteúdo
das suas alegações de recurso, que refere conterem um lapso.
O esclarecimento a que se refere o art. 669.º reporta-se a obscuridades e ambiguidades da decisão
e não das peças processuais apresentadas pelas partes, pelo que está fora do âmbito daquele artigo a
possibilidade de o Tribunal dar esclarecimentos sobre os lapsos em que as partes tenham incorrido nas
peças processuais que apresentaram.
De qualquer forma, neste ponto, a Reclamante não pede explicitamente qualquer esclarecimento,
pelo nada há a esclarecer.
5 – Finalmente refere a Reclamante que «não é claro no Acordam (SIC) se no que respeita às
custas deve ser adoptado o critério em vigor no ano 2000».
Sobre este ponto, o acórdão não refere qual o regime de custas aplicável, pelo que justifica-se o
seguinte esclarecimento, que passará a ser complemento e parte integrante do acórdão, nos termos do
art. 669.º, n.º 2, do CPC, na redacção anterior ao Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto:
«As custas do presente recurso jurisdicional deverão ser contadas segundo o regime previsto no
art. 6.º da Tabela de Custas no Supremo Tribunal Administrativo e 120.º e 122.º da Lei de Processo
nos Tribunais Administrativos e Fiscais, com aplicação subsidiária do CCJ, na redacção em vigor no
momento da instauração do presente processo».
Nestes termos, acordam em deferir a reclamação quanto à questão referida no ponto 5 e indeferi-la
quanto às questões referidas nos pontos 2 e 3.
Custas pela Reclamante, por ter decaído quanto aos pedidos de aclaração referidos nos pontos 2
e 3 (art. 446.º, n.ºs 1 e 2, do CPC), com taxa de justiça que se fixa em 1 UC (art. 6.º, § 5.º da referida
Tabela de Custas (na redacção vigente no ano 2000).
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Embargos de terceiro. Embargos preventivos. Venda em execução fiscal. Caducidade
do direito de embargar. Pluralidade de embargos. Litigância de má fé.
Sumário:
I — O estabelecimento do regime de caducidade que consta do n.º 3 do art. 237.º do
CPPT tem subjacente uma opção legislativa no sentido de apenas poderem ser
deduzidos embargos de terceiro em relação ao primeiro acto ofensivo do direito
do embargante que chega ao seu conhecimento.
II — Não havendo elementos seguros que conduzam a um juízo positivo sobre o conhecimento pela parte da falta de razão da posição jurídica adoptada, não se justifica
condenação por litigância de má fé.
Processo n.º: 684/09-30.
Recorrente: Betões Ibéricos Indústria de Betão, S.A..
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Faro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – BETÕES IBÉRICOS, INDÚSTRIA DE BETÃO, S.A., deduziu no Tribunal Administrativo e
Fiscal de Loulé embargos de terceiro no processo de execução fiscal n.º 08011200501000195, contra
IBCE, INDÚSTRIA DE BLOCOS DE CIMENTO COM ENCAIXE, LDA e o INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL DE FARO.
Aquele Tribunal absolveu os embargados do pedido, por caducidade do direito de embargar, e
condenou a Embargante por litigância de má fé.
Inconformada a Embargante interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1 – O primeiro incidente de embargos de terceiro, deduzido em 2007, não obteve decisão de
mérito, pelo que não há que aplicar o disposto no art. 238º do CPPT:
2 – A segunda marcação da venda constitui um acto distinto, e autónomo, não só da marcação
anterior, como da própria penhora, que se manteve a mesma;
3 – A venda, tal como o arresto e a penhora, constitui um acto, que por si só, é susceptível de
ofender a posse de terceiros, implicando entrega do bem, como tal, pode motivar reacção em sede de
embargos:
4 – O n.º 3, do art. 237º, do CPPT exige a prévia prática do acto ofensivo, uma vez que o prazo
para a dedução dos embargos só começa a contar nesse dia. Ao prever que este incidente não possa ser
deduzido depois dos bens vendidos, parece deixar uma lacuna quanto à tempestividade de semelhante
incidente motivado pelo acto de venda;
5 – Este (aparente) problema é resolvido pelo próprio legislador, através da conjugação da alínea e),
do art. 20 do CPPT com o n.º 1, do art. 351º do CPC, permitindo-se, face ao acto de venda, a dedução
de embargos com efeito preventivo;
6 – Não sendo possível esperar pela prática do acto em causa, sob pena de se tornar impossível
a dedução de embargos, a Recorrente, pode, antes da data designada para a venda, embargar tal acto,
sendo certo que, nos termos das citadas disposições legais, a antecipação relativamente a tal marcação
passa a ser o único requisito de tempestividade;
7 – Independentemente de qualquer divergência de interpretação, a Recorrente está convicta da
bondade do seu raciocínio, o que não pode confundir-se com má fé processual;
8 – A decisão recorrida deveria ter aplicado as normas constantes na alínea e), do art. 2º, do CPPT
e n.º 1, do art. 351º, do CPC, interpretando-as no sentido de que as mesmas possibilitam a dedução de
embargos de terceiro, com função preventiva, em face do acto de venda, exigindo-se, apenas, para a
sua tempestividade, a entrada em juízo em momento anterior a essa mesma venda:
9 – Ao decidir em sentido contrário, para além daquelas normas, foram, também, violadas as
constantes no n.º 1 e 3, do art. 237º e 238º do CPPT.
Termos em que deve conceder-se provimento ao presente recurso, com as legais consequências.
O INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL DE FARO contra-alegou, concluindo da seguinte forma:
20. Os presentes Embargos de Terceiro são extemporâneos na medida em que:
21. O artigo 237º do CPPT não consagra uma forma especial de conhecimento do acto ofensivo
da posse ou do direito e que qualquer que seja a forma pela qual o embargante adquira esse conhecimento é válida:
22. Pelo que, deverá ser entendido tal como foi na douta sentença recorrida que a entrega de documentos em 2007-06-14, pela Recorrente tendo posteriormente deduzido embargos de terceiro que,
embora não tendo obtido conhecimento de mérito a verdade é que foi proferido despacho que transitou
em julgado:
23. Mais ainda a Recorrente só veio deduzir novos embargos de terceiro em 2008-11-14.
24. Apesar de ter sido notificada da data da venda do prédio em 2008-09-23.
25. Logo o prazo previsto e estipulado no n.º 3, do art. 237º do CPPT encontra-se ultrapassado.
26. Devendo os embargos recorridos ser considerados extemporâneos e confirmada a douta sentença recorrida,
Nestes termos, deverá ser negado provimento ao recurso e confirmada a decisão recorrida,
mantendo-a na ordem jurídica.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
A recorrente defende a possibilidade de dedução de embargos, com função preventiva, previstos
no artigo 359º, n.º 1 do CPC, no processo tributário, por força do disposto na alínea e) do artigo 2.º
do CPPT.
Não encontrámos jurisprudência do Supremo Tribunal a este respeito. No entanto, acompanhamos
o ensinamento autorizado do Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, na anotação 28 ao artigo 167º,
pág. 153 e 154 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, volume II 5ª edição, quando
afirma que há um absoluto paralelismo entre as situações que se geram no processo civil e no processo
tributário, no que concerne à possibilidade de lesão de direitos de terceiros por diligências judiciais,
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que justifica que se apliquem neste último as regras destinadas à protecção de terceiros que vigorem
para o primeiro”.
Refere mais adiante que o referido artigo 359.º, assim, constitui uma mera extensão do campo de
aplicação dos embargos de terceiro, fundada em idênticas razões de protecção dos direitos de terceiro,
que valem no processo tributário com a mesma intensidade que as impõe no processo civil”.
Conclui afirmando não se vislumbrar qualquer razão aceitável para afastar a possibilidade de
utilização de embargos de terceiro preventivos no processo tributário.
Mas será que no caso sub judice nos encontramos perante um caso de embargos preventivos?
Entendemos que não, como tentaremos demonstrar.
Como resulta do n.º 1 do artigo 359.º do CPC, podem ser deduzidos embargos a título preventivo,
antes de realizada, mas depois de ordenada, a diligência a que se refere o artigo 351.º. No processo
tributário entendemos que esta remissão deve ser feita para o artigo 237º, n.º 1 do CPPT, ou seja, antes de realizado o arresto, a penhora ou qualquer outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou
entrega de bens.
Os embargos a título preventivo são, por natureza, prévios à execução daqueles actos ofensivos
da posse ou de qualquer outro direito incompatível de que seja titular um terceiro, destinando-se a
impedir a sua produção e a garantir a sua manutenção, quando a apreensão já tenha sido ordenada,
mas ainda não realizada.
No caso dos autos a recorrente já havia deduzido embargos de terceiro em 27/06/2007, na sequência da penhora de prédio efectuada em 23/08/2006 e do despacho que ordenou a venda judicial,
mediante proposta em carta fechada.
Não faz qualquer sentido que depois de ter deduzido embargos repressivos, que foram indeferidos,
venha agora deduzir embargos preventivos, no âmbito da mesma execução e da mesma penhora, Constitui, aliás, em nosso entender, uma verdadeira inversão na utilização desses meios, pois os embargos
preventivos deviam ter sido utilizados antes da consumação da penhora e nunca depois dela.
A recorrente na sua petição nunca faz qualquer referência a embargos preventivos, nem menciona
disposição legal aos mesmos atinentes. Apenas nas alegações de recurso faz apelo à aplicabilidade desse
meio de defesa da posse e interpreta a sua petição nesse sentido.
Sem querer imputar qualquer processo de intenções, parece-nos que o discurso jurídico da recorrente
tem como objectivo contestar a sua condenação como litigante de má-fé. É pelo menos o que parece
resultar da sua afirmação de que «independentemente de qualquer divergência de interpretação, a Recorrente está convicta da bondade do seu raciocino, o que não pode confundir-se com má-fé processual”
CONCLUSÃO
É nosso parecer não merecer provimento o recurso devendo ser confirmada a decisão recorrida.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Por despacho do Relator, as partes foram convidadas a pronunciarem-se sobre a questão de saber
se a caducidade do direito de embargar relativamente a um acto potencialmente ofensivo dos direitos
do embargante, que se prevê no art. 237.º, n.º 3, do CPPT, implica a perda do direito de embargar e
consequente inviabilidade de deduzir embargos tendo por fundamento actos potencialmente ofensivos
dos direitos do embargante que ocorram ou possam vir a ocorrer após o primeiro acto.
Apenas o INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL DE FARO se
pronunciou, concluindo que o recurso não merece provimento.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
A) No processo de execução fiscal n.º 080120060000195 e apensos, em 23-08-2006, foi efectuada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, EP, penhora do prédio misto, descrito na
Conservatória de Registo Predial da Lagoa, sob o n.º 00146/140586, da freguesia de Estombar para
garantia da quantia exequenda de €29.135,28, acrescida de juros de mora (fls. 42 a 49, dos autos);
B) Por despacho de 23/04/2003 foi ordenada a venda judicial do prédio mediante proposta em
carta fechada e designado o dia 2 de Julho de 2007, pelas 10,30 horas (fls. 140, do P A apenso);
C) Foram publicados os éditos e convocados os credores conhecidos, por ofícios de 2007/05115
(fls. 141 a 146, do PA apenso);
D) A embargante requereu, em 14-06-2007 a suspensão do processo de execução fiscal e dado
sem efeito a venda para o dia 2 de Julho de 2007 (fls. 169 a 181, e 232, do PA apenso);
E) A venda judicial referida em D) foi suspensa por haverem sido deduzidos embargos de terceiro requeridos pela Betões Ibéricos – Indústria de Betão, SA, em 27/06/2007, a que coube o n.º 377/
07.7BELLE (fls. 386, do PA apenso);
F) Em 2007/07/13 foram remetidos pela SPE os embargos de terceiro à penhora do prédio misto
descrito na Conservatória de Registo Predial da Lagoa sob o n.º 146 e de um prédio rústico descrito na
Conservatória com o n.º 147, deduzidos pela embargante, por apenso ao processo de execução fiscal
n.º 08012006010000195 e apensos, contra o Instituto de Segurança Social de Faro a que foi atribuído
o n.º 377/07.7BELLE (fls. 109/110, dos autos);
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G) A decisão veio a ser proferida em 19/02/2008, já transitada, com fundamento na falta de junção
de procuração pela mandatária (fls. 110, dos autos);
H) A venda foi adiada para o dia 20/11/2008, pelas 11,00 horas, conforme despacho de fls. 50, dos
autos e notificada por carta com A/R à embargante em 23/09/2008 (fls. 51 e 97, dos autos);
I) Foram publicados os éditos de fls. 72, onde se anuncia que sobre o imóvel incide um ónus a
que se refere a venda referida em H).
J) Em 14-11-2008 a embargante deu entrada no Tribunal Judicial de Portimão a Petição de fls. 8
a 11,
L) Com admissão dos embargos foi declarado suspensa a penhora (fls. 18, dos autos); M) Os
presentes embargos deram entrada em 14-11-2008 (carimbo aposto no rosto de fls. 3, dos autos).
3 – A Embargante deduziu embargos de terceiro relativamente à penhora efectuada no processo de
execução fiscal em causa, cujo mérito não foi apreciado, por falta de procuração da mandatária [pontos
F) e G), da matéria de facto fixada].
Posteriormente, depois de marcada a venda, a Embargante veio deduzir novos embargos, mais de
30 dias depois de ter sido notificada da respectiva data e para além dos três dias úteis a que se refere
o art. 145.º, n.º 5, do CPC.
Nestas condições, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé entendeu, em suma, que os embargos de terceiro foram deduzidos intempestivamente e condenou a Embargante como litigante de
má fé, por entender que, pelo menos por força da intempestividade, a Embargante não devia ignorar a
falta de fundamento dos embargos.
No presente recurso jurisdicional a Embargante defende, em suma, que a venda é um acto que
só por si, é susceptível de ofender a posse, por implicar a entrega do bem vendido e que a dedução de
embargos de terceiro a título preventivo, em relação ao acto da venda, pode ser efectuada até à data
marcada para a venda.
É de notar, porém, que, na petição de embargos de terceiro, a Embargante terminou pedindo a
restituição provisória da posse sobre o prédio penhorado, o que tem necessariamente ínsito estar-se
perante uma reacção contra o acto de penhora que a ofendeu, pois do acto da eventual venda, que ainda
não ocorreu, não pode ter resultado uma afectação da posse da Embargante.
Por isso, é de concluir que se verifica a intempestividade da reacção contra esse acto de penhora
que alegadamente afectou a posse da Embargante sobre o imóvel referido nos autos, como se decidiu
na sentença recorrida e não é sequer contestado pela Embargante no presente recurso jurisdicional.
Assim, fica por apreciar apenas a possibilidade de se considerar tempestiva a dedução de embargos
de terceiro, a título preventivo, relativamente ao acto de venda.
4 – O art. 237.º do CPPT estabelece o seguinte:
1 – Quando o arresto, a penhora ou qualquer outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou
entrega de bens ofender a posse ou qualquer outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da
diligência, de que seja titular um terceiro, pode este fazê-lo valer por meio de embargos de terceiro.
2 – Os embargos são deduzidos junto do órgão da execução fiscal.
3 – O prazo para dedução de embargos de terceiro é de 30 dias contados desde o dia em que foi
praticado o acto ofensivo da posse ou direito ou daquele em que o embargante teve conhecimento da
ofensa, mas nunca depois de os respectivos bens terem sido vendidos.
Dos n.º 1 e 3 deste artigo resulta que, nos casos de penhora, os embargos de terceiro têm de ser
deduzidos no prazo de 30 dias a contar da data em que o Embargante teve conhecimento da ofensa do
seu direito.
Está ínsito neste regime de caducidade do direito de deduzir embargos de terceiro, que, nos casos
em que há vários actos susceptíveis de afectar a posse ou outro direito do embargante conexionados com
um mesmo processo de execução fiscal, apenas relativamente ao primeiro há o direito de embargar.
Na verdade, a caducidade dos direitos é ditada por razões de segurança jurídica e tem subjacente
uma intenção legislativa de que o direito deixe de ser exercido depois de a caducidade ter ocorrido.
Assim, o facto de se ter estabelecido um regime de caducidade no n.º 3 do art. 237.º relativamente
ao primeiro acto ofensivo do direito que chega ao conhecimento do interessado em embargar de terceiro
tem subjacente uma opção legislativa no sentido de apenas poderem ser deduzidos embargos de terceiro
em relação a esse primeiro acto ofensivo da posse, pois afectaria a intenção de obter a segurança jurídica que está ínsita no estabelecimento de um prazo de caducidade, manter em aberto a possibilidade
de embargar qualquer acto consequente do acto ofensivo, a título preventivo.
Isto é, fazendo uso, como exemplo, dos tipos de actos expressamente indicados no n.º 1 do art. 237.º,
não seria congruente, por razões de segurança jurídica, considerar caducado o direito de deduzir embargos
de terceiro em relação a um arresto, quando, no momento em que ocorre a caducidade, seria possível
deduzir embargos, a título preventivo, em relação à penhora em que aquele pode ser convertido.
Idêntica incongruência existiria se se admitisse que numa situação de não dedução tempestiva de
embargos de terceiro relativamente a um acto de penhora incompatível com o direito do embargante,
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se admitisse a sua dedução, a título preventivo, relativamente ao subsequente acto da venda executiva
que aquele acto de penhora tem em vista possibilitar.
Por isso, é de concluir que o estabelecimento do regime de caducidade que consta do n.º 3 do art. 237.º
do CPPT tem subjacente uma opção legislativa no sentido de apenas poderem ser deduzidos embargos de
terceiro em relação ao primeiro acto ofensivo do direito do embargante que chega ao seu conhecimento.
Sendo assim, é de concluir que os embargos devem ser rejeitados, como se decidiu na sentença
recorrida.
5 – Na conclusão 7.ª o Recorrente defende que «independentemente de qualquer divergência de
interpretação, a Recorrente está convicta da bondade do seu raciocínio, o que não pode confundir-se
com má fé processual».
Embora o Recorrente não inclua entre as normas que indica como tendo sido violadas pela decisão
recorrida a relativa à condenação de litigância de má fé, pode interpretar-se aquela conclusão como
imputando um erro à decisão recorrida quanto a essa condenação.
O art. 456.º do CPC, subsidiariamente aplicável, por força do disposto no art. 2.º, alínea e), do
CPPT estabelece o seguinte:
Artigo 456.º
Responsabilidade no caso de má fé - Noção de má fé
1. Tendo litigado de má fé, a parte será condenada em multa e numa indemnização à parte contrária, se esta a pedir.
2. Diz-se litigante de má fé quem, com dolo ou negligência grave:
a) Tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar;
b) Tiver alterado a verdade dos factos ou omitido factos relevantes para a decisão da causa;
c) Tiver praticado omissão grave do dever de cooperação;
d) Tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente reprovável, com o
fim de conseguir um objectivo ilegal, impedir a descoberta da verdade, entorpecer a acção da justiça
ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão.
3. Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admitido recurso, em um
grau, da decisão que condene por litigância de má fé.
Como se vê, apenas se justifica condenação por litigância de má fé em casos de actuação com
dolo ou culpa grave (corpo do n.º 2).
No caso em apreço, não há elementos seguros que conduzam a um juízo positivo sobre o conhecimento pela Recorrente da falta de razão da posição jurídica adoptada, pois, embora se tenha entendido
que não é correcta a posição assumida, a letra da lei não a afasta claramente.
Por isso, não se justifica a condenação por litigância de má fé, devendo ser revogada a sentença
recorrida, na parte respectiva.
Termos em que acordam em conceder parcial provimento ao recurso jurisdicional, negando-lhe
provimento e confirmando a decisão recorrida quanto à questão da caducidade do direito de embargar e
dando-lhe provimento e revogando a sentença recorrida quanto à condenação por litigância de má fé.
Custas pelo recorrente, com procuradoria 1/6.
Vale.

Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Esclarecimento ou reforma do acórdão.
Sumário:
I — Nos termos dos artigos 669.º e 732.º do CPC, pode qualquer das partes requerer
no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou
ambiguidade que ele contenha.
II — Só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo
sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes.
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III — Nos termos das citadas disposições legais, é ainda lícito às partes requerer a reforma do acórdão, quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação
da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos.
IV — Só há lugar à reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento
de questões de direito, erro esse que tem que ser evidente, patente e virtualmente
incontroverso.
Processo n.º 785/09-30.
Recorrente: Federação Portuguesa de Futebol.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Vem a Federação Portuguesa de Futebol, recorrente nos presentes autos, notificada do acórdão
de 18 de Novembro de 2009 (fls. 390/396), ao abrigo do artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC, pedir o
esclarecimento ou aclaração de tal acórdão ou, caso assim se não entenda, a sua reforma, ao abrigo do
n.º 2, alínea b) do mesmo preceito legal, nos termos e com os fundamentos seguintes:
a) Na página 6 do douto acórdão, escreve-se que: “Da matéria de facto dada como provada, resulta
que a recorrente, ao contrário do que alega, assumiu, na verdade, a responsabilidade pelo pagamento
das obrigações tributárias aqui em causa, em solidariedade com o devedor originário, ao ratificar a
gestão de negócios e aceitar como forma de extinção das dívidas fiscais a dação em pagamento da
receita das apostas desportivas”;
b) Ora, da matéria de facto dada como provada não consta – em lado algum – que a recorrente
tenha ratificado tal gestão de negócios, pelo que tal segmento do acórdão contém uma obscuridade, que
tem de ser esclarecida, ou encerra um lapso manifesto, que impõe a reforma do acórdão;
c) Aliás, nem faria sentido que fosse s FPF a ratificar a gestão de negócios que fez em nome dos
clubes associados, antes cabendo a estes ratificar tal gestão, como efectivamente aconteceu;
d) E, no auto de dação, o Presidente da FPF actuou como procurador dos mesmos clubes, ao
abrigo de procurações por eles emitidas, como também consta da matéria de facto assente e igualmente
consta de tal auto;
e) Foi nesse contexto que se arguiu a inconstitucionalidade do entendimento normativo em apreço,
exactamente porque não existe qualquer documento que ateste que a FPF assumiu, por si, a dívida dos
clubes em causa, pelo que a aceitação de responsabilidade da FPF envolve a violação dos princípios
constitucionais invocados.
A Fazenda Pública, apesar de notificada, não respondeu.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Dispõe o artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC, aqui aplicável por força do artigo 732.º do CPC,
que pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma
obscuridade ou ambiguidade que ele contenha.
Assim, como tem vindo esta Secção do STA a entender (v. acórdão de 1/7/2009, proferido no
recurso n.º 866/08), só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes (v., por todos, os acórdãos. de 12/1/00 e de
10/5/00, in recursos n.ºs 13491 e 22648, respectivamente).
Citando o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, pág. 151 e 153, “a sentença é obscura
quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando alguma passagem se
preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz quis dizer; no outro, hesita-se
entre dois sentidos diferentes e porventura opostos.
Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente,
a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que
prejudique a compreensão da sentença.
Quando o que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, deve indeferir-se o requerimento,
embora o aditamento interesse à sequência do recurso”.
Ora, no caso em apreço, o que a recorrente vem pedir é o esclarecimento do sentido da expressão
“ao ratificar a gestão de negócios” utilizada no § 6.º da página 6 do aludido acórdão, alegando que tal
segmento deste contém uma obscuridade, que tem de ser esclarecida, ou encerra um lapso manifesto,
que impõe a reforma do acórdão.
Porém, é evidente do requerimento apresentado que a recorrente, ainda que tal expressão pudesse ter sido utilizada com alguma impropriedade, compreendeu perfeitamente o sentido da decisão
proferida.
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Aliás, não faria sentido, como a recorrente bem refere, que fosse a FPF a ratificar a gestão de
negócios que fez em nome dos clubes seus associados, antes cabendo a estes ratificar tal gestão, como
objectivamente aconteceu.
Daí que o que se pretendeu afirmar em tal excerto do acórdão foi simplesmente que o que resultava
da matéria dada como provada, designadamente do exarado no despacho do SEAF 9/98-XIII, de 4 de
Março, referido na alínea F) do probatório, é que a recorrente, ao contrário do que alegava, assumiu, na
verdade, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações tributárias aqui em causa, em solidariedade
com o devedor originário, quando dá como dação em pagamento as verbas do Totobola, intervindo no
auto de aceitação de dação em pagamento (alíneas G) e H) do probatório) não só na qualidade de representante dos clubes aderentes, na qualidade de gestora de negócios, e concretizando ou materializando
assim em tal acto a gestão assumida, mas também, sem dúvida, em nome próprio, atenta a intervenção
dos seus legais representantes, como era, de resto, exigência da entidade credora que a impôs como
condição para a aceitação do pedido de regularização das dívidas fiscais dos clubes de futebol.
E tal entendimento foi perfeitamente compreendido pela recorrente, ainda que com ele não concorde, mas isso é outra questão que nada tem a ver com a necessidade de esclarecimento ou aclaração
do acórdão.
Sendo assim, não só o acórdão não é ininteligível como também se não presta a interpretações
diferentes, já que explicita bem as razões da decisão.
Por outro lado, é lícito ainda a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão, ao abrigo dos
artigos 669.º, n.º 2, e 732.º do CPC, quando “tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação
da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos” ou, bem assim, “constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida
e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração”.
A inovação é justificada, como se diz no acórdão do Pleno desta Secção de 2/12/2009, no recurso
n.º 468/08, no relatório do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, nos termos seguintes:
“Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento
de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça coenvolve,
corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite-se, embora em termos necessariamente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento, mediante a
reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por
lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sentença tenha sido
proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem elementos, designadamente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso
e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto”.
Como tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê-se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões
de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso - cfr. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 — recurso n.º 46455, de 17 de Março de 1999
- recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 - recurso n.º 46.909; e LOPES DO REGO, Comentário
ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444.
Ora, é ainda mais evidente que tal situação também não ocorre neste caso, pois não se vislumbra
qualquer lapso e muito menos manifesto, como é mister nos aludidos termos.
III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em indeferir o requerido.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça devida em 5 UC (s).
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Dívida de natureza civil. Juros de mora. Prescrição.
Sumário:
I — Os juros de mora de dívida não tributária (de natureza civil) têm prescrição de
cinco anos – nos termos da alínea d) do artigo 310.º do Código Civil.
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II — Porém, «a prescrição interrompe-se pela citação», de acordo com o n.º 1 do artigo 323.º do mesmo Código Civil.
III — Assim, não se verifica a prescrição de juros de mora vencidos há menos de cinco
anos para aquém da data da citação.
Processo n.º: 813/09-30.
Recorrente: Instituto Financiamento Agricultura e Pescas (IFAP, IP).
Recorrido: José Luís de Santa Bárbara.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IFAP, IP”, nestes autos de oposição à
execução fiscal, em que é oponente José Luís de Santa Bárbara, recorre da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, na parte em que julga «a oposição procedente quanto à dívida de juros os quais se
declaram prescritos».
1.2 Em alegação, a entidade recorrente formula as seguintes conclusões.
1. É de cinco anos o prazo de prescrição dos juros convencionais ou legais, ainda que ilíquidos,
interrompendo-se a prescrição com a citação do executado (arts. 310º, alínea d) e 323º, n.º 1, ambos
do CCIV).
2. Está provado nos autos que o executado foi citado em 23.01.2006, para os termos da execução.
3. Afigura-se ao IFAP, I. P., que estão prescritos os juros que se venceram mais de cinco anos
antes da citação, isto é, os juros que se venceram antes de 23.01.2001 e que não prescreveram os juros
que se venceram menos de cinco anos antes da citação de 23.01.2006, ou seja, que se venceram após
23.01.2001, até efectivo reembolso (porquanto a citação do executado interrompeu a prescrição).
4. São, pois devidos ao IFAP, I. P., para além do capital, os juros legais de mora que se venceram
após 23.01.2001, até efectivo reembolso.
5. Ao decidir que não são devidos juros de mora, o Exmo. Juiz recorrido violou o disposto nos
arts. 310º, alínea d) e 323º, n.º 1, ambos do CCIV).
Nestes termos, deve dar-se provimento ao presente recurso, com as consequências legais.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
A questão objecto do presente recurso prende-se com a contagem do prazo de prescrição dos juros
legais previsto no artº 310º, alínea d) do Código Civil.
Alega a entidade recorrente que, tendo a citação para os termos da execução ocorrido em 23.01.2006,
estão prescritos os juros de mora que se venceram mais de cinco anos antes da citação, ou seja antes de
23.01.2001, e não estão prescritos os juros que se venceram após aquela data até efectivo reembolso.
Fundamentação:
Afigura-se-nos que assiste razão à entidade recorrente.
Como sublinham Pires de Lima e Antunes Varela no Código Civil anotado, vol. I, pag. 200, «o
prazo de cinco anos começa a contar-se, segundo a regra do artigo 306º, a partir da exigibilidade da
obrigação. Pode acontecer, nas dívidas de juros, que não haja prazo estabelecido para o seu pagamento.
É o que acontece quanto aos juros legais. Neste caso, os juros vão-se vencendo dia-a-dia, pelo que
devem considerar-se prescritos os que se tiverem vencido para além dos últimos cinco anos».
Não se verifica, pois, a prescrição dos juros que se venceram nos últimos cinco anos anteriores
à data da citação.
Termos em que somos de parecer que o recurso merece provimento, devendo revogar-se o julgado
recorrido.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão
que aqui se coloca é a de saber se ocorre, ou não, a prescrição dos juros de mora em causa.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Foi instaurada contra o oponente execução fiscal por dívida ao IFADAP na importância de €
34.279,70 (fls. 23);
2. Serve de base à execução a certidão de dívida que constitui fls. 14, emitida pelo IFADAP, em
24/06/2005, que damos aqui por integralmente reproduzida, dela constando, nomeadamente, que a dívida
de capital é de € 14.076,08 a que acrescem juros de mora na importância de € 18.796,01 e o adicional
de 10% sobre o montante das ajudas recebidas, na importância de € 1.407,61;
3. O oponente foi citado em 23/01/2006 (certidão de citação a fls. 27 e informação de fls. 28);
4. Deduziu oposição em 16/02/2006 (fls. 3).
2.2 Para julgar decorrido o prazo de prescrição, é necessário fazer-se a prova de um facto positivo:
o de se ter escoado o lapso de tempo fixado na lei para a prescrição.
A aplicação pura e simples do prazo prescricional conduziria à extinção do direito sobre que
a prescrição opera logo que se verificasse o completo decurso daquele prazo. Como assim, na base
do instituto da suspensão e da interrupção da prescrição está a ideia de que, não obstante as neces-
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sidades de certeza e de segurança, a atitude passiva do credor se justifica em virtude das especiais
circunstâncias em que se encontra. A lei impede que o tempo exerça a sua eficácia destrutiva sobre o
direito durante todo o período por que duram as causas justificativas daquela passividade: dá-se uma
suspensão ou interrupção do prazo. A suspensão, ou interrupção, da prescrição traduz-se assim no
aparecimento dum facto ou duma qualidade que retira ao prazo a sua relevância prescricional durante
todo o tempo da sua duração. Uma vez desaparecida esta qualidade impeditiva, o prazo volta a correr,
e na sua contagem inclui-se aquele que decorreu antes do aparecimento da causa suspensiva com o
que vai decorrer após a sua cessação – cf. José Dias Marques, Prescrição Extintiva, Coimbra Editora,
Limitada, 1953, pp. 94 e 95.
Nos termos da alínea d) do artigo 310.º do Código Civil, prescrevem no prazo de cinco anos, inter
alia, «os juros convencionais ou legais».
E «A prescrição interrompe-se pela citação ou notificação judicial de qualquer acto que exprima,
directa ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence e ainda que o tribunal seja incompetente», de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 323.º do
mesmo Código Civil.
2.3 No caso sub judicio – e consoante está assente no probatório –, a execução fiscal, a que pelos
presentes autos foi deduzida oposição, corre seus termos, além do mais, por «juros de mora».
A dívida de capital não está em causa – até por que, em relação a ela, foi julgado que não ocorre
a prescrição, por isso que, nessa parte, a oposição à execução fiscal foi julgada improcedente.
É a prescrição da obrigação dos respectivos juros de mora que está em causa no presente recurso.
A sentença recorrida considerou que o prazo de vinte anos de prescrição da dívida principal de
capital não está decorrido, mas decorreu o prazo de prescrição dos juros de mora, pois que «o prazo
de prescrição da obrigação principal não coincide com o prazo de prescrição da obrigação acessória
dos juros, que é mais curto».
A razão, no entanto, está do lado da entidade recorrente.
Com efeito, sobre determinado capital em dívida, que não foi pago na data do vencimento,
vence-se, todos os dias, um valor de juros; e cada valor diário prescreve 5 anos depois de se ter
vencido, de tal modo que, no último dia do 5.º ano de contagem de juros, se vence um valor que
só prescreve 5 anos depois; e no 1.º dia do 6.º ano se vence um valor de juros que, também ele,
prescreve 5 anos depois. Mas os juros vencidos há menos de cinco anos para aquém da data da
citação, e os vincendos até integral reembolso são sempre devidos ao credor, acrescendo ao valor
de capital.
Na verdade, e como lembra o Ministério Público neste Tribunal – citando Pires de Lima, e Antunes Varela, in Código Civil Anotado em anotação ao artigo 310.º – «o prazo de cinco anos começa a
contar-se, segundo a regra do artigo 306º, a partir da exigibilidade da obrigação. Pode acontecer, nas
dívidas de juros, que não haja prazo estabelecido para o seu pagamento. É o que acontece quanto aos
juros legais. Neste caso, os juros vão-se vencendo dia-a-dia, pelo que devem considerar-se prescritos
os que se tiverem vencido para além dos últimos cinco anos».
Está provado que o executado/oponente, ora recorrido, foi citado em 23-1-2006 para os termos
da execução.
Assim, no presente caso, estão efectivamente prescritos os juros que se venceram antes de 23-1-2001
(mais de cinco anos anteriormente à citação, em 23-1-2006); e os juros que se venceram menos de cinco
anos antes da citação de 23-1-2006 não prescreveram, como diz, e bem, a ora recorrente, até efectivo
reembolso, porquanto a citação do executado interrompeu a prescrição, nos termos da lei.
Estamos deste modo a concluir, e em resposta à questão decidenda, que não ocorre a prescrição
dos juros de mora em causa – pelo que, em tal medida, terá de ser revogada a sentença recorrida que
assim o não entendeu.
E, então, havemos de convir, em síntese, que os juros de mora de dívida não tributária (de natureza
civil) têm prescrição de cinco anos – nos termos da alínea d) do artigo 310.º do Código Civil.
Porém, «a prescrição interrompe-se pela citação», de acordo com o n.º 1 do artigo 323.º do
mesmo Código Civil.
Assim, não se verifica a prescrição sobre os juros de mora vencidos há menos de cinco anos para
aquém da data da citação.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença – que no demais
se mantém – na parte em que se decide pela prescrição, que não se verifica, dos juros de mora vencidos
desde 23-1-2001, julgando-se improcedente a oposição (também) nesta parte.
Custas na instância, pelo oponente, na medida do seu decaimento, não sendo devidas no STA
(pois que não houve contra-alegação).
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.
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Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Rectificação de erro material.
Sumário:
Ocorrendo no acórdão erros de escrita ou inexactidões devidas a lapso manifesto,
devem ser rectificados, a requerimento de qualquer das partes ou por iniciativa do
juiz (arts. 667º, 716º e 732º do CPCivil).
Processo n.º: 814/09-30.
Recorrente: João Alberto Ferreira Nunes da Costa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Nos presentes autos de impugnação judicial, foi proferido o Acórdão desta Secção do Contencioso
Tributário do STA, de 20/01/2010, que negando provimento ao recurso, confirmou a sentença recorrida.
Mas nesse acórdão identificou-se a parte recorrente como sendo Joaquim Alberto Ferreira Nunes
Costa, com os sinais dos autos.
Porém, como dos próprios autos se vê, o nome correcto da parte é João Alberto Ferreira Nunes da Costa.
2. Igualmente, na parte final do acórdão ficou escrito «… a oposição sempre estaria fora de prazo,
pelo que inútil se tornaria, também, e, por isso, proibida (art. 137º do COC) a convolação para essa
forma de processo», quando, na verdade, esta referência ao «COC» se deve a mero erro de digitação
informática, sendo que esse artigo 137º é do Código de Processo Civil (CPC).
3. Ora, dispõe o n.º 1 do art. 667º do CPCivil, sob a epígrafe “Rectificação de erros materiais”,
que «Se a sentença omitir o nome das partes, for omissa quanto a custas, ou contiver erros de escrita
ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida
por simples despacho, a requerimento de qualquer das partes ou por iniciativa do juiz».
Este normativo permite, pois, ao juiz que rectifique erros materiais que tenham sido cometidos,
suprindo a omissão do nome das partes, corrigindo erros de escrita ou de cálculo e emendando inexactidões devidas a outra omissão ou lapso manifesto.
Por sua vez o art. 716º do mesmo Código manda aplicar à 2ª instância o disposto nos arts. 666º a
670º, acrescentando-se no seu n.º 2 que a rectificação, aclaração ou reforma do acórdão (…) são decididas em conferência e quando o pedido ou a reclamação forem complexos ou de difícil decisão, pode
esta ser precedida de vista por quarenta e oito horas, a cada um dos juízes adjuntos.
E também no que toca ao recurso de revista o art. 732º do mesmo CPCivil manda aplicar o disposto no art. 716º.
No caso que nos ocupa, não se verifica, a nosso ver, qualquer complexidade ou dificuldade nesta
questão da rectificação, pelo que se dispensam os vistos dos Exmos. Juízes adjuntos.
4. E, conforme acima se disse, resulta dos autos que:
- o nome correcto da parte recorrente é João Alberto Ferreira Nunes da Costa e não Joaquim
Alberto Ferreira Nunes Costa.
- a referência ao art. 137º do COC se deve a mero erro de digitação informática, sendo que esse
artigo 137º é do Código de Processo Civil (CPC).
Estamos, assim, perante «lapsus calami» que, até por razões de economia processual, se justifica,
rectificar agora oficiosamente.
5. Impõe-se, portanto, proceder à rectificação dos referidos erros materiais, que passa a ser feita
nos seguintes termos:
a) No segmento inicial do acórdão em causa, onde consta «1.1. Joaquim Alberto Ferreira Nunes
Costa, com os sinais dos autos …», deverá passar a constar «1.1. João Alberto Ferreira Nunes da Costa,
com os sinais dos autos …».
b) No segmento final do mesmo acórdão, onde consta «… a oposição sempre estaria fora de prazo,
pelo que inútil se tornaria, também, e, por isso, proibida (art. 137º do COC) a convolação para essa
forma de processo» deverá passa a constar «… a oposição sempre estaria fora de prazo, pelo que inútil
se tornaria, também, e, por isso, proibida (art. 137º do CPC) a convolação para essa forma de processo».
Sem custas.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
IRC. Transmissibilidade de prejuízo fiscal. Nulidade de acórdão. Omissão de pronúncia.
Deferimento tácito. Conceitos indeterminados. Insindicabilidade. Constitucionalidade. Direito comunitário. Desvio de poder. Reenvio prejudicial.
Sumário:
I — O acórdão é nulo, por omissão de pronúncia, quando deixe de apreciar questões
que devesse conhecer- artigos 1.º do CPTA, 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC e 95.º,
n.º 1 do CPTA.
II — Tal não acontece quando o acórdão explicita as razões pelas quais não conhece
de determinada questão.
III — A formação do deferimento tácito de pedido de transmissibilidade de prejuízo fiscal está dependente da comprovação dos “elementos necessários ou convenientes
para o perfeito conhecimento da operação”, aí não se incluindo a existência ou
não de dívidas à Segurança Social.
IV — Formado deferimento tácito nos termos do artigo 69.º n.º 7 do CIRC, na redacção
da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, sobre um pedido de transmissibilidade
dos prejuízos fiscais, na sequência de fusão de sociedades, ele configura um
acto constitutivo de direitos para o requerente, que só pode ser revogado com
fundamento em invalidade e dentro do prazo do respectivo recurso contencioso
ou até à resposta da entidade recorrida (artigo 141.º do CPA, subsidiariamente
aplicável por força do preceituado nos artigos 2.º alínea c) da LGT e 2.º, alínea d)
do CPPT).
V — “Razões económicas válidas” e “inserção numa estratégia de redimensionamento
e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na
estrutura produtiva” são conceitos indeterminados cujo preenchimento cabe à
Administração e que, ao contrário do poder discricionário verdadeiro e próprio,
como poder de eleger uma de entre várias soluções igualmente válidas, só admitem
uma solução justa no caso concreto.
VI — No preenchimento dos conceitos indeterminados pode existir, ou não, a chamada
margem de livre apreciação ou discricionariedade técnica. Tanto a questão de saber
se houve “razões económicas válidas” ou se a fusão “se insere numa estratégia
de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo,
com efeitos positivos na estrutura produtiva” é matéria de discricionariedade
técnica, com uma longa margem de livre apreciação da Administração.
VII — Nestes casos, o juízo discricionário da administração não pode ser fiscalizado, no
ponto específico, pelos tribunais, salvo erro grosseiro ou manifesta desadequação
ao fim legal, o que não reveste uma dimensão violadora do direito consagrado no
n.º 4 do artigo 268.º da CRP.
VIII — Sobre o arguente do vício de desvio de poder recai o ónus de concretizar o fim
prosseguido pelos autos do acto em contradição com o fim visado pela lei na
concessão desse poder discricionário.
IX — Suscitando-se no processo a desconformidade ao Direito comunitário (artigo 11.º
da Directiva n.º 90/434/CEE., de 23 de Julho de 1990) da interpretação que a
Administração Tributária fez do n.º 2 do artigo 69.º do CIRC, justifica-se o reenvio prejudicial para o TJCE, nos termos do artigo 234.º do Tratado de Roma,
suspendendo-se a instância até à pronúncia deste Tribunal.
Processo n.º 844/09-30.
Recorrente: Foggia — Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Foggia — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., com os sinais dos autos, não se
conformando com o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, que julgou improcedente a acção
administrativa em que impugna o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, datado de
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06/10/2004, que lhe indeferiu um pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais, dele vem recorrer,
formulando as seguintes conclusões:
1ª O acórdão recorrido entendeu que o artigo 69º do Código do IRC consagra um benefício fiscal
ao qual é aplicável o artigo 11º-A do EBF, pelo que considerou que não se formou o acto de deferimento
tácito do pedido de dedução de prejuízos ao abrigo daquele preceito porquanto, na sua perspectiva,
o procedimento só foi instruído em 22.04.2004 com a certidão da Segurança Social comprovativa de
situação tributária regularizada por parte da requerente;
2ª Enferma o acórdão recorrido de erro de julgamento uma vez que não existia qualquer norma
que impusesse a apresentação da referida certidão de situação tributária regularizada, designadamente
não o impunha o n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC;
3ª Tal documento tão-pouco constava da Circular n.º 6/2002 da Direcção de Serviços do IRC,
de 2 de Abril de 2002, que listava os elementos que deviam acompanhar o pedido de transmissão de
prejuízos para efeitos do disposto no artigo 69º do Código do IRC; 4ª Além do mais, o artigo 11º-A do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) (actual artigo 13º) não é sequer aplicável ao caso vertente uma
vez que o regime previsto no artigo 69º do Código do IRC não consubstancia um qualquer benefício
fiscal, mas sim um desagravamento estrutural atendendo a que não se funda em razões extra-fiscais
mas sim na concretização do princípio da solidariedade dos exercícios no âmbito de operações em que
haja continuidade da actividade societária desenvolvida;
5ª É inquestionável que, tendo sido apresentado em 28.11.2003 o requerimento sub judice, devidamente instruído nos termos do artigo 69º do Código do IRC, o deferimento tácito da pretensão da
ora Recorrente ocorreu em 28 de Maio de 2004;
6ª Mesmo que estivesse em causa no artigo 69º do Código do IRC um benefício fiscal, no que
não se concede e apenas por elevada cautela de patrocínio se concebe, ainda assim incorria em erro de
julgamento o Tribunal Recorrido ao considerar que não se formou o acto de deferimento tácito;
7ª Na verdade, só a existência de dívidas tributárias suspende a fruição de benefícios fiscais, nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 11º-A do EBF (actual artigo 13º) pelo que a comprovação da
situação tributária regularizada não constitui qualquer pressuposto legalmente previsto do direito ao
benefício fiscal;
8ª Com efeito, o escopo visado pelo legislador com o artigo 11º-A do EBF é inviabilizar que alguém
que, comprovadamente, seja devedor de tributos (e persista nessa situação de incumprimento) possa
usufruir de um benefício fiscal, incumbindo necessariamente, de acordo com o disposto no artigo 74º
da LGT, à administração tributária o ónus de demonstrar a existência de tributos em dívida e não ao
contribuinte a demonstração de que não se encontra em situação de incumprimento tributário;
9ª E mesmo considerando que estávamos perante um requisito necessário ao deferimento da
pretensão então, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 69º do Código do IRC, em consonância,
aliás, com o disposto no n.º 4 do artigo 108º do CPA, apenas se suspenderia o prazo para o deferimento
tácito entre a data da notificação da administração tributária para a apresentação do documento e a
apresentação efectiva do mesmo;
10ª Não existe, na verdade, uma imputabilidade ab initio ao requerente da impossibilidade de
decisão pela administração tributária pois àquele não cabia a prova da não verificação de um facto
impeditivo do seu direito, qual seja, a existência de dívidas tributárias;
11ª Aliás, uma vez que se impõe à administração tributária solicitar os elementos adicionais em
falta para a apreciação da pretensão formulada, considerar como inutilizado todo o tempo decorrido
até à data da junção dos referidos elementos, seria afastar, sem razão justificativa, a presunção legal do
deferimento tácito, a qual existe, precisamente, para defender o particular contra a inércia administrativa
quando estejam em causa direitos ou interesses de relevo;
12ª Assim, o procedimento apenas teria estado parado por motivo imputável à ora Recorrente entre
a data da notificação para junção da certidão da Segurança Social e a data da efectiva junção daquele
documento, ou seja, entre 02.03.2004 e 22.04.2004, pelo que o acto de deferimento tácito sempre se
teria formado no dia 20 de Julho de 2004, ou seja, em data claramente anterior à prática do acto de
indeferimento expresso pelo Exmo. Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais;
13ª Tendo-se formado o acto deferimento tácito do pedido de transmissão de prejuízos da Riguadiana para a ora Recorrente, ao decidir posteriormente em sentido inverso, o acto administrativo em
crise consubstancia um acto de revogação parcial implícita ilegal daqueloutro;
14ª Com efeito, o acto tácito de deferimento, mesmo que ilegal, apenas poderia ter sido validamente revogado até 28 de Julho de 2003, nos termos do disposto nos artigos 140º e 141º do CPA e do
artigo 28º da Lei de Processo nos Tribunais Administrativos aprovada pelo Decreto-Lei n.º 267/85, de
16 de Julho, enfermando o acto revogatório de ilegalidade por violação do artigo 141º do CPA;
15ª Ainda que assim não se entendesse, uma vez que o aludido acto de deferimento tácito é um
acto válido, sempre seria ilegal o posterior acto de indeferimento expresso e de revogação implícita de
acto válido, por violação da alínea b) do n.º 2 do artigo 140º do CPA;
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16ª Efectivamente, os conceitos previstos no n.º 2 do artigo 69º do código do IRC nada têm a
ver com a figura da discricionariedade técnica pois não é necessário o recurso a domínios técnicos ou
científicos para a respectiva interpretação;
17ª Ainda assim, mesmo que se tratasse de verdadeira discricionariedade técnica nunca estaria
prejudicada a respectiva sindicabilidade judicial, tal como afirmado pela jurisprudência do Tribunal
Constitucional (cf. Acórdão n.º 269/2000, 1ª Secção, Processo n.º 589/99);
18ª Na verdade, salvo o devido respeito, incorre em erro o Tribunal Recorrido ao identificar no
referido preceito do Código do IRC um tipo de conceitos indeterminados que confira poderes discricionários, seja discricionariedade técnica, seja discricionariedade propriamente dita, na respectiva
interpretação;
19ª Os conceitos “razões económicas válidas” e “estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva” são conceitos
relativamente indeterminados que exigem uma valoração objectiva por parte da entidade aplicadora do
Direito, sendo, como tal, sindicável judicialmente a sua aplicação;
20ª Aliás, o princípio da legalidade fiscal nas suas vertentes formal e material, e os princípios da
tipicidade e determinação em que aquele se desdobra, consagrados nos artigos 165º, n.º 1, alínea i) e
103º, n.º 2, ambos da CRP não autorizam a existência de conceitos indeterminados discricionários em
matéria tributária;
21ª Caso assim não se entenda e se interprete o artigo 69º, n.º 2, do Código do IRC, no sentido de
estabelecer conceitos indeterminados concedentes de discricionariedade, técnica ou outra, insindicável
pelos tribunais administrativos e fiscais, então a norma enferma de inconstitucionalidade por violação
do princípio da legalidade previsto nos artigos 165º, n.º 1, alínea i), 103º, n.º 2, e 266º da CRP e do
direito à tutela jurisdicional plena e efectiva contra actos lesivos prevista no artigo 268º, n.º 4, da CRP,
o que desde já se suscita para todos os efeitos legais;
22ª Padece, pois, de nulidade o acórdão recorrido, por omissão de pronúncia nos termos do disposto
no artigo 668º, n.º 1, alínea d) do CPC, face ao preceituado no artigo 95º, nºs 1 e 2, do CPTA;
23ª Como tal, deverá esse douto Tribunal apreciar a ilegalidade do acto em crise por violação do
disposto no n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC;
24ª Resulta dos autos a verificação dos pressupostos para a concessão da autorização de transmissão
de prejuízos e, por conseguinte, a ilegalidade do despacho de indeferimento expresso;
25ª Não está em discussão nos presentes autos a verificação do pressuposto de que a fusão se
inseriu “numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo
prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva”, sendo a verificação de tal pressuposto reconhecida
pela administração tributária;
26ª Os pressupostos que servem de fundamento ao despacho de indeferimento em crise são
materialmente inexactos uma vez que a Riguadiana exerceu de facto nos exercícios abrangidos pelo
requerimento para dedução de prejuízos fiscais uma actividade relevante no âmbito do seu objecto social e detinha participações sociais que passaram a integrar os activos da incorporante, ora Recorrente,
representando 3,26% dos mesmos;
27ª Ademais, sempre tais considerações relativas à actividade desenvolvida pela Riguadiana seriam
irrelevantes porquanto a alegada reduzida dimensão da sociedade incorporada não significa de forma
alguma que a motivação subjacente à fusão é exclusivamente fiscal, desde logo quando é assente que
o património líquido da sociedade incorporada é positivo e são transmitidas posições activas;
28ª Acresce que a perspectiva que deve ser avaliada no âmbito de uma operação de reestruturação
dentro de um grupo é a perspectiva do próprio grupo e não a da sociedade incorporante isoladamente,
como erradamente fez a administração tributária;
29ª Por outro lado, a ilegalidade do acto de indeferimento advém ainda da fundamentação contraditória uma vez que ao mesmo tempo que se reconhece que a operação é, em si mesma, economicamente vantajosa, pelo simples facto de poder conduzir a um incremento da eficiência empresarial
e a uma redução dos custos de administração e de gestão, e, por esse facto, ter um efeito positivo em
termos de estrutura produtiva e de grupo, conclui-se incongruentemente que a fusão teve uma motivação
exclusivamente fiscal;
30ª Finalmente, deve reter-se que o regime de neutralidade fiscal é produto de uma imposição
comunitária consubstanciada na Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990, cuja aplicação só
pode ser afastada caso se verifique qualquer das circunstâncias referidas no seu artigo 11º, ou seja, no
caso de a operação ter como principal objectivo ou contar entre os seus principais objectivos a fraude
ou evasão fiscal, o manifestamente não sucede no caso vertente;
31ª Assim, uma vez que o conceito de “razões económicas válidas” deve ser interpretado na acepção do artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990, por imposição do princípio da
aplicação conforme ao Direito Comunitário, e atendendo a que não se pode concluir que a operação de
fusão, no caso vertente, teve por fim, essencial ou primacial, a fraude ou evasão fiscal, é tal operação
de qualificar como tendo sido realizada por motivos económicos válidos, em conformidade com a
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interpretação vertida na jurisprudência do TJCE nos Acórdãos C-28/95, de 17.07.1997 (Acórdão Leur-Bloem) e C-321/95, de 05.07.2007 (Acórdão Kofoed);
32ª Assim sendo, a interpretação que a administração tributária fez do disposto no n.º 2 do artigo 69º
é desconforme ao Direito Comunitário, violando o artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de
Julho de 1990, e reflexamente o artigo 8º, n.º 3, da CRP;
33ª Caso assim não se entenda, estando em causa uma questão de interpretação de Direito Comunitário derivado que suscita dúvidas e assume relevância para a questão decidenda, deverá submeter-se
a respectiva interpretação ao TJCE ao abrigo do disposto no artigo 234º do TCE, sendo esse reenvio
obrigatório por ser esse tribunal o órgão jurisdicional nacional que decide em última instância (cf.
artigo 234º TCE);
34ª As questões a interpretar pelo TJCE são as seguintes:
a) Qual o sentido e alcance do disposto no artigo 11º, n.º 1, alínea a), da Directiva 90/434/CEE,
de 23 de Julho de 1990, nomeadamente qual o conteúdo do conceito “razões económicas válidas” e do
conceito “reestruturação ou racionalização das actividades” de sociedades participantes em operações
abrangidas pela Directiva 90/434/CEE?
b) É admissível interpretar o conceito “razões económicas válidas” no sentido de tais razões
inexistirem numa concreta operação de fusão dentro de um grupo pelo simples facto de a actividade
desenvolvida pela sociedade incorporada ser reduzida em comparação com a sociedade incorporante,
não obstante ser assente que a fusão poderá conduzir a uma redução dos custos de administração e de
gestão e, nessa medida, é susceptível de consubstanciar um efeito positivo em termos de estrutura de
custos do grupo decorrente da eliminação de parte dessa mesma estrutura?
35ª Em suma, deverá concluir-se que a decisão sub judice enferma de erro sobre os pressupostos
de facto e de direito, violando o disposto no n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC, no artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990, e reflexamente no artigo 8º, n.º 3, da CRP, padecendo
de vício de violação de lei gerador de anulabilidade do acto nos termos do disposto nos artigos 135º
e 136º do CPA;
36ª Mesmo que por qualquer razão se entendesse que a autorização para a dedução de prejuízos
fiscais nos termos do artigo 69º do CIRC consubstancia o exercício de um poder discricionário, ainda
assim a decisão demandada deveria ser objecto de anulação por se encontrar eivada de desvio de poder,
pelo que também por essas razões incorre o acórdão recorrido em erro de julgamento;
37ª Com efeito, o entendimento de que os pressupostos para a aplicação do regime especial de
neutralidade fiscal previsto no artigo 69º do Código do IRC são distintos e mais exigentes de que os
requisitos para a concessão dos benefícios fiscais previstos no referido Decreto-Lei n.º 404/90, de 21
de Dezembro, enferma de erro de julgamento;
38ª Ao invés, os pressupostos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro, na redacção conferida pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, são mais exigentes que a mera
verificação da existência de razões económicas válidas, prevista no n.º 2 do artigo 69º do Código do
IRC;
39ª A circunstância de o n.º 8 do artigo 4º do mesmo Decreto-Lei n.º 404/90, aditado pela Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, ter vindo dispensar, sempre que ao acto de concentração em causa
seja aplicável o regime de neutralidade fiscal, os pareceres do ministério da tutela da área da actividade
da empresa, do organismo responsável pela área da concorrência e da Direcção-Geral dos Registos e
Notariado incidindo sobre o estudo demonstrativo das vantagens da operação, é irrelevante uma vez que
os pressupostos para a concessão do benefício não se tomaram menos exigentes nem a sua verificação
deixou de ter que ser controlada pela administração fiscal;
40ª Tendo sido emitido um acto administrativo que, reconhecendo a verificação dos pressupostos
previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro, concedeu à ora Recorrente o
benefício fiscal previsto naquele diploma, não pode a administração tributária, sob pena de erro grosseiro e manifesto desvio de poder, vir recusar a aplicação da dedução de prejuízos com base na falta
de demonstração da existência de “razões económicas válidas”;
41ª Pelo que, e em suma, e pelos motivos acima referidos, só poderá ser revogado o acórdão recorrido, devendo o acto de indeferimento expresso ser imediatamente anulado, condenando-se a autoridade
demandada à prática de acto que expressamente autorize a ora Recorrente a deduzir os prejuízos fiscais
apurados pela Riguadiana em resultado da operação de fusão.
2- O recorrido Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais contra-alegou nos termos que constam
de fls. 429 e seguintes, formulando as seguintes conclusões:
I. O douto Acórdão recorrido, ao julgar improcedente a Acção Administrativa Especial fez uma
correcta interpretação e aplicação da lei aos factos, motivo pelo qual deve ser mantido.
II. As questões que foram objecto de análise no Acórdão recorrido foram assim sumariadas:
«Se no caso se formou acto tácito de deferimento sobre o pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais das Sucursais; E, quer se tenha formado quer não, se o despacho do Sr. Secretário de
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Estado para os Assuntos Fiscais, aqui sindicado é ilegal por incorrer em algum dos vícios que a Autora
lhe aponta.»
III. Em primeiro lugar é relevante salientar que a Recorrente Jurisdicional nas doutas alegações
defende que o regime previsto no artigo 69º do Código do IRC “não consubstancia um qualquer benefício fiscal mas sim um desagravamento estrutural. E nesse sentido, desenvolve uma tese onde abandona
completamente o pensamento que defendeu na PI.
IV. E abandona completamente a linha de pensamento que seguiu na PI, para deste modo defender a não aplicação do artigo 11º-A do EBF e assim afastar a obrigação de preenchimento do requisito
essencial de deferimento da pretensão, no caso, da junção da certidão da segurança social.
V. Pelo que, bem andou o douto Acórdão ao decidir que não se formou o acto de deferimento
tácito, pois é o próprio n.º 7 do artigo 69º do CIRC que determina que o prazo de seis meses se conta da
apresentação do requerimento, quando acompanhado de todos os elementos necessários ao deferimento,
o que só aconteceu em 22/04/2004.
VI. No que respeita à sindicabilidade do acto, a Recorrente Jurisdicional considera que os conceitos previstos no artigo 69º n.º 2 do CIRC nada têm a ver com a figura da discricionariedade técnica,
nem compreendem quaisquer poderes discricionários stricto sensu. E que o Tribunal incorre em erro
ao identificar no referido preceito do Código do IRC, um tipo de conceitos indeterminados que conferem poderes discricionários, o que levou a que o Tribunal recorrido se tivesse abstido de apreciar a
legalidade do acto administrativo.
VII. Atribui o vício de nulidade do Acórdão recorrido por omissão de pronúncia ao não ter apreciado a legalidade do acto administrativo em crise, por violação do artigo 69º n.º 2 do CIRC, (artº 668º
n.º 1 d) CPC, artº 95º n.º 1 e 2 do CPTA). E assim, entende que deverá ser apreciada a legalidade do
acto em crise e em consequência determinar a anulação do acto de indeferimento.
VIII. Contrariamente ao alegado pela Recorrente no que se refere à sindicabilidade do acto, o
douto Acórdão recorrido fez uma correcta interpretação e aplicação do artigo 69º n.º 2 do CIRC. É
que, também quanto a esta questão a Jurisprudência e a Doutrina têm seguido o entendimento de que
estamos perante conceitos indeterminados cujo preenchimento cabe à Administração.
IX. Donde, apesar deste juízo não poder ser fiscalizado pelos tribunais através de um controlo
jurisdicional pleno, existe essa possibilidade, na medida em que os Tribunais sempre podem exercer
controlo através da verificação da existência de erros grosseiros ou se existe manifesta desadequação
legal, como defende o Prof. Freitas do Amaral em citação supra transcrita.
X. De tudo o supra exposto, se conclui que o Douto acórdão andou bem, na análise e na interpretação que fez dos conceitos indeterminados e da sua sindicabilidade, não se verificando sequer
a inconstitucionalidade alegada, pois em última instância, aqueles conceitos são sempre objecto de
controlo na medida em que o Tribunal tem sempre o poder de verificar a existência de erros grosseiros
ou manifesta desadequação legal.
XI. E no caso dos autos esse controlo foi exercido, apesar de não ter sido na altura alegado pela
Autora, conforme supra referido no excerto transcrito do Acórdão recorrido.
XII. Assim, não são sustentáveis os vícios imputados ao douto Acórdão recorrido, nomeadamente
o de omissão de pronúncia, porque o Tribunal exerceu o controle que lhe é permitido por lei, não lhe
sendo exigido que se pronunciasse sobre a inexistência dos requisitos previstos no n.º 2 do artigo 69º
do Código do IRC.
XIII. A Recorrente Jurisdicional defende ainda que a interpretação que a AT fez do n.º 2 do artigo 69º
do CIRC é desconforme ao direito comunitário violando o artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE de
23 de Julho de 1990, mas não tem razão.
XIV. Desde logo, porque existem excepções a essa obrigação, conforme ficou supra demonstrado,
nomeadamente pela jurisprudência citada (Rec. 021012 de 08-10-97 do STA e Ac. STA 1132/05 de
23/10/2007).
XV. Não havendo dúvidas sobre a interpretação do artigo 69º n.º 2 do CIRC, nem sendo esta
desconforme ao artigo 11º da Directiva n.º 90/434/CEE de 23 de Julho de 1990.
XVI. Pelo exposto, não se impõe o reenvio prejudicial dado que esta pronúncia não é essencial à
decisão, nem está em causa a uniformidade da interpretação de normas comunitárias ou da sua validade
e porque na situação dos autos se aplica a teoria do acto claro.
XVII. A Recorrente Jurisdicional pugna, ainda, pela revogação do Acórdão Recorrido por entender
que a Administração Tributária praticou erro grosseiro e manifesto desvio de poder, ao ter autorizado
o pedido de isenção nos termos do DL 404/90 de 21 de Dezembro e, por outro lado, ter indeferido o
pedido formulado no âmbito do pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais (artº 69º CIRC).
XVIII. Mas não tem razão. Na verdade as exigências e os requisitos legais tanto do pedido de
isenção, como do pedido de dedução de prejuízos, apesar de terem como base a mesma operação de
fusão, e por isso terem requisitos coincidentes, não se consomem mutuamente, ou seja, não é suficiente
a autorização da isenção ao abrigo do DL 404/90, para que se considere autorizada a transmissibilidade
de prejuízos fiscais.
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XIX. No que se refere ao regime de reporte de prejuízos, este é um regime de excepção, tratando-se de uma medida de afastamento excepcional do regime geral de intransmissibilidade dos prejuízos
fiscais, consagrado no artigo 47º do CIRC.
XX. Verifica-se que o legislador sujeitou a autorização de transmissibilidade dos prejuízos das
sociedades fundidas à verificação de pressupostos e de determinadas condições previstas na lei, no
caso no Código do IRC, e que contrariamente ao que defende a Recorrente não absorvem/nem anulam
as do DL 404/90.
XXI. Pelo exposto, quando se trata de pedido efectuado ao abrigo do artigo 69º do CIRC, é
necessária uma autorização, a qual está dependente da demonstração de que a fusão é realizada por
razões económicas válidas.
XXII. Nesse sentido, devem ser remetidos, junto com o pedido, todos os elementos necessários
ao perfeito conhecimento da operação visada, tanto nos seus aspectos jurídicos, como económicos, tal
como supra se referiu.
XXIII. Podemos concluir que, no caso dos pedidos de autorização de dedução de prejuízos, efectuados ao abrigo do artigo 69º do CIRC, os requisitos são muito mais exigentes, e só são deferidos,
depois de verificados todos os pressupostos legais, ao passo que os pedidos apresentados nos termos
do DL 404/90 são deferidos desde que se aplique o regime de neutralidade fiscal.
XXIV. Mas isso não leva a que se verifique qualquer contradição, como defende a Autora, decorrente
do facto de ter sido deferido o pedido apresentado nos termos do DL n.º 404/90 de 21 de Dezembro, e
agora ter sido indeferido parcialmente o pedido de dedução de prejuízos, uma vez que se tratam de situações com pressupostos diferentes e diferentes graus de exigências da verificação desses pressupostos.
XXV. Por tudo o que ficou exposto, se deve manter o acórdão recorrido, por não padecer de nenhum dos vícios que lhe são assacados pela Recorrente Jurisdicional nem de quaisquer outros.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer com base no seguinte entendimento:
«O Ministério Público não se pronúncia sobre o mérito do recurso, no entendimento de que a relação jurídico-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 9º, n.º 2 e 146º, n.º 1 do C.P.T.A.).»
4- O Tribunal Central Administrativo Sul, por acórdão de fls. 447 e seguintes, desatendeu a arguição
das nulidades que vêm assacadas ao acórdão recorrido pelo que o manteve nos seus precisos termos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5- O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1) Por requerimento dirigido ao Senhor Ministro das Finanças entrado em 25/03/2003 a ora autora
requereu: A) Dispensa de pagamento de emolumentos notariais devidos pela celebração da escritura
pública relativa à execução dos actos projectados a realizar-fusão nos termos do presente Requerimento.
B) Dispensa de pagamento de emolumentos devidos ao Registo Comercial pelo registo da escritura
referida na alínea a) anterior, incluindo o registo do projecto de fusão. C) Dispensa de pagamento de
emolumentos ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas, que venham eventualmente, a mostrar-se
devidos pela realização dos actos constantes deste Requerimento. D) Dispensa de pagamento de Imposto de Selo, e outros encargos que venham a mostrar-se devidos, em quaisquer actos ou formalidades
necessários à correcta e integral concretização dos actos projectados (vide fls. 93 a 95 dos autos).
2) Este requerimento foi deferido por despacho de 07/08/2003 do Sr. Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais. (vide processo administrativo apenso)
3) Por requerimento entrado em 28/11/2003, cuja cópia consta de fls. 109 a 120, dirigido à Sra.
Ministra das Finanças a ora autora veio peticionar lhe fosse concedida autorização para deduzir os
prejuízos fiscais apurados pelas SGPS incorporadas e ainda por utilizar referentes aos exercícios compreendidos entre 1997 e 2002 inclusive, aos seus lucros tributáveis se os houver.
4) No âmbito deste procedimento, a AT (Direcção de Serviços do IRC) solicitou ao Senhor Chefe
da Repartição de Finanças do 3º Bairro Fiscal de Lisboa informação de possível existência de dívidas
da entidade “Foggia” SGPS, SA e este Chefe respondeu por fax de 12/05/2004 informando que a referida entidade “não é devedora à Fazenda Nacional de qualquer contribuição ou imposto no âmbito
deste Serviço de Finanças.
5) No âmbito do mesmo procedimento, a AT (Direcção de Serviços do IRC) solicitou à “Foggia
SGPS, SA” por via postal em 02/03/2004 (declaração do sobre a sua situação contributiva junto da
Segurança Social tendo aquela sociedade remetido à Direcção de Serviços do IRC a declaração do
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social que consta da parte final do processo administrativo
e que ali deu entrada em 22/04/2004.
6) No âmbito do referido procedimento, a AT (Direcção de Serviços do IRC) solicitou ao Senhor
Director-Geral da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais Sobre o Consumo informação de possível existência de dívidas da entidade “Foggia” SGPS, SA e este Director respondeu em
23/06/2004 que em relação à referida entidade “não existem dívidas nos termos do artº 11º-A do EBF.
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7) Uma técnica economista emitiu parecer sobre tal pedido, tendo proposto a autorização da transmissibilidade dos prejuízos fiscais, excepto os da sociedade incorporada Riguadiana na consideração
de que “esta sociedade praticamente não desenvolveu a sua actividade e com os elementos de que
dispomos julgamos que não foi demonstrado o redimensionamento e desenvolvimento empresarial de
média ou longo prazo. O que, de facto, esta sociedade vai transmitir para a sociedade incorporante são
os elevados prejuízos. Por outro lado, o peso do património líquido da sociedade Riguadiana no valor
do património da sociedade incorporante é muito insignificante, dando-nos uma ideia dos efeitos da
fusão desta sociedade que serão insignificantes.”
6) Este parecer mereceu a concordância da Sra. Directora de Serviços do IRC, do Sr. Subdirector
Geral, do Sr. Director Geral e finalmente em 14/07/2004 o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais apôs o seu despacho de Concordo - cfr. mesmo processo administrativo;
7) Em 21/07/2004 foi expedida via postal notificação à ora Autora do projecto de decisão para
exercício do direito de audição, que exerceu através de requerimento entrado na Direcção Geral dos
Impostos em 09/08/2004.
8) Por aquela mesma técnica economista foi emitido uma informação final em 16/09/2004, depois
de exercido o direito de audição da contribuinte, tendo agora aqui proposto, igualmente, o indeferimento
da dedução dos prejuízos, assente nos seguintes fundamentos:
“(...)B) ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS NO DIREITO DE AUDIÇÃO
(…) 4. Sobre os argumentos invocados no exercício do direito de audição, nos termos do disposto
no artigo 60º da Lei Geral Tributária, primeiramente, procede-se à análise da primeira questão invocada
pela recorrente, a do interesse económico da incorporação da Riguadiana.
B1) QUESTÃO RELATIVA AO INTERESSE ECONÓMICO DA INCORPORAÇÃO DA RIGUADIANA
5. A recorrente entende que tendo sido deferido o pedido apresentado, nos termos do DL n.º 404/90,
de 21 de Dezembro, para efeitos de isenção do imposto de selo e de sisa, através do qual foi demonstrado
o interesse económico da operação significa que a Administração Fiscal já reconheceu os requisitos
constantes do artigo 69º do Código do IRC.
6. Por forma a analisar-se esta questão é importante analisar-se o disposto no artigo 3º do DL
404/90, de 21 de Dezembro, na redacção dada pela Lei do OE para o exercício de 2003 (O despacho
para efeitos do DL. 404/90 de 21/12, foi proferido a 7/08/03), no qual se refere que os benefícios em
questão só poderão ser concedidos se a reorganização empresarial, tiver efeitos positivos em termos do
reforço da competitividade das empresas ou da respectiva estrutura produtiva, designadamente através
de um melhor aproveitamento da capacidade de produção ou comercialização ou do aperfeiçoamento
da qualidade dos bens ou serviços das empresas.
O n.º 1 do artigo 4º do mesmo diploma, aditado pela Lei do OE para o exercício de 2003, refere
que estes benefícios são concedidos por Despacho do Ministro das Finanças, precedido de informação
da Direcção-Geral dos Impostos, a pedido das entidades interessadas, acompanhado de estudo demonstrativo das vantagens a que se refere o artigo 3º.
O n.º 8 do supracitado artigo vem estabelecer a concessão dos benefícios, para as situações em
que se aplica o regime especial de neutralidade fiscal, dispensando o parecer do ministério da tutela da
área da actividade da empresa e da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado sobre o estudo atrás
referido. Nestas circunstâncias, com a Lei do Orçamento de Estado para 2003 (Anteriormente, o Ministério das Finanças deveria solicitar ao Ministério da tutela da área de actividade da empresa, bem
como ao departamento responsável pela concorrência e preços, parecer sobre o estudo demonstrativo
das vantagens do acto projectado. Nestas circunstâncias, seria difícil não acatar a mesma posição para
efeitos de IRC), os pedidos efectuados ao abrigo do DL n.º 404/90, de 21 de Dezembro, são deferidos,
desde que se aplique o regime de neutralidade fiscal, sem se reconhecer as vantagens económicas da
operação, sendo remetida cópia do despacho para os Serviços de Inspecção analisarem se a operação
cai no regime de neutralidade fiscal ou não.
8. Em termos de IRC, a lei refere, expressamente, que a concessão da autorização está subordinada à demonstração de que a fusão é realizada por razões económicas válidas, devendo ser fornecidos
para esse efeito todos os elementos necessários ou convenientes ao perfeito conhecimento da operação
visada, tanto nos seus aspectos jurídicos como económicos, vindo a Circular n.º 6/2002, de 2 de Abril,
enumerar os elementos que deverão acompanhar os pedidos de transmissibilidade de prejuízos.
Dos elementos enumerados fazem parte o estudo demonstrativo das vantagens económicas da
operação de fusão, pelo que, nestas circunstâncias, esta peça é necessária na apreciação destes pedidos
de transmissibilidade de prejuízos.
9. Assim, o facto de ter sido deferido o pedido de isenção do imposto do selo, bem como emolumentos e outros encargos legais, não significa, pelas razões já anteriormente aduzidas, que o pedido
efectuado ao abrigo do artigo 69º do CIRC tenha de ser deferido.
10. Neste sentido, não se poderá concordar com a interpretação da requerente ao considerar que
com o deferimento do pedido apresentado nos termos do DL nº404/90, a Administração Fiscal já reco-
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nheceu os requisitos constantes do citado artigo 69º, pois tal como já se referiu, desde que se aplique o
regime de neutralidade, é dispensada a avaliação do estudo das vantagens da operação realizada.
B2) QUESTÃO RELATIVA À ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
11. Sobre esta questão indicam-se os proveitos constantes na Demonstração de Resultados - Quadro
03, dos exercícios de 1999 a 2002:

Prov.Financeiros. . . . . . . . . .
Prov. Extra.. . . . . . . . . . . . . .

1999

2000

2001

2002

111,03*
0

35,59*
6**

48,09*
0,01’’

1.968,75*
300.928,02**

* juros relativos a empresas do grupo
’’ proveitos e ganhos extraordinários
12. De acordo com os valores atrás referidos parece que, se poderá concluir que a empresa Riguadiana, como sociedade gestora de participações sociais, praticamente não obteve proveitos relacionados
com a sua actividade (não apresenta rendimentos relativos a títulos e outras aplicações financeiras, apenas
apresenta valores insignificantes em juros e proveitos similares relativos a empresas do grupo).
13. Por outro lado, os valores declarados em Investimentos Financeiros, entre os exercícios de
2000 a 2002, correspondem a:

Partes de capital em empresas do grupo . . . . . . . .
Títulos e outras apl. Financeiras . . . . . . . . . . . . . .

2000

2001

2002

485.874,23
150.911,90

150.916,89

112.309,13

14. Face aos valores apresentados verifica-se que, em 2001 e 2002 não é declarado qualquer
valor na rubrica referente a partes de capital em empresas do grupo, o que demonstra que esta empresa
nesses exercícios não detinha participações em filiais ou em associadas, detendo apenas investimentos
relativos a títulos.
De notar, que na declaração Mod. 22 de IRC de 2002 é declarada uma menos-valia fiscal no
quadro 07, no valor de 2.194.234,70 euros, sem se entender a razão desta menos-valia, uma vez que a
Riguadiana não possui participações financeiras em filiais ou associadas desde o exercício de 2001.
15. Ainda que se venha a alegar, no exercício de direito de audição, que a sociedade Riguadiana
desenvolveu actividades directamente relacionadas com o seu objecto social, isto é, a detenção de
participações sociais, na verdade os valores constantes quer das demonstrações de resultados quer dos
balanços não demonstram que esta sociedade tenha procedido a aquisições e alienações de participações
sociais, actividade relacionada com o seu objecto social. Aliás, o que se verifica é que a Riguadiana
deixou de ter uma carteira de participações, o que demonstra que esta sociedade deixou de exercer a
sua actividade de sociedade gestora de participações sociais.
16. Por outro lado, não restam dúvidas que a fusão poderá conduzir a uma redução dos custos de
administração e de gestão e, nessa medida, é susceptível de consubstanciar um efeito positivo em termos
de estrutura de custos do grupo conseguida à custa da eliminação de uma estrutura do grupo.
17. Todavia, não se afigura ser evidente, na perspectiva da sociedade incorporante, o interesse económico da incorporação da Riguadiana, tendo em conta que esta entidade não desenvolveu praticamente
qualquer actividade como sociedade gestora de participações sociais nem detinha participações financeiras. O que, de facto, esta entidade vai transmitir para a sociedade incorporante são os elevados prejuízos.
18. Nestes termos, somos da opinião que não se poderá dar razão à recorrente, devendo ser indeferido o pedido de dedução de prejuízos aos lucros da sociedade incorporante, no tocante aos prejuízos
apurados pela sociedade Riguadiana, propondo-se a conversão do projecto de despacho, comunicado
através do ofício n.º 24054, de 21.07.04, em definitivo.
À consideração superior. DSIRC, 16 de Setembro de 2004.
9) Sobre esta informação foi proferido pelo Exmo. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais o
despacho n.º 223/2004-XVI, de 06/10/2004 de “Concordo,” - pelo que foi convertido em definitivo o
anterior despacho de 14/07/2004 cfr. mesmo processo;
10) O despacho supra foi notificado à ora autora por ofício datado de 21/10/2004 - cfr. mesmo processo;
11) A autora apresentou a presente acção em 24/01/2005 (cfr. fls. 2 dos autos).
6- O acórdão sob recurso julgou improcedente a acção administrativa especial deduzida contra o
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tendo em vista a anulação do despacho, datado de 6/10/2004,
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que indeferira o pedido de dedução de prejuízos fiscais apurados pela Sociedade Riguadiana, SGPS, SA,
incorporada por fusão na ora recorrente ao abrigo do regime de neutralidade fiscal previsto no artigo 69.º
do CIRC e a condenação da entidade demandada na prática do acto administrativo devido.
Para tanto, após concluir que não se formara deferimento tácito sobre o pedido que fora formulado, o aresto impugnado considerou, no essencial, que a interpretação e o juízo feitos no despacho
em causa pela entidade demandada a respeito do que classifica como conceitos indeterminados como
são os de “razões económicas válidas” e “inserção numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva” não
seriam contenciosamente impugnáveis, por constituírem matéria de discricionariedade técnica, com
uma margem de livre apreciação da Administração salvo caso de erro grosseiro ou manifesto, o que
não se vislumbraria no caso, nem fora alegado.
Na sua alegação de recurso, a recorrente, para além de diversas questões que suscita contendendo
com eventuais erros de julgamento de que padeceria o acórdão sob recurso, vem defender na conclusão
22.º a nulidade desse acórdão com fundamento em omissão de pronúncia (artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do
CPC), o que decorreria do facto de não ter apreciado da ilegalidade do acto expresso de indeferimento
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (cfr. fls. 398 e seguinte).
Importa começar por conhecer dessa arguida nulidade do acórdão.
6-1. É pacífico que a nulidade da sentença por omissão de pronúncia só ocorre quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devia apreciar (cfr. artigo 1.º do CPTA e 668.º, n.º 1,
alínea d) do CPC).
No que se refere aos deveres de cognição do tribunal nas acções administrativas especiais, como
é o caso, rege o disposto no artigo 95.º n.º 1 do CPTA.
Ora, impõe este normativo que o juiz deve conhecer de todas as questões que tenham sido submetidas á sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.
Por outra parte, este Supremo Tribunal tem vindo a entender que quando o tribunal consciente e
fundadamente não toma conhecimento de qualquer questão, poderá haver erro de julgamento, mas não
nulidade por omissão de pronúncia.
Esta só ocorrerá quando o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre as questões que devia conhecer, inclusivamente nada decidindo de forma expressa que não pode delas tomar conhecimento.
Acontece que no caso em apreço o acórdão não deixou dúvidas quanto às razões pelas quais não enfrentou e decidiu a respeito da legalidade do acto administrativo impugnado no concernente ao preenchimento do
que apelidou de conceitos indeterminados (“razões económicas válidas” e “estratégia de redimensionamento
e desenvolvimento empresarial de médio e longo prazo, com e efeitos positivos na estrutura produtiva”).
A esse respeito, o acórdão recorrido afirmou expressamente que “Assim sendo, e porque o acto
de indeferimento do SEAF se fundamentou na inexistência dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da autorização para deduzir os prejuízos fiscais acumulados pelas sociedades fundidas, este
seu juízo não pode ser fiscalizado pelos tribunais. A menos que ocorresse erro grosseiro ou manifesta
adequação ao fim legal. O que não se vislumbra ou vem alegado”.
Como assim, o juízo feito no acórdão a respeito da insindicabilidade do preenchimento desses
conceitos poderá estar ferido de erro de julgamento, mas o não conhecimento das questões a esse propósito levantadas nunca será causa de anulação do acórdão.
Concluindo, vai indeferida a arguição de nulidade do acórdão.
6-2. No âmbito das questões substantivas colocadas pela recorrente na sua alegação de recurso, a
primeira que cumpre conhecer tem a ver com a formação de deferimento tácito sobre a sua pretensão
de aproveitamento dos prejuízos fiscais da sociedade Riguadiana por si incorporada.
Nos termos do artigo 69.º do CIRC, na redacção resultante do DL n.º 221/2001, de 10 de Julho,
e Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, o requerimento dos interessados para que seja concedida
autorização para a transmissibilidade dos prejuízos fiscais das sociedades fundidas (n.º 1), quando
acompanhado dos elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação
visada, tanto nos seus aspectos jurídicos como económicos (n.º 2), considera-se tacitamente deferido
se a decisão não for proferida no prazo de seis meses a contar da sua apresentação (n.º 7).
Consta da matéria fixada no probatório que a recorrente apresentou o seu pedido em 28/11/03 e
que só em 06/10/04 foi proferido despacho de indeferimento [pontos 3) e 9)].
Nada ficou provado que permita concluir que a recorrente tenha de alguma forma contribuído para
que o procedimento iniciado com o seu pedido estivesse parado ou que não tivesse sido acompanhado
dos elementos referidos no n.º 2 daquele artigo.
Na verdade, nada consta a respeito de terem sido solicitados elementos adicionais à ora recorrente e
tão pouco no despacho de indeferimento se faz qualquer alusão a hipotético défice de tal documentação.
Ora, a propósito desta questão se pronunciou o Pleno da Secção, em data bem recente, no acórdão
de 20/01/2010, no processo n.º 548/08, nos seguintes termos:
“Entendemos, contudo, que não poderá uniformizar-se jurisprudência no sentido requerido, pois
que, nos termos do n.º 7 do artigo 69.º do Código do IRC, o início do prazo de deferimento tácito do
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pedido estava apenas dependente da entrega dos elementos referidos no seu n.º 2, entre os quais não
se incluíam os necessários para averiguar da existência de dívidas à segurança social, mas apenas os
“necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação visada”, entendendo-se como
tal os que se relacionam com a “demonstração de que a fusão é relacionada por razões económicas
válidas, tais como a reestruturação ou racionalização das actividades das sociedades intervenientes,
e se insere numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo
prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva”, entre os quais não se vê que caiba, por indicação
expressa ou implícita, a declaração de inexistência de dívidas à segurança social.
Tal exigência, a decorrer da lei, decorreria não do artigo 69.º do Código do IRC, que a tal
declaração de inexistência de dívidas se não refere, mas do artigo 11.º-A do Estatuto dos Benefícios
Fiscais, ao tempo vigente, que a ela aludia expressamente. Isso mesmo foi, aliás, assumido no Acórdão fundamento, que expressamente qualificou o regime especial de transmissibilidade dos prejuízos
fiscais previsto no artigo 69.º do Código do IRC como tendo natureza de “benefício fiscal”, por isso
sujeito aos requisitos gerais daqueles, posição que é agora reiterada pelo recorrente, não obstante
as consistentes dúvidas sobre a adequação daquela qualificação ao regime em causa expressas não
apenas pela doutrina (Cfr. MANUEL ANSELMO TORRES, «A Portabilidade dos Prejuízos Fiscais»,
in J.L. Saldanha Sanches e Outros, Reestruturação de Empresas e Limites do Planeamento Fiscal,
Coimbra, Coimbra Editora, 2009, pp. 114/115) mas inclusive no Relatório do Grupo de Trabalho criado
por Despacho de 1 de Maio de 2005 do Ministro do Estado e das Finanças para a Reavaliação dos
Benefícios Fiscais (cfr., Reavaliação dos Benefícios Fiscais: Relatório do Grupo de Trabalho criado
por Despacho de 1 de Maio de 2005 do Ministro do Estado e das Finanças, Cadernos de Ciência e
Técnica Fiscal, n.º 198, Lisboa, 2005, pp. 95, 118, 173/174 e 188/196).
Ora, o artigo 11.º-A do Estatuto dos Benefícios Fiscais não foi fundamento normativo convocado
no Acórdão recorrido e não tinha, aliás, de o ser, pois que nos termos do n.º 7 do artigo 69.º do Código
do IRC apenas os requisitos do n.º 2 do mesmo artigo, e não outros, tinham de ser entregues com o
requerimento referido no n.º 1, para que começasse a correr o prazo de deferimento tácito.
Observe-se, aliás, que a norma do n.º 7 do artigo 69.º do Código do IRC era já mais exigente quanto
aos requisitos do deferimento tácito do que o regime geral estabelecido no artigo 108.º do Código de
Procedimento Administrativo, que faz depender o início da contagem do prazo de deferimento tácito
tão só da “formulação do pedido ou da apresentação do processo” (cfr. o seu n.º 2), independentemente
deste estar devidamente instruído, relevando a deficiente instrução, quando verificada, apenas para
efeitos de suspensão do decurso do prazo, se o requerente for notificado para suprir as deficiências
e enquanto o não fizer, pois que aí o procedimento fica parado “por motivo imputável ao particular
“(cfr. o n.º 4 do artigo 108.º do Código de Procedimento Administrativo).
Em face do exposto, o prazo de seis meses previsto no n.º 7 do artigo 69.º do CIRC para a formação
do deferimento tácito, prazo esse que corre de forma contínua nos termos do artigo 279.º do CC (artigo
20.º, n.º 1 do CPPT) desde a apresentação dos pedidos, já terminara a 28/05/04 quando a 06/10/04 foi
prolatado o despacho de indeferimento.
Daí que, formado que foi o deferimento tácito, ele consubstancia um acto constitutivo de direitos
para a ora recorrente, o qual apenas poderia ser revogado com “fundamento na sua invalidade e dentro
do prazo do respectivo recurso contencioso ou até à resposta da entidade recorrida” (artigo 141.º do
CPA), subsidiariamente aplicável por força do disposto nos artigos 2.º alínea c), da LGT e 2.º, alínea d)
do CPPT.
Sendo assim, o despacho impugnado, tendo sido proferido depois do deferimento tácito, reveste
uma dimensão revogatória implícita deste, por substituição.
Revogação essa que se tem por atempada já que se concretizou no prazo de um ano a contar da
formação do deferimento tácito (artigo 58.º, n.º 2, alínea b) do CPTA), sendo esse o prazo a respeitar,
como tem sido jurisprudência pacífica deste STA, por constituir o mais dilatado para efeito de interposição de recurso contencioso, ora acção administrativa especial.
Por outra parte, tendo o indeferimento expresso do pedido de dedução de prejuízos fiscais sido
fundamentado na inverificação dos requisitos para o efeito legalmente exigíveis, mormente a não ocorrência de “razões económicas válidas”, o que configura fundamento de invalidade, importará concluir
que o despacho impugnado não se encontra ferido de ilegalidade decorrente de violação do disposto
do citado artigo 141.º do CPA.
Como já acima vimos, o acórdão recorrido a respeito da legalidade do acto administrativo expresso
de indeferimento do pedido de dedução dos prejuízos fiscais concluiu pela insindicabilidade contenciosa do preenchimento do que qualifica como conceitos indeterminados com tradução, na situação
“sub judicio”, na expressão “A concessão da autorização está subordinada à demonstração de que a
fusão é realizada por razões económicas válidas”, tendo em conta que o requisito também previsto
no n.º 2 do artigo 69.º do CIRC inserção “numa estratégia de redimensionamento o desenvolvimento
empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva” foi dado por verificado nesse acto.
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A recorrente impugna esse entendimento fundado na aludida insindicabilidade.
Vejamos.
É um facto que “razões económicas válidas”, um dos dois requisitos cumulativos constantes do
n.º 2 do artigo 69.º do CIRC, se define como um conceito indeterminado cujo preenchimento cabe à
Administração, aí não exercendo um poder discricionário verdadeiro e próprio, mas apenas admitindo
de entre várias soluções válidas a que se apresente como justa e adequada ao caso concreto-cfr. Azevedo
Moreira, Conceitos indeterminados, pag. 35.
Ainda a este propósito, escreve Freitas do Amaral, in Curso de Direito Administrativo, vol. II,
pag. “o que importa é saber se a interpretação de conceitos indeterminados é uma actividade vinculada
ou discricionária, por conseguinte, sindicável ou não pelos tribunais”.
Dentre os conceitos indeterminados temos aqueles que apelam já para “preenchimentos valorativos” por parte do órgão administrativo aplicador do direito.
Aí, Freitas do Amaral, como vem citado no acórdão de 05/07/06, no recurso n.º 142/06, distingue
duas hipóteses: “os casos em que é exigido ao órgão administrativo uma valoração objectiva (exsaber
se os combates de boxe em recintos ao ar livre são compatíveis com os “bons costumes”) e os casos
“em que claramente o legislador remete para a Administração a competência de fazer um juízo baseado na sua experiência e nas suas convicções, que não é determinado, mas apenas enquadrado por
critérios jurídicos” - “a Administração tem de, considerando as circunstâncias de interesse público,
descobrir, segundo o seu critério, a solução mais adequada”.
No primeiro caso é admissível a fiscalização judicial, no segundo já não.
Cfr. ibidem, pp. 108-111.”
Escreve ainda o mesmo autor: “Porque não se lhe pede um trabalho de subsunção, uma tarefa
declarativa de coincidência com um esquema dado, mas se exige uma tensão criadora do direito no
caso concreto, deve naturalmente entender-se que esta actividade que, por desejo do legislador, sofre
um influxo autónomo da vontade do agente administrativo, deve escapar ao controlo do juiz, embora
este tenha o dever de verificar se a solução encontrada obedeceu às exigências externas postas pela
ordem jurídica”.
Sendo assim, como se afirma no acórdão de 12/07/06, no recurso n.º 1003/05: “Ora, saber se houve
“razões económicas válidas” ou se a fusão “se insere numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva” é matéria
de discricionariedade técnica, com uma longa margem de livre apreciação da Administração, que poderá
originar soluções diferentes, consoante o interesse que a Administração privilegie: uma fusão pode
fundar-se numa razão económica válida para um interesse público de vitalidade da economia nacional,
mas tal pode já não ocorrer em face dum interesse público de vitalidade de uma economia sectorial.”
Neste contexto, a valoração que foi feita no despacho impugnado no que concerne à ausência de
“razões económicas válidas” necessárias ao deferimento do pedido de dedução de prejuízos aos lucros da
recorrente, enquanto sociedade incorporante, releva de considerações de interesse público contendendo
com estratégias da administração perante a economia nacional, em que se mostram ausentes critérios
jurídicos, e daí que o juízo a esse respeito formulado escape à fiscalização dos tribunais, salvo o caso
de erro grosseiro ou manifesta desadequação ao fim legal, o que não acontece no caso, nem tão pouco
vem alegado, como se deixou expresso no aresto recorrido.
Na conclusão 21.ª das alegações, a recorrente vem defender que a insindicabilidade pelos tribunais
do juízo formulado pela administração a respeito dos conceitos indeterminados enferma de inconstitucionalidade por violação do princípio da legalidade previsto nos artigos 165.º, n.º 1, alínea i), 103.º,
n.º 2 e 266.º da CRP e do direito à tutela jurisdicional plena e efectiva contra actos lesivos prevista no
artigo 268.º, n.º 4 ainda da CRP.
Não se acompanha a recorrente ao formular tais juízos de inconstitucionalidade.
Com efeito, no que toca à invocada violação do princípio da legalidade fiscal, como defende Casalta
Nabais, a fls. 143, in Direito Fiscal, 3.ª edição, o respeito por esse princípio não impede em absoluto que
o mesmo, nomeadamente por razões de praticabilidade em que sobressai a luta eficaz contra a fraude
e evasão fiscais, utilize nesse domínio conceitos indeterminados ou se socorra mesmo da atribuição
de discricionariedade à administração fiscal, dessa forma excluindo exigências de determinabilidade
que “desemboquem seja em soluções impossíveis de levar à prática, mormente porque permitam uma
generalizada evasão ou fraude fiscal, seja em soluções economicamente insuportáveis”.
No que concerne à invocada violação do direito a uma tutela jurisdicional consagrada no n.º 4
do artigo 268.º da CRP, impõe-se salientar que a aludida insindicabilidade se traduz numa contracção
restrita aos juízos técnicos formulados pela administração, não afectando, para além da verificação da
existência de erros grosseiros ou manifesta desadequação ao fim legal, os aspectos vinculados do acto
administrativo em que se integra, designadamente a competência do órgão de decisor, a inexistência
de erro nos pressupostos de facto, a necessidade de fundamentação suficiente (cuja intensidade é
mesmo reforçada no caso de exercício de poderes discricionários – cfr. acórdão de 20/11/97, no recurso
n.º 39.512, o respeito pelos princípios gerais do direito (como é o caso da proibição do abuso do direito)
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e dos princípios constitucionalmente consagrados- cfr. ainda acórdãos de 11/11/97, 20/11/97 e 19/11/98,
nos recursos n.ºs 17.557, 38.164 e 42.39.
Sendo assim, como é, a referida insindicabilidade por confinada à formulação desses juízos técnicos, no caso exigida por razões atinentes a evitar a evasão fiscal (cfr. artigo 11.º, alínea a) da Directiva
90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990), não reveste uma dimensão violadora do direito consagrado no
n.º 4 do artigo 268.º da CRP.
Alega ainda a recorrente que o acto impugnado estaria ferido de desvio de poder como resultado
de não poder a AT ter deferido o pedido de isenção nos termos do DL n.º 404/90, de 21 de Dezembro e
mais tarde, indeferir o pedido de dedução de prejuízos fiscais ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º do CIRC.
O vício de desvio de poder traduz-se na utilização de um poder jurídico discricionário por um
motivo principalmente determinante que não coincida com o fim que o legislador teve em vista ao
conferir tal poder.
Ora, é sobre o arguente desse vício que recai o ónus de concretizar o fim prosseguido pelo autor
do acto em contradição com o fim visado pela lei na concessão desse poder discricionário.
Acontece que no caso sujeito a recorrente não fornece quaisquer elementos passíveis de subsunção
a tal vício e daí que a respectiva arguição tenha necessariamente de improceder.
De todo o modo, sempre se dirá, aqui se acompanhando a entidade recorrida, que a autorização
da dedução de prejuízos fiscais ao abrigo do n.º 2 do artigo 69.º do CIRC está submetida a requisitos
mais exigentes do que aqueles quanto ao pedido de isenção formulado nos termos do DL n.º 404/90,
sendo que este é deferido logo que se aplique o regime de neutralidade fiscal.
Daí que o deferimento do último desses pedidos não arraste consigo a inevitabilidade da AT ter
de deferir o primeiro.
Por último, na conclusão 32.ª das suas alegações, a recorrente vem alegar que a interpretação que a
administração fez do n.º 2 do artigo 69.º do CIRC seria desconforme ao Direito Comunitário violando o
artigo 11.º da Directiva n.º 90/434/CEE, de 23 de Julho de 1990, e reflexamente do artigo 8.º n.º 3 da CRP.
A questão que vem suscitada relativamente à desconformidade com o direito comunitário da interpretação que a Administração Tributária fez do n.º 2 do artigo 69.º do CIRC contende, tão só, com
a valoração que foi feita no que concerne à ausência de “razões económicas válidas”.
A tal respeito, formula a recorrente a pretensão da questão ser submetida à apreciação do TJCE, ao abrigo
do disposto no artigo 234.º do TCE, dadas as dúvidas suscitadas e a relevância para a questão decidenda.
Impõe-se, deste modo, apreciar da necessidade desse envio prejudicial para o TJCE.
A norma comunitária que se pretende violada é do seguinte teor:
Artigo 11:º
1. Qualquer Estado-membro poderá recusar aplicar, no todo ou em parte, o disposto nos títulos II,
III e IV ou retirar o benefício de tais disposições sempre que a operação de fusão, de cisão, de entrada
de activos ou de permuta de acções:
a) Tenha como principal objectivo ou como um dos principais objectivos a fraude ou a evasão
fiscais; o facto de uma das operações referidas no artigo l não ser realizada por razões económicas
válidas, tais como a reestruturação ou a racionalização das actividades das sociedades que participam
na operação, pode constituir presunção de que essa operação tem como principal objectivo ou como
um dos principais objectivos a fraude ou evasão fiscal.
A questão que se coloca é a de saber se é compatível com essa norma comunitária o entendimento
perfilhado pela Administração Tributária no sentido de ausência de razões económicas graves que justificassem o pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais formulado pela sociedade incorporante,
para o que considerou não ser evidente, na perspectiva da sociedade incorporante, o interesse económico
da incorporação, tendo em conta que a sociedade incorporada não desenvolveu qualquer actividade
como sociedade gestora de participações sociais, nem detinha participações financeiras, dessa forma
apenas transmitindo elevados prejuízos, não obstante ter considerado que a fusão era susceptível de
consubstanciar um efeito positivo em termos de estrutura de custos do grupo.
Aceita-se que a questão delineada suscite dúvidas, não sendo de solução evidente.
Neste contexto, decidindo este Supremo Tribunal Administrativo em última instância e
desconhecendo-se jurisprudência do TJCE directamente aplicável, é obrigatório o reenvio prejudicial
para este Tribunal, de harmonia com o disposto no artigo 234.º, parte final, do Tratado de Roma.
Sendo assim, formulam-se as seguintes questões
-A- Qual o sentido e alcance do disposto no artigo 11.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 90/434/CEE,
de 23 de Julho de 1990, nomeadamente qual o conteúdo do conceito “razões económicas válidas”
e do conceito “reestruturação ou racionalização das actividades” de sociedades, participantes em
operações abrangidas pela Directiva 90/434/CEE?
-B- É compatível com essa norma comunitária o entendimento perfilhado pela Administração
Tributária no sentido de ausência de razões económicas graves que justificassem o pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais formulado pela sociedade incorporante, para o que considerou não
ser evidente, na perspectiva da sociedade incorporante, o interesse económico da incorporação, tendo
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em conta que a sociedade incorporada não desenvolveu qualquer actividade como sociedade gestora
de participações sociais, nem detinha participações financeiras, dessa forma apenas transmitindo
elevados prejuízos, não obstante ter considerado que a fusão era susceptível de consubstanciar um
efeito positivo em termos de estrutura de custos do grupo?
Termos em que se decide suspender a instância até à pronúncia do TJCE, ordenando-se a passagem de
carta, a dirigir pela Secretaria deste Tribunal à daquele, com pedido de decisão prejudicial, acompanhado de
traslado do processo, incluindo cópias da petição, do acórdão recorrido, das alegações de recurso da recorrente, das contra-alegações do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, bem como do presente acórdão.
Custas a considerar a final.
Lino.

Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do vale — Jorge

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Esclarecimento ou reforma do acórdão.
Sumário:
I — Nos termos dos artigos 669.º e 732.º do CPC, pode qualquer das partes requerer
no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou
ambiguidade que ele contenha.
II — Só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo
sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes.
Processo n.º 875/09-30.
Recorrente: Joaquim Sanches Leitão e outra.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. de Castelo Branco.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Joaquim Sanches Leitão e Maria Luísa Batista Sanches Leitão, recorrentes nos autos, notificados do acórdão de 12/11/2009 (fls. 244/247), vêm pedir a aclaração do mesmo, alegando, em
síntese, que referindo-se, em tal acórdão, que a alegação dos recorrentes (de não terem sido citados da
reversão fiscal para, nesse contexto, deduzirem a oposição) “é claramente contrariada pela demonstração documental das citações efectuadas na qualidade de responsáveis subsidiários em 22/10/2004 (v.
docs. de fls. 126/130 e ainda fls. 130 v.º e 131/135 v.º”, porém da consulta que o advogado signatário
fez do processo, através do SITAF, não lhe foi possível ver qualquer prova documental da citação dos
responsáveis subsidiários para efeitos de reversão fiscal, razão por que importa, por isso, aclarar o
referido acórdão relativamente aos seguintes aspectos:
1.º- Qual é o documento, e em que página do processo pode ser visualizado, que contenha a
prova documental inequívoca de a recorrente Maria Luísa ter sido citada na qualidade de responsável
subsidiário (registo postal, aviso de recepção ou citação pessoal)?
2.º- Qual é o documento, e em que página do processo pode ser visualizado, que contenha a prova
documental inequívoca de a recorrente Joaquim Leitão ter sido citado na qualidade de responsável
subsidiário (registo postal, aviso de recepção ou citação pessoal)?
3.º- O que é que o Exmo. Magistrado do MP e esse Tribunal consideram constituir “demonstração
documental das citações efectuadas (aos recorrentes) na qualidade de responsáveis subsidiários em
22/10/2004”?
4.º- Para além dos documentos de fls. 126 e 131 dos autos, que são meros documentos emitidos
pela Segurança Social, existem no processo outros documentos que comprovem inequivocamente o
envio e a recepção das cartas?
5.º- E que comprovem terem os recorrentes sido citados pessoalmente (cfr. artigo 191.º, n.º 3 do
CPPT) enquanto responsáveis subsidiários?
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Notificado para, querendo, responder, veio o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social,
IP – Secção de Processo Executivo de Castelo Branco, dizer que o acórdão em causa não contém
qualquer obscuridade ou ambiguidade que permita o pedido de aclaração do mesmo, sendo que o que
os recorrentes pretendem com tal pedido de aclaração é a emissão de novos juízos sobre questões já
abordadas e resolvidas e manifestar o seu desacordo com o decidido.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Dispõe o artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC, aqui aplicável por força do artigo 732.º do CPC,
que pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma
obscuridade ou ambiguidade que ele contenha.
Assim, como tem vindo esta Secção do STA a entender (v. acórdão de 1/7/2009, proferido no
recurso n.º 866/08), só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes (v., por todos, os acórdãos de 12/1/00 e de
10/5/00, in recursos n.ºs 13491 e 22648, respectivamente).
Citando o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, pág. 151 e 153, “a sentença é obscura
quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando alguma passagem se
preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz quis dizer; no outro, hesita-se
entre dois sentidos diferentes e porventura opostos.
Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente,
a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que
prejudique a compreensão da sentença.
Quando o que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, deve indeferir-se o requerimento,
embora o aditamento interesse à sequência do recurso”.
Ora, no caso em apreço, o que os recorrentes pretendem ver esclarecido é quais são os documentos
e onde se encontram nos autos que demonstram terem eles sido citados pessoalmente na qualidade de
responsáveis subsidiários, como se afirma no acórdão aclarando, uma vez que na consulta dos autos
feita através do SITAF não lhes foi possível ver qualquer prova documental nesse sentido.
Todavia da leitura do acórdão, no trecho que ora importa, não se descortina qualquer obscuridade
ou ambiguidade.
De facto, assentando a alegação dos recorrentes no facto de não terem sido citados pessoalmente para deduzirem oposição à execução contra si revertida, o que se afirma no acórdão é que
“Todavia, como bem refere o Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal no seu parecer, tal
alegação é claramente contrariada pela demonstração documental das citações efectuadas na
qualidade de responsáveis subsidiários em 22/10/2004 (v. docs. de fls. 126/130 e ainda 130 v.º e
131/135 v.º)”.
Ou seja, a prova documental que os recorrentes sustentam não existir nos autos, ou, pelo menos,
não a terem visualizado através do SITAF está claramente indicada no acórdão e pode ser confirmada
através das páginas dos autos indicadas.
Sendo assim, não só o acórdão aclarando não é ininteligível como também se não presta a interpretações diferentes, já que explicita perfeitamente as razões da decisão.
E a prova documental em que esta se apoia consta efectivamente dos autos (v. documentos indicados, designadamente fls. 130 v.º e 135 v.º).
Qualquer outra questão suscitada que se prenda com o desacordo com o decidido não tem a ver
com a pretendida aclaração do acórdão mas sim com a alteração do julgado.
Razão por que o pedido formulado não pode obter merecimento.
III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em indeferir o requerido.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça devida em 4 UC (s).
Lisboa 3 de Fevereiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Contribuição especial. Avaliação. Matéria colectável. Audiência prévia. Constitucionalidade.
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Sumário:
I — O direito de audição no procedimento tributário através das formas previstas no
artigo 60.º da LGT apenas tem lugar quando «a lei não prescrever em sentido
diverso».
II — Prevendo-se no procedimento tributário regulado no Regulamento da Contribuição
Especial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 43/98, de 3 de Março, a participação do
contribuinte na fixação da matéria colectável, através da integração da comissão
de avaliação prevista no seu artigo 4.º e não se admitindo a possibilidade de a
liquidação ser efectuada com base em valor diferente do que resulta da avaliação,
é de concluir que é apenas através daquela comissão que é assegurado o direito
de participação do contribuinte na formação da decisão.
III — Os artigos 2.º, 4.º e 6.º do Regulamento da Contribuição Especial não violam o
disposto no artigo 267.º, n.º 5 da CRP.
Processo n.º 911/09-30.
Recorrente: Construções Arnaldo Dias, 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 – Construções Arnaldo Dias, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando com a
sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu
contra o acto de liquidação de contribuição especial, efectuada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 43/98, de
3/3, no montante global de € 8.532,40, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes
conclusões.
I. Resulta dos factos provados que a liquidação de contribuição especial foi efectuada pela Administração Fiscal, exclusivamente, com base em elementos, totalmente, exteriores à vontade da Recorrente.
De facto, todos os elementos constantes do termo de avaliação a fls. 10 a 14 do apenso da reclamação
graciosa foram trazidos pela Administração Tributária, limitando-se o contribuinte a indicar um perito
para estar presente nessa avaliação. Resulta, assim, dos autos que em todo o procedimento nunca foi
concedido ao contribuinte qualquer oportunidade de ser ouvido previamente à liquidação, sendo certo
que a Recorrente só teve conhecimento dos termos da avaliação no dia em que foi notificada para proceder ao pagamento da contribuição especial. (cfr. fls. 17, 18 e 21 do apenso da reclamação graciosa).
II. A principal questão a analisar no presente recurso é pois a de saber se, nas circunstâncias acabadas de descrever, a Administração Fiscal estava ou não obrigada a cumprir o disposto no artigo 60.º
da LGT, isto é, estava obrigada a notificar a Recorrente para que esta pudesse exercer o direito de
audição prévia.
III. O artigo 60.º da L.G.T. transpôs para o procedimento tributário o princípio constitucional da
participação dos cidadãos na formação das decisões e deliberações que lhes dizem respeito, expresso
no artigo 267.º n.º 5 da Constituição da República Portuguesa. Assim, nos termos da referida norma,
mormente do disposto no artigo 60º n.º 1 a), da L.G.T., a Administração Fiscal antes de liquidar a
contribuição especial deve ouvir o contribuinte.
IV. O Tribunal a quo, na sua douta sentença, considerou que a audição prévia no processo de
liquidação de contribuição especial é realizada através da intervenção do contribuinte ou do seu representante na comissão de avaliação a que alude o art. 2.º, 4.º e 6.º do Regulamento da Contribuição
Especial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 43/98, sendo que tal intervenção estaria a coberto da expressão
do artigo 60.º da L.G.T. que refere “sempre que a lei não prescrever em sentido diverso “.
Ora, tal interpretação é totalmente contrária, quer à ratio do artigo 267.º n.º 5 da Constituição da
República Portuguesa (doravante CRP) quer à ratio do próprio princípio da participação do administrado
nas decisões ou deliberações que lhe disserem respeito, já que a “alegada” audição prévia nunca poder
ser realizada numa fase de instrução do procedimento, mas apenas numa fase de pré-decisão.
É, assim, inconstitucional, por violação do artigo 267.º n.º 5 da Constituição da República Portuguesa, a disposição inserta no n.º 1 e 2 do artigo 4.º do Regulamento Anexo ao Decreto-Lei n.º 43/98, de
3 de Março, conjugado com os artigos 57.º n.º 1 e 60.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro
(Lei Geral Tributária), quando interpretados no sentido de que a intervenção de um perito do contribuinte
na comissão referida nesse artigo é suficiente para se considerar preenchido o princípio da participação
dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações que lhes disserem respeito.
Assim sendo, a douta sentença fez uma incorrecta e inconstitucional interpretação e aplicação da
lei aos factos, mormente, o disposto no artigos 267.º n.º 5 da Constituição da República Portuguesa,
o artigo 60.º n.º 1 e n.º 4 e 16.º n.º 1 da L.G.T. e o artigo 100.º e 103.º do Código do Procedimento
Administrativo.
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V. In casu a liquidação impugnada, quer abstracta quer objectivamente, podia ser contestada através
do exercício do direito de audição pela Recorrente, já que só esta poderia aferir correctamente, a título
de exemplo, sobre o valor m2 de construção - em 1994 e à data do pedido de licenciamento -, sobre a
área de construção efectivamente edificada, o n.º de fogos efectivamente edificados, a volumetria de
construção efectivamente edificada, elementos estes que, apenas, constam do alvará de construção sob
a forma de previsão, sendo estes, habitualmente, alterados em função da obra efectivamente edificada.
VI. Da mesma forma, em caso algum, poder-se-á considerar que a presença de um perito do contribuinte na avaliação efectuada sana o vício de preterição de audição prévia, já que para além de não
se encontrarem preenchidos os requisitos do artigo 60.º n.º 1 a) e n.º 3 da L.G.T., o perito indicado pela
Recorrente não estava mandatado para exercer o direito de audição prévia em seu nome e o mesmo
interveio, unicamente, num acto prévio de instrução, pelo que, também por isso, em caso algum se
poderá considerar que se deu cumprimento ao direito de audição prévia da Recorrente,
VII. In casu não ocorreram os requisitos que, excepcionalmente, permitem a dispensa do cumprimento do disposto no artigo 60.º da LGT, pelo que o acto impugnado padece de vício de forma, pelo
que terá de ser anulado.
VIII. Igualmente, não é de aplicar ao caso sub judice o disposto no artigo 103.º do CPA por tal
norma não ter aplicação em matéria tributária, na medida em que esta só será de aplicar quando não
existam normas procedimentais especiais sobre as matérias nele reguladas. E no caso em apreço existem
- o artigo 60.º da LGT.
IX. O princípio do aproveitamento do acto - tão doutamente desenvolvido pela jurisprudência
deste Tribunal - não é, também, de aplicar in casu já que, como se demonstrou, em sede de audiência
prévia, poderia a Recorrente, com toda a certeza, influenciar a posição da Administração Fiscal em
inúmeros aspectos: a área do prédio; a área bruta de construção (prevista e edificada); o n.º de fogos
(previstos e edificados); o n.º de estacionamentos (previstos e edificados); a volumetria da construção
(prevista e edificada); o valor m2, estimado, da construção a 1 de Janeiro de 1994; o valor m2, estimado,
de construção à data do pedido de licenciamento; as infra-estruturas envolventes, etc. Sendo, assim,
decisiva a influência da Recorrente quer na fixação da matéria colectável objecto da taxa quer mesmo
no controlo da operação aritmética que determina a contribuição especial a pagar.
X. O acto tributário de liquidação da contribuição especial à Recorrente padece, assim, de vício
de forma e substância que acarreta a sua nulidade.
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. A impugnante dedica-se à actividade de compra e venda de bens imobiliários, CAE 070120;
2. Em 11/11/1998 formulou, junto do município de Odivelas, pedido de licenciamento de construção relativo ao lote 11 da Urbanização da Ribeirada, freguesia de Odivelas;
3. Em 19/07/2001, a Câmara Municipal de Odivelas emitiu para o referido lote o alvará de licença
de construção n.º 175/2001, em nome da impugnante (fls. 8 do apenso de reclamação,);
4. Em 02/09/2003 foi lavrado o termo de avaliação pela comissão a que se refere o artigo 4º, do
DL n.º 43/98, de 3 de Março, da qual participou o Eng. João Manuel Dias dos Santos em representação
e por indicação do titular do direito de construir, a ora impugnante, tendo aquela comissão deliberado
por unanimidade e o representante da impugnante assinado o termo de avaliação (fls. 10 a 13 do apenso
de reclamação graciosa);
5. A comissão fixou em € 237.323,68 o valor da matéria colectável reportado à data do pedido de
licenciamento e em € 194.661,68 o valor reportado a 01/01/1994 (fls. 14 do apenso de reclamação);
6. Na sequência da matéria colectável fixada em € 42.661,99, correspondente à diferença daqueles
valores, foi efectuada liquidação de contribuição especial no montante de € 8.532,40 (fls. 14 do apenso
de reclamação);
7. A impugnante foi notificada do resultado da avaliação e para pagamento da contribuição especial
liquidada por carta registada com A/R, que recebeu em 09/05/2005, aí se fixando como data limite de
pagamento o fim do mês seguinte ao da notificação (fls. 17 e 18 do apenso de reclamação);
8. Não houve lugar a audição do contribuinte no procedimento de liquidação (informação de
fls. 21 do apenso de reclamação);
9. Em 27/09/2005, a impugnante deduziu reclamação graciosa em que pede a anulação da liquidação por preterição da audição prévia, formalidade que entende não poder ser dispensada (fls. 2 do
respectivo apenso);
10. Por despacho da Sra. Chefe do Serviço de Finanças de Odivelas, de 28/09/2006, a fls. 42 do
apenso, que se sustenta na informação dos serviços onde está exarado e no anterior projecto de despacho
para audição prévia, documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos face à sua extensão,
foi a reclamação indeferida;
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11. Do despacho de indeferimento foi a reclamante notificada por carta registada com A/R, que
recebeu em 04/10/2006 (fls. 47 e 48 do apenso de reclamação);
12. A impugnação deu entrada no Serviço de Finanças de Odivelas em 09/10/2006, conforme
carimbo aposto a fls. 2.
3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se, tendo o contribuinte
intervenção, por si ou através de representante, na comissão prevista no art. 4.º do DL n.º 43/98, tem
de ser-lhe garantido o exercício do direito de audição, nos termos do art. 60.º da LGT.
Desde logo, importa referir que esta questão foi já apreciada no Acórdão do Pleno desta Secção
de 17/12/08, in rec. n.º 615/07, citado na sentença recorrida, que seguiu de perto o Acórdão também
do Pleno desta Secção de 14/7/08, in rec. n.º 616/07, em que o Relator e a recorrente são os mesmos,
sendo praticamente idênticas as conclusões da motivação do recurso, razão pela qual o vamos aqui
transcrever, já que não vemos razão para alterar a jurisprudência aí fixada, procurando, deste modo,
obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC).
Escreve-se, então, no citado aresto que “…No art. 2.º do Regulamento aprovado pelo DL n.º 43/98
estabelece-se que «constitui valor sujeito a contribuição a diferença entre o valor do prédio à data em
que for requerido o licenciamento de construção ou de obra e o seu valor à data de 1 de Janeiro de
1994, corrigido por aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda constantes da portaria a
que se refere o artigo 43.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, correspondendo, para o efeito, à data de aquisição a data de 1 de Janeiro de 1994 e à de realização a data da
emissão do alvará de licença de construção ou de obra» e que «os valores que servem para determinar
a diferença são determinados por avaliação nos termos do presente Regulamento».
No art. 4.º do mesmo Regulamento, no âmbito da «determinação da matéria colectável» da referida
Contribuição Especial, estabelece-se que «a avaliação referida no n.º 2 do artigo 2.º ficará a cargo
de uma comissão constituída pelo contribuinte ou seu representante e por dois peritos nomeados pela
Direcção-Geral dos Impostos de entre os incluídos nas listas distritais».
…A Constituição da República Portuguesa, no n.º 5 do art. 267.º impõe que o processamento da
actividade administrativa assegure a «participação dos cidadãos na formação das decisões e deliberações que lhes disserem respeito».
Não se concretiza, nesta norma constitucional, a forma como deve ser assegurada tal participação.
Relativamente à actividade da Administração, em geral, o art. 100.º do CPA concretizou a forma
de exercer esse direito de participação, estabelecendo que «concluída a instrução, e salvo o disposto
no artigo 103.º, os interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a
decisão final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável desta».
Os n.ºs 2 e 3 do art. 101.º e o n.º 2 do art. 102.º do CPA revelam o conteúdo do direito de audição,
ao indicarem que a notificação fornece elementos relativos a «todos os aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito», que «os interessados podem pronunciar-se sobre as questões
que constituem objecto do procedimento» e que «na audiência oral podem ser apreciadas todas as
questões com interesse para a decisão, nas matérias de facto e de direito».
No entanto, no n.º 2 deste art. 103.º indicam-se as situações em que pode ser dispensada audiência
dos interessados, que são a de estes já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que
importem à decisão e sobre as provas produzidas, e a de os elementos constantes do procedimento
conduzirem a uma decisão favorável aos interessados.
O art. 60.º da LGT veio regular especialmente o exercício do direito de audição no procedimento
tributário.
A Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio, deu a actual redacção ao referido art. 60.º, introduzindo um
novo n.º 3, com natureza interpretativa (nos termos do n.º 2 daquele art. 13.º da Lei n.º 16-A/2002),
passando dos n.ºs 3, 4, 5 e 6 da redacção inicial a serem os n.ºs 4, 5, 6, e 7, respectivamente.
É a seguinte a nova redacção:
Artigo 60.º
Princípio da participação
1. A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode
efectuar-se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos
ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer beneficio ou acto administrativo em matéria fiscal;
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d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos, quando não haja lugar
a relatório de inspecção; (A redacção da alínea d) resulta da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro,
sendo-lhe atribuída natureza interpretativa pelo n.º 2 do seu art.40.º.)
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2. É dispensada a audição em caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável.
3. Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que
se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso
de invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha pronunciado.
4. O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela administração tributária em carta
registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte.
5. Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercício do direito de
audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua
fundamentação.
6. O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a
8 nem superior a 15 dias.
7. Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em
conta na fundamentação da decisão.
Como resulta do disposto no n.º 1 deste artigo, o exercício do direito de audição nas situações e nos
termos previstos neste art. 60.º apenas ocorre «sempre que a lei não prescrever em sentido diverso».
Assim, além das situações de dispensa do exercício do direito de audição que se prevêem nos
n.ºs 2 e 3 deste artigo, estará afastada a aplicação do regime deste artigo quando a lei estabelecer uma
forma especial de participação dos interessados na formação das decisões que lhe dizem respeito.
Nos arts. 2.º, 4.º e 6.º do Regulamento da Contribuição Especial aprovado pelo DL n.º 43/98,
estabelece-se que
Artigo 2.º
1 - Constitui valor sujeito a contribuição a diferença entre o valor do prédio à data em que for
requerido o licenciamento de construção ou de obra e o seu valor à data de 1 de Janeiro de 1994,
corrigido por aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda constantes da portaria a que se
refere o artigo 43.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, correspondendo,
para o efeito, à data de aquisição a data de 1 de Janeiro de 1994 e à de realização a data da emissão
do alvará de licença de construção ou de obra.
2 - Os valores que servem para determinar a diferença são determinados por avaliação nos
termos do presente Regulamento.
Artigo 4.º
1 - A avaliação referida no n.º 2 do artigo 2.º ficará a cargo de uma comissão constituída pelo
contribuinte ou seu representante e por dois peritos nomeados pela Direcção-Geral dos Impostos de
entre os incluídos nas listas distritais.
2 - Um dos peritos nomeados pela Direcção-Geral dos Impostos terá apenas voto de desempate,
devendo conformar-se com qualquer dos laudos apresentados.
3 - A avaliação será efectuada com precedência de vistoria, devendo as decisões ser devidamente
fundamentadas.
Artigo 6.º
1 - Na determinação dos valores, a comissão terá em consideração a natureza e o destino económico do prédio.
2 - Para efeitos do número anterior, atender-se-á:
a) À localização, ao ambiente envolvente e ao desenvolvimento urbanístico da zona;
b) Às infra-estruturas existentes;
c) À caracterização física e topográfica;
d) Aos índices de ocupação e volumetria;
e) Às características agrárias, aos tipos de cultura e à disponibilidade de águas;
f) Ao valor das construções rurais e dependências agrícolas;
g) A quaisquer outros elementos susceptíveis de influírem no valor dos prédios.
Como se vê, à face do regime previsto neste artigo, o contribuinte tem intervenção no procedimento
de fixação da matéria colectável através da participação, por si ou seu representante, na comissão de
avaliação.
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Por outro lado, uma vez determinada a matéria colectável, constituída pela diferença de valores
referida no art. 2.º, o cálculo da Contribuição Especial é efectuado através da aplicação da taxa adequada
prevista no art. 10.º, não havendo possibilidade legal de ser utilizado como valor da matéria colectável
qualquer outro valor.
Nestas condições, como bem se constata no acórdão recorrido, a intervenção do contribuinte antes da liquidação seria completamente inócua, pois dela nunca poderia resultar a alteração da matéria
colectável.
Designadamente a ponderação dos elementos atinentes à avaliação que refere a Recorrente terá
de ser efectuada no âmbito da avaliação, em que são ponderáveis, além dos factores especialmente
indicados, «quaisquer outros elementos susceptíveis de influírem no valor dos prédios [alínea g) do
n.º 2 do art. 6.º].
Neste contexto, prevendo-se uma forma de intervenção do contribuinte na formação da decisão
através da participação na comissão de avaliação e não havendo qualquer utilidade em admitir uma
nova intervenção antes da liquidação, por não poder ser alterado o valor sobre que deve incidir a taxa,
é de concluir que a única forma de participação dos interessados na formação da decisão que se prevê
é a que é assegurada ao contribuinte na comissão de avaliação, pois vigora no procedimento tributário
um princípio geral de proibição de prática de actos inúteis, que aflora no n.º 1 do art. 57.º da LGT”.
Pelo exposto, é de concluir que é correcta a posição assumida na sentença recorrida.
Neste sentido, pode ver-se, também, o Acórdão do Pleno desta Secção do STA de 19/11/08, in
rec. n.º 837/07 e o Acórdão desta mesma Secção de 23/1/08, in rec. n.º 837/07.
4 – Assim sendo e ao contrário daquilo que pretende a recorrente, é patente que os artºs 2º, 4º e
6º do Regulamento da Contribuição Especial não violam o disposto no artº 267º, n.º 5 da CRP, já que a
participação do contribuinte na formação da decisão e da deliberação em causa e que lhe diz respeito,
está, deste modo, assegurada.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e em confirmar a decisão
recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Invocação nas conclusões do recurso de factos relevantes para a decisão, não levados
ao probatório. Incompetência do STA em razão da hierarquia.
Sumário:
I — Para determinação da competência hierárquica do STA, por força do preceituado nos artigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF de 2002 e artigo 280.º,
n.º 1, do CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e
respectivas conclusões, suscite qualquer questão de facto, logo abstractamente
relevante, ou invoque, como suporte da sua pretensão, factos que não foram dados
como provados na decisão recorrida.
II — Invocando a recorrente nas suas alegações e conclusões que “O artigo 114.º, n.º 1,
do RGIT, que pune como contra-ordenação fiscal a «falta de entrega da prestação
tributária», não abrange na sua previsão situações em que o imposto que deve
ser entregue não está em poder do sujeito passivo, por não ter sido recebido ou
retido” e que «nem sequer consta da decisão que a recorrente tenha embolsado
o IVA em causa», está a ser suscitada questão de facto relevante para a decisão
e da qual o STA não pode conhecer, uma vez que lhe cabe conhecer apenas de
recursos com exclusivo fundamento em matéria de direito.
Processo n.º 1005/09-30.
Recorrente: Tutela — Empresa de Trabalho Temporário, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. TUTELA – EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA com os demais sinais dos
autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou improcedente
o recurso por si interposto da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa, que a condenou ao
pagamento de uma coima no montante de 30.044,50 €, por ter apresentado a declaração periódica de
IVA desacompanhada do respectivo meio de pagamento, apresentando, para o efeito, alegações nas
quais conclui:
1ª) Vem o presente recurso apresentado da douta decisão que julgando improcedente o recurso,
manteve a decisão de aplicação da coima.
2ª) A finalidade da exigência de descrição sumária dos factos imputados ao arguido visa assegurar-lhe a possibilidade de exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que pressupõe um conhecimento
perfeito dos factos que lhe são imputados, sendo corolário da imposição constitucional de que nos processos contra-ordenacionais seja assegurado o direito de defesa ao arguido (artº. 32.º, n.º 10, da CRP).
3ª) Quanto à indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima, a lei exige a explicitação destes elementos para que o arguido possa exercer a sua defesa no âmbito da fixação concreta
do montante da penalidade, através de um contraditório que vise a diminuição da coima aplicada e, no
caso, a indicação, v.g., da condição económica é totalmente desprezada e não valorada ao que consta
por inexistência de informações que indiciem má situação económica da ora recorrente, afirmando-se,
por outro lado, o carácter frequente da infracção, sendo que de fls. 33 a 35 não se decifra, a tal respeito,
o que quer que seja.
4ª) Com efeito, é necessário descrever na decisão os elementos e as circunstâncias concretas
que se consideraram para a fixação do montante da coima, nomeadamente, se a contra ordenação foi
cometida com dolo ou com negligência, se foi acidental ou é frequente este tipo de ocorrência, bem
como quaisquer outras circunstâncias que tenham sido apuradas e possam influir no grau de culpa do
arguido ou na graduação da coima, designadamente, a situação económica do agente.
5ª) No mesmo sentido, “a coima aplicada há-de sê-lo em função da gravidade objectiva e subjectiva da contra ordenação, atendendo-se, designadamente, ao valor do imposto cujo recebimento tenha
sido afectado pela infracção, ao prejuízo efectivo, a qualquer especial dever do arguido que tenha sido
infringido, ao carácter acidental ou frequente da ilicitude, à situação económica do arguido e a quaisquer outras circunstâncias das quais se possa inferir a culpa do agente” (Soares Martinez, in Direito
Fiscal, Coimbra, 1993).
6ª) Por outro lado, a decisão da coima, sempre será nula, porquanto da decisão de aplicação de
coima nem sequer consta que a recorrente tenha embolsado o IVA em causa.
7ª) O artº. 114º, n.º 1, do RGIT, que pune como contra-ordenação fiscal a «falta de entrega da
prestação tributária», não abrange na sua previsão situações em que o imposto que deve ser entregue
não está em poder do sujeito passivo, por não ter sido recebido ou retido.
8ª) Da decisão de aplicação de coima nem sequer consta que a recorrente tenha embolsado o IVA
em causa.
9ª) Ao decidir como decidiu a douta sentença recorrida errou no julgamento da questão.
Termos em que e nos mais de direito, deve o presente recurso ser julgado procedente e, consequentemente, ser revogada a douta sentença recorrida e anulada a decisão administrativa de fixação da
coima, com todas as legais consequências.
II. A Fazenda Pública não contra-alegou.
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 102, defendendo que o tribunal é hierarquicamente
incompetente para conhecer do recurso, uma vez que na conclusão 7ª a recorrente enuncia facto não
contemplado no probatório, do qual pretende extrair consequência jurídica.
IV. Notificadas as partes desta questão prévia suscitada pelo MºPº, nada vieram dizer.
V. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
VI. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º). Em 16 de Outubro de 2004, foi levantado o auto de notícia de fls. 2 contra a recorrente,
imputando-lhe a prática de uma infracção prevista e punida nos artºs 26º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, a) CIVA e
114º, n.º 2 e 26.º n.º 4, do RGIT porquanto não entregou nos cofres do Estado simultaneamente com a
declaração periódica, imposto no montante de EUR 174.444,76, relativo ao período de 2004/07, tendo
o prazo para o cumprimento da obrigação terminado em 10 de Setembro de 2004.
2ª). O auto de notícia identificado no ponto 1, deu origem ao processo de contra - ordenação
n.º 3247200506050719 (cf fls. 2 dos autos),
3º). Por despacho do director da direcção de finanças, datado de 20 de Março de 2006, foi proferida
a decisão de fixação de coima no montante de EUR 33.705,00, cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido (cfr. fls. 7-8, dos autos).
4º). Em 5 de Abril de 2006, a recorrente foi notificada do teor da decisão identificada no ponto
anterior (cf. fls. 9 e A/R a fls. 10, dos autos).

248
5º). Na sequência do que em 7 de Abril de 2006, apresentou recurso da decisão de aplicação da
coima, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. fls. 12 a 15, dos autos).
6º). Em 10 de Agosto de 2007, foi emitida informação pelos serviços da divisão de justiça administrativa da direcção de finanças de Lisboa, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf.
fls. 38. dos autos):
7º). Em 26 de Outubro de 2007 foi proferida decisão de aplicação da coima pelo director de finanças de Lisboa adjunto, por delegação, com o seguinte teor (cf. fls. 39-40, dos autos):
DESPACHO
1 - O presente processo de contra-ordenação foi instaurado, com base em auto de noticia levantado,
por se ter verificado pessoalmente que o sujeito passivo supra identificado, em sede de IVA, enquadrado no regime normal mensal, relativamente ao período 2004/07, não entregou dentro do prazo legal
simultaneamente com a declaração periódica que apresentou dentro do prazo, a prestação tributária no
valor de € 174.444.75, montante necessário para satisfazer totalmente o imposto exigível
2 - O exposto constitui infracção ao disposto no artigo 26.º n.º 1 e 40.º, n.º 1. alínea a) do Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), infracção essa punida pelo artigo 114.º, n.º 2 e 26º,
n.º 4 do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), aprovado pela Lei n.º 15/2001 de 05 de Junho.
3 – O (A) arguido(a) foi notificado(a) nos termos do artigo 70.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, não tendo sido apresentada defesa, em 20.3.2006 foi fixada coima no montante de
€ 33.705,00 (conforme folhas 8 e 28),
4 - Notificado(a) o(a) arguido(a) para proceder ao pagamento da citada coima ou proceder à
apresentação de recurso judicial da decisão que determinou e aplicou a mesma coima em 7.4.2006
apresentou recurso judicial.
5 - Da apreciação e análise, verifica-se:
A coima fixada, no montante de €33.705,00, ultrapassou o limite máximo estabelecido de €
30.000,00 (Artigo 26.º, n.º 1, al b) do RGIT)
6 - Analisado o despacho de fixação de coima a folhas 7 e 8, de 20 de Março de 2006, verificando-se que a coima fixada ultrapassou o limite estabelecido no artigo 26.º, n.º 1, alínea b) do RGIT, revogo
essa decisão e vai proceder-se à fixação de nova coima, tendo em conta o n.º 3 do artigo 63.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, e nos termos do artigo 79,º do RGIT para isso consideram-se as
informações constantes dos autos a seguir reproduzidas:
- Inexistência de informações que indiciem uma má situação económica do arguido.
- A não verificação de actos de ocultação com vista à descoberta da infracção.
- Inexistência de especial obrigação de não cometer a infracção.
- A conduta negligente do arguido face à inexistência de provas de actuação dolosa.
- O carácter frequente da ocorrência da infracção (cf. folhas 33 a 35)
- A situação tributária encontra-se regularizada (cf. folhas 31 e 32)
7- Há a possibilidade de pagamento voluntário da coima.
8 - Dão-se como provados os factos constantes do auto de notícia, factos esses que constituem
infracção ao disposto no artigo 26º n.º 1 e 40.º n.º 1, alínea a) do CIVA, infracção essa punida pelo
artigo 114º n.º 2 e 26º n.º 4 do Regime Geral das Infracções Tributárias (R.G.I.T.) aprovado pela Lei
n.º 15/2001 de 05 de Junho.
9 - Na ausência de outros elementos considerados relevantes para a graduação da coima e de acordo
com o disposto no artigo 27º do Regime Geral das Infracções Tributárias aprovado pela Lei n.º 15/2001
de 5 de Junho, aplico ao(à) arguido(a) a coima de € 30.000,00 (trinta mil euros) à infracção supra
indicada, com observância dos limites mínimos e máximos previstos no artigo 26.º do R.G.I.T. sendo
ainda devidas as custas nos termos do n.º 2 do artigo 1º do DL. 29/98 a contar no Serviço de Finanças.
11 - Vigorando o princípio da proibição de “reformatio in pejus” (em caso de recurso a coima
não é susceptível de agravamento), sem prejuízo dessa possibilidade, no caso da situação económica e
financeira tiver entretanto melhorado -Artigo 79º n.º 1, alínea d) do R.G.I.T. -, notifique-se o arguido
para os seguintes efeitos:
No prazo de 15 dias efectuar o pagamento voluntário de 75% da coima fixada, bem como das
custas sob pena de, não o fazendo nesse prazo perder o direito à redução. Sendo que da redução da coima
não poderá resultar um valor a pagar inferior ao mínimo legal (n.º 2 do artº. 78.º do RGIT). Podendo
ainda nos 20 dias subsequentes pagar a totalidade da coima e custas, ou recorrer judicialmente para o
Tribunal Administrativo e Fiscal territorialmente competente, sob pena de não o fazendo se proceder
à cobrança coerciva. (…)
8ª). Em 23 de Novembro de 2007, a recorrente foi notificada da decisão referida no ponto anterior
(cf. fls. 41 e A/R a fls. 42, dos autos):
9º). O requerimento inicial do presente recurso deu entrada no serviço de finanças de Lisboa 2
em 10 de Dezembro de 2007 (cf. carimbo aposto a fls. 43. dos autos).
VII. Antes de mais cumpre conhecer da questão prévia suscitada pelo MºPº – incompetência deste
Tribunal, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso.
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VII.1. Invoca o MºPº que na conclusão 7ª a recorrente enuncia facto não contemplado no probatório da decisão do qual pretende extrair consequência jurídica: o imposto não foi recebido ou retido
pelo sujeito passivo antes da entrega da declaração periódica à administração tributária.
Neste contexto, o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento.
VII.2. Nas conclusões 6ª a 8ª, a recorrente veio referir o seguinte:
“6ª) Por outro lado, a decisão da coima, sempre será nula, porquanto da decisão de aplicação
de coima nem sequer consta que a recorrente tenha embolsado o IVA em causa.
7ª) O artº. 114º, n.º 1, do RGIT, que pune como contra-ordenação fiscal a «falta de entrega da
prestação tributária», não abrange na sua previsão situações em que o imposto que deve ser entregue
não está em poder do sujeito passivo, por não ter sido recebido ou retido.
8ª) Da decisão de aplicação de coima nem sequer consta que a recorrente tenha embolsado o
IVA em causa”.
Significa isto, como bem refere o MºPº, que a recorrente veio imputar à decisão recorrida défice
instrutório, uma vez que entende que, o artº 114º, n.º 1 do RGIT não abrange na sua previsão situações
em que o imposto deve ser entregue não está em poder do sujeito passivo, por não ter sido recebido
ou retido. Ora, da decisão que aplicou a coima nada consta sobre esta matéria, isto é, se o montante do
imposto estava ou não em poder da recorrente.
E esta matéria é relevante para a decisão tal como resulta, entre outros, do Acórdão deste Tribunal
e Secção, de 28.05.2008 – Recurso n.º 279/08, onde ficou escrito o seguinte:
“... como resulta do texto deste n.º 3 do art. 114.º do RGIT, apenas é sancionado como contra-ordenação o comportamento de quem tem obrigação de liquidar na sequência de recebimento da
quantia do imposto. (Excluindo as situações de autoliquidação em que não há recebimento do imposto
do âmbito da expressão idêntica que constava do art. 24.º, n.º 2, do RJIFNA, pode ver-se ALFREDO
JOSÉ DE SOUSA Infracções Fiscais (Não Aduaneiras), 3.ª edição, páginas 109-110)
A conduta de quem não entrega IVA liquidado nas facturas mas não recebido dos adquirentes
das mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente punida no artº. 95.º do CIVA, em
que se previa como transgressão «a falta de entrega ou a entrega fora dos prazos estabelecidos de
todo ou parte do imposto devido».
Porém, este artº. 95.º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente revogado pela
alínea c) do artº. 2.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.
Por outro lado, as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à «prestação tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no artº. 114.º do RGIT, têm um evidente
alcance restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizada no referido art. 95.º do
CIVA, pois as primeiras apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do
imposto, subtraindo-a de uma quantia global.
Assim, no caso em apreço, não tendo havido recebimento do imposto anterior à entrega à administração tributária da declaração periódica referida no ponto B) da matéria de facto fixada, está
afastada a possibilidade de preenchimento da hipótese do art. 114.º, n.º 2, do RGIT (que se reporta à
conduta prevista no n.º 1 do mesmo artigo).
Temos então que a apreciação do recurso depende do conhecimento de matéria de facto não levada
ao probatório, pelo que não está em causa matéria exclusivamente de direito.
De acordo com o artº. 26.º, alínea b), do ETAF, 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 artº. 38.º, alínea a), do mesmo diploma, por sua vez, 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 artº. 26.º
O artº. 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve também 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.
VII.3. De acordo com o artº. 26.º, alínea b), do ETAF, 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 artº. 38.º, alínea a), do mesmo diploma, por sua vez, 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 artº. 26.º.
O artº. 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve também 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.
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Ora, em face do que ficou dito, estando em causa matéria de facto, este Tribunal é incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do recurso, sendo competente o Tribunal Central Administrativo Sul.
Procede, pelo exposto, a questão prévia suscitada pelo MºP.
VIII. Nestes termos acorda-se em julgar este Supremo Tribunal Administrativo hierarquicamente
incompetente para o conhecimento do recurso jurisdicional.
Custas pela Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 3 UC.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão de Pinho.

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Sentença. Omissão de pronúncia. Sanação.
Sumário:
Ocorrendo vício de omissão de pronúncia, deve o juiz proceder à sanação da nulidade
e à reforma da sentença, constituindo o despacho reformador complemento e parte
integrante da sentença reformada — de acordo com as disposições dos artigos 666.º,
668.º e 670.º do Código de Processo Civil (este último na versão do Decreto-Lei
n.º 303/2007, de 24 de Agosto).
Processo n.º 1018/09-30.
Recorrentes: Fazenda pública e FAIART — Fábrica de Louças Regionais Portuguesas, L.da
Recorridos: Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem recorrer do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de
30.01.2009, que julgou procedente a excepção de prescrição da obrigação tributária e extinta a instância
por inutilidade superveniente da lide, nos presentes autos de impugnação judicial em que é impugnante
“FAIART, Faianças e Louças, SA”.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
A. Avaliando do mérito da impugnação deduzida, o Mmo. Juiz a quo proferiu, em 21.11.2008,
sentença de improcedência, em relação à qual a sociedade impugnante deduziu recurso para o Venerando
STA, apresentando as suas alegações de recurso e obstando ao seu trânsito em julgado.
B. Após o que, em 30.01.2009, foi proferido pelo Mmo Juiz o despacho sob recurso, acolhendo a
seguinte formulação: “Termos em que julgo procedente a excepção de prescrição da obrigação tributária
e em consequência julgo extinta esta instância por inutilidade superveniente da lide”.
C. Com todo o respeito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com o que foi assim doutamente
decidido, porquanto estava já esgotado o poder jurisdicional de 1ª Instância quando foi proferido o
despacho sob recurso, a extinguir a instância por inutilidade superveniente da lide.
D. Neste exacto sentido, vejam-se os Acórdãos do STA de 10.09.2008, proc. 0443/08, de 24.01.2007,
proc. 159/06 e Acórdão do TCAS de 11.01.2005, proc. 00295/04.
E. Efectivamente, com a prolação da Sentença datada de 21.11.2008, esgotou-se o poder jurisdicional do Juiz a quo, de acordo com o art. 666º/1 do CPC, aplicável ex vi o art. 2º, alínea e) do CPPT.
F. Não podendo voltar a ocupar-se da matéria anteriormente avaliada ou tomar decisão que contrarie o anteriormente decidido e a respectiva fundamentação, o douto despacho ora recorrido constitui,
no entanto, uma nova apreciação dos autos.
G. A decisão sob recurso não constitui mero aperfeiçoamento ou reforma da douta sentença proferida, não logrando integração no disposto no artigo 669º, n.º 1-a) e b), n.º 2 e n.º 3 e no artigo 668º,
nºs 2, 3 e 4.
H. E, mesmo admitindo que a decisão sob recurso pretendesse reparar o agravo, nos termos do
art. 744º do CPC ou suprir nulidade da sentença arguida como fundamento do recurso, fundada no
disposto no n.º 4 do art. 668º do CPC, sempre, em qualquer dos casos, a RFP teria de ser notificada
nos termos e para os efeitos do art. 744º/3 do CPC, o que, também, não se verificou.
I. Deve, por conseguinte, manter-se a douta Sentença datada de 21.11.2008, havendo de considerar
o despacho sob recurso como inexistente, por violação do disposto no art. 666º, n.º 1 do CPC.
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1.3 Não houve contra-alegação; e a impugnante “FAIART, Faianças e Louças, SA”, nos termos
do seu requerimento de fls. 383, «vem por este meio desistir do presente recurso» – apresentado da
sentença de improcedência, referida supra, sob o ponto 1.2, na conclusão A –, sendo que, por despacho
do relator, transitado em julgado, foi julgada válida essa desistência do recurso.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento
– apresentando a seguinte fundamentação.
A sentença proferida em 21.11.2008 (fls. 284/291) enfermava de omissão de pronúncia sobre a
questão da prescrição da obrigação tributária, suscitada pelo sujeito passivo no requerimento apresentado
em 9.05.2008 (fls. 171/175), determinante da sua nulidade (art. 125º n.º 1 CPPT).
A decisão proferida em 30.01.2009 (fls. 307/309) procedeu ao suprimento da nulidade, solucionando a questão em sentido favorável à pretensão da requerente, assim ficando prejudicada a apreciação
das outras questões suscitadas na impugnação judicial e que tinham merecido pronúncia na sentença
proferida em 21.11.2008 (art. 660º n.º 2 CPC; despacho fls. 374).
Nesta conformidade a apreciação da questão da prescrição não se traduziu em violação do princípio
do esgotamento do poder jurisdicional após prolação da sentença, antes se inscreveu no âmbito da excepção legalmente prevista de suprimento da nulidade de antecedente sentença que, indevidamente, não
se tinha pronunciado sobre a questão (arts. 666º n.º 2 e 668º n.º 1 alínea d) CPC/art. 2º alínea e) CPPT).
Não foi violada a norma constante do art. 744º n.º 3 CPC, na medida em que a Fazenda Pública foi
notificada da decisão de suprimento da nulidade e interpôs o recurso ora em apreciação (fls. 311 e 313).
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a questão que aqui se coloca é a de saber se, quando foi proferido o despacho recorrido, estava esgotado, ou
não, o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa, nos termos do artigo 666.º do Código de
Processo Civil.
2.1 Ao decidir a questão controvertida que lhe foi submetida pelas partes, o juiz procede à definição da relação jurídica material em certos termos. Fá-lo porque está habilitado legalmente com o poder
para tanto. A lei confere-lhe o poder jurisdicional precisamente para dirimir o conflito existente entre
as partes. Dirimido o conflito, ainda que este respeite a questão processual, e porque o poder jurisdicional só está conferido ao juiz como mero instrumento legal para o decidir, deixa de estar habilitado
logicamente com o poder que já exerceu. Este esgotou-se. Mas, além desta razão doutrinal, uma outra,
de ordem pragmática, vai no mesmo sentido. Ela propicia que o juiz, interiorizando a consciência de
que apenas pode exercer o poder de decidir a questão de uma vez, o faça com ponderação de todas as
regras legais. Por outro lado, só assim se pode estruturar um sistema ordenado de recursos, pois, de
contrário, ficaria por saber que reconsideração da anterior decisão haveria de ser elegida para objecto
do recurso. A possibilidade de livre alteração do decidido por banda do juiz seria de todo em todo
intolerável, sob pena de criar a desordem, a incerteza, a confusão – cf. Alberto dos Reis, in Código de
Processo Civil Anotado, vol. 5.º, p. 127.
No entanto, na Secção de “Vícios e reforma da sentença”, no artigo 666.º do Código de Processo
Civil, sob a epígrafe “Extinção do poder jurisdicional e suas limitações”, preceitua-se que «Proferida
a sentença, fica imediatamente esgotado o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa»
[n.º 1]; e que «É lícito, porém, ao juiz rectificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas
existentes na sentença e reformá-la, nos termos dos artigos seguintes» [n.º 2].
E o que é certo é que, nos termos do n.º 1 do artigo 670.º do Código de Processo Civil, na versão
do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24/08, «Nos casos previstos no n.º 4 do artigo 668.º [de omissão de
pronúncia, por exemplo] (…) deve o juiz indeferir o requerimento ou emitir despacho a corrigir o
vício, a aclarar ou a reformar a sentença, considerando-se o referido despacho como complemento e
parte integrante desta».
Sendo que, de acordo com o disposto no n.º 3 do mesmo artigo 670.º, «O recurso que tenha sido
interposto fica a ter por objecto a nova decisão, podendo o recorrente, no prazo de 10 dias, dele desistir, alargar ou restringir o respectivo âmbito, em conformidade com a alteração sofrida, e o recorrido
responder a tal alteração, no mesmo prazo».
2.2 No caso sub judicio, a impugnante “FAIART, Faianças e Louças, SA” veio desistir do recurso
referido supra, sob o ponto 1.2, na conclusão A, como se diz acima no ponto 1.3.
Evidentemente que a impugnante deixou de ter interesse em agir em relação ao recurso que havia interposto, pois deixou de ser “parte vencida” tão-logo o despacho recorrido corrigiu, em sentido
que lhe é favorável, o vício de omissão de pronúncia sobre a prescrição da liquidação impugnada. Na
verdade, o despacho recorrido reformou ou converteu a sentença de improcedência da impugnação em
sentença de procedência da excepção de prescrição da obrigação tributária e de extinção da instância
por inutilidade superveniente da lide – pois o despacho ora em crise, nos termos da lei, é considerado
«como complemento, e parte integrante» da sentença reformada.
O despacho recorrido, de sanação da invocada omissão de pronúncia da sentença, fundamenta-se
em que «O requerimento de fls. 171 não foi apreciado por lapso, que agora se corrige». Esse «requeri-
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mento de fls. 171», que termina dizendo «que deve ser declarada prescrita a dívida impugnada de IRC
de 1995», tinha realmente sido apresentado pela impugnante em momento prévio à proferida sentença
referida na conclusão A do presente recurso. A referida sentença de improcedência, realmente, não se
havia pronunciado sobre a prescrição da «dívida impugnada de IRC de 1995».
E o despacho recorrido vem efectivamente a pronunciar-se sobre a invocada prescrição da liquidação impugnada, e decide-se pela procedência da excepção de prescrição da obrigação tributária e,
em consequência, pela extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.
A Fazenda Pública recorrente não questiona a bondade ou o mérito do decidido no despacho
recorrido.
No essencial, a Fazenda Pública conclui, apenas, que «estava já esgotado o poder jurisdicional de
1ª Instância quando foi proferido o despacho sob recurso, a extinguir a instância por inutilidade superveniente da lide»; que «A decisão sob recurso não constitui mero aperfeiçoamento ou reforma da douta
sentença proferida, não logrando integração no disposto no artigo 669º, n.º 1-a) e b), n.º 2 e n.º 3 e no
artigo 668º, nºs 2, 3 e 4»; e que havemos «de considerar o despacho sob recurso como inexistente, por
violação do disposto no art. 666º, n.º 1 do CPC» – cf. as conclusões deste recurso alinhadas supra sob 1.2.
Mas não tem razão a recorrente Fazenda Pública.
Já acima se deixou dito que é lícito ao juiz suprir nulidades existentes na sentença e reformá-la
nos termos dos artigos seguintes – de acordo com o n.º 2 do artigo 666.º do Código de Processo Civil.
E o certo é também que nos casos de omissão de pronúncia, como é o presente, e nos termos do
n.º 1 do artigo 670.º do Código de Processo Civil, na versão do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24/08,
aqui aplicável, deve o juiz emitir despacho a corrigir o vício, considerando-se o referido despacho como
complemento e parte integrante da sentença reformada.
Como assim, e sem necessidade de mais alargados considerandos, devemos concluir, e em resposta
à questão decidenda, que o despacho recorrido foi proferido quando ainda não estava esgotado o poder
jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa, nos termos do artigo 666.º do Código de Processo Civil
– pelo que deve ser mantido o sentenciado despacho recorrido.
E, então, havemos de convir, em síntese útil, que, ocorrendo vício de omissão de pronúncia, deve
o juiz proceder à sanação da nulidade e à reforma da sentença, constituindo o despacho reformador
complemento e parte integrante da sentença reformada – de acordo com as disposições dos artigos 666.º,
668.º e 670.º do Código de Processo Civil (este último na versão do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24/08).
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e manter o despacho recorrido.
Sem custas, por delas, neste caso, estar isenta a Fazenda Pública.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto.

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Juros indemnizatórios. Vício de forma. Falta de fundamentação.
Sumário:
Não são devidos juros indemnizatórios, nos termos do n.º 1 do artigo 43.º da LGT,
quando a impugnação do acto de liquidação procede com fundamento em vício de
forma.
Processo n.º 1091/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SM — Empreendimentos Imobiliários, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença proferida pelo TAF de Sintra, no segmento em que a
condena no pagamento de juros indemnizatórios à impugnante SM – Empreendimentos Imobiliários,
S.A., na sequência da procedência, por vício de falta de fundamentação, de uma impugnação judicial
contra o acto de avaliação, acto este no qual se baseara a liquidação, aqui impugnada, de CAutárquica
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relativa ao ano de 1997 e a várias fracções de que a mesma SM - Empreendimentos Imobiliários, S.A.
é proprietária no prédio urbano melhor identificado nos autos.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
I – O presente recurso visa reagir contra a douta sentença declaratória da total procedência da
impugnação deduzida contra as liquidações de Contribuição Autárquica do ano de 1997, no segmento
que condena a Fazenda Nacional no pagamento de juros indemnizatórios à Impugnante.
II – Fundamentação da sentença recorrida (síntese): Porque concorda com esta jurisprudência
[Ac. do STA de 10/07/2002, no Recurso n.º 026688] justifica-se a condenação da AF a pagar juros
indemnizatórios à Impugnante, desde a data em que ocorreu o pagamento até à data da emissão da nota
de crédito a favor da impugnante.
III – No tocante à questão dos juros indemnizatórios, temos que a mais recente jurisprudência
Acórdãos do STA proferidos em 01/10/2008 e 29/10/2008 nos processos 0244/08 e 0622/08 respectivamente – tem-se pronunciado no sentido de esse pedido não poder proceder quando a anulação do
acto de liquidação impugnado se fundamenta num vício de forma por falta de fundamentação.
IV – Ora no caso dos autos, e tal decorre expressamente do Ac. proferido pelo TCA Sul em
27/05/2008 – cfr. certidão de fls. 144 a 160, que a sentença aí recorrida foi revogada e anulado o acto
tributário aí impugnado: a segunda avaliação do edifício do Cascaishoping, por vício de falta de fundamentação.
V – Na medida em que o acto de avaliação de imóvel é um acto prejudicial do acto de liquidação
de CA, pois este tem de se conformar com aquele, a anulação do acto de 2ª avaliação, como acto prejudicial, acarreta a invalidade do acto de liquidação de CA consequente;
VI – Conclui-se que o acto impugnado, a liquidação de CA do ano de 1997, também padece desse
mesmo vício de falta de fundamentação.
VII – A douta sentença ora recorrida a manter-se na ordem jurídica, na condenação da Fazenda
Publica no pagamento de juros indemnizatórios, revela-se desconforme com a mais recente jurisprudência, supra citada.
Termina pedindo o provimento ao recurso e a revogação da decisão recorrida.
1.3. Contra-alegou a impugnante, formulando, no final, as Conclusões seguintes:
1. Ao contrário do entendimento perfilhado pela recorrente, não foi o vício de falta de fundamentação que conduziu à declaração de nulidade do acto impugnado nos presentes autos e que legitima o
pedido de juros indemnizatórios formulado pela recorrida.
2. A sentença recorrida não merece qualquer juízo de censura ou reparo ao julgar procedente
o pedido de juros deduzido pela recorrida, na medida em que o acto tributário impugnado nos autos
enferma de erro sobre os seus pressupostos de facto e de direito, porquanto da anulação do acto de
2ª avaliação resultou a falta de um elemento essencial para o cálculo do imposto a cobrar, erro esse
imputável aos serviços da Administração Tributária.
3. Em situação similar à dos autos, decidiu já o STA que “são devidos juros indemnizatórios, por
haver erro imputável aos serviços, se estes procederam à liquidação na sequência de um acto administrativo contido numa portaria que depois veio a ser judicialmente anulada, o que levou a Administração
a revogar o acto de liquidação, assim reconhecendo a sua ilegalidade e o erro imputável aos serviços”
– cfr. Ac. STA, de 25/06/2003, no Proc. n.º 672/03, in www.dgsi.pt.
4. Ainda que se considerasse que na base da declaração de nulidade do acto impugnado nos autos
está um vício de falta de fundamentação – o que não sucedeu, como vimos –, o certo é que tal vício
traduz ele mesmo um erro que legitima o pagamento de juros indemnizatórios peticionado pela recorrida.
5. Deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão que condenou a recorrente ao pagamento de juros indemnizatórios, uma vez que, nos termos do previsto no art. 43º/1 da
LGT, o acto de liquidação padece de erro nos pressupostos de facto e de direito, imputável aos serviços da Administração Tributária, pois o reconhecimento judicial da existência de um vício de falta de
fundamentação, implica também um juízo sobre o carácter indevido da prestação tributária, na medida
em que o acto de liquidação anulado viola de forma inaceitável o previsto nos arts. 268º/3 da CRP e
77º da LGT, conferindo direito ao pagamento de juros indemnizatórios – cfr. Acórdão do TCAS, de
25/09/2007, Processo n.º 01304/06, in www.dgsi.pt
6. Contra o exposto não colhe a argumentação da recorrente, no sentido de restringir o tipo de
vícios que podem estar na origem do dever de pagamento de juros indemnizatórios, restrição essa que
se reconduziria apenas aos vícios materiais e afastando a aplicação do art. 43º/1 da LGT nas situações
em que o acto de liquidação fosse anulado por vício de forma.
7. A solução normativa expressa no artigo 43º da LGT, trata, por isso, de estabelecer uma garantia
acrescida ao particular (garantindo o pagamento de juros indemnizatórios em qualquer situação de erro)
e não de limitar o ressarcimento de danos aos casos em que o vício se reconduza a vícios materiais, o
que não tem o mínimo de correspondência com a letra da lei.
8. Ao contrário do entendimento da recorrente, no caso que ora nos ocupa, estão verificados os
requisitos legais, dos quais, o art. 43º/1 da LGT faz depender o direito da recorrente a juros indem-
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nizatórios, por erro imputável aos serviços da Administração Tributária, pelo que deve ser mantida a
decisão recorrida, condenando-se a recorrente ao pagamento de juros indemnizatórios.
9. O desaparecimento do acto tributário de liquidação, por força da procedência da impugnação
judicial, impõe à Administração Fiscal o dever de reconstituir a situação jurídica hipotética que existiria
caso não tivesse sido praticado o acto tributário nulo (cfr. art. 173º/1 do CPTA), o que compreende o
pagamento de juros indemnizatórios à recorrida, pela privação de utilização de capital, nos termos do
previsto no art. 22º da CRP.
10. Pelo exposto, concluímos que decidiu bem o Tribunal a quo ao julgar procedente o pedido
formulado pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de juros indemnizatórios, para, desta
forma, compensar a recorrida pelos prejuízos que a privação de capital decorrente da liquidação e cobrança ilegal do tributo lhe causou.
Termina pedindo a confirmação do julgado recorrido.
1.4. O Exmo. Procurador-Geral Adjunto pronuncia-se pelo provimento do recurso, em adesão
à jurisprudência constante do ac. deste STA, de 4/11/09, no rec. n.º 665/09 (que é em tudo análogo
ao presente caso, havendo inclusivamente identidade de sujeitos), bem como dos acs. de 29/10/08,
21/1/09 e 25/6/09, respectivamente, nos recs. nºs. 622/08, 945/08 e 346/09, no sentido de que se vem
considerando que o direito a juros indemnizatórios previsto no n.º l do art. 43º da LGT, derivado de
anulação de um acto de liquidação, depende de ter sido demonstrado no processo que esse acto está
inquinado por erro sobre os pressupostos de facto ou de direito imputável à Administração Fiscal, o
que não sucede no caso vertente.
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
1.6. A questão a decidir é a de saber se são devidos juros indemnizatórios a favor da impugnante
na sequência da anulação do acto de liquidação aqui em causa.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados e não provados os factos seguintes:
2.1. Factos provados
A) Em 04.01.1996, a Impugnante requereu junto do 1 Serviço de Finanças de Cascais a segunda
avaliação do prédio urbano denominado Cascaishopping, sito nos limites de Alcoitão, Estrada Nacional
n.º 9, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.
B) Em 17.07.1996, foi lavrado Termo de avaliação, referente ao prédio urbano a que alude a
alínea A) do probatório, no qual consta:
“(...) A Comissão decidiu por maioria, baseando-se nos seguintes valores de referência relativos
à área do total do terreno e à área de construção:
74.571 m2 de construção x 120.000$00 = 9.948.520.000$00
159.160 m2 de terreno x 2.000$00 =
318.320.000$00
9.266.840.000$00
(nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta milhões de escudos), valor
este o valor total do imóvel (...). (Doc. de fls. 30 dos autos).
C) Mediante ofício datado de 31.07.1996, a Administração do Condomínio do prédio urbano designado por Cascaishopping foi notificada do resultado da segunda avaliação. (Doc. de fls. 30 dos autos).
D) Em 29.10.1996, deu entrada na 1ª Repartição de Finanças de Cascais Impugnação judicial
contra o acto de 2ª avaliação a que alude a alínea C) do probatório. (Doc. de fls. 53 a 58 dos autos).
E) Em 27.05.2008 foi proferido Acórdão pelo TCA Sul, em sede de recurso jurisdicional no
âmbito do processo de Impugnação Judicial a que alude a alínea D) do probatório, nos termos do qual
foi deliberado revogar a sentença recorrida e anular o acto tributário impugnado. (Certidão de fls. 146
a 160 dos autos).
F) O Acórdão a que alude a alínea E) do probatório transitou em julgado em 12.06.2008. (Certidão
de fls. 146 a 160 dos autos).
G) Em 13.04.98, a impugnante foi notificada da nota de cobrança
H) 97/502156252/1503/11/3 referente à liquidação da contribuição autárquica do ano de 1997,
das fracções C, F a H, L a AE, na qual consta o valor tributável de 5.328.868.540$00 e a colecta de
53.288.686$00. (Doc. de fls. 13 a 14 dos autos).
I) Em 29.04.98, a impugnante liquidou a quantia de 53.288.686$00 (Doc. de fls. 13 a 14 dos autos).
J) Em 28.07.1998, a presente impugnação deu entrada na 1ª Repartição de Finanças de Cascais.
(Cfr. carimbo aposto a fls. 2 nos autos).
2.2. Em sede de factos não provados, a sentença exarou:
«Factos não provados
Inexistem. As demais asserções da douta petição constituem meras considerações pessoais, conclusões de facto e/ou direito ou são inócuos para a boa decisão da causa».
3. Como se disse, a questão que importa decidir é a de saber se são devidos juros indemnizatórios
à impugnante na sequência da anulação do presente acto de liquidação.
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A sentença entendeu, em síntese, na parte relativa à questão dos juros, que estes são devidos, nos
termos do disposto no art. 43º, n.º 1 da LGT, na redacção em vigor à data, dado que, havendo um erro
de direito na liquidação e sendo ela efectuada pelos serviços, é à AT que é imputável esse erro sempre
que a errada aplicação da lei não tenha por base qualquer informação do contribuinte e sendo que essa
imputabilidade aos serviços é independente da demonstração de culpa de qualquer dos seus funcionários
ao efectuar a liquidação afectada por erro.
Discorda a Fazenda Pública, sustentando que a mais recente jurisprudência se tem pronunciado
no sentido de esse pedido não poder proceder quando a anulação do acto de liquidação impugnado se
fundamenta num vício de forma por falta de fundamentação.
Vejamos.
3.1. Os nºs 1 e sgts. do art. 24º do CPT dispunham, ao tempo, o seguinte:
«1. Haverá direito a juros indemnizatórios a favor do contribuinte quando, em reclamação graciosa
ou processo judicial, se determine que houve erro imputável aos serviços.
2. Haverá também direito aos juros indemnizatórios quando, por motivo imputável aos serviços,
não seja cumprido o prazo legal da restituição oficiosa dos impostos.
3. O montante dos juros referidos no número anterior, será calculado, para cada imposto, nos
termos dos juros compensatórios devidos a favor do Estado, de acordo com as leis tributárias.
4. Os juros indemnizatórios serão liquidados e pagos no prazo de 90 dias contados a partir da
decisão que reconheceu o respectivo direito ou do dia seguinte ao do termo do prazo referido no n.º 2.
(…)».
Por sua vez, o art. 43º da LGT veio, sob a epígrafe «Pagamento indevido da prestação tributária»,
dispor:
«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 nos casos em que, apesar de a liquidação ser efectuada com base na declaração do contribuinte, este ter seguido, no seu preenchimento,
as orientações genéricas da administração tributária, devidamente publicadas.
(…)».
3.2. Resulta daquele art. 24º do CPT, que nele se reconhecia, de forma genérica, o direito do
contribuinte a juros indemnizatórios: (i) um para as situações de em que, em reclamação graciosa ou
processo judicial, fosse determinado que tinha havido erro imputável aos serviços (nº 1), caso em que
era aplicável o regime dos juros previstos no n.º 1 do art. 559º do CCivil e das Portarias nele previstas;
(ii) outro para as situações de não cumprimento pela AT dos prazos de restituição oficiosa dos impostos
(nº 2), caso em que era aplicável o regime dos juros compensatórios, por força do disposto no n.º 3 do
mesmo artigo.
Posteriormente, a LGT veio, igualmente, reconhecer e regular esse direito a juros indemnizatórios.
Todavia, conforme aponta Jorge Lopes de Sousa (Juros nas Relações Tributárias, in Problemas
Fundamentais do Direito Tributário, Vislis, 1999, pag. 146) tal direito (a juros indemnizatórios) corresponde à concretização de um direito de indemnização que tem raiz constitucional, pois que no art. 22º
da CRP se estabelece que «o Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em
forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa deste exercício, de que resulte violação dos direitos,
liberdades e garantias ou prejuízo para outrem.
Daí que, o art. 43º da LGT «não vem reconhecer um direito a indemnização que não existisse
anteriormente como consequência de acto da Administração Tributária que lese os seus direitos ou
interesses, antes vem permitir uma nova forma de concretizar esse direito indemnizatório preexistente
e constitucionalmente garantido.
Assim, a revisão, no art. 43º da L.G.T., dos casos em que há direito a juros indemnizatórios,
numa interpretação compatível com a Constituição, terá de ser interpretada não como uma indicação
exaustiva dos casos em que os contribuintes têm direito a ser indemnizados por actos da Administração
Tributária, mas como uma listagem de situações em que é de presumir a existência de um prejuízo para
os contribuintes e a responsabilidade da Administração Tributária pela ocorrência do mesmo.»
E mais adiante (Ibidem, pag. 173), continua o autor:
«A consequência jurídica da atribuição do direito a juros indemnizatórios não representa uma nova
valoração do facto ilícito, gerador da obrigação de indemnizar, pois os efeitos desse facto continuam a
se os definidos pela lei constitucional e civil vigente no momento em que ele ocorreu, isto é, a obrigação
de indemnizar todos os danos com ele conexionados, numa relação ele causalidade adequada.
O que se estabelece é apenas uma nova forma de determinar o valor desses danos, baseada numa
presunção de que o prejuízo resultante da indisponibilidade da quantia paga coincide com o montante
legal dos juros.
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Sendo assim, regulando aquele art. 43º da L.G.T. o conteúdo da obrigação de indemnização
abstraindo do facto que lhe deu origem (não atribuindo novos efeitos a tal facto), ela será de aplicação
imediata às relações jurídicas já constituídas, subsistentes à data da sua entrada em vigor, nos termos
da parte final do n.º 2 do citado artigo 12º» (do CCivil).
A esta luz, será, portanto, aplicável ao caso presente, também o próprio regime previsto na LGT,
que, no essencial, não difere, aliás, do que já constava do CPT.
3.3. Ora, o que resulta do Probatório é que, tendo sido judicialmente anulado o acto de avaliação de
valor patrimonial, que serviu de base à prática do acto de liquidação impugnado no presente processo,
a sentença recorrida veio a entender, em síntese, que este acto de liquidação impugnado é nulo, por
ser acto consequente daquele acto de avaliação que foi anulado no anterior processo de impugnação
deduzido para esse fim.
Constata-se, por outro lado, pela certidão do acórdão do TCAS referido na alínea E) do Probatório,
que, ao contrário do alegado pela recorrida (na Conclusão 1ª das contra-alegações), naquela impugnação
do acto de avaliação foram julgados improcedentes, além do mais, diversos vícios imputados a tal acto
de avaliação, consubstanciados em erros na aplicação do direito, e que a anulação se baseou apenas em
vício de falta fundamentação (cfr. o segmento final do dito acórdão do TCAS).
E a divergência trazida no presente recurso jurisdicional substancia-se, precisamente, na questão
de saber se nestas condições, são devidos juros indemnizatórios.
3.4. Ora, a verdade é que, como aponta o MP, tendo em conta o citado regime legal, a jurisprudência deste STA 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 (cfr., entre outros, os acs. de 29/10/08, 21/1/09, 25/6/09 e 4/11/09, respectivamente, nos recs.
nºs. 622/08, 945/08, 346/09 e 665/09).
E, por nossa parte, acompanhamos agora, visto até o disposto no n.º 3 do art. 8º do CCivil, este
entendimento e a respectiva fundamentação jurídica (sendo que, no citado ac. de 4/11/09, rec. n.º 665/09
a questão é tudo análoga à do presente caso, havendo inclusivamente identidade de sujeitos).
É que, como (reiterando o entendimento que já consta do supra referenciado estudo - Juros nas
Relações Tributárias, in Problemas Fundamentais do Direito Tributário) escreve Jorge de Sousa (in CPPT,
Anotado e Comentado, 5ª Edição, Vol. I, 472 - 473, Anotação 5 ao art. 61º) «A utilização da expressão
“erro” e não “vício” ou “ilegalidade” para aludir aos factos que podem servir de base à atribuição de
juros, revela que se teve em mente apenas os vícios do acto anulado a que é adequada essa designação,
que são o erro sobre os pressupostos de facto e o erro sobre os pressupostos de direito.
Com efeito, há vícios dos actos administrativos e tributários a que não é adequada tal designação,
nomeadamente os vícios de forma e a incompetência, pelo que a utilização daquela expressão “erro”
tem um âmbito mais restrito do que a expressão “vício”.
Por outro lado, é usual utilizar-se a expressão “vícios” quando se pretende aludir genericamente
a todas as ilegalidades susceptíveis de conduzirem à anulação dos actos, como é o caso dos arts. 101º
(arguição subsidiária de vícios) e 124º (ordem de conhecimento dos vícios na sentença) ambos deste
Código.
Por isso, é de concluir que o uso daquela expressão “erro”, tem um alcance restritivo do tipo de
vícios que podem servir de base ao direito a juros indemnizatórios.
Esta é, aliás, uma restrição que se compreende. Na verdade, a existência de vícios de forma ou
incompetência significa que houve uma violação de direitos procedimentais dos administrados e por
isso, justifica-se a anulação do acto por estar afectado de ilegalidade.
Mas, o reconhecimento judicial de um vício daqueles tipos não implica a existência de qualquer
vício na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo sobre o carácter indevido da prestação 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.
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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. 22º da CRP), como pela lei ordinária (Decreto-Lei n.º 48051, de 21-11-67), pois
neste se faz equivaler ilegalidade a ilicitude (art. 6º deste diploma).
Para obter esta reparação, porém, o contribuinte terá de fazer, em processo próprio, a 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.»
3.5. Ora, no caso vertente, como se viu, o acórdão do TCAS anulou o acto de avaliação apenas
por vício de falta de fundamentação e, na sentença recorrida, a invalidade do acto de liquidação «stricto
sensu» aqui em causa resulta apenas do vício que afecta aquele anterior acto. E, assim sendo, ainda
que o acto de avaliação tenha sido autonomamente impugnado, a natureza do vício que afecta este
acto consequente (liquidação) é a mesma do vício que afectou o acto pressuposto. Ou seja, a nulidade
do acto de liquidação impugnado no presente processo, é uma nulidade que resulta apenas de vício de
falta de fundamentação que inquina o acto de avaliação e não de qualquer erro de facto ou de direito,
que a anulação com fundamento naquele vício não revela.
E é por esse motivo que a recorrida carece de razão quando nas contra-alegações (cfr. Conclusão 5ª) sustenta que o acto de liquidação padece de erro nos pressupostos de facto e de direito, por o
reconhecimento judicial da existência de um vício de falta de fundamentação implicar também um
juízo sobre o carácter indevido da prestação tributária, na medida em que o acto de liquidação anulado
viola o previsto nos arts. 268º/3 da CRP e 77º da LGT [veja-se, aliás, que, apesar da imposição legal
da existência de fundamentação do acto, tem vindo a admitir-se, embora dentro do respectivo condicionalismo legal, quer a revogação de actos administrativos válidos (art. 140º do CPA) ou inválidos
(art. 141º do mesmo Código) e a sua substituição por outros com diferente fundamentação, quer a
possibilidade de convalidação de actos que enfermem de vício de forma por falta de fundamentação,
possibilidade hoje reforçada pela previsão genérica da possibilidade de ratificação de actos anuláveis,
prevista no art. 137º do CPA].
3.6. E, assim sendo, e face a tudo o que se deixou exposto, estamos perante uma «situação em que
não se demonstra ter ocorrido erro de facto ou de direito, em que não está demonstrada antijuricidade
a nível da relação tributária substantiva», subjacente ao acto de liquidação impugnado e em que, por
isso, «não se justifica a aplicação da presunção de prejuízos ínsita no n.º 1 do artigo 43º da LGT» (cfr.
citado ac. do STA, de 4/11/09, rec. n.º 665/09).
Daí que, contrariamente ao decidido na sentença recorrida, inexista, no caso, fundamento legal
para a pretendida atribuição de juros indemnizatórios à impugnante/recorrida.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença na parte em que
vem recorrida, isto é, na parte em que reconheceu à impugnante direito a juros indemnizatórios, nessa
mesma medida se julgando agora improcedente a impugnação.
Custas pela recorrida, na instância na proporção do decaimento e neste STA, por ter contra-alegado
no recurso e decaído, com 50% de procuradoria.
Vale.

Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do
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Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Imposto profissional. Declarações de início e cessação de actividade. IRS.
Sumário:
I — As declarações de início e de cessação de actividade previstas no artigo 112.º do
CIRS visam a materialização de pressupostos de incidência do imposto a que se
reportam pelo que, resultando do probatório que a recorrida exerceu a sua actividade entre 1967 e 1975, e tendo o IRS sido criado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88,
de 30 de Novembro, é manifesto que durante o período temporal indicado não se
verificaram os pressupostos de incidência de um imposto que ainda não existia.
II — Por outro lado, ainda que a actividade presumivelmente exercida pela requerente
estivesse prevista na tabela anexa ao Código de Imposto Profissional, e nessa
medida os seus rendimentos da mesma decorrentes sujeitos a tal imposto, o certo
é que aquela não apresentou a declaração de início de actividade prevista no
artigo 9.º do CIP, e a cuja entrega estava obrigada, nunca se estabelecendo assim
formalmente uma relação jurídica de imposto entre a requerente e a AF.
III — Relação essa que também já não pode ser estabelecida uma vez que o imposto profissional foi, entretanto, abolido com a entrada em vigor do CIRS em 1 de Janeiro
de 1989 e, não obstante aquele imposto continuar a incidir sobre os rendimentos
auferidos até essa data, nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, o
certo é que a aplicação desse regime dependia, naturalmente, de não terem decorrido os prazos legais de caducidade e de prescrição.
IV — Assim sendo, não faria, pois, qualquer sentido os serviços da AF recepcionarem
agora uma declaração que não seria apta a produzir qualquer efeito jurídico-tributário.
Processo n.º 1099/09-30.
Recorrente: Director-Geral dos Impostos.
Recorrida: Dulce Maria Azevedo Viera de Castro Ferreira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A representante da Fazenda Pública, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do TAF
do Porto que concedeu provimento ao recurso contencioso interposto por Dulce Maria Azevedo Vieira
de Castro Ferreira, residente em Matosinhos, do despacho proferido pelo Director-Geral dos Impostos,
de 3/9/2003, que negou provimento a recurso hierárquico do indeferimento de pedido de documento
fiscal comprovativo do início de actividade por conta própria em 1/8/1967, e, em consequência, anulou
o acto impugnado, dele vem recorrer para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. A A. pretende que a Administração Fiscal lhe forneça prova de que exerceu actividade profissional de explicadora nos anos de 1967 a 1975 para, por esse meio, conseguir que o Centro Distrital
de Solidariedade e Segurança a considere inscrita no período em questão.
2. Para o efeito, quando apresentou o requerimento que está na origem dos presentes autos, em
28-5-2003, juntou as declarações de início e de cessação de actividade previstas no artigo 112.º do
Código do IRS, reportadas a 1-8-1967 e a 30-11-1975.
3. Contrariamente ao decidido na sentença recorrida, não apenas a Administração não devia, como
não podia, no caso em apreço, aceitá-las nos termos pretendidos pela A..
4. A ora recorrida nunca apresentou a declaração de início de actividade para efeitos de imposto
profissional (tal como nunca apresentou as declarações de rendimento Mod. 1), pelo que nunca se
constituiu a correspondente relação jurídica de imposto.
5. Tal relação já não pode ser constituída, pois que o imposto profissional foi abolido e o regime
previsto na última parte do artigo 3.º do DL n.º 442-A/88 – atento o tempo decorrido e as consequentes
prescrição de eventuais dívidas e caducidade de supostas liquidações – não é susceptível de aplicação.
6. E em consequência disso, não poderiam agora os serviços recepcionar e considerar uma declaração de início de actividade, pois que a mesma não seria apta a produzir quaisquer efeitos jurídico-tributários, para os quais esse tipo de declarações existe e foi criado.
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7. Acresce que, o preenchimento do modelo de declaração de início de actividade legalmente
existente para efeitos de IVA, de IRS e IRC não é susceptível de produzir o efeito ora pretendido, pois
que esse modelo de declaração visa (e é apto para) a materialização de pressupostos de incidência
daqueles impostos e já não do imposto profissional.
8. O regime do Código do IRS (artigo 112.º) que regula a entrega de declaração e início (e de
cessação) de actividade para efeitos desse imposto não era (e não é) aplicável na situação em apreço.
9. Ao assim não entender, a sentença recorrida padece de erro em matéria de direito, sendo ilegal
por desconforme com todos os preceitos acima mencionados e não merece, por isso, manter-se na
ordem jurídica.
Contra-alegando, veio a requerente sustentar que o acto administrativo, consubstanciado na
recusa da declaração do contribuinte, se mostra eivado de vício de violação de lei, e como tal deverá
o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo-se a decisão de anular o acto impugnado pela
aqui recorrida, como ficou decidido na douta sentença proferida.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece
provimento, devendo revogar-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Na decisão recorrida, mostra-se assente a seguinte factualidade:
♦ A recorrente requereu, em 26/03/2003, documento fiscal comprovativo do seu início de actividade por conta própria em 01/08/1967 – cfr. documento n.º 4 junto aos autos com a petição inicial,
cujo teor aqui se tem por reproduzido.
♦ Tal pedido foi indeferido, em 06/04/2003, pelo chefe de finanças de Matosinhos-1, com os seguintes fundamentos: “(…) Neste serviço de finanças não consta qualquer documento que confirme que
a requerente exerceu a actividade no período indicado. Não junta ao requerimento qualquer documento
da época que comprove o alegado (…)” – cfr. fls. 13 dos autos.
♦ Em 28/05/2003, a ora recorrente reformulou o seu pedido inicial, fazendo entrega, agora, de
documento para comprovar o exercício da actividade e das declarações de início e cessação de actividade
– cfr. documento n.º 5 junto com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por reproduzido.
♦ Em 04/06/2003, o chefe de finanças de Matosinhos-1 indeferiu o solicitado com os mesmos
fundamentos do seu despacho proferido em 06/04/2003 – cfr. documento n.º 1 junto com o requerimento
de interposição de recurso hierárquico, ínsito no processo administrativo.
♦ Na mesma data, foi remetida notificação à aqui recorrente do teor deste despacho de indeferimento – cfr. o mesmo documento n.º 1, constante do processo administrativo.
♦ Em 04/07/2003, a aqui recorrente interpôs recurso hierárquico dessa decisão de indeferimento,
proferida pelo chefe de finanças – cfr. processo administrativo apenso.
♦ Em 29/08/2003, foi emitida uma proposta de decisão no sentido de manter a decisão tomada
pelo chefe de finanças de Matosinhos-1 – cfr. fls. 1 a 3 do processo administrativo, cujo teor aqui se
tem por reproduzido.
♦ Em 03/09/2003, o Director-Geral dos Impostos indeferiu o recurso interposto, com os seguintes
fundamentos: “Atendendo à inexigibilidade de eventuais dívidas reportadas ao período de 1967 a 1975
não existe conexão entre o DL n.º 248-A/2002 e o pedido da contribuinte (…)” – cfr. fls. 1 do processo
administrativo, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.
♦ Em 30/09/2003, foi enviado ao ilustre mandatário da recorrente, Dr. Bizarro Soares, o ofício
n.º 33615, notificando-o do teor do despacho de indeferimento do recurso hierárquico – cfr. processo
administrativo apenso aos autos.
♦ A presente acção foi instaurada em 26/11/2003 – cfr. fls. 2 dos autos, conforme carimbo aposto
no rosto da petição inicial.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que concedeu
provimento ao recurso contencioso interposto pela ora recorrida do despacho proferido pelo Director-Geral dos Impostos, de 3/9/2003, que negou provimento a recurso hierárquico do indeferimento de
pedido de documento fiscal comprovativo do exercício de actividade por conta própria entre 1/8/1967
e 30/11/1975, e, em consequência, anulou o acto impugnado.
Vejamos. O que está em causa é o indeferimento por parte da AF de pedido formulado pela ora
recorrida em 28/5/2003 de documento fiscal comprovativo do exercício de actividade por conta própria,
como explicadora, entre 1/8/1967 e 30/11/1975.
Para que lhe fosse entregue tal documento, juntou a requerente as respectivas declarações de
início e cessação de actividade.
O indeferimento teve por base o facto de no serviço de finanças respectivo não constar qualquer
documento referente ao período indicado que confirmasse que a requerente tivesse exercido na verdade
tal actividade e não ser já possível a liquidação e cobrança de eventuais dívidas de impostos reportados
ao exercício da actividade em causa.
Como se refere na decisão recorrida, não há dúvida que a AF não podia possuir nos seus arquivos
qualquer documento comprovativo da pretensão da requerente uma vez que esta apenas em 28/5/2003,
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ou seja, na mesma data em que formulou o pedido que viria a ser indeferido, é que apresentou as respectivas declarações de início e de cessação da actividade.
Sustenta, porém, a Mma. Juíza a quo que a AF não podia recusar a recepção das referidas declarações por estas já não terem à data da sua apresentação qualquer relevância fiscal e uma vez que a apresentação fora de prazo de tais declarações apenas é punida por coima, nos termos do artigo 117.º do RGIT.
Todavia, não nos parece que assim seja.
As declarações de início e de cessação de actividade previstas no artigo 112.º do CIRS que a
recorrida juntou em 28/5/2003 com o pedido formulado para que a AF comprovasse o exercício da sua
actividade por conta própria como explicadora no período compreendido entre 1/8/1967 e 30/11/1975
não só não são aptas a produzir qualquer efeito jurídico-tributário para os quais essas declarações
existem e foram criadas e muito menos o efeito pretendido pela requerente.
Com efeito, tais declarações visam a materialização de pressupostos de incidência do imposto a
que se reportam pelo que, resultando do probatório que a recorrida exerceu a sua actividade entre 1967 e
1975, e tendo o IRS sido criado pelo DL 442-A/88, de 30 de Novembro, é manifesto que durante o período
temporal indicado não se verificaram os pressupostos de incidência de um imposto que ainda não existia.
Por outro lado, ainda que a actividade presumivelmente exercida pela requerente estivesse prevista
na tabela anexa ao Código de Imposto Profissional, e nessa medida os seus rendimentos da mesma
decorrentes sujeitos a tal imposto, o certo é que aquela não apresentou a declaração de início de actividade prevista no artigo 9.º do CIP, e a cuja entrega estava obrigada, nunca se estabelecendo assim
formalmente uma relação jurídica de imposto entre a requerente e a AF.
Relação essa que também já não pode ser estabelecida uma vez que o imposto profissional foi,
entretanto, abolido com a entrada em vigor do CIRS em 1/1/1989 e, não obstante aquele imposto continuar a incidir sobre os rendimentos auferidos até essa data, nos termos do artigo 3.º do DL 442-A/88, o
certo é que a aplicação desse regime dependia, naturalmente, de não terem decorridos os prazos legais
de caducidade e de prescrição.
Assim sendo, não faria, pois, qualquer sentido os serviços da AF recepcionarem agora uma declaração que não seria apta a produzir qualquer efeito jurídico-tributário.
A decisão recorrida que assim não entendeu não pode, por isso, manter-se na ordem jurídica.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogando a sentença recorrida, e julgar
improcedente o recurso contencioso, mantendo-se o despacho impugnado.
Custas pela recorrida, na 1.ª instância e neste Tribunal, fixando-se a taxa de justiça devida em
€ 400 e a procuradoria em metade.
Neto.

Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. IVA. Artigo 71.º, n.º 8 (actual artigo 78.º, n.º 7) do Código do
IVA. Decreto-Lei n.º 521/1985, de 31 de Dezembro. Revendedores de combustíveis.
Créditos incobráveis. Não inconstitucionalidade. Não violação dos artigos 11.º-C
e 27.º da Directiva n.º 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977.
Sumário:
I — Nos termos do Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro, não sendo os revendedores a liquidar e entregar ao Estado o IVA, mas as respectivas empresas
distribuidoras (cfr. os seus artigos 1.º e 3.º, n.º 1), não podem estes proceder a
qualquer rectificação da liquidação por via da dedução do imposto nos termos
do artigo 71.º, n.º 8 (actual artigo 78.º, n.º 7) do Código do IVA, tanto mais que
também lhes está legalmente vedado, ex vi do n.º 2 do artigo 3.º do mesmo diploma,
o direito à dedução do imposto contido no preço dos bens.
II — Esta interpretação não ofende os princípios constitucionais da universalidade
e da igualdade (artigos 12.º e 13.º da Constituição da República Portuguesa),
como igualmente não viola os artigos 11.º-C e 27.º da Directiva n.º 77/388/CEE
do Conselho, de 17 de Maio de 1977 (Sexta Directiva).
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Processo n.º 1100/09-30.
Recorrente: Ilídio Machado Mota, 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 – ILÍDIO MACHADO MOTA, LDA., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 13 de Maio de 2009, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra liquidações adicionais de IVA e juros
compensatórios relativas ao ano de 2006, no montante total de 132 946.52€, apresentando as seguintes
conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora recorrente Ilídio Machado Mota, Lda. contra a liquidação de IVA n.º 07303619, no
montante de € 128 800,56 e contra a liquidação dos correspondentes juros compensatórios n.º 07303620,
no montante de € 4 163,96 – liquidações que a Administração Fiscal (AF) lhe processou quanto ao
período 0610 e que melhor vêm identificadas na petição inicial.
B. A única questão a decidir no presente recurso consiste em saber se – por causa da sua qualidade
de revendedora de combustíveis sujeita ao regime criado pelo DL 521/85 – as regras de recuperação
do IVA previstas no art.º 71.º / n.º 8 do CIVA não são de aplicar ao caso concreto da recorrente – entendimento que constitui o único fundamento da liquidação de IVA em causa nos autos e que foi
acolhido pela douta sentença em recurso.
C. O entendimento, acolhido na sentença “a quo”, de não recuperação do IVA relativo aos créditos incobráveis dos revendedores sujeitos ao regime do DL 521/85 conduziria a que, em termos de
contas finais, os sujeitos passivos abrangidos por esse regime pagassem (e o Estado arrecadasse) mais
imposto do que pagariam na ausência desse regime – contrariando o princípio que enforma todo o
CIVA e decorre particularmente dos seus artºs 1.º e 16.º de que o imposto incide sobre a “contraprestação obtida a obter” (não basta facturar – é preciso receber) relativamente a operações “efectuadas
… título oneroso”.
D. Considerando que as empresas distribuidoras, a par das vendas para os revendedores, comercializam igualmente combustível para os consumidores, o entendimento acolhido na sentença
conduziria a que em termos finais o Estado arrecadasse mais imposto por causa da comercialização
seguir a via dos revendedores.
E. É de todo insustentável, conforme se demonstra nos art.ºs 23 a 32 do articulado relativo aos
Fundamentos, a tese da Fazenda Pública no sentido de que o direito à recuperação do IVA que a
recorrente pretende a beneficiaria relativamente ao regime aplicável fora do quadro do regime do
DL 521/85.
F. Considerando que o DL 521/85 apenas quis criar regras de simplificação quanto à cobrança
do imposto, o entendimento referido supra na conclusão C viola o princípio da igualdade – violação
que agora podemos ver reforçada pelo sobrevindo entendimento da AF de que afinal o regime do
DL 521/85 não afasta a aplicação do artº 71º./nº. 8 do CIVA.
G. Se a interpretação conjugada do art. 71º./nº.8 do CIVA e do DL 521/85, no quadro do regime
geral do IVA e do disposto nos art.ºs 11.º e 18.º da LGT, houvesse de ser a perfilhada na sentença,
haveria efectiva violação dos artºs 12.º e 13.º da CRP, porque no plano das motivações legislativas
nada justifica o tratamento discriminatório dos revendedores de combustíveis.
H. Para além de tal entendimento decorrer da pi e dos fundamentos do presente recurso, a própria
sentença reconhece que o DL 521/85 teve em vista a simplificação, por via da cobrança do imposto
de uma só vez, no respeito pelo objectivo de conseguir “uma tributação do consumo final idêntica à
que resultaria da actuação do mecanismo do IVA ao longo de todo o circuito” – objectivo que não é
conseguido (pelo contrário, é afastado) pela interpretação que a mesma faz das disposições legais
citadas na conclusão anterior.
I. A estar correcta a referida interpretação, o regime do DL 521/85 influiria de forma significante
sobre o montante do imposto devido no estádio de consumo final – o que é proibido pelo artº 27º da
Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17-05-1977, quanto a “medidas destinadas a simplificar a
cobrança do imposto” como aquelas que ditaram a introdução do regime regulado pelo DL 521/85.
J. Se a interpretação conjugada do artº. 71º./nº.8 do CIVA e do DL 521/85, no quadro do regime
geral do IVA e do disposto nos artº.s 11º e 18º da LGT, houvesse de ser a perfilhada na sentença, haveria
efectiva violação dos artºs 11-C e 27º da Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17-05-1977.
K. Os propósitos do legislador do DL 521/85 não comportam qualquer intenção de criar um
regime desfavorável para os revendedores de combustíveis (e correlativamente favorável para o
Estado) quanto às condições de recuperação do imposto contido nos créditos incobráveis em geral
aplicável a todos os sujeitos passivos de imposto, incluindo quanto às vendas de combustíveis que as
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distribuidoras façam directamente aos mesmos clientes dos revendedores: pelo contrário, apenas se
teve em vista simplificar a cobrança.
L. Em termos de disposições legais efectivas, o DL 521/85 reconhece que as vendas processadas pelos revendedores de combustível contêm efectivamente imposto (não como mera componente
do custo do revendedor mas como imposto especificamente considerado, que aliás é dedutível pelo
adquirente) e só não vai assim expressamente mencionado na factura porque o legislador estabeleceu
para o efeito uma excepção, pelo que “a contrario” temos de concluir que, não fora a dispensa, e
aplicar-se-ia a disciplina geral do IVA, conforme, aliás, disposição expressa do legislador (art. 6.º do
mencionado DL).
M. Não estabelecendo o DL 521/85 qualquer excepção quanto ao regime de recuperação do imposto contido nos créditos incobráveis, só podemos concluir que quanto a isso se aplica a disciplina
geral do CIVA (artº. 6º. do referido DL).
N. O artº. 71º./nº.8 do CIVA permite aos sujeitos passivos a recuperação do IVA respeitante a
créditos incobráveis, sem qualquer discriminação quanto ao tipo de sujeito passivo ou quanto à correspondente actividade.
O. Ao contrário do entendimento a propósito acolhido na sentença, os revendedores de combustíveis
são sujeitos passivos de IVA, especificamente pela actividade de revenda de combustíveis adquiridos
às distribuidoras nacionais – como especialmente decorre do próprio artº. 1º. e do conceito emergente
do artº. 2º. do CIVA, da circunstância de lhes ser reconhecido o direito à dedução e aos reembolsos do
imposto (artº.s 19º., 20º. e 22º. do CIVA,) e de estarem sujeitos às obrigações declarativas, de contabilidade e outras que só impendem sobre os sujeitos passivos (artº.s 30º., 31º., 32º., 40º., 44º. do CIVA).
P. Na ausência do DL 521/85, os revendedores de combustíveis seriam indubitavelmente sujeitos
passivos de IVA, sendo que este diploma não os desqualifica como tal, limitando-se a desincumbi-los
das obrigações de liquidação de imposto e da respectiva menção nas facturas.
Q. A douta sentença em recurso, ao recusar a aplicação à ora recorrente enquanto revendedora
de combustíveis do regime que o artº. 71º./nº.8 do CIVA estabelece quanto à recuperação do imposto
respeitante a créditos incobráveis, incorre em erro de direito por incorrecta aplicação dos art.s 12º e
13º, da CRP, dos artºs 11º.C e 27 da 77/388/CEE do Conselho, de 17-05-1977, dos artº.s 1º., 2º., 16º.,
20º., 22º., 30º., 31º. 32º., 40º. 44º. do CIVA e do art. 6º. do DL 521/85.
R. As liquidações impugnadas não podem manter-se porque estão feridas de ilegalidade.
TERMOS EM QUE Com o sempre douto suprimento de V. Exas, deve dar-se provimento ao
presente recurso, revogando-se a sentença recorrida e proferindo-se acórdão que reconheça a total
procedência do pedido da impugnante ora recorrente no sentido da anulação das liquidações impugnadas – por violação especialmente, das normas supra invocadas na conclusão Q.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Saber se as regularizações de IVA efectuadas pelo impugnante, que tiveram por suporte
sentença transitada em julgado de declaração de falência, se enquadram no n.º 8 do artigo 71.º do
CIVA e se houve violação dos artigos 12.º e 13.º da CRP e da Directiva 77/388/CEE de 17/05/77.
FUNDAMENTAÇÃO
Entendemos que a sentença recorrida não merece censura. Na verdade, face ao regime instituído
pelo Decreto-Lei n.º 521/85 de 31 de Dezembro e ao disposto nos n.º 3 e 4 do artigo 18º da LGT, a
impugnante não pode considerar-se sujeito passivo de IVA, na medida em que não está vinculada à
entrega de qualquer prestação tributária a título de IVA ao Estado.
Não era a impugnante, na qualidade de revendedora de combustíveis, que estava vinculada ao
cumprimento da obrigação tributária, mas antes as sociedades distribuidoras a quem os adquiria. Aliás,
à época a que remontam os factos, os revendedores de combustíveis estavam legalmente proibidos de
liquidarem qualquer IVA nas transacções por si efectuadas, não podendo, também, proceder à dedução
do imposto contido no preço. Passando ao caso “sub judice”, não tendo a impugnante liquidado IVA
não pode beneficiar da prorrogativa estabelecida no n.º 8 do artigo 71.º do CIVA, na versão anterior
à Lei n.º 53-A/2006.
O Decreto-Lei n.º 521/85 teve por objectivo simplificar a cobrança do IVA, optando pela sua
liquidação nas distribuidoras, com base no preço de venda ao público, preço esse que era na altura
fixado pelo Estado.
No caso concreto, a impugnante não pode ser considerada sujeito passivo, designadamente para
efeitos das transacções económicas associadas ao crédito incobrável, porque não estava vinculada ao
cumprimento da prestação tributária em causa. Como bem se refere na decisão recorrida não pode
confundir-se “o sujeito passivo e a repercussão económica do imposto o qual é incorporado no montante do preço da mercadoria transaccionada”.
A regularização efectuada pela impugnante não tem sentido nem pode subsistir por, na prática,
se traduzir na pretensão de que o Estado lhe devolva uma determinada importância de IVA que nunca
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lhe entregou anteriormente. A subsistir aquela regularização, ela traduzir-se-ia num enriquecimento
da impugnante, sem qualquer fundamento.
Acompanhamos igualmente a decisão recorrida no que concerne à alegada violação dos artigos 12.º
e 13.º da CRP. A impugnante não alega qualquer facto demonstrativo da violação dos princípios da
igualdade e da universalidade. Realmente, o facto de o legislador ter dispensado os revendedores de
combustíveis da obrigatoriedade de liquidação e dedução de IVA, não consubstancia qualquer tratamento
discriminatório ou desfavorável seja entre revendedores seja entre estes e outros agentes económicos.
Inexiste igualmente qualquer desconformidade do regime previsto no Decreto-Lei n.º 521/85 com
o artigo 11.º da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CEE de 17/05/77), desde logo porque a tributação
do consumo final será idêntica à que resultaria da actuação do mecanismo do IVA ao longo de todo o
circuito de transacções, mais não sendo exigível por aquela norma comunitária, que admite expressamente que as medidas dos Estados membros destinadas a simplificar a cobrança do imposto, não devem
influir, a não ser de modo insignificante, sobre o montante devido no estádio de consumo final.
No caso concreto, sendo àquela época o preço de venda de combustíveis ao consumidor um preço
tabelado, o imposto devido e pago pelo consumidor era rigorosamente o mesmo, independentemente
da simplificação inserida no sistema de cobrança do imposto.
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Questão a de decidir
É a de saber se, no caso dos autos, em razão da sua qualidade de revendedora de combustíveis
sujeita ao regime do Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro, está a recorrente impedida de beneficiar do disposto no artigo 71.º, n.º 8 do Código do IVA (actual artigo 78.º, n.º 7 do mesmo Código),
nos termos do qual se permite a dedução do IVA contido nos créditos incobráveis.
Caso se conclua pela impossibilidade de efectuar essa dedução, importa considerar se a solução
adoptada viola o princípio da igualdade (artigos 12.º e 13.º da Constituição da República) e/ou é violador das normas comunitárias contidas na Directiva 77/388/CEE, do Conselho, de 17 de Maio de 1977
(Sexta Directiva), concretamente os seus artigos 11.º-C e 27.º.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto de recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. A administração fiscal procedeu às liquidações adicionais de IVA n.º 07303619, no valor de
128 800,56 €, relativa ao período de 0610, todos com data limite de pagamento em 31.01.2008, constante de fls. 34, que aqui se dá por integralmente reproduzida;
2. Procedeu ainda à liquidação adicional n.º 07303620, de juros compensatórios relativas aos
períodos 0610, no valor de 4 163,96 €, com data limite de pagamento em 31.01.2008, constante de
fls. 35, que aqui se dá por integralmente reproduzida;
3. Na sequência dos procedimentos de inspecção tributária à sociedade Impugnante, foram
detectadas algumas irregularidades, as quais estão consubstanciadas no relatório de inspecção de
02.20.2007, constantes de fls. 37 a 45, dos autos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos;
4. Com relevância para o caso consta do referido relatório que: III – Descrição dos factos e
fundamentos das correcções meramente aritméticas.
(…)
1.1.1. De acordo com o preceituado no n.º 8 do artigo 71º do Código do IVA, na redacção anterior
da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro (O.E.2007), com entrada em vigor 01 de Janeiro de 2007,
os sujeitos passivos poderiam deduzir o imposto respeitantes em processo de execução, processo de
recuperação de empresas ou a insolventes, quando fosse decretada a falência ou insolvência. Desta
forma, para poder fazer a respectiva regularização, deverá ter na sua posse certidão o tribunal que
comprove que a sentença da falência transitou em julgado, assim como terá de constar a reclamação
dos créditos. Deverá ainda comunicar ao adquirente, sujeito passivo de imposto, a regularização
efectuada, dando-se cumprimento ao disposto no n.º 12 do artigo 71.º do Código do IVA.
(….)
1.1.3 – Relativamente às regularizações efectuadas em 2006/10, no montante de 128 800,56 €,
tiveram como suporte certidão emitida pelo tribunal, onde certifica que por sentença transitada em
2004-08-16, foi declarada falência de Loureiro & Nunes, Lda. 502 047 038 e foi reclamado o crédito
no montante de 761 510,97 €.
2 – Apesar do sujeito passivo apenas ter cumprido com os requisitos do n.º 8 do artigo 71.º do
Código do IVA para o cliente Loureiro & Nunes, Lda (ponto 1.1.3), a verdade é que, dada a natureza das
transacções comerciais efectuadas com todos os clientes identificados no ponto 1.1 desta informação,
as regularizações efectuadas não se enquadram naquele preceito legal, pois só pode regularizar IVA
de acordo com o mesmo, o sujeito passivo que o tenha liquidado, que conste das suas facturas e tenha
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sido levado ao apuramento efectuado de acordo com as normas do artigo 19º do Código do IVA, o que
não aconteceu, motivo pelo qual não tem direito a qualquer regularização.
Importa ainda referir que, a Lei do Orçamento de Estado para 2004 (Lei n.º 107-B/2003, de
31 de Dezembro, introduziu em sede de IVA, um novo regime de tributação dos combustíveis líquidos
aplicável aos revendedores, que reside no facto de o imposto devido pelas transmissões de gasolina,
gasóleo, efectuadas pelos revendedores ser liquidado por estes com base na margem efectiva de vendas
(artigos 68.º-A e 68.º-G do Código do IVA).
Sendo as transmissões de combustíveis efectuadas pelo sujeito passivo anteriores a 2003/12/31,
o regime aplicado é o regime especial estabelecido no Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro.
De acordo com este regime, os revendedores não liquidam o imposto quando transmitem os referidos
produtos e também não podem deduzir o IVA que foi liquidado pelas empresas fornecedoras. (artigo
3º do Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro). Assim, este regime caracteriza-se pela cobrança do
imposto ser efectuada de uma só vez à “cabeça”, pelas empresas distribuidoras, com base no preço de
venda ao público, quando efectuadas a revendedores, ou com base no preço efectivo de venda no caso
de vendas a consumidores directos (artigo 1º do Decreto-Lei n.º 521/85 de 31 de Dezembro), resultando
assim que a tributação no consumo final seja idêntica que resultaria da actuação do mecanismo do IVA
ao longo de todo o circuito económico. Desta forma, não faz sentido o revendedor poder regularizar
a seu favor o IVA contido em créditos considerados incobráveis nos termos do n.º 8 do artigo 71º do
Código do IVA, já que não entregou qualquer imposto nos cofres do Estado. (…)
5. As transacções comerciais subjacentes ao crédito incobrável da Impugnante, relativamente à
sociedade Loureiro & Nunes, e reportam-se à revenda de combustível (gasolina e gasóleo) actuando
a Impugnante como revendedora;
6. A Impugnante aquando da realização das transmissões do combustível não liquidou nem
deduziu IVA;
7. As regularizações efectuadas pela Impugnante, em 2006/10, no montante de 128 800,56 €,
tiveram como suporte certidão emitida pelo tribunal, onde certifica que por sentença transitada em
16.08.2004, foi declarada falência de Loureiro & Nunes, Lda., e foi reclamado o crédito no montante
de 761 510,97 €.
8. Em 13.03.2008 foi deduzida a presente impugnação judicial.
6 – Apreciando
6.1 Da inaplicabilidade do disposto 71.º n.º 8 (actual 78.º, n.º 7) do Código do IVA aos revendedores de combustíveis sujeitos ao regime do Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro
A sentença recorrida, a fls. 77 a 83 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida pela
ora recorrente, mantendo as liquidações impugnadas, por entender que resulta assim, do art. 1º e 2º
do Dec-Lei n.º 521/85 e do n.º 3 e 4º do art. 18º da LGT que a Impugnante, não é considerada sujeito
passivo de IVA, pelo que não se encontra vinculada à entrega de qualquer prestação tributária, a título
de IVA ao Estado, tendo em conta as transacções económicas, essa responsabilidade é da sociedade
distribuidora de combustível. Não se pode aqui confundir entre o sujeito passivo e a repercussão económica do imposto o qual é incorporado o imposto no montante do preço da mercadoria transaccionada.
Não tendo a Impugnante deduzido IVA, por força do art. 2.º e 3.º do Dec.-Lei n.º 522/85 de 31.12, não
pode beneficiar da prerrogativa do n.º 8 do art. 71º do CIVA (cfr. sentença recorrida, a fls. 80 dos autos).
Concorda com o decidido o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal, aderindo à argumentação aduzida na sentença.
Alega, contudo, a recorrente ter direito à recuperação do imposto, pois que não estabelecendo
o DL 521/85 qualquer excepção quanto ao regime de recuperação do imposto contido nos créditos
incobráveis, só podemos concluir que quanto a isso se aplica a disciplina geral do CIVA (artº. 6º. do
referido DL), sendo que o artº. 71º./nº.8 do CIVA permite aos sujeitos passivos a recuperação do IVA
respeitante a créditos incobráveis, sem qualquer discriminação quanto ao tipo de sujeito passivo ou
quanto à correspondente actividade e, ao contrário do entendimento a propósito acolhido na sentença, os
revendedores de combustíveis são sujeitos passivos de IVA, especificamente pela actividade de revenda
de combustíveis adquiridos às distribuidoras nacionais – como especialmente decorre do próprio artº. 1º.
e do conceito emergente do artº. 2º. do CIVA, da circunstância de lhes ser reconhecido o direito à dedução e aos reembolsos do imposto (artº.s 19º., 20º. e 22º. do CIVA,) e de estarem sujeitos às obrigações
declarativas, de contabilidade e outras que só impendem sobre os sujeitos passivos (artº.s 30º., 31º.,
32º., 40º., 44º. do CIVA), para além de que na ausência do DL 521/85, os revendedores de combustíveis
seriam indubitavelmente sujeitos passivos de IVA, sendo que este diploma não os desqualifica como
tal, limitando-se a desincumbi-los das obrigações de liquidação de imposto e da respectiva menção
nas facturas (cfr. as conclusões m), n), o) e p) das suas alegações de recurso, supra transcritas.
Vejamos, pois.
Há que reconhecer razão à recorrente quando afirma que na ausência do DL 521/85, os revendedores de combustíveis seriam sujeitos passivos de IVA, sendo que este diploma não os desqualifica
como tal, limitando-se a desincumbi-los das obrigações de liquidação de imposto.

265
Sucede, contudo, que é o facto de nos termos do Decreto-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro, não
serem os revendedores a liquidar e entregar ao Estado o imposto, mas as respectivas empresas distribuidoras
(cfr. o seus artigos 1.º e 3.º, n.º 1), que impossibilita aqueles, mas não estas (quando credoras de créditos
“incobráveis), de proceder a qualquer rectificação da liquidação por via da dedução do imposto nos termos
do artigo 71.º n.º 8 (actual artigo 78.º, n.º 7) do Código do IVA, tanto mais que também lhes está legalmente
vedado, ex vi do n.º 2 do artigo 3.º do mesmo diploma, o direito à dedução do imposto contido no preço
dos bens, sendo que a “rectificação” do imposto no caso de créditos incobráveis operava, e opera, por
via da dedução do imposto neles contido (cfr. o n.º 8 do artigo 71.º do Código do IVA, actual 78.º n.º 7).
Ora, independentemente da questão de saber se os revendedores de combustíveis, relativamente
às operações económicas abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 521/85, têm ou não a qualidade de sujeitos
passivos de imposto, é mister reconhecer que, por força daquele regime especial, hoje revogado (e sobre
o qual, diga-se em abono da verdade, não versou o despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 2008-10-07 – invocado nas suas alegações de recurso a fls. 130 e 131 dos autos e reproduzido
a fls. 144 a 158 -, que antes versou sobre o regime actual, para os casos de imposto liquidado e que
confere direito à dedução), a liquidação do IVA devido não cabia aos revendedores, mas às empresas
distribuidoras, não podendo aqueles deduzir o imposto contido no preço dos bens.
Ora este regime especial, por força das especialidades nele contidas, afasta a possibilidade de aplicar
o disposto no então n.º 8 do artigo 71.º do Código do IVA aos revendedores de combustíveis (que não às
empresas distribuidoras, relativamente a créditos incobráveis seus), exactamente porque falta, no caso
dos revendedores, o pressuposto sem o qual não pode haver lugar à “rectificação” – o de terem liquidado
o imposto a “rectificar” e o de o poderem deduzir, em caso de não pagamento definitivo da factura.
Bem andou, pois, a sentença recorrida, que assim o julgou, impondo-se, nesta parte, confirmar o
decidido, não merecendo, quanto a esta questão, provimento o recurso.
6.2 Da alegada violação do princípio da igualdade – artigos 12.º e 13.º da Constituição da República
A recorrente alega ainda que, a confirmar-se a interpretação perfilhada na sentença recorrida,
haveria efectiva violação dos artºs 12.º e 13.º da CRP, porque no plano das motivações legislativas
nada justifica o tratamento discriminatório dos revendedores de combustíveis (cfr. conclusão g) das
suas alegações de recurso).
Entendendo-se como “tratamento discriminatório” um tratamento desigual, sem que para tal exista
fundamento legítimo, claro é inexistir o alegado tratamento discriminatório, pois que o que justifica
a impossibilidade de deduzir o IVA incluído em créditos incobráveis abrangidos pelo Decreto-Lei
n.º 521/85, de 31 de Dezembro é o facto de o revendedor de combustíveis nenhum imposto ter liquidado
aquando da sua revenda, nada tendo, pois, a “rectificar”.
São, pois, as próprias regras de funcionamento das “rectificações” do imposto, ao pressupõem
uma prévia liquidação pelo sujeito que as pretende realizar, que no caso não teve lugar (nem podia ter
nos termos daquele regime especial), que impedem o funcionamento daquele mecanismo de “rectificação” do imposto.
É verdade que a dispensa da liquidação do imposto por parte dos revendedores aquando da realização de operações activas abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 521/85 embora vantajosa, também para eles,
em termos de simplificação das operações de liquidação e cobrança do imposto, tem o inconveniente
de apenas poder “levar a custos” para efeitos de IRC os créditos incobráveis (não podendo “recuperar”,
por via de dedução, um imposto que não liquidou, nem pode deduzir).
Este inconveniente, contudo, é a “outra face” da vantagem da simplificação introduzida pelo legislador, não se julgando desequilibrado, por injustificadamente gravoso, o regime legal então criado,
nem tendo a recorrente logrado demonstrar que o é em medida que ofenda os princípios constitucionais
da universalidade (artigo 12.º da Constituição da República Portuguesa) e da igualdade (artigo 13.º da
Constituição da República Portuguesa).
Embora a recorrente alegue também (cfr. a conclusão F) das suas alegações de recurso) que agora
podemos ver reforçada - a alegada violação (daqueles princípios) -, pelo sobrevindo entendimento da
AF de que afinal o regime do DL 521/85 não afasta a aplicação do artº 71º./nº. 8 do CIVA, esta afirmação não é exacta, pois que o invocado despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de
2008-10-07 (com cópia junta aos autos) versou não sobre aquele regime mas sobre o regime actual,
referindo-se ao regime revogado apenas nos casos de imposto liquidado que confere direito à dedução,
o que não é, manifestamente, o caso dos autos.
Improcede pois, também aqui, a alegação da recorrente.
6.2 Da não violação dos artigos 11.º-C e 27.º da Directiva 77/388/CEE, do Conselho, de 17 de
Maio de 1977
Alega, finalmente, a recorrente, a violação dos artigos 11.º-C e 27.º da Directiva 77/388/CEE,
do Conselho, de 17 de Maio de 1977 (“Sexta Directiva”), pois alegadamente o regime do DL 521/85
influiria de forma significante sobre o montante do imposto devido no estádio de consumo final – o
que é proibido pelo artº 27º da Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17-05-1977, quanto a “medidas
destinadas a simplificar a cobrança do imposto” (cfr. conclusões I) e J) das suas alegações de recurso).
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O primeiro dos preceitos da Sexta Directiva alegadamente violados dispunha:
Artigo 11.º
(…)
C) Disposições diversas
1. Em caso de anulação, rescisão, resolução, não pagamento total ou parcial ou redução do preço,
depois de efectuada a operação, a matéria colectável é reduzida em conformidade, nas condições
fixadas pelos Estados-membros.
Todavia, no caso de não pagamento total ou parcial, os Estados-membros podem derrogar este
preceito.
(…)
Não descortinamos, nem a recorrente conclui em termos susceptíveis de nos auxiliar nessa tarefa,
em que medida a disposição transcrita é violada pela interpretação que sufragámos do disposto no
Decreto-Lei n.º 521/85.
Da norma transcrita, se bem a interpretamos, resultam duas ideias: a primeira, a de que o “modus
operandi” das “regularizações” nos casos de anulação, rescisão, resolução, não pagamento total ou
parcial ou redução do preço, depois de efectuada a operação é matéria deixada pelo legislador comunitário à competência dos Estados-membros; a segunda, a de que no caso de não pagamento total ou
parcial, única situação que importa considerar nos presentes autos pois é nela que se incluem os designados “créditos incobráveis” (“bad debt relief”, na terminologia anglo-saxónica), os Estados-Membros
podem derrogar este preceito, ou seja, as “regularizações” por créditos incobráveis, ao contrário de
muitas outras regras da Directiva, não são de adopção obrigatória pelos Estados-Membros, havendo
vários Estados-Membros que as não adoptam nas suas legislações internas (segundo informação recente,
concretamente a Estónia, Hungria, Letónia e Lituânia e Eslováquia).
Ora, se a Sexta Directiva não impõe aos Estados-Membros a adopção de regras sobre “regularizações” no caso de créditos incobráveis e se, quando estes as adoptem, devolve à legislação interna dos
Estados-Membros a fixação das condições em que tais regularizações podem ter lugar (sendo estas,
aliás, em regra limitativas e diversas entre si de Estado-Membro para Estado-Membro, segundo a mesma
informação), parece claro não haver in casu qualquer violação da referida norma comunitária.
Haverá, contudo, violação do disposto no artigo 27.º da mesma Directiva?
A norma agora em causa, dispõe:
Artigo 27.º
1. O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, pode autorizar os
Estados-Membros a introduzir medidas especiais de derrogação da presente directiva para simplificar
a cobrança do imposto ou para evitar certas fraudes ou evasões fiscais. As medidas destinadas a simplificar a cobrança do imposto não podem influir, a não ser de modo insignificante, sobre o montante
global da receita fiscal do Estado-Membro cobrada na fase de consumo final.
(…)
As regras da Sexta Directiva em relação às quais se impõem um procedimento especial de derrogação, disciplinado nos números seguintes do preceito transcrito, são, necessariamente, as regras de
adopção obrigatória por parte dos Estados-Membros, o que não é o caso, dissemo-lo já, das relativas
às “regularizações” por “créditos incobráveis”, sendo que tais regras são as únicas questionadas nos
autos e a elas se imputa, nas alegações de recurso (em especial, a fls. 131 a 136 dos autos), o efeito de,
contrariamente ao disposto no artigo 27º da Directiva, afastarem o objectivo de conseguir “uma tributação do consumo final idêntica à que resultaria da actuação do mecanismo do IVA ao longo de todo
o circuito” o que, aliás, estava à partida assegurado no sistema do Decreto-Lei n.º 521/85, pois que o
imposto liquidado pela “empresa distribuidora” no caso de entregas a revendedores tinha como base o
preço de venda ao público, fixado pela Administração Pública (artigo 1.º alínea a) do referido diploma).
Não se verifica, pois, a alegada violação dos artigos 11º-C e 27.º da Directiva 77/388/CEE, do
Conselho, de 17 de Maio de 1977.
Pelo exposto, deve concluir-se que o recurso não merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso e, com a presente fundamentação,
confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.
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Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Recurso para melhoria da aplicação do direito. Decisão de
aplicação de coima. Nulidade. Remessa do processo à autoridade administrativa.
Sumário:
I— É aplicável subsidiariamente ao processo contra-ordenacional tributário, regulado
pelo RGIT, a norma do artigo 73.º, n.º 2, do RGCO, em que se permite aos tribunais superiores aceitar recursos da sentença quando tal se afigure manifestamente
necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da
jurisprudência, mesmo em casos em que o valor da coima é inferior à alçada do
tribunal tributário.
II— Decretada em processo judicial a nulidade da decisão de aplicação de coima por
contra-ordenação tributária, há lugar à baixa dos autos à autoridade administrativa que aplicou a coima, para eventual sanação da nulidade e renovação do
acto sancionatório.
Processo n.º: 1102/09-30.
Recorrente: Ministério Publico.
Recorridos: Transportes Pereira & Sarmento e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- O Ministério Público vem recorrer da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, de 31/03/2009, que declarou a nulidade da decisão administrativa de aplicação de uma coima no
montante de € 1.000,00 e custas no valor de € 48,00, aplicada a Transporte Almeida & Sarmento Lda.,
com os sinais dos autos, formulando as seguintes conclusões:
1- Decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária nulidade insuprível concomitantemente deve ser ordenada a baixa dos autos à AT para eventual sanação da mesma e renovação do
acto sancionatório.
2- Assim, a douta sentença recorrida enferma de erro e omissão de aplicação e de interpretação
do direito, violando o disposto nos arts 63, nºs 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.
3- Na melhoria do direito e com vista à uniformidade da jurisprudência deve ser decidido pelo
STA que, em processo tributário de contra-ordenação, se a sentença decreta a nulidade insuprível não
há lugar a absolvição da instância nem a arquivamento dos autos mas antes à baixa do processo à AT
para eventual sanação da mesma e renovação do acto sancionatório.
2- Não foram apresentadas contra-alegações.
3- Na parte final da sentença, entre parênteses, consta o seguinte: «Extraia certidão de todo o
processo e remeta-o ao Serviço de Finanças respectivo, para os fins tidos por convenientes».
4- Por despacho de fls. 106 e seguinte, o M.mo Juiz do TAF de Mirandela sustentou a sentença
sob recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5- As questões suscitadas no presente recurso jurisdicional já foram apreciadas e decididas em
numerosos acórdãos deste Supremo Tribunal de uma forma uniforme e reiterada.
A jurisprudência na matéria, deste modo, deverá considerar-se consolidada e certo é que merece
a nossa inteira concordância.
Neste contexto, tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (artigo 8.º, n.º 3
do Código Civil) e dada a proficiente fundamentação nele aduzida, limitar-nos-emos a acompanhar,
com as necessárias adaptações, o que foi dito no acórdão de 14/10/09, recurso n.º 699/09.
Escreveu-se nesse aresto:
“2-Nos termos do n.º 1 do art. 83.º do RGIT, «o arguido e o Ministério Público podem recorrer
da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, excepto 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».
A alçada dos tribunais de judiciais de 1.ª instância em processo civil foi fixada em € 5.000, na
redacção que o DL n.º 303/2007 de 24 de Agosto, deu ao art. 24.º, n.º 1, da Lei de Organização e Fun-
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cionamento dos Tribunais Judiciais (Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, republicada pela Lei n.º 105/2003,
de 10 de Dezembro), sendo mantida pelo art. 31.º, n.º 1, da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.
Sendo a admissibilidade dos recursos por efeito das alçadas regulada pela lei em vigor ao tempo
em que foi instaurada a acção (arts. 24.º, n.º 3, da LOFTJ e 31.º, n.º 3, da Lei n.º 52/2008) a alçada dos
tribunais tributários de 1.ª instância, nos processos de contra-ordenações tributárias, instaurados em
2008 depende, em princípio, de ter sido aplicada coima superior a € 1.250,00.
A coima que foi aplicada ao arguido na decisão administrativa foi de 625,00 euros, inferior à
alçada dos tribunais tributários.
No entanto, como bem afirma o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público recorrente, é
aplicável subsidiariamente o disposto no art. 73.ª, n.º 2, do RGCO, por força do disposto no art. 30,
alínea b), do RGIT, em que se estabelece que, mesmo quando o processo contra-ordenacional tem valor
inferior à alçada, o tribunal de recurso pode «a requerimento do arguido ou do Ministério Público,
aceitar o recurso da sentença quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação
do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência».
A aplicação subsidiária do n.º 2 do art. 73.º já foi afirmada por este Supremo Tribunal Administrativo (1) e justifica-se pelo facto de se tratar de uma norma que é necessária para assegurar ao arguido
o direito de defesa que a Constituição garante em matéria sancionatória (art. 32.º, n.º 10, da CRP). Por
outro lado, sendo a alçada dos tribunais tributários superior à prevista no art. 73.º, n.º 1, alínea a), do
RGCO, justificar-se-á, por maioria de razão, a utilização da válvula de segurança do regime de recursos
em processo contra-ordenacional que constitui aquele art. 73.º, n.º 2, pois podem ser aplicadas penas
coimas mais elevadas no âmbito da alçada.
No caso em apreço, para evidenciar que o recurso é manifestamente necessário para a melhoria
da aplicação do direito e promoção da uniformidade de jurisprudência, o Excelentíssimo Magistrado
do Ministério Público cita várias decisões deste Supremo Tribunal Administrativo no sentido que
propugna.
O facto de a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo ser uniforme em sentido
diferente do decidido na sentença recorrida, evidencia também que a admissibilidade do recurso é
manifestamente necessária para a melhoria da aplicação do direito.
Por isso, é de admitir o recurso, ao abrigo do referido art. 73.º, n.º 2, do RGCO.
3 - 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 findar, com absolvição da instância, ou deve ser remetido à autoridade administrativa, a fim de
ser sanada a nulidade, se tal for possível.
O regime das nulidades no processo de contra-ordenações tributárias consta do art. 63.º do RGIT,
que estabelece o seguinte:
Artigo 63.º
Nulidades no processo de contra-ordenação tributário
1 - Constituem nulidades insupríveis no processo de contra-ordenação tributário:
a) O levantamento do auto de notícia por funcionário sem competência;
b) A falta de assinatura do autuante e de menção de algum elemento essencial da infracção;
c) A falta de notificação do despacho para audição e apresentação de defesa;
d) A falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, incluindo a notificação do
arguido.
2 - Não constitui nulidade o facto de o auto ser levantado contra um só agente e se verificar,
no decurso do processo, que outra ou outras pessoas participaram na contra-ordenação ou por ela
respondem.
3 - As nulidades dos actos referidos no n.º 1 têm por efeito a anulação dos termos subsequentes
do processo que deles dependam absolutamente, devendo, porém, aproveitar-se as peças úteis ao
apuramento dos factos.
4 - Verificadas as nulidades constantes das alíneas a) e b) do n.º 1, o auto de notícia vale como
participação.
5 - As nulidades mencionadas são de conhecimento oficioso e podem ser arguidas até a decisão
se tornar definitiva.
Como se vê pelo n.º 3 deste artigo, a consequência da declaração de nulidade dos actos referidos
no n.º 1, entre os quais se inclui a falta dos requisitos legais da decisão de aplicação das coimas, é «a
anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, devendo, porém,
aproveitar-se as peças úteis ao apuramento dos factos» e não a absolvição da instância ou o arquivamento do processo contra-ordenacional.
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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 patenteia
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. 9º, 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, a eliminação jurídica do acto nulo e dos actos que dele dependam é a consequência que
no nosso ordenamento jurídico generalizadamente se liga à nulidade, 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, art. 98.º, n.º 3, do CPPT e
art. 122.º, n.º 1, do CPP.
Na sequência da declaração de uma nulidade processual, a regra é a de 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 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.”
Termos em que se acorda:
a) Conceder provimento ao recurso jurisdicional;
b) Revogar a decisão recorrida na parte em que se ordena a extracção de certidão e remessa ao
Serviço de Finanças para os fins convenientes;
c) Ordenar a remessa do processo ao tribunal recorrido a fim de ser enviado ao Serviço de Finanças, para dar seguimento ao processo contra-ordenacional, em conformidade com o disposto no
artigo 63, n.º 3 do RGIT.
Sem custas, dado não ter havido contra-alegações.
Lino.

Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Cobrança de dívida da qual é credor um Instituto Público.
Representação deste no processo de oposição.
Sumário:
I— Quando estiver em causa a cobrança, através de processo de execução fiscal,
de uma dívida não tributária de que é credora um Instituto Público, na falta de
norma que atribua ao representante da Fazenda Pública competência para a sua
representação processual, ela caberá ao órgão que tiver poderes para a representar
em juízo, através de mandatário judicial.
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II— Deste modo, estando a ser cobrada coercivamente uma dívida ao “IFAP- IP”,
os poderes de representação em juízo em processo de oposição a essa execução,
pertencem ao Conselho Directivo do “Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas, IP (IFAP, IP)-” e não à Fazenda Pública, por força das disposições
combinadas do artigos 15.º, n.º 1, alínea a), do Código de Procedimento e de
Processo Tributário e 21.º, n.º 3, da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro.
Processo n.º 1161/09-30.
Recorrente: Casa do Douro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.
Acordam na secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A CASA DO DOURO, com os demais sinais dos autos, veio recorrer do despacho, do Mmº Juiz
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, que julgou a Fazenda Publica parte ilegítima, para
representar o IFAP, na oposição à execução fiscal por dívidas, absolvendo-a da instância, apresentando,
para o efeito, alegações nas quais conclui:
1º) A presente Execução tem por base a Certidão de Dívida de fls. 14 em que é credor o Instituto
de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP, IP.).
2º) A recorrente deduziu a Oposição de fls. 4 a 9 em cujo cabeçalho mencionou expressamente
que foi “citada para pagar ao IFAP, IP. a quantia de € 1.042.480,70”.
3º) Em parte alguma da Oposição consta qualquer referência à “Fazenda Pública” ou ao “Representante da Fazenda Pública”.
4º) A remessa dos autos pelo Serviço de Finanças de Peso da Régua para o Tribunal Administrativo
e Fiscal de Mirandela foi acompanhada pela Informação/Despacho de fls. 12 que refere “tratar-se de
uma dívida oriunda de uma entidade estranha à Administração Fiscal (Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas, I.P.)”.
5º) A Oposição foi recebida mas foi determinada a “notificação do Representante da Fazenda
Pública para contestar no prazo de 10 dias” — Cfr. Despacho de fls. 28.
6º) Foi o Mmº Juiz a quo, e não a opoente/recorrente, que, ao ordenar a sua notificação para
contestar, elegeu o R.F.P. como sujeito passivo.
7º) A douta sentença recorrida refere que “no caso dos autos, o A., quando apenas identifica o
processo de execução que corre no Serviço de Finanças da Régua, está a indicar o RFP como sendo
aquele que possui legitimidade passiva na presente acção”.
8º) Ou seja: se a opoente/recorrente tivesse omitido a identificação do processo de execução e o
Serviço de Finanças por onde pendia — o que, evidentemente, não podia suceder — já outro seria o
titular da legitimidade passiva!
9º) O critério definidor da legitimidade passiva não pode ser a identificação marginal do processo
e do Serviço de Finanças!
10º) Porém, foi isto que aconteceu pois a douta sentença recorrida, após referir que “é entendido
que as partes legítimas na acção são os sujeitos da relação jurídica definida pelo pedido formulado pelo
autor”, contradiz-se ao concluir que “no caso dos autos, o A., quando apenas identifica o processo de
execução que corre nos Serviços de Finanças da Régua, está a indicar o RFF como sendo aquele que
possui legitimidade passiva na presente acção”.
11º) É certo que, como também se afirma na douta sentença recorrida, “não cabe ao juiz substituir-se às partes e, sem mais, averiguar quem é o sujeito passivo na relação jurídica” mas trata-se de um
remoque que nem se compreende nem se aceita pois a recorrente mencionou expressamente no cabeçalho da Oposição o IFAP, I. P.
12º) À recorrente não era exigível referir expressamente que na relação jurídica em mérito o sujeito
activo era a Casa do Douro e o sujeito passivo era o IFAP, I.P.
13º) O Mmo Juiz a quo nada tinha que “averiguar” pois até o próprio R.F.P. afirma no ofício de
fls. 34 que “o exercício da faculdade prevista no citado normativo (artº 210º do CPPT) incumbe ao
Conselho Directivo do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, Instituto Público (IFAP, I.
P.), enquanto exequente”.
14º) Se o exequente é o IFAP, I.P. e a Casa do Douro deduz Oposição à Execução, é aquele — e
não qualquer outra entidade — o sujeito passivo.
15º) Foi por isso que o RFP, no mesmo ofício, refere que “em conformidade, deverá aquele órgão
ser notificado, nos termos e para os efeitos do disposto no artº 210º do CPPT com as demais consequências legais”.
16º) Era assim que a recorrente entende que o Tribunal a quo deveria ter procedido e não prolatar
a douta sentença recorrida.
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17º) “Considera o IFAP que lhe cabe a ele e não ao Representante da Fazenda Pública, responder
na sua qualidade de exequente à oposição apresentada pela executada.
Face ao exposto, o IFAP, IP. tem legitimidade para responder à oposição da Executada, pelo que
se solicita que V. Ex.ª promova, junto do competente tribunal administrativo e fiscal que o juiz ordene
a notificação do Instituto para tal efeito” — Cfr. Ofício de fls. 36/37.
18º) A douta sentença recorrida é incompreensível pois, antes de ser prolatada e mesmo desde o
início, estava identificado no processo o sujeito passivo!
19º) Mais: no caso dos autos o titular da legitimidade passiva decorre directamente da lei pelo
que nada havia a “averiguar” mas tão só cumprir a lei.
20º) Por um lado, não se pode absolver da instância quem não é parte no processo e, por outro
lado, deve reconhecer-se o IFAP, I.P. como sujeito passivo.
21º) Concluindo: a douta sentença recorrida deve ser anulada e, em sua substituição, ser proferido
despacho a ordenar a notificação do IFAP, I.P. para contestar no prazo de 10 dias.
22º) A douta sentença recorrida violou, por erro de interpretação e aplicação, os artºs 26º, nº3,
494º, alínea e) e 288º, n.º 1, alínea d) do C.P.C.
Nesta conformidade, deve acordar-se em conceder provimento ao recurso e, em consequência,
anular-se a douta sentença recorrida e, em sua substituição, ser proferido despacho a ordenar a notificação
do IFAP, I.P. para contestar no prazo de 10 dias, assim se cumprindo a Lei e se fazendo Justiça.
II. A Fazenda Publica não contra alegou.
III. O Exmº Magistrado do MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 77 e seguintes, no qual defende
que o recurso merece provimento.
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se à Fazenda Pública cabe representar o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP-IP) num processo de oposição à
execução fiscal, na qualidade de exequente.
A tese do despacho recorrido é a seguinte:
Cabe ao Conselho Directivo do IFAP representar este em juízo, nomedamente nos processos
de oposição à execução fiscal, nos termos dos artºs 15º, n.º 1, alínea a) do CPPT, 1º, nºs 1 e 4 do
Decreto-Lei n.º 87/2007, de 29 de Março e 21º, nºs 1, alínea n) e 2 do.Decreto-Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro
É entendido que as partes legítimas na acção são os sujeitos da relação jurídica definida pelo
pedido formulado pelo autor – artº 26º, n.º 3 do CPC e Acórdãos do STJ, de 31.01.1996 e da Relação
de Lisboa, de 06.04.95, processos 087768 e 0084106- artº 2º do CPC.
Ora, no caso dos autos, quando o Autor apenas identifica o processo de execução que corre nos
Serviços de Finanças da Régua, está a indicar o RFP como sendo aquele que possui legitimidade passiva na presente acção.
Sendo assim, não cabe ao juiz substituir-se às partes na averiguação de quem é parte é sujeito
passivo na relação jurídica.
Diferentemente entendimento tem o recorrente, o qual se louva nos seguintes argumentos para
pedir a revogação do despacho recorrido:
1º) A presente Execução tem por base a Certidão de Dívida de fls. 14 em que é credor o Instituto
de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP, IP.).
2º) A recorrente deduziu a Oposição de fls. 4 a 9 em cujo cabeçalho mencionou expressamente
que foi “citada para pagar ao IFAP, IP. a quantia de € 1.042.480,70”.
3º) Em parte alguma da Oposição consta qualquer referência à “Fazenda Pública” ou ao “Representante da Fazenda Pública”.
4º) A remessa dos autos pelo Serviço de Finanças de Peso da Régua para o Tribunal Administrativo
e Fiscal de Mirandela foi acompanhada pela Informação/Despacho de fls. 12 que refere “tratar-se de
uma dívida oriunda de uma entidade estranha à Administração Fiscal (Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas, I.P.)”.
Sendo assim, ao juiz não cabia efectuar qualquer averiguação sobre a legitimidade do IFAP, a
qual resulta directamente da lei.
VI.1. Resulta dos autos que a execução que deu origem ao processo de oposição, tem por base
a Certidão de Dívida de fls. 14 em que é credor o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas,
I.P. (IFAP, LP.).
A recorrente deduziu a Oposição de fls. 4 a 9 em cujo cabeçalho mencionou expressamente que
foi “citada para pagar ao IFAP, IP. a quantia de € 1.042.480,70”.
Estamos então perante uma dívida de natureza não tributária cobrada em processo de execução
fiscal ao abrigo do disposto no artº 148º, n.º 2 do CPPT, pelo que importa apurar se, neste caso, a representação do credor -exequente cabe ao RFP.
Esta questão foi já apreciada por este Tribunal e Secção, concluindo-se em vários arestos que,
estando em causa a cobrança, através de processo de execução fiscal, de uma dívida não tributária
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de que é credora uma entidade pública, na falta de norma que atribua ao representante da Fazenda
Pública competência para a sua representação processual, ela caberá ao órgão que tiver poderes para
a representar em juízo, através de mandatário judicial.
Sobre esta questão, e estando também em causa a representação do “IFAP-IP” em processo de
oposição à execução fiscal, escreveu-se no recente Acórdão de 25 de Novembro de 2009 – Recurso
n.º 823/09, o seguinte:
“Conforme alegado na conclusão 1ª, e estipulado no artº 17º, nºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 87/2007,
de 29 de Março, o recorrente Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP-IP) sucedeu
nas atribuições do IFADAP, entidade que concedeu o subsídio ao executado.
Sendo um Instituto Público, tal como resulta do artº 1º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 87/2007 acima
citado, são-lhe aplicáveis as normas da Lei n.º 3/2004, de 15 de Janeiro, que estabeleceu os princípios
e as normas por que se regem os institutos públicos.
O artº 21º, n.º 3 do mesmo diploma determina que “Os institutos Públicos são representados,
designadamente em juízo ou na prática de actos jurídicos, pelo presidente do conselho directivo,
por dois dos seus membros ou por mandatários especialmente designados”. E o n.º 1, alínea n),
do mesmo artigo acrescenta ainda que “Compete ao conselho directivo, no âmbito da orientação
e gestão do instituto:
n) Constituir mandatários do instituto, em juízo e fora dele, incluindo com o poder de substabelecer”.
VI.2. Aqui chegados, importa agora relacionar o que ficou escrito com o determinado no artº 15º,
n.º 1, alínea a) do CPPT, que estabelece o seguinte:
“1- Compete ao representante da Fazenda Pública nos tribunais tributários:
a) Representar a administração tributária e, nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas
no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal”.
Sobre questão semelhante escreveu-se no recente Acórdão de 31 de Janeiro de 2008 – Recurso
n.º 727/07, deste Tribunal e Secção:
“Resulta da interpretação desta norma que compete à Fazenda Pública representar nos Tribunais Tributários, a administração tributária e, nos termos da lei (ou seja quando houver lei expressa
a dizê-lo), representar outras entidades públicas, no processo judicial tributário e no processo de
execução fiscal.
Ora, se à Fazenda Pública compete representar a administração tributária, tal significa que a
sua competência (aqui atribuída genericamente) se reporta às situações em que estejam em causa
tributos.
Nos termos do artigo 3º da Lei Geral Tributária (LGT), são tributos os impostos, as taxas, as
contribuições financeiras a favor de entidades públicas e outras espécies tributárias.
Na situação dos autos, o que está em causa é a cobrança coerciva de uma dívida ao IFADAP.
Desta forma, verifica-se o que está em causa nestes autos, não é uma situação tributária, mas
antes uma situação contratual, na qual a administração não praticou nenhum acto administrativo,
nem liquidou qualquer tributo.
Assim sendo, competirá ao próprio IFADAP/INGA efectuar e representação processual dos seus
interesses nestes autos, devendo-se afastar a representação da Fazenda Pública (vide CPPT anotado
pelo conselheiro Jorge de Sousa, 4ª edição, Visilis, 2003, pág. 137, nota 20 ao artigo 15.º).
Desta forma, será antes o IFADAP/INGA quem deverá ser parte nos autos e não a Fazenda Pública, porquanto aquele organismo se encontra dotado de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, sendo representado pelo respectivo presidente do conselho de administração,
o qual possui poderes de representação em juízo (vide artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 250/2002, de 21
de Novembro)”. (1)
Em sentido idêntico, Jorge Lopes de Sousa - CPPT Anotado e Comentado, 5ª edição -Vol I, pág. 195,
em nota ao artº 15º citado, escreve:” De qualquer forma, a representação pela Fazenda Pública de
entidades não enquadráveis no conceito de Administração Tributária, é feita “nos termos da lei”, pelo
que só poderá ocorrer se alguma lei a estabelecer, de forma genérica ou especial.
Assim, quando estiver em causa a cobrança através de processo de execução fiscal de uma dívida
não tributária de que é credora uma entidade pública (por exemplo, reembolsos ou subsídios) na falta
de norma que atribua ao representante da Fazenda Pública competência para a sua representação
processual, ela caberá ao órgão que tiver poderes para a representar em juízo, através de mandatário
judicial”.
Então, estando em causa nos autos a cobrança coerciva de dívida da qual é credor um Instituto
Público, e sendo certo que não existe lei a atribuir competência à Fazenda Pública para representar
processualmente esse Instituto, cabe ao seu Conselho Directivo assegurar essa representação, com a
designação de mandatário judicial, tal como, aliás, resulta das normas acima transcritas.
Em face do que ficou dito procedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
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VII. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogando-se o despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro reconheça ao “IFAP- IP” poderes de
representação processual, ordenando a notificação deste, nada obstando, para contestar, querendo, a
oposição deduzida pela recorrente.
Sem custas
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do Vale.
(1) Em sentido idêntico, e com referência ao Instituto da Vinha e do Vinho, se pronunciaram os Acórdãos do mesmo
tribunal e Secção, de 20 de Maio de 2009 – Recurso n.º 388/09 e de 13.02.2008 – Recurso n.º 0968/07

Acórdão de 3 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Compensação de créditos.
Sumário:
O artigo 89.º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir a declaração
de compensação de dívida de tributos por iniciativa da administração tributária
enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos
princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º,
20.º e 268.º, n.º 4 da CRP).
Processo n.º 1184/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Metro do Porto, S.A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Drª. Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de
7 de Outubro de 2009, que julgou procedente a reclamação que o METRO DO PORTO, S.A. deduziu
contra o acto de compensação, efectuado pela Administração Tributária, da dívida em cobrança na
execução fiscal n.º 317420090101772 com o crédito/reembolso de IVA no valor de € 614.638,49.
Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A- Ao decidir pela inadmissibilidade da compensação da dívida, por iniciativa da Administração Tributária,
enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos princípios constitucionais da igualdade e do direito a uma
tutela jurisdicional efectiva, enferma a douta sentença recorrida de erro de julgamento em matéria de direito.
B- Na verdade, findo o prazo do pagamento voluntário, o devedor acha-se em mora, ou seja, em
situação de incumprimento, sendo que, esse incumprimento legitima a cobrança coerciva, bem como
a cobrança através da compensação das dívidas com créditos de que o devedor seja titular, nos termos
previstos no citado art.º 89º do CPPT.
C- Rectius, a partir do momento da constituição da mora, a AT está não apenas legitimada a proceder à cobrança coerciva, mas obrigada a fazê-lo, na medida em que não tem, nesta matéria, qualquer
margem para critérios de oportunidade, sendo a sua actuação estritamente vinculada à lei.
D- A lei é clara nessa absoluta vinculação da AT, estabelecendo, quer a indisponibilidade do crédito
tributário, quer a proibição da moratória, no n.º 2 do art.º 30º da Lei Geral Tributária (LGT), segundo o
qual o crédito tributário é indisponível só podendo ser criadas condições para a sua redução ou extinção
com respeito pelos princípios da igualdade e da legalidade tributária.
E- Por sua vez, o n.º 3 do art.º 36º do citado diploma legal, estabelece que a AT não pode conceder
moratórias no pagamento das obrigações tributárias, salvo nos casos expressamente previstos na lei.
F- Do que se trataria no caso de a AT não proceder à compensação em causa, enquanto não decorressem os prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do acto de liquidação, seria a concessão
de moratória no pagamento de uma obrigação tributária, num caso não expressamente previsto na lei.
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G- As cautelas de absoluta vinculação da AT à lei de que o legislador se socorreu na matéria da
cobrança da dívida tributária, são motivadas pela natureza dessa mesma dívida, pelo seu carácter público,
pela celeridade que é necessária imprimir na sua cobrança e pela correlativa afectação à satisfação das
necessidades colectivas.
H- Anulando o legislador, com esta vinculação, qualquer margem para apreciação casuística ou
critérios de oportunidade, estabelecendo a cobrança da dívida por compensação obrigatória, verificadas
que sejam a mora e a existência de um crédito do mesmo devedor sobre a AT, susceptível de compensação.
I- A este propósito e, em desfavor dos que defendem a inconstitucionalidade material do art.º 89º
do CPPT, quando interpretado no sentido de permitir a compensação logo que a dívida se torne exigível, já se pronunciou o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 386/2005, no sentido de que aquela
interpretação não é materialmente inconstitucional face aos princípios da igualdade e do acesso aos
tribunais (arts 13º e 20º n.º 1 da Constituição da República Portuguesa).
J- No sentido propugnado pela Fazenda Pública, também se pronunciou o STA, num Acórdão
de 30-07-2008, proc. 0133/08: “O artigo 89º, n.º 1 do CPPT não afronta os princípios fundamentais
da igualdade, do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva, quando interpretado no sentido de
que a compensação de créditos fiscais, realizada por iniciativa da Administração Tributária, pode ser
efectuada desde o momento em que a dívida se torne exigível, apesar de ainda não se encontrar esgotado
o prazo para o exercício do direito de impugnação e de esta ainda não ter sido deduzida.”
K- E, nem se argumente com a lesão irreversível dos direitos do devedor, porquanto, os seus
direitos de defesa em nada ficam coarctados, uma vez que, na eventual procedência da sua pretensão,
será ressarcido pelo valor indevidamente cobrado, acrescido dos juros indemnizatórios devidos.
L- Não se configurando, desta forma, qualquer lesão irreversível para a reclamante, porquanto a
compensação operada em tais circunstâncias não importa a perda definitiva do valor do crédito.
M- Em suma, de acordo com o art.º 89º do CPPT a AT está obrigada a proceder à compensação de dívidas,
não sendo tal compensação objecto de decisão discricionária, estando, pelo contrário, sujeita ao preenchimento
de determinados requisitos e condições expressamente estabelecidos na lei, de entre os quais não se encontra
o de se encontrarem decorridos os prazos para impugnação contenciosa ou administrativa da liquidação.
N- Na verdade, se o legislador tivesse querido adicionar o pressuposto da necessidade de se mostrarem esgotados os prazos para impugnação contenciosa ou administrativa da liquidação, tê-lo-ia dito
expressamente, acrescendo-o aos demais requisitos expressamente elencados, atendendo às cautelas
de que se socorreu ao legislar sobre a matéria da cobrança.
O- Ao pronunciar-se em sentido oposto, ocorre a douta decisão recorrida em erro de julgamento
por errada aplicação do direito.
1.2. A Recorrida contra-alegações para pugnar pela manutenção do julgado, que rematou com o
seguinte quadro conclusivo:
A- O n.º 1 do art. 89º do CPPT exprime a intenção legislativa de a compensação só dever efectuar-se quanto a dívidas sobre as quais não haja controvérsia.
B- Por isso, esta forma de auto-tutela do Fisco só se admite quando já haja um grau de certeza
suficiente acerca da exigibilidade da dívida (ou seja, só em fase executiva, e sem que penda processo
destinado a apreciar a legalidade da dívida ou da execução).
C- Pois bem, se aquele grau de certeza inexiste depois de instaurada uma impugnação ou reclamação, ainda menos existe numa fase anterior à instauração desse processo, sendo até mais exigível
aguardar pelo decurso integral dos respectivos prazos de interposição.
D- As consequências práticas do entendimento perfilhado pela Fazenda Pública são inaceitáveis
à luz da Constituição.
E- Por um lado, porque obriga os contribuintes a deduzirem as suas reclamações ou impugnações
no dia seguinte ao termo do prazo de pagamento voluntário (para evitarem a ablação imediata do seu
direito ao reembolso), privando-os do tempo necessário ao exercício dos seus direitos de defesa.
F- Por outro, porque os priva de reembolsos imprescindíveis para fazer face aos seus compromissos
mensais, causando intoleráveis desequilíbrios na tesouraria das empresas, cujo ressarcimento poderá
mesmo tornar-se impossível se daí resultarem situações de insolvência.
G- O artigo 89.º do CPPT deve pois 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 dessa dívida, sob
pena de violação dos princípios constitucionais da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional
efectiva (artigos 13.º, 20.º e 268.º, n.º 4 da CRP).
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento
ao recurso, com a seguinte argumentação:
«A questão em análise neste recurso consiste em saber se é admissível a compensação de dívidas de tributos por iniciativa da administração tributária antes de esgotado o prazo de reclamação
graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução.
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Esta questão tem, ultimamente, sido objecto de apreciação uniforme neste STA, nomeadamente os
acórdãos de 23/04/2008, recurso n.º 133/08; de 21/05/2008, recurso n.º 356/08; de 25/06/2008, recurso
n.º 464/08; de 17/12/2008, recurso n.º 997/08; de 07/01/2009, recurso n.º 694/08; de 15/04/2009, recurso n.º 262/09; de 22-04-2009, recurso n.º 277/09; de 6/05/2009, recurso n.º 356/08, de 13/05/2009,
recurso n.º 355/09; de 17/06/2009, recurso n.º 531/09 e de 23/09/2009, recurso n.º 846/09.
Conforme alega a recorrente, o Tribunal Constitucional no acórdão n.º 386/2005 entendeu que
o n.º 1 do artigo 89.º do CPPT não é materialmente inconstitucional, face aos princípios da igualdade
e do acesso aos tribunais, quando interpretado com o sentido de permitir a compensação logo que
a dívida se toma exigível, findo o prazo de pagamento voluntário de 30 dias, mesmo antes de estar
findo o prazo para o exercício do direito de impugnação, ainda que desta interpretação resulte para
o contribuinte que vise obstar à compensação a necessidade de impugnar o acto de liquidação dentro
daquele prazo de 30 dias, sob pena de perder o direito de ver suspensa a execução.
Só que, apesar daquela interpretação não ser efectivamente inconstitucional, não será, porventura,
a que melhor se coaduna com espírito da lei. Louvamo-nos por inteiro nas considerações do Ilustre
Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, a páginas 635 e 636, anotação 9 ao citado artigo 89.º, em “Código
de Procedimento e de Processo Tributário”, anotado e comentado, I volume, 5ª edição, quando afirma
que “a interpretação que se deve efectuar do n.º 1 do artigo 89º não é essa, pois a proibição de efectuar
a compensação se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à
execução da dívida exequenda exprime uma intenção legislativa de a compensação só se dever efectuar
relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia. Por isso, está ínsito naquele n.º 1, que
a compensação não possa ser declarada enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação
contenciosa e administrativa do acto de liquidação da dívida em causa”.
Outro entendimento “...redundaria numa diminuição irrazoável e desproporcionada dos meios
de defesa e impugnatórios da recorrente, com potencialidade para lesar de forma irreversível os seus
direitos, já que não precludindo embora a possibilidade de vir a contestar a dívida executada e não
importando numa perda definitiva do valor do seu crédito, a verdade e que a privação no momento
certo do correspondente montante pode ocasionar graves problemas de liquidez de empresas como a
recorrente e, em última analise, comprometer a sua sobrevivência económica” (Acórdão do STA de
23/04/2008, proferido no recurso 133/08).
Concluímos, por isso, pela inadmissibilidade de compensação de dívidas de tributos por iniciativa da Administração Tributaria antes de esgotados os prazos de impugnação judicial, reclamação
graciosa, recurso judicial ou oposição a execução, por ser esta interpretação mais consentânea com a
Constituição, por não permitir a privação coerciva de um direito de crédito sem que sejam concedidas
ao afectado todas as garantias de defesa concedidas à generalidade dos executados fiscais.»
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
A- Pela Administração Tributária foram emitidas várias liquidações de IVA, no montante de imposto a pagar pela ora reclamante de 7.034.978,73 euros, cujo prazo para pagamento voluntário ocorreu
em 31/3/2009 - cfr. fls. 37 a 73 dos autos.
B- Em 25/4/2009, pelo Serviço de Finanças de Porto-1 foi instaurada a execução fiscal
n.º 317420090101772, contra a ora reclamante, para cobrança coerciva da dívida referida na alínea a).
C- Em 26/5/2009, a Administração Tributária efectuou a compensação reclamada
(nº 20090000000071023), no valor de 614.638,49 euros, emergente de reembolso de IVA a que a reclamante teria direito, para pagamento da dívida integrante do processo de execução fiscal indicado em b).
D- A presente reclamação foi apresentada em 1/6/2009.
3. A única questão que se coloca no presente recurso consiste em saber se a decisão recorrida
padece de erro de julgamento por ter considerado que o artigo 89.º, n.º 1 do Código de Procedimento
e de Processo Tributário (CPPT) não consente que a Administração Tributária proceda, por sua iniciativa, à compensação de dívidas tributárias com créditos tributários de que o executado disponha, em
momento anterior ao esgotamento dos prazos legais de impugnação contenciosa ou administrativa do
acto de liquidação da dívida exequenda.
Tal como refere o Exm.º Magistrado do Ministério Público no douto parecer acima transcrito, esta
questão tem sido, ultimamente, objecto de apreciação reiterada pelo Supremo Tribunal Administrativo,
sempre no sentido de que o artigo 89.º do CPPT não permite, numa interpretação conforme a Constituição,
a 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,
pois não pode admitir-se que ocorra uma privação coerciva de um direito de crédito sem que sejam concedidas ao afectado todas as garantias de defesa concedidas à generalidade dos executados fiscais – cfr.,
para além daqueles que vêm citados no referido parecer, os recentes acórdãos proferidos em 23/09/2009,
no recurso n.º 846/09, em 16/12/2009, no recurso n.º 1183/09, e em 13/10/2010, no recurso n.º 1170/09.
E para além dos inúmeros acórdãos proferidos pela Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal, há que atender, sobretudo, aos recentes acórdãos proferidos pelo Pleno da Secção em
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6/05/2009, em 28/10/2009 e em 2/12/2009, nos recursos nºs 356/08, 694/08 e 997/08, respectivamente,
todos em idêntico sentido e que secundamos.
Como se deixou dito neste último acórdão do Pleno, cuja fundamentação subscrevemos sem reservas, “... pode entender-se que o n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
«não consubstancia uma limitação inaceitável do direito de defesa», e, assim, poderá não ser materialmente inconstitucional – como, aliás, já decidiu o Tribunal Constitucional no seu acórdão supracitado.
Julgamos, no entanto, que a interpretação do n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário, de melhor conformidade com a Constituição e os seus princípios (mormente
o de tutela jurisdicional efectiva), é aquela que diz não ser admissível «que ocorra uma privação coerciva de um direito de crédito (…), sem que sejam concedidas ao afectado por ela todas as garantias
de defesa que são concedidas à generalidade dos executados fiscais» – de certo modo se acolhendo a
doutrinação de Jorge Lopes de Sousa, supracitado.
Cf. no sentido do que vem de dizer-se, por exemplo, os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 21-5-2008; de 25-6-2008; e de 15-4-2009, proferidos nos recursos n.º 356/08;
n.º 464/08; e n.º 262/09.
Cf., por último, mas não por isso menos importante, o acórdão do Pleno desta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo, de 6-5-2009, proferido no recurso n.º 365/08, em que ficou confirmado que «O artigo 89.º do CPPT deve ser interpretado de forma a não se admitir a declaração de compensação de dívida de
tributos por iniciativa da administração tributária enquanto não decorrerem os prazos legais de impugnação
contenciosa ou administrativa do acto de liquidação da dívida em causa, sob pena de violação dos princípios
da igualdade, de acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva (artigos 13.º, 20.º e 268.º, n.º 4 da CRP)».
De resto, à tese do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 386/2005, que se pronunciou sobre
a constitucionalidade material do artigo 89.º do CPPT, proferido no processo n.º 947/04, com data
de 13.07.2005, é o próprio Tribunal Constitucional a dar a seguinte resposta, de modo subido aliás:
«a concreta realização do direito por mediação de uma norma legal pressupõe uma ponderação prudencial do sentido normativo do critério aplicando, concorrendo para esse desiderato um conjunto
de elementos ou factores que determinam, em face dos diferentes sentidos possíveis da norma, aquele
que corresponderá “ao melhor direito” na óptica da sua aplicação do caso concreto, tendo por referentes axiais a intencionalidade prático-normativa da norma considerada em face da ratio iuris
desvelada pelas valências axiológicas do sistema jurídico»; «(…) devendo referir-se que o juízo de
constitucionalidade vertido no Acórdão n.º 386/2005, não implica nem traduz a ideia de que o concreto
sentido normativo aí analisado corresponde à única interpretação possível ou tão-pouco àquela que
terá maior densidade axiológica em face dos parâmetros de constitucionalidade invocados»; «(…) o
que significa, portanto, que este Tribunal, no aresto citado, não cuidou da determinação do “melhor
direito” em termos de apurar o sentido ou dimensão normativa que traduzisse, à luz dos pertinentes
critérios metodológicos, o critério normativo mais adequado à justa realização do direito» – cf., ipsis
verbis, o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 481/08, de 7-10-2008.
O Tribunal aplicador da lei, porém, tem a tarefa de realizar e consubstanciar «um esforço interpretativo de desocultação do sentido mais adequado a conferir ao artigo 89.º do CPPT mobilização
normativa» – como, com pertinência para o caso, ensina o erudito acórdão do Tribunal Constitucional.
O acórdão recorrido (seguindo, de resto, a doutrinação de Jorge Lopes de Sousa) fez do artigo 89.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário a seguinte “mobilização normativa”: «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)».
Como assim, e sem necessidade de mais alargados considerandos, resta-nos dizer, em resposta ao
thema decidendum, que o acórdão recorrido fez boa interpretação do disposto no n.º 1 do artigo 89.º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Razão por que havemos de concluir, em síntese, que numa interpretação conforme à Constituição, o artigo 89.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário não apoia a Administração na
declaração de compensação de dívida tributária, sem que sobre o acto de liquidação da dívida tenham
decorrido os prazos de impugnação administrativa e contenciosa”.
Neste contexto, conclui-se que a sentença recorrida, ao decidir pela inadmissibilidade da compensação operada, não padece do erro de julgamento que lhe é imputado, assim improcedendo todas
as conclusões da alegação de recurso.
4. Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pela Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 3 de Fevereiro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Jorge Lino Alves de Sousa —
Joaquim Casimiro Gonçalves.
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Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Reclamação judicial. Prescrição. Prazo. Sua interrupção e suspensão. artigos 48.º e
49.º da LGT. Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro (artigo 91.º). artigo 12.º n.º 2
do Código Civil.
Sumário:
I — Para o cômputo do prazo de prescrição há que considerar as causas interruptivas
e suspensivas do prazo que estejam previstas na lei vigente à data da sua verificação, em obediência ao disposto na parte final no n.º 2 do artigo 12.º do Código
Civil;
II — Nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 49.º da LGT (na redacção vigente à data dos
factos e anterior à Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro), a interposição de reclamação interrompia a prescrição, cessando, contudo, aquele efeito se o processo
estivesse parado por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito
passivo, somando-se, deste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que
tiver decorrido até à data da autuação;
III — Nos termos do artigo 91.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, a revogação
do n.º 2 do artigo 49.º da LGT é aplicável aos prazos de prescrição em curso objecto de interrupção em que, à data de entrada em vigor daquela lei (1 de Janeiro
de 2007) ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do
processo por facto não imputável ao sujeito passivo, não o sendo àqueles em que
tal período de paragem se consumou antes daquela data;
IV — O registo de hipoteca legal determinante da suspensão da execução fiscal enquanto estiver pendente a reclamação administrativa deduzida suspende o prazo
de prescrição até à decisão da reclamação (artigos 49.º n.º 4 da LGT, 169.º n.º 1
e 195.º números 1 e 2 do CPPT);
V — A citação da executada, ocorrida já na vigência da actual redacção do artigo 49.º
n.º 3 da LGT, não interrompe (de novo) o prazo de prescrição, pois que aquele
preceito passou a determinar que a interrupção tem lugar uma única vez, com o
facto que se verificar em primeiro lugar e é aplicável ao caso dos autos ex vi do
n.º 2 do 12.º do Código Civil.
Processo n.º 52/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Isaura Maria Silva da Costa Moreira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública recorre para este Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Coimbra, de 27 de Novembro de 2009, que, julgando procedente a reclamação judicial deduzida por
Isaura Maria Silva da Costa Moreira, com os sinais dos autos, declarou prescrita a dívida exequenda
(IRS de 1999), apresentando para tal as seguintes conclusões:
1 – A Meritíssima Juiz do Tribunal “a quo” julgou procedente a reclamação em referência e
prescrita a dívida de IRS do ano de 1999, fazendo, com o devido respeito, errada apreciação e aplicação das leis;
2 – Não pondo em causa a matéria de facto julgada provada na douta sentença, apenas não se
concorda com a não consideração da suspensão do processo de execução fiscal ocorrida a 12/05/2005,
por força do preceituado no n.º 1 do artº 169º do C.P.P.T.;
3 – E não considerou a citação efectuada ao sujeito passivo B a 05/06/2009, como novo facto
interruptivo de acordo com o n.º 1 do artº 49º da LGT;
4 – E não considerou os efeitos decorrentes da revogação do n.º 2 do artº 49º da LGT, que origina que a citação efectuada a 05/06/2009, implica a desconsideração de todo o tempo já decorrido
até então;
5 – E de acordo com o novo regime a 06/06/2009 reiniciou-se um novo prazo de prescrição de
8 anos, que se encontra a decorrer.
Nestes termos e com o douto suprimento de Vªs Exªs, deve a sentença recorrida ser revogada e
substituída por douto acórdão que julgue improcedente a reclamação, assim se fazendo, JUSTIÇA
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2 – Contra-alegou a recorrida, concluindo do seguinte modo:
A – Está em causa uma dívida do ano de 1999.
B – O prazo de prescrição iniciou-se em 1-1-2000.
C – Em 30-3-2004 com a entrega da reclamação graciosa foi interrompido o prazo de prescrição.
D – O processo de reclamação esteve parado por período superior a um ano (entre 30-03-2004
e 11-05-2005) por facto não imputável ao sujeito passivo.
E – A suspensão da execução após hipoteca legal não tem relevo para a prescrição pois não
interfere com o andamento da reclamação.
F – É aplicável ao caso sub-judice o disposto no n.º 2 do artigo 49º da LGT.
G – Porque a revogação deste n.º 2 do artº 49º só se aplica aos prazos em que 1-1-2007 ainda
não tivesse decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável
ao sujeito passivo.
H – Sendo aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 49º da LGT, para efeitos de prescrição deve
ser contado o período decorrido entre 1-1-2000 e 30-3-2004, data do início da prescrição e data da
suspensão da mesma com a entrega da reclamação graciosa, ao qual deve ser acrescido
I – O período posterior a 30-03-2005, ou seja, o período posterior a um ano de suspensão do
processo de reclamação.
J – Nestes termos conclui-se que no final de 2008 consumou-se a prescrição de oito anos prevista
no n.º 1 do artigo 48º da LGT.
L – Consequentemente extinguiu-se o direito que a Fazenda Pública tinha à cobrança da dívida
aqui em causa.
Nestes termos e com o douto suprimento de V. Exªas deve a sentença recorrida ser mantida, assim
se fazendo JUSTIÇA
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da reclamação apresentada contra
decisão proferida pelo órgão da execução fiscal e da prescrição de dívida exequenda.
FUNDAMENTAÇÃO
A dívida exequenda emerge de IRS (ano 1999); o prazo de prescrição de 8 anos iniciou-se em
1.01.2000, considerando a natureza de imposto periódico do IRS (art. 48º n.º 1 LGT). A apresentação
de reclamação graciosa em 30.03.2004 interrompeu o prazo de prescrição; o efeito interruptivo cessou
em 30.03.2005, recomeçando o decurso do prazo em 31.03.2005, em virtude da paragem da tramitação
da reclamação graciosa por período superior a um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo
(probatório nºs 1/2; art. 49º n.º 2 LGT)
O registo da hipoteca legal constituída pela Fazenda Pública, em 12.05.2005, determinou a
suspensão da execução fiscal e a suspensão do prazo de prescrição (probatório n.º 5; arts. 169º n.º 1
e 195 nºs 1/2 CPPT; art. 49º n.º 3 LGT)
A suspensão do prazo cessou em 8.06.2007, com o proferimento da decisão de procedência parcial
da reclamação graciosa (probatório n.º 3: art. 49º n.º 4 LGT redacção do art. 89º Lei n.º 53-A/2006,
29 de Dezembro – OGE 2007)
A citação da executada reclamante em 5.06.2009 (docs. fls. 24/26; por lapso material o probatório da sentença menciona a data de 19.06.2005) interrompeu novamente o prazo de prescrição,
considerando:
a) o princípio geral da aplicação das leis no tempo (art. 12º n.º 2 1º segmento CCivil)
b) a inexistência de carácter interpretativo atribuído pelo legislador à actual redacção do art. 49º
n.º 3 LGT, inculcando a sua natureza inovadora
c) a aplicação do art. 49º n.º 3 LGT (na redacção actual conferida pelo art. 89º Lei n.º 53-A/2006,
29 Dezembro) apenas ao segundo e subsequentes factos com eficácia interruptiva verificados após o
início da vigência do diploma que introduziu a alteração (acórdão STA SCT Pleno 28.05.2008 processo
n.º 840/07 cuja doutrina, aplicada a um caso de vigência do CPT, igualmente se aplica à LGT; Jorge
Lopes de Sousa “CPPT anotado e comentado” Volume II 2007 p. 198 e “Notas sobre a aplicação no
tempo das normas sobre prescrição da obrigação tributária” 3.3.2.4 pp. 15/16)
No contexto fáctico-jurídico descrito não ocorreu o prazo de prescrição da dívida exequenda
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
- declaração de improcedência da reclamação
- confirmação da decisão do órgão da execução fiscal
Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, vão os autos à Conferência.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se ocorreu a prescrição da dívida exequenda (IRS relativo a 1999).
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5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra objecto do presente recurso foram
dados como provados os seguintes factos (que enumeramos, para facilidade de citação):
1 – O requerente em 30/3/2004 reclamou graciosamente da liquidação do IRS de 1999;
2 – Do processo de reclamação graciosa consta: “Analisados os elementos do processo” de
reclamação foi elaborada informação pelo funcionário da A.T. em 11/5/05 que deu origem ao despacho: “tendo em conta a informação que antecede, notifique-se o reclamante para apresentar prova
documental do valor referente às obras efectuadas”, tendo a notificação do requerente ocorrido por
carta registada com a/r assinado em 16/5/05;
3 – Seguiram-se-lhe várias diligências que culminaram com o despacho do Sr. Director de Finanças a decidir pela procedência parcial da reclamação em 8/6/07;
4 – Em 28/7/04 foi instaurada a execução … de IRS do ano de 1999, cujo a/r de citação do executado está assinado com data 10/8/04 e executada, cônjuge, foi citada por carta com a/r assinado
em 16/6/05;
5 – No processo execução foi o executado notificado em 16/11/04 para prestar garantia a fim de
a execução suspender até à decisão da reclamação graciosa e em 30/3/05 ordenou-se a hipoteca legal
para garantir a dívida exequenda, registada na respectiva conservatória em 12/5/05;
6 – O executado requereu ao Chefe da Repartição de Finanças, em 30/6/09, a declaração de prescrição da dívida e extinção da execução, que foi indeferida, notificada com a/r assinado em 31/8/09;
7 – Em 10/9/09 apresentou reclamação de tal indeferimento.
6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição da dívida exequenda (IRS/1999)
A sentença recorrida considerou que a dívida exequenda, IRS relativo a 1999, estava prescrita,
pois que a prescrição iniciou-se em 1/1/00 e interrompeu-se em 30/3/04, temos 4 anos e três meses;
todavia a reclamação esteve parada mais de um ano, o que faz cessar a interrumpção (sic) da prescrição, retomando-se a contagem do prazo, somando-se ao que já havia decorrido; a partir de 30/3/05
recomeça a contagem da prescrição para não mais parar, ou seja, no final de 2008 consuma-se a
prescrição de 8 anos (cfr. sentença recorrida, a fls. 143 dos autos).
Contra este entendimento se insurge a recorrente Fazenda Pública, alegando que a dívida não se
encontra prescrita pois que haveria que considerar, ao contrário do decidido, a suspensão do processo
de execução fiscal ocorrida a 12/05/2005, por força do preceituado no n.º 1 do artº 169º do C.P.P.T.,
bem como a citação efectuada ao sujeito passivo B a 05/06/2009, como novo facto interruptivo de
acordo com o n.º 1 do artº 49º da LGT, assim como os efeitos decorrentes da revogação do n.º 2 do
artº 49º da LGT, que origina que a citação efectuada a 05/06/2009, implica a desconsideração de todo
o tempo já decorrido até então, sendo que de acordo com o novo regime a 06/06/2009 reiniciou-se um
novo prazo de prescrição de 8 anos, que se encontra a decorrer (cfr. alegações de recurso a fls. 152 a
157 dos autos e respectivas conclusões números 2 a 5 supra transcritas).
Sustenta o decidido a recorrida, enquanto o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste
Tribunal conclui no sentido do provimento do recurso.
Vejamos.
É consensualmente aceite por todos os intervenientes processuais ser aplicável ao caso dos autos
o prazo de prescrição de oito anos previsto na Lei Geral Tributária (LGT). Nenhum outro, aliás, seria
potencialmente aplicável, já que a dívida exequenda provém de imposto referente ao ano de 1999,
posterior, pois, à data de entrada em vigor da LGT, que veio fixar como prazo geral de prescrição o de
oito anos, contados, nos impostos periódicos (como é indubitavelmente o IRS – cfr. o n.º 1 do artigo 1.º
do respectivo Código), a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário (cfr. o n.º 1 do
artigo 48.º da LGT), ou seja, a partir do dia 31 de Dezembro de 1999.
Se o prazo de prescrição tivesse corrido ininterruptamente, sem interrupções e/ou suspensões,
ter-se-ia completado no dia 31 de Dezembro de 2007.
Há, contudo, vicissitudes várias a considerar, devendo ser consideradas para o cômputo do prazo
as causas interruptivas e/ou suspensivas previstas na lei vigente à data da sua ocorrência, em obediência
ao disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil (assim, Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição
da Obrigação Tributária: Notas Práticas, Lisboa, Áreas Editora, 2008, p. 93/04).
Resulta do probatório fixado na sentença recorrida (cfr. o seu n.º 1) que a ora recorrida em 30/3/2004
reclamou graciosamente da liquidação do IRS de 1999, sendo que do “andamento” desta apenas teve
conhecimento em 16 de Maio de 2005, quando notificado o reclamante para apresentar prova documental do valor referente às obras efectuadas” (cfr. o n.º 2 do probatório fixado).
De acordo com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 49.º da LGT, na redacção então vigente
(anterior à que lhe foi conferida pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, que revogou aquele n.º 2),
a interposição de reclamação, interrompia a prescrição, cessando, contudo, aquele efeito se o processo
estivesse parado por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo, somando-se,
neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
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Vertendo o exposto para o caso dos autos, há-de reconhecer-se, atendendo ao probatório (cfr. os
seus números 1 e 2), que a interrupção da prescrição ocorrida com a interposição da reclamação, ex vi
do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, se transmutou em mera suspensão do prazo prescricional em virtude da
paragem do procedimento de reclamação por facto não imputável ao contribuinte por período superior
a um ano. De facto, nada parece ter acontecido no procedimento de reclamação entre a data da sua
instauração e a notificação do reclamante para juntar documentos, ocorrida mais de um ano depois.
Assim, contado o prazo de prescrição do seu termo inicial (31 de Dezembro de 1999) até à data
da autuação da reclamação (30/3/2004), decorreram 4 anos, 2 meses e 29 dias. O efeito interruptivo
da prescrição, determinado pela paragem do procedimento de reclamação por mais de um ano, cessou,
pois, em 30 de Março de 2005 (ou seja, um ano após a sua instauração), retomando-se o decurso do
prazo no dia seguinte, ou seja, em 31 de Março de 2005.
Não se diga, como alegado pela recorrente Fazenda Pública, que em virtude da posterior revogação
do n.º 2 do artigo 49.º da LGT efectuada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, teria deixado de
assim ser. É que, para além de uma solução desse teor afrontar os princípios gerais relativos à aplicação das leis no tempo, em razão da sua retroactividade manifesta, ela é frontalmente contrariada pelo
disposto no artigo 91.º da Lei n.º 53-A/2006, que determinou que «a revogação do n.º 2 do artigo 49.º
da LGT aplica-se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em que ainda não
tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito
passivo» (sublinhados nossos), do que resulta a inaplicabilidade daquela revogação aos casos, como o
dos autos, em que tal paragem por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo
ocorreu até 31 de Dezembro de 2006 (cfr., Jorge Lopes de Sousa, op. cit., p. 62).
Entende a sentença recorrida que a partir 31 de Março de 2005 recomeça a contagem da prescrição
para não mais parar (…), mas não é assim.
Menos de um mês e meio após o recomeço da contagem do prazo de prescrição, este veio a
suspender-se, pois que para além da sua eficácia interruptiva da prescrição que lhe era conferido pelo
n.º 1 do artigo 49.º da LGT, a reclamação, quando determinante da suspensão da execução fiscal, tinha
(e tem) igualmente efeito suspensivo no prazo prescricional, ex vi do n.º 4 do artigo 49.º da LGT (em
conjugação com os artigos 169.º n.º 1 e 195.º números 1 e 2 do Código de Procedimento e de Processo
Tributário – CPPT), sendo que a hipoteca legal constituída para garantia da dívida exequenda, registada
em 12 de Maio de 2005 (cfr. o n.º 5 do probatório), na medida em que suspende a execução fiscal por
constituir garantia da dívida exequenda determinou a suspensão do prazo de prescrição, pouco mais
de um mês depois de o prazo ter reiniciado a sua contagem, suspensão esta que se manteve até que o
procedimento de reclamação graciosa findou, com a decisão de deferimento parcial da reclamação em
8 de Junho de 2007 (cfr. o n.º 3 do probatório).
Tem de reconhecer-se que desde esta última data (8 de Junho de 2007) até ao presente decorreram
menos de três anos, tempo insuficiente para que, somado ao decorrido antes (descontado das suspensões
supra identificadas), o prazo de oito anos de prescrição se tenha por completado, pelo que há que reconhecer ter razão a recorrente Fazenda Pública quanto entende não estar ainda prescrita a dívida exequenda.
E a esta conclusão se chega sem sequer se considerar especificamente ter entretanto ocorrido um
outro facto suspensivo do prazo de prescrição (ex vi do n.º 4 do artigo 49.º da LGT), qual seja a autorização para pagamento em prestações da dívida exequenda, que, embora não mencionado no probatório,
resulta dos documentos junto aos autos (cfr. documentos de fls. 29 e 34 a 37 dos autos).
E também não é tal conclusão prejudicada pelo facto de entendermos, ao contrário do alegado
pela recorrente Fazenda Pública, que a citação da reclamante executada, ocorrida em 5 de Junho de
2009 (cfr. docs. fls. 24 a 26 dos autos), não tem nova eficácia interruptiva do prazo de prescrição (não
obstante o disposto no n.º 1 do artigo 49.º da LGT), pois que ocorreu já após a entrada em vigor da Lei
n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, diploma este que ao dar nova redacção ao n.º 3 do artigo 48.º da
LGT limitou a uma só vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar, a interrupção do prazo de
prescrição, sendo este preceito aplicável ao caso dos autos nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do Código
Civil, pois que rege sobre os efeitos jurídicos dos factos que ocorrem na sua vigência (cfr., neste sentido,
o Acórdão deste Tribunal de 14 de Outubro de 2009, rec. n.º 657/09, de que foi relatora a actual relatora).
Pelo exposto, necessário é concluir não estar a dívida exequenda prescrita, sendo por isso de
conceder provimento ao recurso.
– Decisão –
7 – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e,
julgando não prescrita a dívida exequenda, julgar improcedente a reclamação oportunamente deduzida.
Custas pela reclamante recorrida, na instância e neste Supremo Tribunal, pois contra-alegou,
fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho —
António Calhau.
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Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Benefícios fiscais. Aplicação automática. Juros indemnizatórios.
Sumário:
I — Os benefícios fiscais de isenção de Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas de Imóveis e de redução a 1/5 do Imposto de Selo, previsto no n.º 1 do
artigo 20º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, em conjugação com o
n.º 6 do artigo 31º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, não foram
revogados pelo Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro.
II — Tais benefícios são de aplicação automática, desde que verificados os requisitos
legalmente exigidos, pelo que não é necessário que o seu reconhecimento conste
do despacho de atribuição da utilidade turística ao empreendimento onde se insere
a fracção alienada.
III — Anulado que seja o acto de liquidação do Imposto Municipal Sobre Transmissões
Onerosas de Imóveis e do Imposto de Selo efectuada pela aquisição de imóvel que
gozava daqueles benefícios, tem o contribuinte direito aos juros indemnizatórios
previstos no artigo 43.º da LGT.
Processo: 797/09-30.
Recorrente: Valerie Jane Harrison.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Manuel Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. VALERIE JANE HARRISON, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou
totalmente improcedente a impugnação que deduziu contra a liquidação de Imposto Municipal sobre
Transmissão de Imóveis, no montante de € 64.424,60, de Juros Compensatórios, no montante de
€ 2.339,63, e de Imposto de Selo, no montante de € 6.658,62.
Terminou a sua alegação formulando as seguintes conclusões:
a. Tendo sido atribuída a utilidade turística ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, previamente à aquisição do bem imóvel pela Recorrente, a essa transmissão são aplicáveis os benefícios fiscais
previstos no DL 423/83, de 05/12, mais concretamente os constantes do seu art.º 20.º, n.º 1 – isenção
de IMT e redução a um quinto (1/5) do Imposto de Selo;
b. Os benefícios fiscais constantes do referido art.º 20.º, n.º 1, do DL 423/83 são de aplicação
automática, estando verificadas as condições previstas nesse mesmo preceito;
c. As condições aí estabelecidas para que os benefícios sejam aplicados directa e automaticamente
são apenas duas, a saber:
(i) A fracção adquirida se destine à instalação de empreendimentos turísticos;
(ii) Que esses empreendimentos turísticos tenham sido qualificados de utilidade turística, mesmo
que essa qualificação tenha sido atribuída a título prévio;
d. A condição referida em c (i) está verificada, conforme reconheceu o Meritíssimo Juiz de 1.ª instância;
e. Não havendo igualmente dúvidas quanto à segunda condição [c) - (ii) supra], em face do despacho proferido pelo Secretário de Estado do Turismo de 10 de Outubro de 2006;
f. Não é condição de aplicação dos benefícios constantes do Decreto-Lei 423/83 que os mesmos
tenham que constar deste despacho de atribuição de utilidade turística;
g. Tal resulta clara e inequivocamente da actual redacção do n.º 4 do art.º 16.º do DL 423/83, com
a redacção que lhe foi dada pelo DL 38/94, de 8 de Fevereiro;
h. De acordo com a qual o despacho de atribuição de utilidade turística apenas terá que estabelecer
a medida e o prazo dos benefícios a conceder, para efeitos da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 16.º;
i. Na medida em que a natureza e o prazo deste benefício pode variar, pois o legislador não especificou nem quantificou o benefício a conceder, antes conferindo à entidade responsável pela atribuição
de utilidade turística competência para definir se o benefício era a isenção total ou uma simples redução
de taxa e qual o prazo máximo para a sua aplicação;
j. A favor desta tese joga ainda o elemento sistemático, pois se a intenção do legislador fosse
a de os benefícios fiscais constantes do artigo 20.º, n.º 1, do DL 423/83 constarem do despacho de
atribuição de utilidade turística, então tê-lo-ia referido expressamente neste preceito (como o fez para
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os benefícios do art.º 16.º) ou através da inclusão, no próprio Decreto (imediatamente após elencar os
diversos benefícios fiscais ali previstos), de uma regra geral de obrigatoriedade de todos os benefícios
constarem do despacho de utilidade turística;
k. Também a jurisprudência considera que os benefícios fiscais constantes do art.º 20.º, n.º 1 do
DL 423/83 são de aplicação automática;
l. Apenas fazendo depender essa automaticidade da declaração de utilidade turística anteriormente
ao nascimento da obrigação de liquidação de IMT e de Imposto de Selo;
m. Neste sentido são claros os Acórdãos do STA supra referidos (Acórdão de 2 de Outubro de
1991 – Rec. 13016 e Acórdão de 21 de Janeiro de 1987 – Recurso 3873);
n. O legislador define benefícios fiscais automáticos, no artigo 5.º do EBF, como aqueles que
resultam directa e imediatamente da lei, pelo que tendo sido reconhecida a utilidade turística ao empreendimento onde se situa o prédio adquirido pelo Recorrente a sua transmissão está isenta de IMT e
beneficia da redução a um quinto do IS;
o. No que se refere ao entendimento da não revogação dos benefícios constantes do art.º 20.º do
DL 423/83 e à desnecessidade de os mesmos virem expressamente referidos no despacho de atribuição de utilidade turística é de salientar o parecer emitido pela Digna Procuradora da República, onde
perfilhou e concordou com as posições e argumentos apresentados pelo Recorrente;
p. É isso que resulta da introdução no final deste preceito da expressão “na parte que com aqueles
estejam correlacionadas”;
q. Este foi o entendimento, também, do Grupo que, a pedido do Ministro de Estado e das Finanças,
produziu o Relatório de Reavaliação dos Benefícios Fiscais – cfr. pág. 289 e seguintes do Caderno de
Ciência e Técnica Fiscal n.º 198;
r. Sendo que a própria Administração Fiscal perfilha este entendimento ao esclarecer, em 14 de
Junho de 1991 (alguns anos depois do DL 485/88), com a publicação do Ofício Circular D-1, quais os
casos em que se podia beneficiar de isenção de sisa ao abrigo do DL 423/83;
s. O retardamento na liquidação dos impostos considerados – indevidamente – devidos pela Administração Fiscal não pode, de forma alguma, ser imputável ao ora Recorrente;
t. O duplo controlo a que a foi sujeita a incidência, ou não, de tributação da aquisição do prédio
pelo Recorrente – primeiro pelo Notário interveniente na escritura pública de compra e venda e depois
pelo Conservador do Registo Predial – constitui causa de exclusão da ilicitude;
u. Na verdade, se a entidade que, obrigada ao controlo e profunda conhecedora da lei, declara e
averba expressamente, de forma fundamentada, na escritura pública de compra e venda, que as isenções
previstas no art.º 20.º, n.º 1, do DL 423/83 são aplicáveis, seria, ainda assim, exigível ao Recorrente
que procedesse à liquidação dos impostos?
v. A resposta a esta questão só pode ser uma – NÃO. A actuação do Recorrente não revestiu, pois,
de qualquer culpa, dolosa ou negligente.
w. Neste sentido, aliás, se tem pronunciado, em situações muito semelhantes, a jurisprudência (cf.
Acórdão do STA, 2.ª Secção, de 21-7-1976 e Acórdão do STA, 2.ª Secção, de 19-11-1975 – Rec. n.º 443),
ao excluir a culpa dos sujeitos passivos, quando, tendo havido intervenção de Notário na transmissão
de bens imóveis, estes tenham expressamente declarado ainda que erradamente – o que não é, diga-se,
o caso presente – que essa transmissão estava isenta de Sisa (agora IMT):
Nestes termos e nos demais de Direito e com o sempre mui Douto Suprimento este Venerando
Tribunal, deve ser dado provimento ao presente Recurso, anulando-se a Douta Sentença recorrida,
por ilegal, com as demais consequências legais, nomeadamente a anulação da liquidação de IMT, IS
e juros compensatórios pagos pela Recorrente, a devolução dos respectivos valores, acrescidos dos
correspondentes juros indemnizatórios.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3 O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de
que devia ser concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«A decisão recorrida entendeu que tanto a isenção do IMT como a redução do IS, previstas no
artigo 20.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, ao não terem sido previstas no despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25/08/2006, determinaram que a aquisição em causa não
ficasse abrangida pelos benefícios fiscais previstos naquele normativo.
Entende, consequentemente, ser essencial que o despacho do membro do Governo que tutela o
sector do turismo, defina os benefícios atribuídos ao empreendimento e prazos de realização, fundamentando esta interpretação no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83.
Afirma-se, também, naquela douta decisão, que os benefícios fiscais previstos no artigo 20º, n.º 1 do
citado diploma legal, foram revogados pelo artigo 3º, alínea 22 do Decreto-Lei 485/88, de 30 de Dezembro.
Por tudo isto conclui que, no caso sub juditio, a aquisição não está isenta de IMT nem beneficia
da redução de IS, designadamente por tais benefícios não estarem contemplados no respectivo despacho de utilidade turística.
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Em nosso entender, porém, não terá sido feita a melhor interpretação e aplicação da lei. Com
efeito, o artigo 5º do EBF classifica os benefícios fiscais em automáticos ou dependentes de reconhecimento, sendo que os primeiros resultam directa e imediatamente da lei e os segundos pressupõem
um ou mais actos de reconhecimento.
Ora, no caso concreto, os benefícios fiscais de isenção do IMT e redução do IS, resultam directamente da lei - n.º 1 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro -, ou seja, são automáticos,
verificados que estejam os pressupostos de aplicação que não compreendam actos de reconhecimento
a não ser a qualificação de utilidade turística, ainda que atribuída a título prévio.
Assim entendeu este STA em acórdão de 2 de Outubro de 1991, recurso n.º 13016 ao referir que
“as isenções sucessivamente previstas nos artigos 13º da Lei n.º 2073, 13º, n.º 8, do CSISSD e 20º
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 423/83 se apresentam com a natureza de automáticas e vinculadas e que tais
preceitos se/oram substituindo uns aos outros.”
Entendemos que a atribuição daqueles benefícios não está dependente da sua inclusão no despacho de utilidade turística. Isso é o que pensamos resultar do disposto no n.º 4 do artigo 16º do citado
Decreto-Lei n.º 423/83, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 4º do Decreto-Lei 38/94, de 8 de
Fevereiro. Reza assim aquele preceito: “Para efeitos da alínea b) do n.º 1, o despacho de atribuição
de utilidade turística definirá, sob proposta da Comissão de Utilidade Turística, a medida e o prazo
dos benefícios a conceder.”
O que vem referido naquela alínea b) do n.º 1 do artigo 16º são a isenção ou redução de taxas
devidas, por licenças, aos governos civis e à Direcção-Geral dos Espectáculos. Só estes benefícios têm
de estar previstos naquele despacho.
Por último há que referir que os benefícios fiscais previstos no artigo 20º do Decreto-Lei n.º 423/83
não foram revogados pelo artigo 3º alínea 22 do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro, como
parece defender-se na decisão recorrida.
Na verdade, nos termos daquela disposição legal, apenas foram revogados os benefícios fiscais
respeitantes à contribuição industrial e ao imposto complementar. Como bem refere a recorrente na sua
alegação, esta interpretação é a única possível face à introdução, no final deste preceito, da expressão
“na parte que com aqueles estejam correlacionados”.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida julgou-se provada a seguinte matéria de facto:
A- Em 11 de Novembro de 2003 entre a empresa “Monte da Quinta Club, Actividades Hoteleiras,
SA, NIPC, 505 997 215, como primeiro outorgante e que virá a ter a seu cargo a exploração turística do
Aldeamento Turístico, designado por Monte da Quinta Club” e Valerie Jane Harrison, como segundo
outorgante celebraram o Contrato Promessa de Exploração Turística da Fracção Autónoma n.º 104,
constante de fls. 36 a 44, que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais e, com interesse para
a decisão da causa se reproduzem as cláusulas 1ª, 2ª, 4ª, 6ª.
CLÁUSULA PRIMEIRA
(Objecto e vigência)
1. O SEGUNDO CONTRATANTE promete ceder a administração exclusiva da fracção imobiliária ao PRIMEIRO CONTRATANTE, que por sua vez promete aceitar, para que esta promova a sua
exploração turística através da prestação de serviços de alojamento temporário a terceiros.
2. A exploração turística será concedida pelo período compreendido entre 1 de Janeiro de 2004
até 31 de Dezembro de 2005, com excepção dos seguintes períodos destinados a ocupação gratuita
pelo proprietário:
De 1 a 7 de Março de 2004,
De 1 a 17 de Abril de 2004,
De 12 de Junho a 23 de Julho de 2004,
De 17 a 30 de Outubro de 2004.
CLÁUSULA SEGUNDA
(Convolação em contrato definitivo)
1. Os Contratantes comprometem-se a celebrar o contrato prometido nos termos da cláusula
anterior na data da assinatura da escritura pública de compra e venda da fracção imobiliário, e cujos
termos e condições essenciais são os constantes do presente contrato.
2. Caso na data da assinatura da escritura pública de compra e venda da fracção imobiliária,
os Contratantes não tenham celebrado o contrato prometido a que se refere o número anterior, este
contrato converter-se-á em contrato definitivo, devendo a partir dessa data considerar-se como não
escritas todas as referências a promessas nele constantes.
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CLÁUSULA QUARTA
(Remuneração)
1. Como contrapartida pela exploração turística da fracção imobiliária identificada no Considerando A), o PRIMEIRO CONTRATANTE pagará ao SEGUNDO CONTRATANTE uma remuneração
correspondente a 50% sobre o rendimento obtido pela exploração da sua fracção.
2. A remuneração devida ao SEGUNDO CONTRATANTE vencer-se-á, respectivamente até 30
de Junho e 31 de Dezembro de cada período a que respeita, e será paga no mês seguinte, deduzida
das taxas de condomínio que forem devidas, bem como das despesas efectuadas por conta deste, ou
quaisquer eventuais impostos ou taxas imputáveis ao proprietário da fracção imobiliária.
3. Para efeitos do disposto no número 1, entende-se por rendimento a receita obtida no âmbito da
exploração turística da fracção imobiliária, ou seja, a soma dos montantes facturados pelo PRIMEIRO
CONTRATANTE deduzida de eventuais comissões devidas a operadores turísticos.
CLÁUSULA SEXTA
(Obrigações do PRIMEIRO CONTRATANTE)
1. Após a recepção da fracção imobiliária e apenas no decurso do período de vigência da exploração turística, a PRIMEIRO CONTRATANTE obriga-se, a:
a) Prestar serviços de arrumação e limpeza, mantendo o interior da fracção imobiliária, assim
como os seus móveis, equipamentos e utensílios em bom estado de conservação ressalvado o desgaste
proveniente da sua normal e prudente utilização, e o decurso do tempo;
b) Suportar os custos com consumos de electricidade, água e gás, bem como os referentes a
lavandaria, “food package” e “amenities”
c) Promover a Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club e consequentemente a fracção imobiliária com vista à sua ocupação turística para fins de lazer, não lhe podendo ser em circunstância
alguma imputada qualquer responsabilidade pela ausência de ocupação em parte ou na totalidade do
período em que a mesma fracção se encontra disponível para exploração;
d) Suportar despesas relacionadas com a substituição de roupas e utensílios de cozinha decorrentes da sua normal e diligente utilização.
e) Proceder a pequenas intervenções de manutenção, reparação e conservação, no interior da
fracção imobiliária bem como nos seus móveis e equipamentos, suportando despesas até ao limite de €
500.00 (quinhentos Euros). As despesas superiores a este montante, bem como aquelas que sejam necessárias devido ao desgaste provocado por uma adequada e normal utilização da fracção imobiliária,
móveis e equipamentos, serão da responsabilidade do SEGUNDO CONTRATANTE, que será notificado
para o efeito. Se no prazo máximo de 15 dias tais reparações/substituições não forem efectuadas, a PRIMEIRA CONTRATANTE incumbir-se-á de as fazer e de lançar o débito respectivo em conta corrente.
B- Nesse contrato promessa as partes que o outorgaram fizeram constar que (fls. 37 dos autos):
“O Aldeamento Turístico dispõe de um Titulo Constitutivo que foi aprovado pela Direcção Geral de Turismo em 20 de Fevereiro de 2002, elaborado segundo o Regime Jurídico da Instalação e Funcionamento dos
Empreendimentos Turísticos, e do qual faz parte integrante o Regulamento de Administração do Aldeamento
Turístico Monte da Quinta Club, documentos estes que ambos os Contratantes declaram conhecer perfeitamente:
A intenção do SEGUNDO CONTRATANTE que a fracção imobiliária acima identificada venha
a ser gerida e administrada pela PRIMEIRA CONTRATANTE no âmbito do programa de exploração
turística do Aldeamento acima mencionado (…)”.
C- Por despacho do Secretário de Estado do Turismo foi atribuída utilidade turística ao Aldeamento
Turístico Monte da Quinta Club e publicado no DR, 2ª Série, n.º 195, de 10 de Outubro de 2006, com
o seguinte teor (fls. 35, dos autos):
«Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a
utilidade turística, atribuída a titulo prévio ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, com a
classificação de 4 estrelas, sito na Quinta do Lago, lote AL 10, Almancil, concelho de Loulé, distrito
de Faro, de que é requerente Monte da Quinta (Propriedades), SA.
A referida utilidade turística é concedida nos termos do disposto nos artigos 2º, nºs 1, 2 e 3, n.º 1,
alínea a) (com a redacção dada pelo artigo 2º, do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 5º n.º 1,
alínea a), 7º, nºs 1 e 3 e 11º, n.º 1, do Decreto-Lei 423/83, de 5 de Dezembro, valendo pelo prazo de
sete anos contados a partir da data da emissão de licença de utilização turística pela Câmara Municipal, em 21 de Novembro de 2005, ficando nos termos do disposto no artigo 8º, do referido decreto-lei,
dependente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:
a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a classificação definitiva atribuída,
aldeamento turístico de 4 estrelas;
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b) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de Utilidade Turística quaisquer obras que impliquem alteração do projecto
aprovado ou das circunstâncias arquitectónicas dos edifícios respectivos.
De acordo com o n.º 4, do artigo 16º, do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro (com a
redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto no
artigo 22º, daquele diploma, a Comissão é de parecer que a empresa proprietária e exploradora do
empreendimento fique isenta relativamente à propriedade e exploração do mesmo, das taxas devidas
ao Governo Civil e à Inspecção Geral das Actividades Culturais desde a data da emissão da licença de
utilização turística para um prazo correspondente ao legalmente estabelecido para efeitos de isenção
do imposto municipal sobre imóveis (IMI) — sete anos — de acordo com o artigo 43º, do Estatuto
dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215/89, de 1 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 198/2001, de 3 de Julho, conjugado com o n.º 6, do artigo 31º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12
de Novembro, isto é, de 21 de Novembro de 2005 até 21 de Novembro de 2012.
27 de Setembro de 2006 — Pela Comissão de Utilidade Técnica.».
D- Em 28 de Novembro de 2006, no Cartório Notarial de Loulé na Rua A Voz de Loulé, lote
3, r/c, em Loulé, perante a notária Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi celebrada a
Escritura Pública de Compra e Venda de fls. 30 a 34 e da qual consta com interesse para a decisão da
causa e se reproduz:
«PRIMEIRO - Drª Maria Alexandra Gil da Silva, (...), na qualidade de procuradora da sociedade
anónima Monte da Quinta (Propriedades,), SA, NIPC 502 214 368, com sede na Avª André Jordan,
Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé (...)
SEGUNDO - Mona Margaret Swainton, (...) como procuradora de Valerie Jane Harrison casada
com Richard James Harrison, sob o regime de separação de bens, natural de Inglaterra, de nacionalidade britânica, residente em (…)
A PRIMEIRA OUTORGANTE DECLAROU:
Que pelo preço de seiscentos e setenta e três mil trezentos e setenta e sete euros e dezasseis cêntimos que já recebeu, vende a representada da segunda outorgante, uma fracção autónoma designada
pelas letras “DM”, fracção imobiliária cento e quatro, moradia composta por rés-do-chão e primeiro
andar de um prédio urbano, designado “Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club “, lote AL dez,
situado na Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé inscrito na matriz sob o artigo 11086, com o valor patrimonial tributário de 1 040 410,00, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Loulé, sob o número zero zero novecentos e sessenta e cinco/zero quatro zero sete oitenta
e seis, aí registado, a favor da sociedade vendedora, pela inscrição de aquisição G-três, registada a
constituição do empreendimento turístico pela inscrição sobre a qual incidem dois registos de hipotecas voluntárias a favor do Banco Comercial Português, SA, registadas pelas inscrições C catorze e C
quinze, cujo cancelamento se encontra assegurado (...). DECLAROU A SEGUNDA OUTORGANTE
que aceita esta venda.
DECLARAM AINDA OS OUTORGANTES:
Que este empreendimento tem Regulamento de Administração do Aldeamento Turístico, o qual
consta de um documento complementar elaborado nos termos do disposto no número dois do artigo sessenta e quatro do Código do Notariado que se arquiva ficando a fazer parte integrante desta escritura
e cujo conteúdo declaram conhecer perfeitamente dispensando por isso, a sua leitura.
Que o prédio onde se integra a fracção se encontra classificado para fins turísticos e que foi
efectuado o depósito do respectivo título constitutivo na Direcção-Geral de Turismo, conforme se
infere de fotocópias certificadas por advogada de certidão emitida pela Direcção Geral de Turismo
bem como do título constitutivo, já arquivados neste cartório, no maço competente, como documentos
números setenta e cinco e setenta e seis, por estarem a instruir a escritura lavrada a folhas quarenta
e uma do livro número quarenta e três de notas para escrituras diversas.
Que este contrato não foi objecto de intervenção de mediador imobiliário, tendo os mesmos sido
advertidos de que incorrem na pena prevista para a crime de falsidade de depoimento ou declaração,
se tiverem prestado declarações falsas.
ASSIM O OUTORGARAM
Certifiquei-me da existência da ficha técnica de habitação e de que a mesma foi entregue à representante da compradora.
Esta transmissão encontra-se isenta do pagamento do Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis, nos termos do disposto nos números um e dois do artigo 20º do Decreto-Lei
número 423/83 de 5 de Dezembro, em virtude da fracção adquirida se destinar à instalação de empreendimento qualificado de utilidade turística conforme despacho proferido pelo Secretário de Estado
do Turismo, em vinte e cinco de Agosto de dois mil e seis, publicado em aviso no Diário da República
II Série, número cento e noventa e cinco de dez de Outubro de dois mil e seis (Parte Especial) e a sua
exploração turística se encontrar assegurada por contrato de exploração turística celebrado com a
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empresa exploradora em dezasseis de Outubro de dois mil e seis, de que arquivo uma fotocópia certificada por advogada.
Já se encontra arquivada no maço competente como documento número cento e vinte, por ter
ficado a instruir a escritura lavrada a folhas setenta e sete do livro número cinquenta e sete, de notas
umas escrituras diversas, uma fotocópia certificada por advogada do citado Diário da República II
Série, de 10 de Outubro de 2006 contendo a publicação do aviso comprovativo de ter sido confirmada
a utilidade turística atribuída a título prévio ao empreendimento turístico. Por despacho do Secretario
de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006.».
E- O imposto do selo liquidado na escritura referida em D) foi de mil seiscentos e oitenta e nove
euros e sessenta e seis cêntimos (fls. 34, dos autos);
F- A moradia n.º 104, propriedade da impugnante, está afecta à exploração turística (inquirição
da testemunha apresentada);
G- Entre 2007 e 2008, a Quinta do Lago facturou, a diversos clientes, as despesas de alojamento,
constantes das facturas de fls. 50 a 69, dos autos, pela ocupação da vivenda/moradia n.º 104;
H- Por ofício n.º 9138, com data de 10-08-2007, a Direcção de Finanças de Faro notificou a impugnante para pagamento voluntário de IMT, no prazo de 15 dias (informação de fls. 12, do PA apenso);
I- Em 06-11-2007 a impugnante entregou a declaração Modelo 1, para liquidação de IMT, tendo
sido liquidado IMT, no montante de € 62.424,60, acrescido de € 2.339,63 de juros compensatórios, pago
em 06-11-2007 (informação de fls. 12, e fls. 33, 35 a 37, do PA apenso e fls. 25 e 26, dos autos);
J- Em 06-11-2007, o impugnante pagou a importância de € 6.658,62, a título de Imposto do selo
(informação de fls. 12, do PA apenso e fls. 27, dos autos);
K- Foi liquidada a coima no montante de € 1.560,62, por entrega da declaração modelo 1, fora de
prazo, paga em 06-11-2007 (informação de fls. 12, do PA apenso e fls. 28, dos autos);
L- O impugnante apresentou reclamação graciosa a que foi atribuído o n.º 38/2008, a qual foi
indeferida e notificada a decisão em 09-06-2008 (fls. 17 e ss, do PA apenso);
M- A presente impugnação deu entrada em 25-06-2008 (carimbo aposto no rosto de fls. 3, dos autos).
3. Em causa nos presentes autos está a legalidade dos actos de liquidação de Imposto Municipal
sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis, Juros Compensatórios e Imposto de Selo, os quais têm por
base a aquisição efectuada pela Impugnante em 28/11/2006 de uma fracção autónoma do prédio urbano
designado “Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club”, lote AL dez, situado na Quinta do Lago,
concelho de Loulé, inscrito na matriz sob o artigo 11086.
Na tese da Impugnante, a utilidade turística do empreendimento onde se integra a fracção alienada fora reconhecida antes da transacção, já que declarada por despacho do Secretário de Estado do
Turismo publicado no D.R. em 27/09/2006, que a concedeu desde 21/11/2005 até 21/11/2012, razão
por que seriam aplicáveis automaticamente os benefícios fiscais previstos no Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5.12, mais concretamente os constantes do n.º 1 do artigo 20.º.
Todavia, a decisão recorrida julgou improcedente a impugnação com base no entendimento de que
os invocados benefícios fiscais não se encontravam contemplados no despacho normativo que declarou
a utilidade pública do empreendimento. E essa menção tornava-se imprescindível face à revogação dos
artigos 16.º a 24.º do DL n.º 423/83 pelo artigo 3.º do DL n.º 485/88, de 30.12. Razão por que julgou
que os impostos em questão eram devidos e que era imputável à Recorrente o retardamento da sua
liquidação, sendo, assim, legítima a liquidação dos juros compensatórios.
Insurgindo-se contra essa decisão, veio a Recorrente reiterar a sua tese, louvando-se, essencialmente, na seguinte argumentação:
− os benefícios constantes do artigo 20.º, n.º 1, do DL 423/83 são de aplicação automática, desde
que verificados os requisitos legalmente exigidos, e verificam-se no caso vertente;
− pelo que não é condição para a sua aplicação que eles constem do despacho que atribui a utilidade pública, salvo tratando-se dos benefícios a conceder para efeitos da alínea b) do n.º 1 do artº 16º
daquele diploma;
− ao contrário do afirmado na decisão recorrida, os benefícios fiscais previstos no artº 20.º, n.º 1
do DL n.º 423/83 não foram revogados pelo DL n.º 488/88, de 30 de Dezembro;
− os juros compensatórios liquidados não são devidos, pois que o retardamento da liquidação não
é imputável à Recorrente.
Neste enquadramento, conclui-se que a questão que urge resolver neste recurso consiste em saber
se a sentença padece de erro de julgamento ao ter considerado que os benefícios fiscais previstos no
n.º 1 do artigo 20.º do DL 423/83 foram revogados pelo DL 485/88 e ao ter julgado que os benefícios
pretendidos pela Impugnante estavam dependentes de reconhecimento no despacho de concessão de
“utilidade turística”. Em caso afirmativo, cumprirá ainda saber se são devidos os peticionados juros
indemnizatórios.
Tal problemática foi já, por diversas vezes, colocada e resolvida por este Supremo Tribunal no
âmbito de distintos processos de impugnação judicial instaurados contra actos de liquidação de IMT
efectuados a diversos adquirentes de fracções no referido “Aldeamento Turístico Monte da Quinta
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Club”, como se pode ver pela leitura dos acórdãos proferidos em 2/12/2009 (no recurso n.º 783/09), em
9/12/2009 (nos recursos n.º 907/09 e 934/09), em 16/12/2009 (no recurso n.º 936/09) e em 20/01/2010
(no recurso n.º 937/09).
E porque acompanhamos, sem reservas de convicção, a orientação doutrinal que em todos eles
foi acolhida e sufragada, iremos, com a devida vénia, reproduzir o discurso fundamentador daquele
penúltimo aresto, relatado pelo Exmº Juiz Conselheiro que ora intervém como segundo Adjunto.
«Comecemos por conhecer da questão da revogação do artº 20º do DL n.º 423/83, de 5 de Dezembro, pelo artº 3º do Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro.
A alínea 22) do citado artº 3º, veio estabelecer o seguinte:
“São revogados, a partir da entrada em vigor deste diploma, sem prejuízo da manutenção dos
já concedidos e dos regimes de caducidade previstos na legislação ao abrigo da qual estão a ser usufruídos, os benefícios fiscais constantes da legislação a seguir indicada: 22) alíneas a) e c) do n.º 1
do artº 16º, no que respeita à contribuição industrial e ao imposto complementar – secções A e B, o
artº 19º e, bem assim, as constantes dos arts. 16º a 27º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro,
diploma que estabelece benefícios susceptíveis de serem concedidos no âmbito da utilidade turística,
na parte que com aqueles estejam correlacionadas”.
Uma leitura atenta da norma nos indica logo que o legislador não pretendeu revogar na totalidade
os arts. 19º e 16º a 27º, mas tão só “na parte em que estes artigos estivessem correlacionados” com
benefícios fiscais referentes à contribuição industrial e ao imposto complementar – Secção A e B.
E bem se compreende esta disposição já que, revogadas as alíneas a) e c), e estando previstos no
mesmo diploma outros benefícios relacionados com aqueles impostos, não poderiam manter-se estes,
após revogados os benefícios dos impostos com os quais estavam correlacionados (v. os nºs 2 e 3 do
artº 16º e o artº 19º).
Neste mesmo sentido concluiu o Exm.º Magistrado do MºPº do TAF de Loulé, ao escrever no seu
parecer de fls. 94/98, o seguinte:
”Com efeito, embora de redacção bastante confusa, a norma do artº 3º, n.º 22 do DL n.º 485/88,
que revogou diversos benefícios fiscais, restringe essa revogação unicamente à contribuição industrial e ao imposto complementar, tanto no que diz respeito ao artº 16º, como ao artº 20º, uma vez que
contém na sua parte final tal restrição, constituída pela expressão “na parte que com aquelas estejam
relacionadas” (a palavra “aqueles” aplica-se, a nosso ver, aqueles impostos referidos na parte inicial
da norma, ou seja, a contribuição industrial e o imposto complementar)”.
Este entendimento encontra ainda apoio no Relatório do Grupo de Trabalho criado pelo Ministro
de Estado e das Finanças em Maio de 2005, destinado a realizar uma reavaliação dos Benefícios Fiscais
em vigor nessa data, e publicado no n.º 198 da Revista Ciência e Técnica Fiscal, págs. 289 e segs. Com
efeito, sobre esta questão, ali ficou escrito o seguinte: “... o n.º 22 do artº 3º do Decreto-Lei n.º 485/88,
de 30 de Dezembro, revogou algumas das normas de benefícios fiscais do citado Decreto-Lei n.º 423/83.
Embora a técnica de redacção da norma confira alguma margem de incerteza, é consensual, e resulta,
aliás, do processo subsequente de aplicação da norma e de sucessivas intervenções do legislador, que o
mencionado diploma de 1988, visou apenas a revogação, sem prejuízo das situações já constituídas à
data da respectiva entrada em vigor, da isenção de contribuição industrial e de imposto complementar...
não tendo sido visados pela revogação os benefícios em sede de contribuição predial, sisa e selo”.
E, mais adiante, concluiu-se, relativamente a benefícios fiscais em vigor aplicáveis no sector do turismo:
“Em síntese, os benefícios fiscais em vigor aplicáveis ao sector do turismo limitam-se a: a)
Isenção de IMT e redução a um quinto do Imposto do Selo, relativos a aquisições autónomas com
destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, por aplicação do artº 20º
do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, em conjugação com o n.º 6 do artº 31º do Decreto-Lei
n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que procede à reforma da tributação do património, aprovando o
Código do IMI e o Código do IMT”.
Finalmente, até a própria Administração Tributária, através do Ofício-Circular D-1/91, de 14/06 Direcção de Serviços dos Impostos do Selo e das Transmissões do Património, veio reconhecer a
manutenção em vigor daquele artº 20º, ao determinar o seguinte:
“4. Nestes termos, esclarece-se que só podem beneficiar de isenção de sisa, ao abrigo do DL
423/83, de 5 de Dezembro, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos já qualificados de utilidade turística, ainda que a título prévio na data da
transmissão daqueles bens”.
Ora, como bem refere o recorrente na conclusão da alínea f), se o benefício fiscal tivesse sido
revogado pelo Decreto-Lei n.º 485/88, de 30 de Dezembro, não se compreenderia a necessidade de a
Administração Fiscal vir prestar esclarecimentos quanto à aplicação do mesmo em 1991, isto é, quase
dois anos e meio passados sobre a publicação daquele diploma.
Concluímos então no sentido de que os benefícios fiscais em causa nos autos e previstos no artº 20º
do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, se mantinham à data do despacho que atribuiu a utilidade
turística – 25 de Agosto de 2006 – e à data da aquisição da fracção autónoma pelo recorrente – 27.11.2006.
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(...) Vejamos agora se os citados benefícios fiscais necessitavam de ser especificados e reconhecidos no Despacho atributivo de utilidade turística.
O Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, que veio definir utilidade turística e estabelecer os
princípios e requisitos necessários para a sua concessão, consagrou também alguns benefícios fiscais
para as empresas proprietárias ou exploradoras dos respectivos empreendimentos.
Assim, os arts. 16º, nºs 1 e 4 e 20º, n.º 1 do citado diploma, vieram estabelecer, respectivamente,
o seguinte:
“1. As empresas proprietárias e ou exploradoras dos empreendimentos, aos quais tenha sido
atribuída utilidade turística, gozarão, relativamente à propriedade e exploração dos mesmos, dos
benefícios fiscais a seguir indicados, nos termos estabelecidos no presente diploma:
a) Isenção ou redução das taxas de contribuição predial, de contribuição industrial e do imposto
complementar – secções A e B- relativamente aos rendimentos provenientes dos mesmos empreendimentos;
b) Isenção ou redução das taxas, por licenças devidas, aos governos civis e à Direcção-Geral
dos Espectáculos” (artº 16º, n.º 1)”
“4. O despacho de atribuição de utilidade turística definirá os benefícios atribuídos em cada
caso e os respectivos prazos, mediante despacho conjunto do Ministro da Tutela e das Finanças e do
Plano, com base em parecer fundamentado da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, ouvida
a Direcção-Geral do Turismo” (artº 16º, n.º 4).
“São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto de selo reduzido
a um quinto, as aquisições de prédios ou fracções autónomas com destino a instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título prévio,
desde que esta se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do
empreendimento” (artº 20º, n.º 1).
Ora, em face do n.º 4 do artº 16º, parece não restarem dúvidas de que os benefícios atribuídos e os
respectivos prazos deveriam ser definidos no respectivo despacho de atribuição de utilidade turística.
Acontece, porém, que o artº 4º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro, deu aquele n.º 4 a
seguinte redacção:
“Para efeitos da alínea b) do n.º 1, o despacho de atribuição da utilidade turística definirá, sob
proposta da Comissão de Utilidade Turística, a medida e os prazos dos benefícios a conceder”
Perante esta alteração da norma e passando apenas a fazer-se referência à alínea b) do n.º 1, tem
de entender-se que o legislador pretendeu apenas que no despacho atributivo se fizesse referência a
estes benefícios, considerando-se os restantes aí não previstos de aplicação automática.
É que se o legislador quisesse manter o regime anterior não teria alterado a norma.
Deste modo, após a nova redacção dada ao artº 16º, n.º 4, só quanto a isenções ou reduções de
taxas por licenças aos governos civis e à Direcção-Geral de Espectáculos, passaram a ser exigidos no
despacho atributivo de utilidade turística, a definição e prazos dos benefícios a conceder.
É esta a razão pela qual só estes últimos benefícios estão contemplados no Aviso a que se reporta
a alínea O) do probatório, uma vez que os restantes benefícios fiscais eram de aplicação automática.
Pelo que ficou dito, a sentença recorrida fez interpretação incorrecta da lei - artº 16º, n.º 4 citado.
Concluímos então que os benefícios fiscais em causa nos autos e previstos no artº 20º do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, se mantinham à data do despacho que atribuiu a utilidade turística – 25 de
Agosto de 2006 – e da aquisição da fracção e eram de aplicação automática, não necessitando de ser
reconhecidos expressamente naquele despacho.».
Neste contexto, torna-se evidente que a sentença recorrida padece do erro de julgamento que lhe
é imputado, impondo-se a sua revogação e substituição por decisão de procedência da impugnação
judicial com a anulação dos actos de liquidação impugnados (imposto e juros compensatórios).
Resta saber se são devidos os peticionados juros indemnizatórios, tendo em conta que as quantias
liquidadas se mostram pagas (cfr. alíneas I e J do probatório).
Como se deixou dito no supracitado aresto, em que a questão dos juros indemnizatórios também se
colocava, «O direito a juros indemnizatórios está consagrado no artº 43º da LGT, no qual se estabelece
que “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”.
Como se concluiu no recente acórdão deste Tribunal e Secção, de 12.11.2009 – Recurso n.º 681/2009
“Havendo um erro de direito na liquidação e sendo ela efectuada pelos serviços, é à administração
tributária que é imputável esse erro, sempre que a errada aplicação da lei não tenha por base qualquer
informação do contribuinte.
Por outro lado, esta imputabilidade aos serviços é independente da demonstração da culpa de
qualquer dos seus funcionários ao efectuar liquidação afectada por erro.
Na verdade, a letra da lei, ao referir a imputabilidade do erro aos serviços, aponta manifestamente no sentido de poder servir de base à responsabilidade por juros indemnizatórios a falta do
próprio serviço, globalmente considerado, como aliás, é admitido em geral. (Neste sentido, pode ver-se
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FREITAS DO AMARAL, Direito Administrativo, volume III, página 503). A administração tributária
está genericamente obrigada a actuar em conformidade com a lei [arts. 266.º, n.º 1, da C.R.P., 17.º,
alínea a), do C.P.T. e 55.º da L.G.T.], pelo que, independentemente da prova da culpa de qualquer das
pessoas ou entidades que a integram, qualquer ilegalidade não resultante de uma actuação do sujeito
passivo será imputável a culpa dos próprios serviços”.
No caso dos autos, verifica-se claramente um erro de direito por parte da Administração Tributária,
na medida em que procedeu a uma liquidação de impostos e juros compensatórios, quando a lei concedia
benefícios fiscais ao recorrente. O recorrente efectuou, por isso, pagamento indevido, vendo-se assim
desembolsado ilegalmente da quantia paga.
Deste modo e em face da norma acima referida - artº 43º da LGT-, impõe-se a condenação da entidade
liquidadora a pagar juros indemnizatórios ao impugnante, contados desde a data do pagamento do imposto
liquidado até à data da emissão da nota de crédito a favor da impugnante (artº. 61.º, n.º 3, do C.P.P.T.).».
Por conseguinte, atendendo à procedência da impugnação nos termos supra expostos e ao expresso
pedido de pagamento de juros indemnizatórios formulado pela Impugnante, impõe-se a condenação
da Administração Fiscal ao seu pagamento, os quais serão contados desde a data do pagamento dos
impostos liquidados até à data da emissão da nota de crédito a favor daquela.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder total provimento ao recurso jurisdicional e, em consequência:
- revogar a sentença recorrida e, julgando procedente a impugnação judicial, anular os actos de
liquidação impugnados com todas as devidas e legais consequências;
- condenar a Administração Fiscal a pagar juros indemnizatórios à Impugnante, ora Recorrente,
contados desde a data do pagamento dos impostos liquidados até à data da emissão da respectiva nota
de crédito a favor daquela.
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1.ª instância (dado que não contra-alegou), fixando-se a
procuradoria em 1/8.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente
Torrão.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
IRC. Liquidação adicional. Fusão de sociedades.
Sumário:
I — A extinção da personalidade jurídica de sociedade incorporada por fusão não tem
por efeito a extinção dos seus direitos e deveres.
II — Estes, por expressa disposição legal, a saber artigos 97.º e 112.º do CSC, transmitem-se para a sociedade incorporante.
III — Assim, desta pode a AF exigir o pagamento respectivo quando munida de titulo
executivo em que figure como devedora a sociedade extinta.
Processo n.º 925/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Modelo Hiper — Imobiliária, S. A.
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 proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou
procedente a impugnação judicial deduzida por MODELO HIPER IMOBILÁRIA SA contra liquidação
de IRC, respeitante ao ano de 1996, dela interpôs recurso jurisdicional o Representante da Fazenda
Pública junto daquele Tribunal.
Apresentou as suas alegações de recurso formulando, a final, as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a impugnação
deduzida contra a liquidação de IRC, no valor de 123 978 955$00, referente ao ano de 1996, por,
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na apreciação do fundamento invocado de nulidade ou inexistência jurídica do acto de liquidação,
considerar que a notificação efectuada a uma sociedade que havia sido incorporada por fusão, e que
por isso se encontrava extinta, não foi devidamente efectuada.
B. Contrariamente ao doutamente decidido, perfilha-se o entendimento de que, a liquidação
efectuada em nome da sociedade incorporada, é eficaz, respondendo pela dívida a sociedade incorporante, por força da fusão operada.
C. A impugnante recepcionou no ano 2001, diversas notificações de actos e procedimentos dirigidos à sociedade “Mil Reis”, sem que suscitasse a questão ora posta, tendo sempre assumido ser a
respectiva destinatária, (cf. “C”, “E” e “F” do probatório);
D. A impugnante até requereu a fundamentação do acto tributário de liquidação (cf. “D” do
probatório),
E. Porque a recebeu.
F. Tais comportamentos ocorreram vários anos após a fusão por incorporação, ocorrida em
30/11/96.
G. De conformidade com o previsto no artigo 112º do CSC, a sociedade incorporada só se extingue com a inscrição da fusão no registo comercial, transmitindo-se os seus direitos e obrigações
para a sociedade incorporante.
H. Tendo em conta que, a fusão implica a perda de personalidade jurídica da sociedade fundida,
mas não implica o desaparecimento da realidade empresarial e económica que ela constituía, que nesta
medida, não se extinguiu mas antes sofreu uma alteração, uma vez que continua a existir integrada
na nova sociedade, decorre que,
I. Liquidado adicionalmente IRC relativamente à sociedade incorporada, referente a exercício
anterior à data da fusão, tal liquidação é eficaz relativamente à sociedade incorporante que responde
por aquela dívida.
J. Não pode falar-se de nulidade ou inexistência jurídica do acto de liquidação, dado que se
mostram cumpridas as condições de existência do acto tributário de liquidação, os seus elementos
essenciais, incluindo a de, ter sido levado ao conhecimento do destinatário
K. Ocorre nulidade da sentença por excesso de pronúncia, na parte em que o Juiz conheceu da
existência de vício decorrente de falta de audição prévia, nos termos do consignado n.º 2 in fine do
artigo 125º do CPPT, na alínea d) do n.º 1 do art.º 668º e n.º 2 do artigo 660º, ambos do CPC, vício
este que não foi oportunamente invocado na PI. pela impugnante (cf. art.º 108º, n.º 1 CPPT).
L. A liquidação impugnada deve ser mantida, por se encontrar demonstrada a sua validade e
justeza.
M. A douta sentença sob recurso violou as disposições legais supra citadas.
Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso revogando-se a douta decisão
recorrida, com as legais consequências.
Contra-alegou a recorrida MODELO HIPER IMOBILÁRIA SA, formulando, por sua vez, as
seguintes conclusões:
141. A interposição do recurso, e as respectivas alegações da FP, são extemporâneas e, por isso,
o recurso deve ser julgado deserto (artigo 282º n.º 2, 3 e 4 do CPPT).
142. Não pode o contribuinte, em abstracto, dispor de um prazo de apenas 10 dias para interpor
recurso, e de um prazo de apenas 15 dias para apresentar as respectivas alegações de recurso,
143. enquanto a FP dispõe, para o mesmo efeito, dos prazos de 11 e 16 dias, respectivamente.
144. Entender o contrário significa violar o princípio fundamental da igualdade das partes, designadamente ao nível das respectivas faculdades e prazos processuais, prescrito no artigo 3º-A do CPC.
145. Padecem mesmo de inconstitucionalidade material quaisquer normas que porventura se
interpretem e apliquem no sentido da tempestividade de um recurso da FP interposto, e respectivas
alegações de recurso apresentadas, depois de decorrido o prazo legal para o efeito (cfr. artigos 55º
da LGT e 266º nº2 da CRP).
Sem prejuízo,
146. A dívida tributária emergente da liquidação já prescreveu, pelo que o processo deve ser
extinto, por inutilidade superveniente da lide, com fundamento em prescrição (artigos 34º do CPT, n.º 1
e 6º do DL 398/98, de 17/12, 297º n.º 1 do CC, 48º n.º 1 e 49º n.º 1 da LGT, e 287º e) do CPC).
147. Com efeito, o prazo de prescrição aplicável, no caso, é o prazo de 8 anos, por ser o mais curto.
148. A prescrição interrompeu-se com a instauração da presente impugnação judicial, em 30.07.2001.
149. Este processo de impugnação esteve parado por mais de um ano, a partir de 03.01.2002,
por motivo não imputável ao contribuinte.
150. Logo, e para efeitos do cômputo da prescrição, há que considerar todo o tempo decorrido
entre 01.01.1997 e 30.07.2001, por um lado, e, por outro, entre 03.01.2003 e a presente data.
151. Tendo já decorrido quase 11 anos.
152. Pelo que a divida tributária já prescreveu.
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153. A instauração da execução, ou a citação para a execução, não voltaram a interromper a
prescrição.
154. A citação para a execução não constituía sequer facto interruptivo da prescrição, à luz do
CPT (cfr. artigo 34º n.º 3 do CPT).
155. Sendo certo que o facto jurídico-tributário materialmente relevante, no caso, verificou-se
em 31.12.1996, altura em que estava em vigor o CPT e não a LGT.
156. A lei reguladora do instituto da prescrição, designadamente ao nível dos respectivos factos
interruptivos, é aquela que vigora à data da factualidade jurídico fiscal a partir da qual se conta essa
mesma prescrição (cfr. artigos 12º da LGT e 12º n.º 1 do CC)
157. Aplicar lei não vigente em questões jurídico-fiscais materiais significa violar o princípio
legal fundamental da proibição da retroactividade das normas em geral, e da lei fiscal em particular
(artigo 103º n.º 3 da CRP).
158. A lei não admite interrupções sucessivas da prescrição.
159. Em Setembro de 2001 ainda não havia cessado o efeito interruptivo da prescrição provocado
pela dedução da impugnação judicial em 30.07.2001.
160. No sentido ora propugnado, pode ver-se, por todos, o douto Acórdão do Pleno desta Secção
de Contencioso Tributário do STA, de 24.10.2007, Proc. 0244/07.
161. No sentido que anteriormente lhe era conferido pela generalidade da Doutrina e da Jurisprudência, o artigo 89º da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12, veio dar nova redacção ao artigo 49º n.º 3
da LGT, segundo o qual “a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar em
primeiro lugar’.
162. Assumindo, assim, esta nova redacção, carácter interpretativo e, por isso, “retroactivo”
(cfr. artigo 13º n.º 1 do CC).
163. Contrariamente ao decidido, nem a citação, nem a instauração da execução, produziram
novo efeito interruptivo da prescrição.
164. Não pode considerar-se que o decurso da prescrição está suspenso até trânsito em julgado
deste processo judicial impugnatório.
165. Nunca existiram, na lei, quaisquer causas de “suspensão” do decurso do prazo de prescrição.
172. Nos termos dos artigos 259º do CPPT, o Tribunal conhecerá oficiosamente da prescrição,
se os serviços da administração fiscal não o houverem feito.
173. A prescrição não foi objecto de conhecimento por parte da AF.
174. E a divida não foi paga.
175. Por conseguinte, e contrariamente ao decidido, que deve ser declarada a extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide, com fundamento na prescrição da divida decorrente da
liquidação aqui impugnada (artigo 287º e) do CPC).
176. Ao decidir contrariamente, a douta Sentença violou as sobreditas disposições legais.
Sem prescindir,
177. No demais, a douta Sentença recorrida não é passível de qualquer censura.
178. Tendo sido efectuada em nome da Mil Reis, e sendo relativa ao suposto rendimento desta
sociedade a 31.12.1996 (atento o disposto no artigo 8º n.º 7 do CIRC),
179. A liquidação é nula ou anulável, por falta ou inexistência do objecto e sujeito a que se
reporta (cfr. artigos 15º da LGT, 133º n.º 2 c) e 134º do CPA, “ex vi” dos artigos 2º d) do CPPT e 2º
c) da LGT).
180. Com efeito, a Mil Reis foi objecto de fusão, outorgada, registada e participada à AF, antes
de 31.12.1996.
181. Pelo que, em 31.12.1996, momento a que se reporta a liquidação, quer o facto tributário
(lucro da Mil Reis), quer o sujeito passivo (Mil Reis), já não existiam (artigo 112º a) do CSC).
182. Ocorre, por isso, a impossibilidade física e legal da Mil Reis ser sujeito (passivo) da obrigação tributária emergente da liquidação em questão.
183. A Mil Reis, à data do próprio facto tributário a que se reporta a liquidação, não detinha
personalidade ou existência jurídico-tributária para poder ser sujeito passivo de imposto.
184. Muito menos (i) à data em que foi efectuada a liquidação, (ii) quando a DSPIT de Lisboa
efectuou a análise interna subjacente à liquidação ou (iii) quando se procedeu à notificação do projecto
de correcções, para efeitos do exercício do direito de audição prévia.
185. A liquidação “sub judice” deveria ter tido por sujeito e objecto a totalidade do rendimento
da Impugnante em 31.12.1996, ai compreendido o rendimento da Mil Reis, entretanto incorporado,
por fusão, no património da Impugnante.
186. No caso, a liquidação é referente a exercício posterior à data da fusão: é referente ao exercício findo em 31.12.1996 e, nesta data, já havia sido outorgada e registada a fusão.
187. Daí, a nulidade ou inexistência jurídica da liquidação, por conter objecto física e juridicamente impossível, insanável por natureza (artigo 133º n.º 2 c) do CPA, com as consequências do
artigo 134º do mesmo diploma legal, “ex vi” dos artigos 2º d) do CPPT e 2º c) da LGT).
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Sendo certo que,
188. A Impugnante nunca “assumiu” ser a destinatária das notificações dos actos tributários
em questão.
189. Muito pelo contrário, o que se extrai da matéria de facto provada, e o que sempre foi afirmado pela Impugnante, foi que essas notificações tiveram, sempre, por destinatário, a Mil Reis, e que,
por isso, eram ineficazes em relação à Impugnante.
Acresce que,
190. Interpretar o artigo 37º do CPPT no sentido de que o uso da faculdade aí prevista faz sanar
a invalidade da omissão da notificação da fundamentação conjuntamente com a respectiva liquidação,
traduz uma inconstitucionalidade material daquele preceito, por violação do artigo 268º n.º 3 da CRP.
191. As notificações, seja da liquidação, seja da fundamentação do relatório final, seja do
projecto de relatório final (para efeitos de exercício do direito de audição prévia), não poderiam ter
sido efectuadas em nome da Mil Reis (cfr. artigos 36º n.º 1 do CPPT, 15º da LGT e 268º nº3 da CRP).
192. Em particular, o facto da notificação do projecto de relatório, para efeitos do exercício do
direito de audição prévia, ter sido efectuada em nome da Mil Reis, significa que essa notificação foi e é
ineficaz em relação à Impugnante (artigos 36º n.º 1 e 2 do CPPT, 77º n.º 6 da LGT e 268º n.º 3 da CRP).
193. Ou seja, não produziu quaisquer efeitos jurídicos junto da Impugnante.
194. Pelo que, foi violado o disposto nos artigos 60 n.º 1 a) e e) e n.º 5 da LGT (cfr. tb. o artigo 36º
n.º 1 do CPPT), 60 do RCPIT e 267º n.º 5 da CRP, com o inerente vício formal do procedimento de
liquidação, como bem se concluiu na douta Sentença.
195. Entender o contrário, significa interpretar aqueles normativos, artigos 36º n.º 1 e 2 do CPPT,
60º n.º 1 a) e e) e n.º 5 da LGT, 77 n.º 6 da LGT e 60º do RCPIT, de forma materialmente inconstitucional, por violação dos artigos 267º n.º 5 e 268º n.º 3 da CRP.
Por outro lado,
196. Não ocorre a alegada nulidade da Sentença, por pretenso excesso de pronúncia.
197. Pois aquela matéria — violação do direito de audição prévia - foi oportunamente alegada
nos artigos 34º, 35º e 36º da p.i.
198. Conforme, aliás, este Venerando STA já decidiu nos presentes autos, com trânsito em julgado.
Acresce que,
199. Como se refere na douta Sentença, os juros compensatórios não estão nem foram minimamente
fundamentados, de facto ou de direito, conforme impunham os artigos 35º n.º 9 da LGT e 77º da LGT.
200. Com efeito, em lugar algum foram explicitados o período de cálculo, a taxa de juro e a base
de cálculo desses juros em prejuízo do direito de defesa do contribuinte.
201. Nem mesmo na sequência de pedido de fundamentação formulado pelo contribuinte ao
abrigo do disposto no artigo 37º do CPPT.
202. Aliás, a FP, nas suas alegações, não impugna sequer a douta Sentença, neste segmento
decisório.
203. Pelo que, nesta parte, a douta Sentença transitou em julgado, com a consequente anulação,
definitiva, da liquidação, quanto aos juros compensatórios.
Sem prejuízo,
204. Se, por mera hipótese, for dado provimento ao recurso, devem ser conhecidos e apreciados
de mérito os demais vícios imputados à liquidação, não considerados na douta Sentença recorrida.
Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V. Exas., declarando a prescrição da dívida tributária emergente da liquidação aqui impugnada e, consequentemente, a extinção da
instância por inutilidade superveniente da lide, ou negando provimento ao recurso e, consequentemente,
mantendo a anulação da liquidação aqui impugnada, V. Exas. farão, como sempre, inteira JUSTIÇA.
Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu depois
douto parecer opinando pela confirmação do julgado com base no sustentado entendimento de que:
1º- não só não se verifica a alegada extemporaneidade da interposição do recurso, suscitada em
sede de contra-alegações pelo Impugnante e ora Recorrida,
2º - como a agora sindicada sentença enferma de omissão de pronúncia sobre as questões suscitadas
pela impugnante Modelo Hiper Imobiliária SA na petição inicial, causa de nulidade de sentença que,
não sendo do conhecimento oficioso, não foi arguida pela Recorrente Fazenda Pública com fundamento
do recurso (art.º 125 n.º 1 do CPPT)
3º - e que o texto e conclusões do recurso são improfícuos para a pretendida revogação da sentença na exacta medida em que impugnam a solução jurídica do acto de liquidação adicional de IRC
e arguem a nulidade de sentença (por excesso de pronúncia sobre a questão da audição prévia do
interessado) sem que a sentença recorrida, pelos motivos enunciados, sobre ela se tenha pronunciado
em termos processualmente relevantes.
4º - Adita ainda que a reapreciação da questão da prescrição da obrigação tributária pelo tribunal superior está prejudicada, porque desnecessária em consequência da solução propugnada para
a decisão da causa, favorável ao interesse da recorrida (art.º 864-A n.º 1, último segmento, do CPC).
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Colhidos os vistos legais e porque nada obsta cumpre apreciar e decidir.
Antes de prosseguir importa se deixe consignado, para clarificar, que:
- a sentença impugnada com o presente recurso é a que consta de fls. 348 e seguintes;
- e, como dela consta, com clareza, foi proferida pelo tribunal ora recorrido em cumprimento de julgado
anterior desta Secção de Contencioso Tributário que tal determinara – cfr. acórdão de fls. 316 e seguintes;
- dela foi apenas interposto e admitido o presente recurso, em que é recorrente a Fazenda Pública.
- Esta circunstância e a consequente limitação processual que determina em sede do âmbito do
conhecimento por este Supremo Tribunal – cfr. artigos 682º e 684º n.º 4 do CPC - não obsta, porém,
a que se apreciem e decidam as suscitadas questões (em sede de contra alegações pela Recorrida) da
alegada deserção do recurso, por extemporaneidade de apresentação das respectivas alegações pela
Recorrente Fazenda Pública – cfr. artigo 687º n.º 4 do CPC – e da prescrição da dívida tributária
– artigo 684º-A do CPC -.
Prossigamos, então.
O tribunal recorrido deu como assente a seguinte matéria de facto:
• Em 07/09/2001, foi instaurada execução fiscal contra a sociedade “Mil Reis — Comércio Retalhista, S.A.” sob o n.º 1821200101043927, por dívidas relativas a IRC, referentes ao exercício de
1996, no montante total de Esc. 123978955$00 (€618404,42).
• A executada foi citada para a execução em 11/09/2001 — cfr. fls. 3 verso do processo de execução fiscal apenso aos autos.
• Este processo de execução fiscal suspendeu-se em 07/01/2002 por efeito de prestação de garantia — seguro caução.
• Em 30/07/2001, foi deduzida a presente impugnação judicial, versando a mesma liquidação de
IRC — cfr. carimbo aposto no rosto da petição inicial.
• Nos presentes autos não foram promovidas quaisquer diligências desde 03/01/2002 até 23/02/2004 —
cfr. fls. 215 a 220 dos autos.
• A dívida exequenda em causa não se mostra paga.
• A sociedade “Mil Reis — Comércio Retalhista, S.A.” extinguiu-se, em resultado da fusão, por
incorporação da totalidade do seu património na sociedade “Modelo Hiper — Exploração de Centros
Comerciais, S.A.”, pessoa colectiva n.º 502156759, com sede no Lugar do Espido, Via Norte, na Maia —
cfr. documento n.º 2 junto com a petição inicial, consubstanciado na escritura pública formalizada em
30/11/1996, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.
• Esta fusão foi registada em 09/12/1996 — cfr. documento n.º 3 junto com a petição inicial: cópia
da certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial do Porto.
• Em 30/12/1996, a sociedade “Mil Reis — Comércio Retalhista, S.A.” apresentou na 1.ª Repartição de Finanças de Matosinhos a respectiva declaração de cessação de actividade, declarando
como data de cessação 30/11/1996 — cfr. documento n.º 4 junto com a petição inicial, cujo teor aqui
se tem por integralmente reproduzido.
• Por escritura designada de “Alteração parcial do contrato de sociedade - cisão-fusão”, outorgada em 30/06/1999, a sociedade “Modelo Hiper —
S.A.” alterou a sua firma para “Modelo Hiper Imobiliária, S.A.” — cfr. documento n.º 5 junto
aos autos com a petição inicial.
• Esta alteração da firma foi participada à Administração Fiscal em 26/07/1999 — cfr. documento
n.º 6 junto com a petição inicial.
• Em 08/03/2001, foi emitida nota de liquidação, referente à sociedade “Mil Reis - Comércio Retalhista, S.A.”, com sede na Rua João Mendonça, 505, na Senhora da Hora, respeitante a rendimentos auferidos no ano de 1996, cujo documento de cobrança de IRC se identificou sob o n.º 2001 8310002759 —
cfr. documento n.º 1 junto com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.
• Neste mesmo documento, apresenta-se indicado o valor de 40.800.662$00 a título de juros compensatórios devidos, não se encontrando discriminada a taxa aplicável ou o período a que se reportam.
Dão-se aqui por integralmente reproduzidos os restantes factos provados constantes da sentença
proferida em 29/06/2007 — fIs. 253 a 257 dos presentes autos.
Resultou a convicção do Tribunal da análise dos documentos juntos aos autos, sendo os factos relativos
à execução de conhecimento oficioso do Tribunal, dispensando a respectiva alegação, nos termos do artigo 514.º do Código de Processo Civil (CPC), resultando da análise do processo executivo apenso aos autos.
Globalmente, a matéria de facto apurada assentou na análise de todos os elementos constantes
dos autos, incluindo a prova testemunhal produzida.
III – (…)
PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA
Neste âmbito, importam os seguintes factos:
• A dívida em causa reporta-se a IRC, relativa ao ano de 1996.
• O processo executivo foi instaurado em 07/09/2001 e os presentes autos em 30/07/2001, tendo
esta impugnação judicial estado parada desde 03/01/2002 até 23/02/2004.
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Vejamos então.
Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão prévia da alegada deserção do recurso da Fazenda
Pública pela invocada apresentação tardia e extemporânea das respectivas alegações.
Não é nova a questão assim suscitada. Sobre ela se pronunciou já esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo no acórdão proferido a fls. 321 verso, para o qual, aqui sem mais e por manifesta
economia processual, se remete.
Não se olvida que são agora outras as alegações questionadas na sua tempestividade - as de
fls. 376 a 382 e não as antes apresentadas a fls. 275 a 279 e consideradas no referido aresto -; é porém
a mesma a argumentação sindicante e são as mesmas as razões jurídicas que demandam mais uma vez
a sua improcedência.
Ora e como proficientemente acentua a Fazenda Pública na sua resposta – cfr. fls. 452 e 453 - a
faculdade concedida pelo artigo 150º n.º 1 alínea b) do CPC, permitindo a remessa a juízo das peças
processuais das partes pelo seguro do correio, valendo como data da prática do acto respectivo a da
efectivação do correspondente registo, vistos os autos, importa antes concluir pela sua tempestividade
e consequente improcedência desta alegação.
E porque esta faculdade não constitui privilégio de quem quer que seja, antes integra, isso sim,
faculdade ao alcance de qualquer das partes, não ocorre bem manifestamente qualquer violação ou
afronta do princípio constitucional invocado, o princípio da igualdade das partes.
Não ocorre pois a alegada deserção do recurso da Fazenda Pública.
Atentemos agora na questão da prescrição.
Com base na apontada factualidade a sindicada sentença, em cumprimento aliás do que se determinara no acórdão desta Secção de fls. 316 e seguintes, concluiu não se verificar a prescrição da
dívida exequenda, sendo, portanto, útil a prossecução dos presentes autos.
E o assim decidido não merece reparo ou censura pois, à luz dos factos sobre o ponto fixados,
é seguro que o prazo aplicável à contagem do prazo da prescrição é o previsto no artigo 48º da LGT
(cfr. artigo 297º 1 do CCivil), isto é, oito anos contados a partir da data da entrada em vigor desta, a
saber 01.01.1999.
Assim e considerando que por força do disposto artigo 49º da LGT a instauração da presente
impugnação judicial em 30.07.2001 interrompeu a prescrição em curso, assim inutilizando para estes
efeitos o prazo até então decorrido, e que a subsequente citação, em 11.09.2001, para a respectiva execução fiscal interrompe também e mais uma vez aquele prazo – cfr. n.º 1 do citado preceito da LGT
– e ainda que, por efeito da prestação de garantia – seguro caução, em 07.01.2002, no processo de execução fiscal, que, por si só e por força do estabelecido no artigo 169º do CPPT, demanda a suspensão
deste processo executivo, só depois de decidido com trânsito em julgado ou equivalente este processo
de impugnação de novo se retomará a contagem de todo o prazo de prescrição aqui aplicável – cfr.
artigos 326º n.º 1 e 327º n.º 1 do CCivil -.
Os apontados e verificados factos interruptivos e suspensivos conheceram verificação temporal
em data anterior à da publicação e entrada em vigor da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, que, por
isso e perante o disposto no n.º 2 do artigo 12º do CCivil e ao menos por agora, não logra aqui aplicação.
Não ocorre pois a invocada prescrição.
Assim é com efeito e como repetidamente vem afirmando a jurisprudência deste Supremo Tribunal –
cfr, por todos e por mais recente o acórdão de 13.01.2010, processo n.º 1148/09.
Curemos agora do recurso jurisdicional apresentado pela Fazenda Pública.
A decisão impugnada é, repete-se, a que consta de fls. 348 e seguintes e são seus factos materiais
os que constam discriminadamente de fls. 349 e 350, a saber, os primeiros, os apurados e fixados em
cumprimento do antes determinado por este Supremo Tribunal no referido acórdão de fls. 316 e seguintes e os demais, os antes fixados na sentença de fls. 253 a 257, que ali se deram por integralmente
reproduzidos para todos os efeitos legais.
Com base neles e por singela remissão para a fundamentação e segmento decisório constantes
dessa sentença de fls. 257 a 260 julgou-se procedente a impugnação judicial e em consequência anulou-se a liquidação sindicada.
Não pode deixar de anotar-se que a opção pela remissão para os factos fixados pela sentença de
fls. 257 a 260 e segmento decisório respectivo se nos não assemelha como procedimento recomendável,
na justa medida em que tal peça processual foi revogada pelo acórdão de fls. 316 a 323, e, tal como
acentua o Ilustre Procurador Geral Adjunto, por via disso, erradicada da ordem jurídica.
Ainda assim e porque continua a constar fisicamente dos presentes autos e enquanto reprodução
escrita daquela factualidade e segmento decisório, já perante os princípios da economia processual e da
simplificação dos actos e termos processuais, aceita-se aquela indicação como integrando a factualidade
interessante e o segmento decisório com a fundamentação que dele consta.
Ora, é contra o assim decidido que, mais uma vez, se insurge a Fazenda Pública, pugnando, de
novo, pela validade e justeza da questionada liquidação e consequente revogação desta nova sentença,
tudo conforme as conclusões deste seu recurso jurisdicional, que se deixaram transcritas.
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Sustenta, em síntese e fundamentalmente, que:
a) se não verifica a invocada nulidade ou inexistência jurídica da liquidação com base na considerada e acolhida ausência de notificação, que a liquidação adicional de IRC relativamente à sociedade
incorporada referente a exercício anterior à data da fusão é eficaz relativamente à sociedade incorporante; e que
b) se verifica ocorrer nulidade de sentença por excesso de pronúncia na parte em que o juiz conheceu do vício não oportunamente invocado na PI e decorrente da falta de audição.
A agora sindicada sentença, declarando acompanhar o segmento decisório antes proferido em
primeira instância em 29/06/2007, e dando por integralmente reproduzida toda a fundamentação e
segmento decisório constante dessa sentença, ínsitos a fls. 257 a 260 dos presentes autos, julgou procedente a impugnação judicial e anulou a respectiva liquidação,
Com base no questionado entendimento de que:
a) - não terá ocorrido notificação válida e eficaz da impugnada liquidação adicional, pela acolhida
circunstância de ter sido sempre notificada a Mil Reis – Comércio Retalhista, SA – que havia cessado a
sua actividade e sido incorporada por fusão na Modelo Hiper – Exploração de Centros Comerciais, SA,
desde 30.11.1996.
b) - e que, tendo sempre sido transmitidas as pertinentes comunicações e notificações, ao longo de
todo o procedimento inspectivo e liquidador, à sociedade incorporante, a Modelo Hiper Imobiliária SA,
que inclusive fez oportuno uso da faculdade concedida pelo artigo 37º do CPPT, conclui ainda, a administração tributária podia e ainda estaria em tempo de efectuar a notificação devida a esta sociedade
e possibilitar o exercício de audição.
c) - e por último ainda porque a sindicada liquidação adicional não discrimina, como deveria,
na divida tributária a parte correspondente aos juros compensatórios, a taxa ou taxas aplicáveis e o
período de tempo a que se reportam.
Ora, como emerge do relato que antecede, apenas os dois primeiros segmentos decisórios acima
sumariados foram objecto de impugnação jurisdicional com o presente recurso e daí que só deles
cumpra apreciar e decidir,
Assim considerando já decidida e procedente a ilegalidade da liquidação quanto aos juros compensatórios, por ausência de oportuna e eficaz sindicância jurisdicional. (aquele é também o entendimento
deste STA – cfr. acórdão de 13.11.2004, processo n.º 534/03).
Quanto àquele segundo segmento da sindicada sentença, que apontava no sentido de dever a AT
proceder à notificação da Impugnante, Modelo Hiper Imobiliária, para, no procedimento de liquidação,
exercer o direito de audição a que se refere o artigo 60º da LGT, omissão de formalidade que, na economia da decisão, concorria para o reforço do segmento decisório antes acolhido e pronunciado,
E que a Fazenda Pública considera – Conclusão K - integrar conhecimento de questão jurídica
não suscitada pela Impugnante em sede de PI e que assim constituía excesso de pronúncia demandante
de nulidade da sentença (cfr. artigos 125º n.º 2 do CPPT e 660º e 668º n.º 2 do CPC) –
Entende-se antes que estas referências, considerações e conclusões jurídicas, no ponto desenvolvidas pela sentença impugnada, não assumem autonomia decisória relevante para a economia do
decidido, pois se integram antes na decisão já proferida, porventura evidenciando também por isso a
bondade e acerto jurídico daquela.
Daí que se julgue improcedente a invocação desta nulidade de sentença.
Já quanto ao demais, isto é, quanto à questionada legalidade da liquidação adicional impugnada, à
luz dos factos materiais da causa que o probatório descreve, designadamente aos atinentes à Sociedade
Mil Reis e ao processo da sua fusão por incorporação com a Impugnante Modelo Hiper, tempo, modo
e forma, procedem antes as conclusões do presente recurso jurisdicional.
Com efeito, respeitando a liquidação adicional de IRC ao ano de 1996 e vindo estabelecido que a
fusão da Mil Reis por incorporação na Modelo Hiper se operou em 31.11.1996, nada há a apontar em
sede de legalidade desta quando elege como destinatário a referida Mil Reis.
E já quanto à questionada validade e eficácia decorrente da acolhida deficiente e invalidante notificação, mediante apelo aos artigos 37º e 39º do CPPT e 268º da CRP e invocação do ensinamento de
Jorge Sousa in CPPT, anotado, conclui-se que a notificação não foi devidamente efectuada,
Sem que se deixe convenientemente esclarecido quem, na economia da decisão proferida, haveria
de ser o notificado, se a extinta Mil Reis se a Impugnante Modelo Hiper,
Como sustenta a Recorrente Fazenda Pública e se deixa dito a liquidação efectuada em nome da
sociedade incorporada é válida, eficaz e susceptível de demandar a responsabilidade pela liquidação
pagamento da respectiva dívida pela sociedade incorporante.
Isso mesmo decorre do disposto nos artigos 97º e 112º do Código das Sociedades Comerciais, como
aliás vem sendo reconhecido pelos nossos tribunais superiores – vejam-se os acórdãos de 20.11.2001,
processo n.º 5377/01 do TCASul e de desta Secção do STA de 13.04.2005, processo n.º 1265/04, de
12.03.2003, processo n.º 1975/02 e de 16.09.2009, processo n.º 372/09 -.
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Dos referidos arestos emerge jurisprudência clara no sentido de que, nos termos das referidas
disposições legais, a sociedade extinta continua, de resto, a ser sujeito da relação jurídica tributária,
mesmo que a lei designe outros responsáveis pelo respectivo pagamento… 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 liquidada …
A doutrina, por sua vez, apontando a extinção da sociedade incorporada como decorrência da inscrição no registo comercial da operação de fusão, vem acentuando que assim se transmitem os direitos
e obrigações daquela para a sociedade incorporante, quer ao abrigo da teoria da sucessão universal,
quer da teoria do acto modificativo das sociedades envolvidas – cfr. Menezes Cordeiro in Código das
Sociedades Comerciais, anotado, Coimbra, 2009, pag. 323 -,
Vem ensinando que 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, estes
se “transmitem” para a sociedade incorporante, seja porque esta sucede àquela, em conformidade com a
teoria da sucessão, seja porque as situações jurídicas de que era titular a sociedade incorporada permanecem inalteradas ao longo do processo de fusão para se reunirem depois na nova entidade, em conformidade
com a teoria do acto modificativo. (excerto do acórdão desta secção de 16.09.2009, processo n.º 372/09.)
Face ao exposto e atentos os factos fixados sob os primeiros 13 pontos da sindicada sentença a
fls. 349 dos autos e ainda face aos referidos a fls. 253 a 257 sob as alíneas C), D), E), F), H) e I), julgam-se procedentes as conclusões das alegações de recurso da Fazenda Pública, apenas com excepção do
articulado sob a alínea K e, em consequência,
Acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em julgar parcialmente
procedente o respectivo recurso jurisdicional, em revogar, consequentemente e em parte, a sindicada
sentença, julgando agora improcedente a impugnação judicial deduzida, excepto quanto aos juros
compensatórios, segmento decisório da impugnada sentença que haverá de manter-se por não jurisdicionalmente impugnado.
Custas pela Impugnante aqui e na 1ª Instância e na medida do decaimento, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Empreendimentos de utilidade turística. Benefícios fiscais. Decreto-Lei n.º 423/83 de
5 de Dezembro. Alcance do disposto no artigo 3º, n.º 22 do Decreto-Lei n.º 485/88
de 30 de Dezembro. Juros indemnizatórios.
Sumário:
I — O disposto no artigo 3º, n.º 22 do Decreto-Lei n.º 485/88 de 30 de Dezembro deve
ser interpretado no sentido de que o legislador pretendeu revogar as isenções relativas à contribuição industrial e imposto complementar - Secções A e B (previstas
no artigo 16º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro) e todas
as previstas nos artigos 16º a 27º que se correlacionem com os referidos impostos
e não no sentido de que tal norma revogou integralmente estes artigos do predito
Decreto-Lei n.º 423/83.
II — Após a redacção dada ao artigo 16º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 423/83 de 5 de
Dezembro pelo artigo 4º do Decreto-Lei n.º 38/94 de 8 de Dezembro a definição,
a medida e os prazos dos benefícios fiscais a conceder a empreendimentos de
utilidade turística, apenas passou a ser obrigatória relativamente a isenção ou
redução de taxas devidas por licenças aos governos civis e à Direcção-Geral de
Espectáculos.
III — Assim, nos casos referidos no artigo 20, n.º 1 do mesmo diploma legal — isenção
de sisa e do imposto sobre sucessões e doações e redução do imposto do selo — os
benefícios fiscais aí previstos aplicam-se automaticamente desde que cumpridos
os requisitos estabelecidos naquele diploma.
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IV — Na medida em que procedeu à liquidação de impostos e juros compensatórios,
quando a lei concedia benefícios fiscais, a Administração Tributária incorreu em
erro de direito, o que impõe a sua condenação ao pagamento de juros indemnizatórios a favor do contribuinte, contados desde a data do pagamento dos impostos
liquidados até à data da emissão da nota de crédito a favor deste (cfr. artigo 61º,
n.º 3 do CPPT).
Processo n.º: 935/09-30.
Recorrente: Patin — Investimentos e Gestão Imobiliária, 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 – Patin - Investimentos e Gestão Imobiliária, 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 os actos de liquidação de Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas (IMT), no valor de € 30.695,40, de imposto do Selo, no valor de € 3.274,18 e juros
compensatórios, no valor de € 918,34 (relativamente ao IMT), relativos ao ano de 2007, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
a) Tendo sido atribuída a utilidade turística ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, previamente à aquisição do bem imóvel pela Recorrente, a essa transmissão são aplicáveis os benefícios
fiscais previstos do DL 423/83 de 05/12, mais concretamente os constantes do seu art. 20º n.º 1 - isenção
de IMT e redução a um quinto (1/5) do Imposto do Selo;
b) Os benefícios fiscais previstos no artigo 20º n.º 1 do DL 423/83 não foram revogados pelo DL
485/88 de 30 de Dezembro, pois o âmbito da revogação prevista no art. 3º n.º 22 deste diploma, se
restringe aos benefícios fiscais atribuídos em sede de contribuição industrial e imposto complementar
(impostos revogados em 1 de Janeiro de 1989);
c) É isso que resulta da introdução no final deste preceito da expressão “na parte que com aqueles
estejam correlacionadas”;
d) Este foi o entendimento, também, do Grupo que, a pedido do Ministro de Estado e das Finanças,
produziu o Relatório de Reavaliação dos Benefícios Fiscais cf. págs. 289 e seguintes do Caderno de
Ciência e Técnica Fiscal n.º 198 e do Professor Guilherme de Oliveira Martins na obra citada (“Os Benefícios Fiscais: Sistema e Regime”, Cadernos IDEFF, n9 6, Dezembro de 2006, páginas 189 e 190);
e) Sendo que a própria Administração Fiscal perfilha este entendimento, ao esclarecer, em 14 de
Junho de 1991 (alguns anos depois do DL 485/88), com a publicação do Ofício Circular D-1, quais os
casos em que se podia beneficiar de isenção de sisa ao abrigo do DL 423/83;
f) Estando os benefícios revogados, que necessidade teria a Administração Fiscal de regular a
sua aplicação?;
g) Os benefícios fiscais constantes do referido art. 20º n.º 1 do DL 423/83, são de aplicação automática, estando verificadas as condições previstas nesse mesmo preceito;
h) As condições aí estabelecidas para que os benefícios sejam aplicados directa e automaticamente,
são apenas duas, a saber:
(i) A fracção adquirida se destine à instalação de empreendimentos turísticos;
(ii) Que a esses empreendimentos turísticos tenham sido qualificados de utilidade turística, mesmo
que essa qualificação tenha sido atribuída a título prévio;
i) A condição referida em h) (i) está verificada, conforme reconheceu o Meritíssimo Juiz de 1ª
Instância;
j) Não havendo igualmente dúvidas quanto à segunda condição h) (ii) supra, em face do despacho
proferido pelo Secretário de Estado do Turismo de 10 de Outubro de 2006, anteriormente à outorga da
escritura pública de compra e venda;
k) Não é condição de aplicação dos benefícios constantes do Decreto-Lei 423/83 que os mesmos
tenham que constar deste despacho de atribuição de utilidade turística;
l) Tal resulta clara e inequivocamente da actual redacção do n.º 4 do art. l6º do DL 423/83, com
a redacção que lhe foi dada 38/94 de 8 de Fevereiro;
m) De acordo com a qual o despacho de atribuição de utilidade turística apenas terá que estabelecer
a medida e o prazo dos benefícios a conceder, para efeitos da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo 16º;
n) Na medida em que a natureza e o prazo deste benefício pode variar, o legislador não especificou
nem quantificou o benefício a conceder, antes conferindo à entidade responsável pela atribuição de
utilidade turística competência para definir se o benefício era a isenção total ou uma simples redução
de taxa e qual o prazo máximo para a sua aplicação;
o) A favor desta tese joga ainda o elemento sistemático, pois se a intenção do legislador fosse
a de que os benefícios fiscais constantes do artigo 20º n.º 1 do DL 423/83 constarem do despacho de
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atribuição de utilidade turística, então tê-lo-ia referido expressamente neste preceito (como o fez para
os benefícios do art. 16º) ou através da inclusão, no próprio Decreto (imediatamente após elencar os
diversos benefícios fiscais ali previstos), de uma regra geral de obrigatoriedade de todos os benefícios
constarem do despacho de utilidade turística.
p) Também a jurisprudência considera que os benefícios fiscais constantes do art. 20º n.º 1 do DL
423/83 são de aplicação automática;
q) Apenas fazendo depender essa automaticidade da declaração de utilidade turística anteriormente
ao nascimento da obrigação de liquidação de IMT e de Imposto do Selo;
r) Neste sentido são claros os Acórdãos do S.T.A supra referidos (Acórdão de 2 de Outubro de
1991 - Rec. 13016 e Acórdão de 21 de Janeiro de 1987 - Recurso 3873);
s) O legislador define benefícios fiscais automáticos, no artigo 5º do EBF, como aqueles que
resultam directa e imediatamente da lei, pelo que tendo sido reconhecida a utilidade turística ao empreendimento onde se situa o prédio adquirido pela Recorrente, a sua transmissão está isenta de IMT
e beneficia da redução a um quinto do IS;
t) No que se refere ao entendimento da não revogação dos benefícios constantes do art. 20º do DL
423/83 e à desnecessidade de os mesmos virem expressamente referidos no despacho de atribuição de
utilidade turística é de salientar o parecer emitido pela Digna Procuradora da República, onde perfilhou
e concordou com as posições e argumentos apresentados pela Recorrente;
u) Não sendo devidos os impostos liquidados pela Administração Fiscal - IMT e IS - não podem,
obviamente, ser devidos os juros compensatórios igualmente liquidados pela Fazenda Nacional;
v) Ainda assim, deve ser dito que o retardamento na liquidação dos impostos considerados - indevidamente - devidos pela Administração Fiscal - não pode, de forma alguma ser imputável à ora
Recorrente;
w) O duplo controlo a que foi sujeita a incidência, ou não, de tributação da aquisição do prédio
pela Recorrente - primeiro pelo Notário interveniente na escritura pública de compra e venda e depois
pelo Conservador do Registo Predial - constitui causa de exclusão da ilicitude;
x) Na verdade se a entidade que, obrigada ao controlo e profunda conhecedora da lei, declara e
averba expressamente, de forma fundamentada, na escritura pública de compra e venda, que as isenções previstas no art. 20º n.º 1 DL 423/83 são aplicáveis, seria, ainda assim, exigível à Recorrente que
procedesse à liquidação dos impostos?
y) A resposta a esta questão só pode ser uma – NÃO. A actuação da Recorrente não revestiu, pois,
de qualquer culpa, dolosa ou negligente.
z) Neste sentido, aliás, se tem pronunciado, em situações muito semelhantes, a Jurisprudência (cf.
Acórdão do STA, 2ª Secção de 21-7-976 e Acórdão do STA, 2ª Secção, de 19-11-975 - Rec. M 443),
ao excluir a culpa dos sujeitos passivos, quando, tendo havido intervenção de Notário na transmissão
de bens imóveis, estes tenham expressamente declarado ainda que erradamente – o que não é, diga-se
o caso presente – que essa transmissão estava isenta de Sisa (agora IMT).
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
recurso e revogada a sentença recorrida no segmento que julgou improcedente a impugnação judicial
tendo por objecto a liquidação dos juros compensatórios e negado provimento ao recurso e mantida a
sentença recorrida no segmento que julgou improcedente a impugnação judicial do acto de liquidação
do IMT e do imposto de Selo.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) - Em 06/12/2006, por escritura pública foi celebrado o contrato de compra e venda que
constitui fls. 28 a 32 dos presentes autos, entre a MONTE DA QUINTA (PROPRIEDADES), S.A, na
qualidade de 1º outorgante e proprietária da fracção imobiliária n.º 11, designada pela letra “L”, do
prédio urbano denominado “Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club”, sito no Lote AL 10, Quinta
do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Loulé sob a ficha número novecentos e sessenta e cinco da dita freguesia e a Impugnante na qualidade
de segunda outorgante.
B) - Declarou a Primeira Outorgante que vende à Segunda, a fracção imobiliária, a que se refere
a alínea anterior, pelo preço de € 339.182,57, que para a sua representada declara já recebido.
C) - Declarou a Segunda Outorgante que aceita a venda nos termos exarados.
D) - Ficou mencionado na escritura pública a que se refere a alínea A) o seguinte:
«A presente transmissão está isenta de IMT nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 20º do
DL n.º 423/83 de 5 de Dezembro, em virtude da fracção adquirida se destinar à instalação de empreendimento qualificado de utilidade turística, conforme Despacho proferido pelo Secretário de Estado do
Turismo em 25/08/2006, publicado em Aviso no Diário da República, 2 Série, n.º 195 de 10 de Outubro
de 2006 (Parte Especial) e a sua exploração turística se encontrar assegurada por contrato de exploração
turística celebrado com a empresa exploradora em 05/02/2004, cuja cópia se arquiva.»
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E) - Entre a Impugnante e MONTE DA QUINTA CLUB, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A.,
foi celebrado o contrato-promessa de fls. 34 e segs. dos autos, nos termos do qual à primeira promete
ceder à segunda a exploração turística da fracção n.º 11, para habitação tipo T2B, sita no Aldeamento
Turístico Monte da Quinta Club, na Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.
F) - Nos termos da cláusula segunda do contrato a que se refere a alínea anterior o contrato
converter-se-á em contrato definitivo, devendo a partir dessa data considerar-se como não escritas todas
as referências a promessas nele constantes.
G) - Em 04/10/2007, a Impugnante efectuou o pagamento o IMT liquidado nos termos seguintes
(fls. 23 destes autos):
Importância do IMT. . . . . . .
Juros compensatórios. . . . . .
Abatimentos. . . . . . . . . . . . .

€ 30.695,40
€
918,34
€
0,00

Total . . . . . .

€ 31.613,74

H) - Na mesma data procedeu ao pagamento do Imposto do Selo liquidado nos termos seguintes
(fls. 25 destes autos):
Zona

Continente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Código

Importância €

301-IS- Aquisição onerosa ou doação . . . . . . . . . . . . . . . . .
399-IS- Juros compensatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.274,18
81,81

I) - A Impugnante procedeu ao pagamento da coima no montante de 354,20 €, cfr. fls. 25 destes autos.
J) - Em 14/12/2007, a Impugnante apresentou a reclamação graciosa, cfr. processo administrativo
apenso.
L) - A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 11/07/2008, cfr. fls. 46 dos
presentes autos.
M) - É do seguinte teor o Aviso de 27/09/2006 da Comissão de Utilidade Turística:
«MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
Direcção-Geral do Turismo
Comissão de Utilidade Turística
Sector de Utilidade Turística
Aviso
Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a
utilidade turística, atribuída a título prévio, ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, com a
classificação de 4 estrelas, sito na Quinta do Lago, lote AL 10, Almancil, concelho de Loulé, distrito
de Faro, de que é requerente Monte da Quinta (Propriedades), SA
A referida utilidade turística é concedida nos termos do disposto nos artigos 2º, nºs 1 e 2, 3º n.º 1,
alínea a) (com a redacção dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 5º, n.º 1,
alínea a), 7º nºs 1 e 3, e 11º n.º 1, do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, valendo pelo prazo de
sete anos contado a partir da data da emissão da licença de utilização turística pela Câmara Municipal
em 21 de Novembro de 2005, ficando, nos termos do disposto no artigo 8º do referido decreto-lei,
dependente do cumprimento dos seguintes condicionamentos:
a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a classificação definitiva atribuída:
aldeamento turístico de 4 estrelas;
b) A empresa não poderá realizar sem prévia autorização da Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de Utilidade Turística quaisquer obras que impliquem alteração do projecto
aprovado ou das características arquitectónicas dos edifícios respectivos.
De acordo com o n.º 4 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto
no artigo 22º daquele diploma, a Comissão é de parecer que a empresa proprietária e exploradora do
empreendimento fique isenta, relativamente à propriedade e exploração do mesmo, das taxas devidas
ao Governo Civil e à Inspecção-Geral das Actividades Culturais desde a data da emissão da licença
de utilização turística por um prazo correspondente ao legalmente estabelecido para efeitos de isenção
do imposto municipal sobre imóveis (IMI) - sete anos - de acordo com o artigo 43º do Estatuto dos
Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 198/2001, de 3 de Julho, conjugado com o n.º 6 do artigo 31º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12
de Novembro, isto é de 21 de Novembro de 2005 até 21 de Novembro de 2012.
27 de Setembro de 2006. - Pela Comissão de Utilidade Turística, Maria João Torres Silva.»
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N) - A fracção adquirida pela Impugnante continua afecta à exploração turística.
Todos os factos têm por base probatória, os documentos referidos em cada ponto. De realçar o
depoimento da testemunha arrolada cujo depoimento pareceu sério e credível. Referiu em síntese:
Exerceu funções de directora hoteleira no Monte da Quinta Club, o qual é composto por 178
moradias, todas com piscina. Na sua maioria estão afectas à exploração turística. O Monte da Quinta
Propriedades construiu as moradias e nunca fez exploração directa. Posteriormente as vivendas foram
vendidas e a exploração turística é feita pelo Monte da Quinta Club. Não é obrigatório os proprietários
afectarem a moradia que adquirem à exploração turística, é uma opção. O Monte da Quinta Club factura
aos seus clientes e uma parte dessa renda é entregue aos proprietários das moradias.
3 – Desde logo, importa referir que, na sentença recorrida, o Mmº Juiz “a quo” reconhece que a
fracção adquirida pela recorrente se destinou à instalação e utilização de empreendimento para turismo,
requisito fundamental para poderem ser concedidos os benefícios fiscais previstos no Decreto-Lei
n.º 423/83 de 5/12, pelo que, não constituindo esta questão objecto do presente recurso, a temos que
considerar, assim, como dado adquirido.
Posto isto, a primeira questão suscitada no presente recurso consiste em saber se o artº 20º, n.º 1
do predito Decreto-Lei foi ou não revogado pelo também Decreto-Lei n.º 485/88 de 30/12.
Dispõe o citado artº 20º, n.º 1 que “são isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações,
sendo o imposto do selo reduzido a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com
destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação
seja atribuída a título prévio, desde que esta se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para
a abertura ao público do empreendimento”.
Estabelece, porém, o artº 3º do Decreto-Lei n.º 485/88 de 30/12 que “são revogados, a partir da
entrada em vigor deste diploma, sem prejuízo da manutenção dos já concedidos e dos regimes de caducidade previstos na legislação ao abrigo da qual estão a ser usufruídos, os benefícios fiscais a seguir
indicados:
22) alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 16.º, no que respeita à contribuição industrial e ao imposto
complementar - secções A e B, o artigo 19.º e, bem assim, as constantes dos artigos 16.º a 27.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, diploma que estabelece benefícios susceptíveis de serem concedidos
no âmbito da atribuição da utilidade turística, na parte que com aqueles estejam correlacionados…”.
E o artº 28º do Decreto-Lei n.º 287/03 de 12/11 que “todos os textos legais que mencionam Código
de Contribuição Autárquica ou contribuição autárquica consideram-se referidos ao Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis (CIMI) ou ao imposto municipal sobre imóveis (IMI)” (nº 1) e “todos os
textos legais que mencionam Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e
Doações, imposto municipal de sisa ou imposto sobre as sucessões e doações consideram-se referidos
ao Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), ao Código do
Imposto do Selo, ao imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) e ao imposto
do selo, respectivamente” (nº 2).
Face a estas disposições legais, decidiu o Mmº Juiz “a quo” que, “com a revogação dos benefícios
fiscais constantes dos artigos 16.º a 27.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, foi revogado o
artigo 20.º onde se encontrava prevista a isenção de sisa.
Assim, ao contrário do defendido pela Impugnante a isenção de sisa (actualmente IMT) e a redução do Imposto do Selo, não podem resultar do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro, pela simples razão de que tal benefício foi revogado pelo artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 485/88, de 30 de Dezembro”.
É contra o assim decidido que se insurge agora a recorrente, nos termos que constam da sua
motivação do recurso.
Cremos que lhe assiste razão.
Com efeito e ao contrário do agora decidido, entendemos que o artº 20º do Decreto-Lei n.º 423/83
não foi revogado pelo predito artº 3º do Decreto-Lei n.º 485/88.
Desta disposição, que revogou diversos benefícios fiscais, se colhe que a mesma restringiu a
referida revogação apenas aos benefícios que tinham a ver com contribuição industrial e o imposto
complementar, tanto no que diz respeito ao artº 16º como ao artº 20º.
De facto e por um lado, tendo aquele preceito legal utilizado a expressão “na parte que com aqueles estejam relacionados”, a palavra “aqueles” não pode deixar de se reportar, apenas, àqueles tributos
referidos no início da norma.
Por outro, repare-se que no n.º 22 do predito artº 3º se diz expressamente que ficam revogados
os benefícios fiscais previstos nas als. a) e c) do artº 16º, no que respeita à contribuição industrial e
imposto complementar - secções A e B, o artº 19º e, bem, assim, as constantes dos artºs 16º a 27º do
Decreto-Lei n.º 423/83.
Ora, o artº 19º isentava de imposto complementar os juros de suprimentos feitos pelos sócios às
empresas ou empréstimos titulados por obrigações.
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Por sua vez, a expressão ali usada “…e, bem assim, as constantes dos artºs 16º a 27º do Decreto-Lei
n.º 423/83…” só pode referir-se a “alíneas”, como se infere do artigo “as”, escrito no “feminino”.
O que, aliás, bem se compreende, uma vez que os citados artºs 16º a 27º, na sua generalidade, se
reportam a beneficiários identificados em diversas alíneas de diversos artigos previstos naquele diploma
legal e a quem são concedidos benefícios fiscais no âmbito do imposto complementar.
E estando previstos no mesmo diploma outros benefícios relacionados com aqueles impostos, não
poderiam manter-se estes após terem sido revogados os benefícios dos impostos com os quais estavam
correlacionados.
Ou seja, o que o legislador quis revogar foi apenas e tão só os benefícios relacionados com os
impostos que tributavam os rendimentos.
Como resulta, aliás, da seguinte passagem do seu preâmbulo. Ali se escreve que “…A próxima
entrada em vigor da reforma fiscal suscita a clarificação do sistema no âmbito dos incentivos fiscais, de
modo a facilitar o mais possível a implementação do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
(IRS) e do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC)”.
De contrário, não se compreenderia que o legislador tivesse eliminado, como eliminou, a referência,
no n.º 22 do artº 3º, à contribuição predial, que é feita no artº 16º do Decreto-Lei n.º 423/83.
E se o legislador, à semelhança do que aconteceu com a contribuição autárquica, à revogação
da isenção de contribuição predial (artº 16º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 423/83) fez suceder o
estabelecimento da isenção de contribuição autárquica (artº 43º, n.º 1 do EBF, na redacção originária),
o mesmo não acontecendo em relação à sisa, isso só se fica a dever, no nosso entender, ao facto de
a sua isenção, no caso concreto (instituto de utilidade turística), estar prevista no referido diploma,
norma especial.
Neste sentido, é também o entendimento do grupo de trabalho criado pelo Ministro de Estado e
das Finanças em Maio de 2005, que teve por função realizar uma profunda e exaustiva reavaliação dos
benefícios fiscais em vigor nessa data e cujo relatório foi publicado pelo n.º 198 da Revista Ciência e
Técnica Fiscal, a fls. 289 e segs., referido e transcrito pela recorrente na sua motivação do recurso e
para onde nos remetemos.
É certo que o CIMSISD consagrava no seu artº 13º, n.º 8 a isenção de sisa para este tipo de aquisições, não se encontrando norma idêntica no actual CIMT.
Todavia e como bem anota a recorrente na sua motivação do recurso, citando a Magistrada do
Ministério Público junto da 1ª instância, “o DL 423/83 não foi nunca expressamente revogado e as
suas disposições de concessão de benefícios não se mostram contrárias ao actual CIMT, dado que no
DL 287/2003 de 12/11, que aprovou a reforma de tributação do património se salvaguardou expressamente a manutenção em vigor dos benefícios fiscais constantes de legislação avulsa – artº 31º n.º 6
do DL 287/2003”.
4 – Quanto ao facto de, no aviso da entidade que concedeu o estatuto de utilidade turística (Secretário de Estado do Turismo), transcrito na alínea M) do probatório, não se ter feito referência à
concessão da isenção de sisa (actualmente IMT) ou redução a um quinto do imposto do selo, que o
Mmº Juiz “a quo” invocou, embora de forma indirecta, como fundamento para concluir pela revogação
dos benefícios fiscais previstos em sede de IMT e de IS, importa dizer, desde logo, que não há norma
expressa que imponha a referência a essa concessão, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 38/94 de 8/2
que introduziu alterações ao predito Decreto-Lei n.º 423/83.
O que o legislador exige é, tão só, que o despacho de concessão de utilidade turística defina a
medida (isenção ou redução das taxas) e os respectivos prazos (cfr. artº 16º, nºs 1 e 4).
Como melhor resulta do citado Decreto-Lei n.º 38/94, que introduziu a seguinte redacção ao n.º 4
do referido artº 16º: “Para efeitos da alínea b) do n.º 1, o despacho de atribuição de utilidade turística,
definirá, sob proposta da Comissão de Utilidade Turística, a medida e o prazo dos benefícios fiscais
a conceder”.
Daqui se pode concluir, como bem anota a recorrente, que “o legislador, ao invés de alargar o
âmbito de intervenção e o conteúdo do despacho de concessão de utilidade turística (o que teria que ser
feito para dele ter que passar a constar a atribuição de isenção de IMT/Sisa e de redução de IS), veio
reduzir o seu âmbito de intervenção apenas aos casos expressamente previstos na alínea b) do n.º 1 do
art. 16º, que é o da isenção ou redução das taxas devidas, por licenças, aos governos civis e à Direcção
Geral de espectáculos”.
Por outro lado e da exposição do artº 20º, n.º 1 deste diploma legal, se colhe que o benefício fiscal
resulta directa e imediatamente da lei, pelo que se apresenta com natureza de automático e vinculado
(cfr. artº 4º na redacção do Decreto-Lei n.º 215/89 de 1/7 - hoje artº 5º - do EBF).
Em conclusão, os actos de liquidação em causa não podem deixar de ser anulados.
Pelo que e a ser assim, como é, prejudicada fica a apreciação da questão da liquidação de juros
compensatórios, por que não são, deste modo, devidos.
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5 – No entanto, tendo sido dado como provado que a recorrente efectuou o pagamento dos impostos
liquidados e dos juros compensatórios (als. G) e H) do probatório) e requerendo este o pagamento de
juros indemnizatórios, cabe apreciar se os mesmos são devidos.
O direito a juros indemnizatórios está consagrado no artº 43º da LGT, no qual se estabelece que
“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”.
Como se concluiu no recente acórdão desta Secção do STA de 12.11.2009, in rec. n.º 681/09,
“havendo um erro de direito na liquidação e sendo ela efectuada pelos serviços, é à administração
tributária que é imputável esse erro, sempre que a errada aplicação da lei não tenha por base qualquer
informação do contribuinte.
Por outro lado, esta imputabilidade aos serviços é independente da demonstração da culpa de
qualquer dos seus funcionários ao efectuar liquidação afectada por erro.
Na verdade, a letra da lei, ao referir a imputabilidade do erro aos serviços, aponta manifestamente
no sentido de poder servir de base à responsabilidade por juros indemnizatórios a falta do próprio serviço,
globalmente considerado, como aliás, é admitido em geral. (Neste sentido, pode ver-se FREITAS DO
AMARAL, Direito Administrativo, volume III, página 503). A administração tributária está genericamente obrigada a actuar em conformidade com a lei [arts. 266.º, n.º 1, da C.R.P., 17.º, alínea a), do
C.P.T. e 55.º da L.G.T.], pelo que, independentemente da prova da culpa de qualquer das pessoas ou
entidades que a integram, qualquer ilegalidade não resultante de uma actuação do sujeito passivo será
imputável a culpa dos próprios serviços”.
No caso dos autos, verifica-se claramente um erro de direito por parte da Administração Tributária,
na medida em que procedeu a uma liquidação de impostos e juros compensatórios, quando a lei concedia benefícios fiscais à recorrente. A recorrente efectuou o pagamento vendo-se assim desembolsado
ilegalmente da quantia paga.
Deste modo e em face da norma acima referida - artº 43º da LGT-, impõe-se a condenação da
entidade liquidadora a pagar juros indemnizatórios à impugnante, contados desde a data do pagamento
do imposto liquidado até à data da emissão da nota de crédito a favor da impugnante (artº 61º, n.º 3
do CPPT).
Neste sentido, pode ver-se os recentes acórdãos desta Secção do STA de 2/12/09, in rec. n.º 783/09
e de 9/12/09, in recs. nºs 907/09 e 934/09.
6 – Nestes termos, acorda-se em:
a) conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença recorrida, julgar procedente a
impugnação judicial e anular, em consequência, os actos de liquidação em causa;
b) condenar a entidade liquidadora a pagar juros indemnizatórios ao recorrente, contados desde a
data do pagamento do imposto liquidado até à data da emissão da nota de crédito a favor daquele.
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1ª instância, com procuradoria de 1/8.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Devedor subsidiário. Ampliação
da matéria de facto.
Sumário:
I — 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».
II — E, quando à sentença recorrida falte uma base de facto suficiente para a decisão
de direito, impõe-se a ampliação da decisão da matéria de facto, nos termos do
n.º 3 do artigo 729.º do Código de Processo Civil.
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Processo n.º 986/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Alberto José de Castro Carvalho Araújo.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que
decide «julgar integralmente procedente a presente oposição, declarando-se prescritas as dívidas exequendas e determinando-se o arquivamento da execução quanto ao oponente» Alberto José de Castro
Carvalho Araújo.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
I. Como se colhe da douta decisão o M. juiz entendeu que, não obstante se verificarem factos
que determinaram a interrupção da contagem do prazo de prescrição quanto à devedora originária dos
tributos, os mesmos não se demonstravam, nos termos do disposto no art. 48.º, n.º 3 da LGT, oponíveis
ao ora oponente por haver decorrido mais de cinco anos entre as liquidações daqueles tributos e a sua
citação no processo executivo. Salvo o devido respeito, entende a Fazenda Pública que tal entendimento
não é conforme ao Direito, porquanto,
II. O disposto no n.º 3 do art. 48º da LGT apenas é aplicável se a liquidação do tributo tiver tido
lugar já no período de vigência da LGT; e, ainda assim,
III. Desde que o facto interruptivo em relação ao devedor principal tenha ocorrido no período de
vigência do mesmo diploma legal.
IV. Não tendo o processo executivo – após a ocorrência no ano de 1994 do facto interruptivo – estado
parado por facto não imputável ao contribuinte é de aplicar o prazo de prescrição de 8 anos estabelecido
no art. 48º, n.º 1 da LGT, por força do preceituado no art. 297º do CC aplicável ex vi do art. 5º, n.º 1
do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17.12.
V. A contagem do novo prazo – cujo termo inicial coincide com a entrada em vigor da lei nova –
interrompe-se se o responsável subsidiário for citado para a execução, nos termos do disposto no art. 49º,
n.º 1 da LGT, norma em vigor à data em que tal facto teve lugar.
VI. Dessa forma inutilizando todo o prazo até aí decorrido (de 01.01.1999 a 03.04.2006) e obstando
ao decurso do prazo até ao trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo, nos termos do
disposto nos arts. 326º, n.º 1 e 327º, n.º 1 do CC aplicáveis ex vi do art. 2º, alínea d) da LGT.
VII. Assim sendo, deverá a douta decisão ora recorrida ser revogada e substituída por outra que
determine a oponibilidade ao ora oponente dos factos interruptivos ocorridos nos processos executivos
e, coerentemente, o não decurso dos prazos de prescrição respectivos.
VIII. Ao decidir de forma diversa, fez a sentença recorrida uma errónea subsunção dos factos ao
ordenamento jurídico aplicável, maxime dos arts. 34º do CPT, 12º, 48º e 49º da LGT e 12º CC.
IX. Razão pela qual deverá ser revogada e substituída por Acórdão que declare a inexistência da
prescrição das dívidas tributárias em cobrança nos processos autuados sob os n.ºs …, …, …, …, …,
…, …, …, …, …, …e ….
1.3 O ora recorrido/oponente contra-alegou e apresentou as seguintes conclusões.
1. A presente oposição é deduzida pelo oponente Alberto José de Castro Carvalho Araújo, na
qualidade de responsável subsidiário, por reversão fiscal de dívidas da firma José Alberto Carvalho
Araújo, S.A.
2. Por isso a execução que está aqui em causa não é a que foi movida à referida firma, José Alberto
Carvalho Araújo, S.A.
3. A execução ora em causa apenas foi objecto de reversão contra o aqui oponente por despacho
de 29/03/2006, conforme consta dos autos.
4. Por isso que quaisquer factos ou circunstâncias anteriormente ocorridos relativos à execução
fiscal relativa à devedora originária e que não foram notificados ao aqui oponente não podem ser invocadas relativamente a este.
5. Na verdade, com o despacho de reversão fiscal operada contra o aqui oponente surgiu um novo
processo executivo, distinto do que correu contra a devedora originária, que, aliás, implicou a emissão
de uma nova certidão de dívida contra o aqui oponente.
6. E nos termos do disposto no n.º 3, do artº 48º da LGT “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”.
7. Esta norma é de aplicação imediata não estando aqui em causa qualquer aplicação retroactiva
da mesma.
8. De facto, a citação do aqui oponente operou-se nos termos previstos no artº 23º da LGT (cfr.
doc. junto aos autos).
9. Assim, aquando da citação do aqui oponente na execução contra si movida esta outra norma da
mesma LGT (nº 3 do artº 48º) encontrava-se, como se encontra, plenamente em vigor.
10. Sendo que em qualquer caso a sua aplicação à presente situação sempre resultaria do disposto
n.º 3 do artº 12º da LGT que determina que “as normas sobre procedimento e processo são de aplicação
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imediata, sem prejuízo das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos dos
contribuintes”.
11. E dúvidas não restarão que a norma do n.º 3 do artº 48º da LGT é uma norma sobre procedimento e processo uma vez que estabelece um efeito preclusivo da interrupção da prescrição à citação,
efectuada em processo de execução fiscal, para além do prazo de 5 anos após a liquidação.
12. Neste sentido veja-se, o Ac. do STA, de 02/06/1999, in Recº n.º 23439, no ponto V do seu
sumário, que refere precisamente um entendimento contrário do sustentado pela FAZENDA PÚBLICA
“Só com a LGT (art. 48 n. 3) é que a citação do responsável subsidiário passou a ter efeitos no regime
de prescrição, levando a que a interrupção ocorrida relativamente ao devedor principal não produza
efeitos quanto àquele quando a sua citação, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º
ano posterior ao da liquidação.”
13. Donde resulta que tendo o devedor subsidiário sido citado já na vigência da LGT, conforme
foi o caso, o regime constante do artigo 48º, n.º 3, não poderá deixar de se considerar plenamente
aplicável.
14. Por isso, não pode a Fazenda Pública beneficiar de qualquer efeito de interrupção da prescrição.
15. Por outro lado, a devedora originária, a firma José Alberto Carvalho Araújo, S.A., foi declarada
falida por sentença que transitou em julgado em 04 de Junho de 1996.
16. A partir desta data, nada impedia a Fazenda Pública de promover a reversão fiscal contra o
aqui oponente.
17. Sendo que o processo de execução fiscal contra o devedor originário permaneceu parado até
ao ano de 2006, ou seja durante 10 anos!
18. A partir do trânsito em julgado daquela sentença, todo o tempo de paragem do processo decorrido até à decisão de reversão e consequente execução contra o aqui oponente, não pode ser imputado
ao contribuinte, que no caso é o aqui oponente, mas antes à própria Fazenda Pública.
Nestes termos e nos melhores de Direito, deve o recurso interposto ser julgado improcedente
mantendo-se a douta decisão recorrida.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Alega a recorrente que o disposto no n.º 3 do artº 48º da LGT apenas é aplicável se a liquidação do
tributo tiver tido lugar já no período de vigência da LGT e, ainda assim, desde que o facto interruptivo
tenha ocorrido no período de vigência do mesmo diploma legal, concluindo pela não prescrição das
dívidas tributárias em cobrança, identificadas na conclusão IX.
Afigura-se-nos que o recurso merece provimento.
Vejamos, pois, as razões porque se entende que a dívida não está prescrita.
Resulta dos autos que as dívidas em causa se reportam aos anos de 1993 e 1994, sendo que o
oponente foi citado para os termos da execução fiscal em 03.04.2006 (probatório a fls. 228).
Como bem se refere na decisão recorrida, por força do disposto no artº 297º, n.º 1 do Código Civil
será aplicável o prazo de prescrição da Lei Geral Tributária (oito anos), que só se conta a partir da sua
entrada em vigor (01.01.1999).
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 5.º ano posterior ao da liquidação.
Porém, como refere Jorge Lopes de Sousa, na sua obra Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2008, p. 110 e 111, «na aplicação da lei no tempo deste 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 da execução, nos termos do n.º 3 do art. 34.º do CPT) ocorreu
na vigência do CPT, 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.
Se o facto com efeito interruptivo em relação ao devedor originário ocorreu na vigência da LGT,
a sua eficácia em relação ao responsável subsidiário fica subordinada à verificação da condição de que
depende, que é a respectiva citação vir a ocorrer até ao termo do 5.º ano posterior ao da liquidação.»
Ora no caso os factos interruptivos referentes ao devedor originário ocorreram na vigência do CPT e
antes da entrada em vigor da Lei Geral Tributária. Quer isto dizer que a previsão normativa constante do
artigo 48.º, n.º 3 da LGT não releva no caso, pois que só os factos interruptivos e suspensivos referentes
ao devedor originário ocorridos após a sua entrada em vigor estão sujeitos à condição nele prevista.
E isto porque, como refere o autor citado a pags. 111 «aqui a solução do problema da aplicação
da lei no tempo depende do momento em que ocorrer o facto interruptivo e não eventualidade de, face
às regras do artº 297º do Código Civil, ser aplicável o regime do CPT ou da Lei Geral Tributária no
que concerne à duração do prazo e prescrição».
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-se o julgado recorrido.
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1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. O processo executivo … foi instaurado no Serviço de Finanças de Braga 2 (SF), contra a devedora originária “JOSÉ ALBERTO CARVALHO ARAÚJO, SA”, para a cobrança coerciva proveniente
de dívidas de IVA, relativas aos meses de Abril e Junho de 1993 no valor total de 47.682,67€.
2. Posteriormente ocorreu a apensação dos Processos Executivos (PEF) a seguir enumerados:
a. PEF n.º … proveniente de dívidas de IVA referente ao mês de Julho de 1993, no valor de
35.647,44 €;
b. PEF n.º … proveniente de dívidas de IVA referente ao mês de Agosto de 1993, no montante
de 26.200,05 €;
c. PEF n.º … proveniente de dívida de contribuição autárquica, referente ao ano de 1992, no valor
de 1.741,70€;
d. PEF n.º … proveniente de dívidas de IVA referentes aos meses de Outubro e Novembro de
1993, no valor de 124.054,38 €;
e. PEF n.º … proveniente de dívidas de IVA referentes ao mês de Dezembro de 1993, no valor
de 102.535,01 €;
f. PEF n.º … proveniente de dívidas de IVA referente ao mês de Março de 1994, no valor de
8.518,88 €;
g. PEF n.º … proveniente de dívidas de IVA referente aos meses de Abril e Maio de 1994, no
valor de 14.626,62 €;
h. PEF n.º … proveniente de dívida de IRC referente ao ano de 1989, no valor de 3.661,83 €;
i. PEF n.º … proveniente de dívida de IRC referente ao ano de 1991, no valor de 10.267,86 €;
j. PEF n.º … proveniente de dívida de IVA referente ao mês de Setembro de 1993, no valor de
7.015,81 €;
k. PEF n.º … proveniente de dívida de IVA referente ao mês de Junho de 1994, no valor de
31.832,54 €;
l. PEF n.º … proveniente de dívida de IVA referente ao mês de Setembro de 1994, no valor de
47.245,66 €;
m. PEF n.º … proveniente de dívida de contribuição autárquica referente ao ano de 1993 no valor
de 3.483,41 €;
n. PEF n.º … proveniente de dívida relativa a imposto de selo referente ao ano de 1993 no valor
de 29.084,51 €.
3. As datas de instauração dos processos executivos aqui em análise são constantes do quadro a
seguir transcrito:
PEF n.º

Data de Instauração

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

30-12-1993
08-03-1994
21-03-1994
23-05-1994
27-06-1994
29-08-1994
28-09-1994
05-01-1995
14-02-1995
14-02-1995
01-03-1995
28-03-1995
05-05-1995
12-06-1995
22-02-1994

4. A execução foi avocada ao processo de falência em 13-03-1995.
5. Foi devolvida pelo tribunal ao Serviço de Finanças em 13-05-2003.
6. A sentença de falência transitou em julgado em 04-06-1996.
7. Alberto José de Castro Carvalho Araújo, aqui Oponente, exerceu funções de administrador da
sociedade comercial, originária devedora, desde o primeiro triénio de 1990 até 6 de Dezembro de 1995,
data em que renunciou às suas funções.
8. No âmbito do processo de reversão das dívidas contra os responsáveis subsidiários, o Oponente, foi notificado para, querendo, exercer o seu direito de participação relativamente ao projecto
de despacho de reversão contra si, do acima referido processo de execução fiscal (PEF), nos termos e
para os efeitos previstos nos arts 24.º e 60.º ambos da LGT.
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9. Em 03-04-2006 foi o ora Oponente citado na qualidade de responsável subsidiário, nos termos
e para os efeitos previstos no art. 24.º da LGT.
10. No dia 09.05.2006 foi apresentada no Serviço de Finanças de Braga – 2 a presente oposição.
11. O oponente foi titular na sociedade executada de uma participação social equivalente a 5 %
do seu capital social e do conjunto das suas acções.
12. Essa participação social apenas adveio à titularidade do oponente por força de um acordo
celebrado no âmbito do processo de divórcio de seus pais, José Alberto Oliveira Carvalho Araújo e
Maria Helena Castro.
13. Na verdade, durante o período em que permaneceu nomeado como administrador, o aqui
oponente nunca assinou cheques da sociedade.
14. Durante o mesmo período também nunca celebrou contratos de trabalho em nome da sociedade.
2.2 Nos termos do artigo 34.º, n.º 1, do Código de Processo Tributário (entrado em vigor em
1-7-1991), o prazo de prescrição das dívidas tributárias é de 10 anos.
E, de acordo com o disposto no n.º 2, do mesmo preceito legal, esse prazo conta-se desde o início
do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial.
Pelo artigo 48.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, que entrou em vigor em 1-1-1999 (artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17-12), tal prazo foi encurtado para oito anos.
Havendo sucessão de regimes de prescrição, aplica-se o disposto no artigo 297.º do Código
Civil – do qual resulta que o novo prazo mais curto aplica-se às situações jurídicas constituídas antes
da vigência da lei nova, mas só se conta a partir da entrada em vigor dessa nova lei, a não ser que,
segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.
Por outro lado, a instauração da execução interrompe a prescrição, cessando, porém, esse efeito se
o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se,
neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação – n.º 3
do artigo 34.º do Código de Processo Tributário.
Idêntico regime se encontra estabelecido no artigo 49.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária (1.ª versão),
muito embora a interrupção da prescrição apenas se verifique com a citação.
Sob a epígrafe “Prescrição”, o artigo 48.º da Lei Geral Tributária estabelece, no seu n.º 3, que «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».
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.
2.3 No caso sub judicio, a decisão da sentença recorrida, de prescrição das dívidas em causa,
assenta sobre a conclusão de que «os factos interruptivos relativos à devedora originária não [são]
oponíveis ao oponente».
A conclusão, porém, segundo é doutrina e jurisprudência corrente, não assentará em premissas
decorrentes de um entendimento da lei o mais correcto.
Na situação presente estão em causa obrigações tributárias dos anos de 1989 a 1994 – consoante
se assenta no probatório.
O que logo se vê, porém, é que não se encontram apensos aos presentes autos de oposição à execução fiscal os processos executivos elencados no probatório.
E, assim, não é possível verificar se algum ou alguns desses processos estiveram parados por mais
de um ano por facto não imputável ao contribuinte; e, por tal sinal, muito menos, é possível concluir
pela existência, ou não, de causa ou de causas de interrupção da prescrição (e de causa ou de causas
de cessação desta interrupção).
Acresce ainda que não se acham assentes as vicissitudes do processo de falência dito no probatório, co-envolvendo a execução fiscal, e geradoras eventualmente de cessação da interrupção ou da
suspensão do prazo de prescrição.
Considerando tudo isso – e o mais porventura interessante para a boa decisão da causa –, julgamos que se impõe a ampliação da decisão em matéria de facto com apoio nos dados ou informações
constantes desses apontados processos, de molde a constituir suporte suficiente para a correcta decisão
de direito, nos termos do n.º 3 do artigo 729.º do Código de Processo Civil.
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No entanto, julgamos desde já dever assentar nos presentes autos, inter alia, 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».
E, quando à sentença recorrida falte uma base de facto suficiente para a decisão de direito,
impõe-se a ampliação da decisão da matéria de facto, nos termos do n.º 3 do artigo 729.º do Código
de Processo Civil.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida,
para ampliação da matéria de facto no sentido acima indicado.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Isabel Marques da Silva.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Notificação. Prazo. Tempestividade.
Sumário:
No caso de resultar dos termos da notificação feita ao arguido a concessão de um prazo
mais dilatado do que aquele que se encontra previsto no artigo 80.º, n.º 1 do RGIT,
a dissonância assim constatada não pode ser superada em termos que lhe sejam
desfavoráveis, sob pena de intoleravelmente se violentar o direito à tutela jurisdicional efectiva que lhe assiste a concretizar numa impugnação na via contenciosa
de uma decisão punitiva da administração fiscal e, por essa forma, impossibilitar o
exercício dos seus meios de defesa num processo de natureza contra-ordenacional
(artigo 32.º, n.º 10 da CRP).
Processo n.º 993/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Rui Veloso Pinto Malheiro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - António Rui Veloso Pinto Malheiro, melhor identificado nos autos, vem recorrer do despacho
do Mmo. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que, com fundamento na sua manifesta
extemporaneidade, rejeitou o recurso interposto da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Santo
Tirso, que lhe aplicou uma coima no valor de € 275,00, acrescida de € 48,00, tendo formulado as seguintes conclusões:
1 - Ao Recorrente foi aplicada coima pelo Serviço de Finanças de Santo Tirso.
2 - Decisão essa com a qual o arguido não se conformou e da qual recorreu, em tempo, para o
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel e da qual vem recorrer.
3 - Que, por douta sentença de 18/02/2009 e notificada em 19/02/2009, decidiu não dar provimento
ao apresentado recurso por considerá-lo extemporâneo;
4 - O Digníssimo Senhor Juiz do tribunal a quo alegou que “o recorrente foi notificado da decisão
de aplicação da coima por carta regista com aviso de recepção recebida em 21/04/2009” no caso em
apreço a recorrente foi notificada pessoalmente em 09/12/2008 pelo que o prazo legal para impugnar
judicialmente a decisão administrativa de aplicação da coima “ocorreu em 20/05/2009”.
5 - O contribuinte, aqui recorrente, recorreu judicialmente dentro do prazo que lhe foi comunicado
no ponto 1) da dita notificação e esse prazo não terminava seguramente no dia 20/05/2009;
6 - Não tendo sido extemporânea a apresentação do mencionado recurso;
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7 - Transcreve-se o pertinente da citada notificação:
“(…)1- Fica notificado, de acordo com o previsto no n.º 2 do artº 790 do Regime Geral das Infracções Tributária, para no prazo de 20 (vinte) dias subsequentes ao prazo referido no ponto 2, efectuar
o pagamento da coima(...)
“(...)2 - Fica ainda notificado, da possibilidade de efectuar o pagamento voluntário da coima no
prazo de 15 dias a contar da presente notificação(...)
(...) 3- Mais fica notificado de que dentro do prazo referido no ponto 1 poderá, querendo, recorrer
judicialmente (...)“
8 - De forma expressa e inequívoca, a administração tributária, informou e comunicou ao contribuinte um prazo de vinte dias subsequentes ao prazo de 15 dias a contar da notificação da decisão de
aplicação da coima, para querendo, recorrer judicialmente.
9 - Como facilmente se alcança do aludido n.º 3 - e outra interpretação ou sentido não pode ser
dado ao vertido no citado n.º 3 da notificação ao contribuinte da decisão - é transmitido ao contribuinte
que dispõe do prazo referido a 1. para recorrer judicialmente da decisão administrativa ou seja, que dispunha de 20 dias subsequentes ao prazo referido no ponto 2 (15 dias a contar da notificação da decisão).
10 - O teor da notificação, bem como o prazo ali referido é tal como acima se disse, de meridiana
clareza, de transparência vítrea, não tendo oferecido ou suscitado ao contribuinte em apreço (ou a quem
saiba ler português), qualquer dúvida.
11 - Pelo que o contribuinte, que não é jurista, ao tomar conhecimento do prazo que lhe era concedido confiou no mesmo e não se conformando com a decisão, contactou o ora mandatário em 25 de
Maio de 2009, para que procedesse à elaboração da sua defesa.
12 - O que este fez nos termos explanados nas alegações de recurso com sinais nos presentes autos.
13 - Tendo procedido à entrega da referida peça processual no referido dia 26 do mesmo mês e
ano fazendo-a acompanhar além do mais da respectiva notificação.
14 - Ou seja deu entrada do apontado recurso em devido tempo.
15 - Antes mesmo do prazo referido na notificação ter decorrido por completo.
16 - O Digníssimo Juiz a quo não teve em conta o conteúdo da notificação recebida pelo contribuinte, como estava obrigado;
17 - Inviabilizando o exercício pela Recorrente do seu direito ao contraditório;
18 - Ficando o contribuinte coarctado nos seus direitos e garantias legal e constitucionalmente
consagrados;
19 - Não teve o recorrente oportunidade de ver o mérito da sua pretensão devidamente apreciado;
20 - Ao assim não entender, a douta sentença ora recorrida violou os princípios da confiança,
da igualdade, da imparcialidade, do contraditório, devendo a mesma ser revogada, determinando-se a
remessa dos autos ao digníssimo tribunal a quo, para que aprecie o mérito do pedido.
2- A Fazenda Pública não contra-alegou.
3 - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido que o recurso deve ser
julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - O despacho recorrido fundamentou a rejeição, em razão da sua extemporaneidade, do recurso
judicial interposto da decisão administrativa de aplicação da coima no facto do recorrente tendo sido
dela notificado a 21/04/09, apenas ter interposto esse recurso a 26/05/09, ou seja, para além do prazo
de 20 dias previsto no artigo 80.º, n.º 1 do RGIT, o qual expirara no precedente dia 20/05/09.
Inconformado com essa decisão, veio o ora recorrente, em resumo, defender que o recurso fora
interposto dentro do prazo que lhe foi fixado para o efeito na notificação de que foi objecto da decisão
que lhe aplicara a coima (prazo de 20 dias subsequentes ao prazo de 15 dias a contar da notificação) e
daí a sua tempestividade.
Vejamos.
A questão que importa dirimir prende-se em saber se o prazo atendível para a interposição do
recurso judicial da decisão de aplicação da coima é o que se encontra estabelecida na lei, ou seja o
prazo de 20 dias a contar da notificação nos termos do artigo 80.º n.º 1 do RGIT, ou antes aquele que
foi comunicado ao recorrente na notificação que lhe foi feita.
Com efeito, essa notificação não permite dúvidas que o recorrente foi informado de que teria um
prazo de 20 dias subsequentes a um outro de 15 dias para interpor o recurso judicial, como se pode
alcançar da seguinte transcrição parcial da notificação:
“(…)1- Fica notificado, de acordo com o previsto no n.º 2 do artº 790 do Regime Geral das
Infracções Tributárias, para no prazo de 20 (vinte) dias subsequentes ao prazo referido no ponto 2,
efectuar o pagamento da coima(..)
(...) 2 - Fica ainda notificado, da possibilidade de efectuar o pagamento voluntário da coima no
prazo de 15 dias a contar da presente notificação(..)
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(..) 3- Mais fica notificado de que dentro do prazo referido no ponto 1 poderá, querendo, recorrer judicialmente, conforme dispõe o artigo 80.º do citado Regime Geral das Infracções Tributárias,
vigorando o Princípio da Proibição da Reformatio in Pejus” (vide fls. 18).
Neste contexto, para mais sabendo-se, como se sabe, que o recurso judicial não carece de ser
subscrito por advogado, a dissonância que se verifica entre o prazo legalmente previsto e aquele do
qual o recorrente foi informado na notificação que lhe foi feita não pode ser superada em termos que
lhe sejam desfavoráveis, sob pena de intoleravelmente se violentar o direito à tutela jurisdicional
efectiva que lhe assiste a concretizar numa impugnação na via contenciosa de uma decisão punitiva da
administração fiscal e, por essa forma, impossibilitar o exercício dos seus meios de audiência e defesa
enquanto arguido num processo de natureza contra-ordenacional (cfr. artigo 32.º, n.º 10 da CRP).
Como assim, tendo o recorrente sido notificado a 21/4/09, o prazo a atender de 35 dias (20+15
dias) que lhe foi concedido para interpor recurso apenas veio a terminar a 11/06/09, daí resultando que
o recurso interposto a 26/05/09 não seja extemporâneo, ao invés do que se entendeu no despacho sob
recurso.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se, em consequência, o
despacho recorrido, devendo os autos baixar ao TAF de Penafiel para conhecimento do recurso judicial,
se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale (vencido
pelas razões expostas no Acórdão de 3 de Junho de 2009, in recurso n.º 349/09 que subscrevi) — Jorge
Lino.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Reclamação e verificação de créditos. IRS. Privilégio creditório. Garantia real.
Sumário:
O artigo 240.º n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário deve ser
interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores que gozam
de garantia real stricto sensu, mas também aqueles a que a lei substantiva atribui
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.
Processo n.º 1035/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fleet Properties — Compra e Venda de Imóveis, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença de verificação e graduação de créditos
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, na parte em que decidiu não reconhecer
o crédito, por si reclamado, respeitante a IRS, relativo ao ano de 2007, dela vem interpor o presente
recurso, formulando as seguintes conclusões:
A — Os créditos relativos ao IRS relativo aos três últimos anos gozam de privilégio mobiliário
geral e de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da
penhora, nos termos do estatuído no artigo 111º do CIRS;
B — Para aquele normativo relevam os anos a que respeitam os rendimentos que justificaram a
liquidação do imposto e não o momento em que foram postos a cobrança;
C — Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros (art.º 733.º do
Código Civil);
D — A circunstância do privilégio creditório geral ser uma mera preferência de pagamento não
implica o afastamento do crédito da reclamação e graduação no lugar que lhe competir;
E — Pois que, ainda que os privilégios creditórios gerais não constituam garantias reais, mas
meras preferências de pagamento, a seu regime é o das garantias reais, para o efeito de justificar a
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intervenção no concurso de credores.” (cf. Salvador da Costa, “O Concurso de Credores”, 3ª Edição,
Almedina, 2005, pág. 388);
F — Motivo porque de harmonia com entendimento jurisprudencial largamente maioritário do
STA “O artigo 240º n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas
os credores que gozam de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.” (cf. A título de exemplo o
Acórdão do STA de 18-05-2005, recurso n.º 0612/04);
G — Ao não admitir o crédito de IRS relativo ao exercício de 2007, reclamado pela Fazenda
pública, a douta sentença ora recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação das
normas constantes nos artºs 240º, n.º 1 e 246.º ambos do CPPT e no art.º 111º do CIRS.
Não houve contra alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso, sufragando-se, para o efeito, na jurisprudência deste STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. A Fazenda Pública instaurou em 08/06/2005, contra o executado João José de Almeida, o processo de execução fiscal n.º …, que corre termos no Serviço de Finanças da Moita, tendo por objecto
dívidas de IRS do exercício de 2005 de que os presentes autos de verificação e graduação de créditos
constituem apenso, no montante de € 1.018,13 e acrescido (cfr. cópia certificada do processo de execução fiscal junto aos autos);
2. Ao processo de execução fiscal foi apenso o processo n.º …, por dívidas de IRS dos exercícios
de 2006 no montante de € 1.531,04 (cfr. cópia certificada do processo executivo junto aos autos);
3. Em 23/12/1997, foi celebrado entre o executado e o Banco Internacional de Crédito, SA, um
contrato Mútuo com hipoteca no montante de Esc.: 7.000.000$00, com hipoteca incidindo esta sobre
a fracção autónoma designada pela letra “E” correspondente ao 2º direito, do prédio urbano para habitação constituído em regime de propriedade horizontal sito na Avenida da Bela Vista, n.º 67, freguesia
de Alhos Vedros, Concelho da Moita, descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o
número 1452 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Alhos Vedros sob o artigo 1359, com
valor patrimonial de € 2.084,29 (cfr. docs. juntos a fls. 6 a 22 dos autos);
4. Em 12/03/1998, foi celebrado entre o executado e o Banco Internacional de Crédito, SA, um
contrato Mútuo com hipoteca no montante de Esc.: 2.500.000$00, com hipoteca incidindo esta sobre
a fracção autónoma designada pela letra “E” correspondente ao 2º direito, do prédio urbano para habitação constituído em regime de propriedade horizontal sito na Avenida da Bela Vista, n.º 67, freguesia
de Alhos Vedros, Concelho da Moita, descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o
número 1452 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Alhos Vedros sob o artigo 1359, com
valor patrimonial de € 2.084,29 (cfr. docs. juntos a fls. 23 a 36 dos autos);
5. Em 11/11/1997, foi registada hipoteca a favor do Banco Internacional de Crédito, SA, incidente
sobre a fracção autónoma melhor identificada em 3), penhorada no processo de execução de que os autos
constituem apenso, com vista à garantia da quantia de Esc.: 7.000.000$00, referente a capital, à taxa de
juro anual de 8,29%, acrescido em 2% em caso de mora, e despesas no montante de Esc.: 280.000$00,
com montante máximo de Esc.: 9.440.000$00, convertida em definitivo em 23/01/1998 (cfr. fls. 37 a
43 dos autos, cujo teor aqui que se dá por integralmente reproduzido);
6. Em 09/04/1998, foi registada hipoteca a favor do Banco Internacional de Crédito, S.A., incidente sobre a fracção autónoma melhor identificada em 3), penhorada no processo de execução de
que os autos constituem apenso, com vista à garantia da quantia de Esc.: 2.500.000$00, referente a
capital, à taxa de juro anual de 8,29%, acrescido em 2% em caso de mora, e despesas no montante de
Esc.: 100.000$00, com montante máximo de Esc.: 3.371.000$00, (cfr. fls. 37 a 43 dos autos, cujo teor
aqui que se dá por integralmente reproduzido);
7. Em 03/04/2006, foi registada a transferência da hipoteca a favor da Fleet Properties, Compra
e Venda de Imóveis, Lda., incidente sobre a fracção autónoma melhor identificada em 3), penhorada
no processo de execução de que os autos constituem apenso, (cfr. fls. 37 a 43 dos autos e fls. 45 a 64,
cujo teor aqui que se dá por integralmente reproduzido);
8. Em 21/05/2008, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dívidas nele referidas, foi efectuada a penhora da sobre a fracção autónoma designada pela letra “E”
correspondente ao 2º direito, do prédio urbano para habitação constituído em regime de propriedade
horizontal sito na Avenida da Bela Vista, no 67, freguesia de Alhos Vedros, Concelho da Moita, descrito
na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o número 1452 e inscrito na matriz predial urbana da
freguesia de Alhos Vedros sob o artigo 1359, com valor patrimonial de € 2.084,29, a qual foi registada
a favor da Fazenda Nacional em 12/06/2008, para garantia da quantia de € 2.947,51 (cfr. fls. 17 a 19
da cópia certificada do processo de execução, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);
9. Em 2008, foram inscritos para cobrança o IRS referentes ao exercício de 2007, no montante
de € 2.2226,85 (cfr. doc. junto a fls. 68 dos autos);
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10. O executado é devedor à Fazenda Pública dos créditos exequendos identificados em 1, 2, e 9;
11. O executado é devedor à Fleet Properties, Compra e Venda de Imóveis, Lda. as quantias
reclamadas.
3 – A única questão que vem controvertida no presente recurso consiste em saber se o crédito de
IRS reclamado pela FP, relativo ao ano de 2007, deve ou não ser reconhecido e graduado.
A sentença recorrida não reconheceu e graduou o referido crédito, por ter entendido que o privilégio imobiliário geral previsto no artº 111º do CIRS não constitui uma garantia real.
Por sua vez, a recorrente, apoiando-se na jurisprudência deste STA, entende que o artº 240º, n.º 1
do CPPT deve ser “interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores que gozam
de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui causas legítimas de
preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.”
Esta questão foi já amplamente apreciada e decidida por este STA no sentido defendido pela recorrente FP, jurisprudência essa que vamos aqui seguir, já que não vemos motivo para a alterar e para,
assim, obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC).
A propósito, escreve-se no recente Acórdão desta Secção do STA de 13/5/09, in rec. n.º 169/09,
que “o legislador fiscal determinou a execução de bens individualizados do património do executado
para satisfação do crédito do exequente, permitindo todavia aos credores que gozem de garantia real
sobre os bens penhorados que reclamassem os seus créditos na execução. É o que resulta do disposto
no artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em consonância com o
artigo 865.º do Código de Processo Civil no respeitante à execução comum.
Mas, para alguma doutrina, direitos reais de garantia em sentido próprio serão apenas a penhora, o
penhor, a hipoteca, o direito de retenção e a consignação de rendimentos. Já quanto aos privilégios creditórios, que o artigo 733.º do Código Civil define como «a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito,
concede a certos credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros», não
há unanimidade, entendendo alguns que não serão verdadeiros direitos reais de garantia, mas qualidades do
crédito, atribuídas por lei em atenção à sua origem. Praticamente unânime é o entendimento quanto aos privilégios gerais: estes não são qualificáveis como direitos reais de garantia. Em todo o caso, há, na doutrina,
como na jurisprudência, concordância quanto a que os privilégios creditórios conferem preferência sobre os
credores comuns. Nos termos do artigo 111.º (antes artigo 104.º) do Código do IRS, para o pagamento de
IRS relativo aos três últimos anos a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre
os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou de acto equivalente. Gozando o
crédito reclamado de privilégio imobiliário, não preferindo embora aos credores com garantia real, não deixa,
por isso, de poder ser reclamado e graduado no lugar que lhe competir. Neste sentido se têm pronunciado
quer o Supremo Tribunal Administrativo quer o Supremo Tribunal de Justiça, em inúmeros acórdãos. Aliás,
assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma
prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concretização da preferência, impedindo o
credor de acorrer ao concurso. Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou
hipoteca, seria deixar sem sentido útil o privilégio, pois nesse caso o crédito passaria a dispor de garantia
real, sendo-lhe inútil o privilégio legal. Assim, afigura-se dever o artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário ser interpretado no sentido de abranger não apenas os credores que gozam
de garantia real, stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de
preferência, designadamente, privilégios creditórios – cf. neste sentido, quase textualmente, o acórdão do
Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 18-5-2005, no recurso n.º 612/04, o qual, por
sua vez, seguiu o acórdão do Pleno também desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13-4-2005,
no recurso n.º 442/04, a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 2-7-2003, e de 4-2-2004, proferidos respectivamente nos recursos n.º 882/03, e n.º 2078/03”.
No mesmo sentido pode ver-se, ainda e entre muitos outros, os recentes Acórdãos desta Secção
do STA de 12/11/09, in rec. n.º 919/09 e de 18/11/09, in rec. n.º 920/09.
Assim e pelo que fica exposto, resulta que o crédito em causa deve ser reconhecido e graduado
no lugar que lhe couber.
4 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença recorrida
e, julgando reconhecido o crédito reclamado pela Fazenda Pública referente ao IRS do ano de 2007, proceder à respectiva graduação pela seguinte forma, saindo as custas precípuas do produto do bem penhorado:
1º - O crédito reclamado pela Fleet Properties, Compra e Venda de Imóveis, Lda, garantido por
hipoteca registada em 11/11/97 e em 9/4/98 e juros até ao limite de três anos;
2º - O crédito reclamado de IRS relativo ao ano de 2007 e respectivos juros, que goza do privilégio
imobiliário do artº 111º do CIRS;
3º - Os créditos exequendos e respectivos juros.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques da Silva.
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Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas. Impostos especiais de consumo devidos
na importação e devidos nas operações internas. Aplicação da legislação tributária
interna aos impostos gerados nas operações internas. Aplicação da legislação comunitária aos impostos devidos na importação e cobrados com a dívida aduaneira.
Introdução irregular no consumo de produtos sujeitos a imposto especial sobre o
álcool e as bebidas alcoólicas — caducidade do direito à liquidação. Aplicação do
artigo 45.º da LGT. Momento em que se inicia a contagem desse prazo.
Sumário:
I — Os impostos especiais de consumo regulados pelo Código dos Impostos Especiais
de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro, entre os
quais se inclui o imposto especial sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, estão em
algumas matérias, nomeadamente quanto à caducidade do direito à liquidação,
sujeitos a dois regimes:
a) Tratando-se de impostos resultantes de operações internas aplica-se o artigo 45.º (e também o n.º 1 do artigo 46.º) da LGT.
b) Tratando-se de impostos liquidados e cobrados por motivo de importação de
bens sujeitos a esses impostos, é aplicável o disposto nos artigos 221.º, n.os 3 e 4
do Código Aduaneiro Comunitário, por remissão expressa do n.º 4 do artigo 9.º
do CIEC.
II — Embora a cobrança e administração destes impostos seja da competência das alfândegas e o seu regime deva muito ao direito aduaneiro (vejam-se por exemplo as
figuras da suspensão do imposto, dos entrepostos fiscais e o uso da Nomenclatura
Combinada), tais impostos resultantes de operações internas constituem receitas
tributárias às quais é aplicável o ordenamento tributário interno (sem prejuízo
do disposto no artigo 4.º do respectivo Código).
III — Não estabelecendo o Código o momento em que se deve considerar exigível o
imposto quando existir introdução irregular no consumo de bens a ele sujeitos,
por analogia com o que o seu n.º 1, 2.ª parte do artigo 7.º estabelece quanto às
perdas, deve considerar-se tal momento aquele em que as autoridades aduaneiras
tomarem conhecimento dessa introdução no consumo, contando-se a partir desse
facto o prazo para a caducidade do direito à liquidação.
IV — Sendo do conhecimento das autoridades aduaneiras que a introdução irregular
no consumo ocorreu em 12 de Fevereiro de 2003, o termo do prazo de caducidade
previsto no artigo 45.º, n.º 1 da LGT teria lugar em 12 de Fevereiro de 2007,
havendo, no entanto, que considerar a redacção dada ao artigo 45.º, n.º 5 citado
segundo o qual «Sempre que o direito à liquidação respeite a factos relativamente
aos quais foi instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o n.º 1 é alargado até ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença, acrescido de um
ano».
V — Esta última norma aplica-se aos prazos em curso à data da sua entrada em vigor,
sendo, por isso, aplicável ao caso dos autos; no entanto, porque não consta dos
autos, e é relevante para a decisão, a data em que foi arquivado o inquérito criminal ou trânsito em julgada de sentença, impõe-se a baixa dos autos ao tribunal
recorrido para ampliação da matéria de facto.
Processo n.º 1086/09-30.
Recorrente: Director Geral das Alfândegas.
Recorrido: Luís Miguel Pereira Ramos Sampaio.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A FAZENDA PUBLICA, veio recorrer da sentença do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Braga, que julgou procedente, a impugnação judicial deduzida por Luís Miguel Pereira Ramos
Sampaio, melhor identificado nos autos, contra a liquidação de Imposto sobre o álcool e as bebidas
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alcoólicas, no montante de 581.180,74€ acrescido de juros compensatórios no montante de 96.093,86 €,
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
a) Na douta sentença escreveu-se: “...a administração tributária não discriminou, por referência
ao momento da respectiva ocorrência, as introduções irregulares no consumo. Optou por se referir, em
bloco, a um dado lapso temporal, no caso de 1 de Janeiro de 2000 a 12 de Fevereiro de 2003”.
b) É referido também que “… deve ter-se como único e abrangendo factos tributários relativamente
aos quais o direito de liquidação já havia caducado. …”
c) Nesta medida julgou a impugnação procedente e anulou a liquidação, todavia não pode a administração conformar-se pois entende que não ocorreu a caducidade do direito à liquidação;
d) Salvo melhor opinião, o período indicado na sentença corresponde ao período utilizado para
efeito de reconstituição de existências, uma vez que a impugnante não dispunha de contabilidade
organizada em sistema de inventário permanente, com saldo à vista, tal como preceitua a alínea f)
do n.º 1 do art. 22º do CIEC, aprovado pelo DL 566/99, de 22 de Dezembro, como é expressamente
referenciado a págs. 3 e no pt. 7.1 do relatório de peritagem e de acordo com a metodologia expressa
nos pts. 4 e 5 do mesmo relatório.
e) O procedimento permitiu alcançar os saldos contabilísticos expressos no pt. 8 do relatório de
peritagem, que confrontados com a quantificação da mercadoria existente em entreposto, aquando
da realização do varejo em 12/02/2003 pelo Instituto do Vinho do Porto, possibilitou a detecção das
diferenças expressas no mesmo.
f) O período referenciado pela Exma. Sra. Juíza a quo, corresponde assim ao período utilizado
para efeito de reconstituição de existências.
g) A constatação de discrepâncias entre a existência contabilística e a existência física, só foi
possível de verificar em 12/02/2003, já que só com a realização do varejo é que foi possível efectuar
o confronto com os registos contabilísticos.
h) O facto tributário, ou seja a constatação da introdução irregular no consumo ocorreu em
12/02/2003 e daí a utilização da taxa em vigor à data da constatação da falta (taxa do IABA em vigor
no ano de 2003).
i) Da conjugação do disposto no n.º 1 e no n.º 4 do artº. 7º do CIEC e uma vez que a contagem
física das existências (varejo) apenas ocorreu em 12/02/2003, será esse o momento da constatação da
introdução irregular no consumo, por impossibilidade de o reportar a qualquer outro período.
j) Face ao disposto no n.º 5 do art. 45º da LGT (introduzido pela Lei n.º 60-A/2005 de 30 de Dezembro e que é aplicável aos prazos de caducidade em curso à data da sua entrada em vigor, tal como
estatuído no n.º 2 do artº. 57º do referido diploma legal), “em 1 de Janeiro de 2006 ainda estaria em
curso o prazo de caducidade de liquidação de imposto relativamente aos factos tributários posteriores
a 1 de Janeiro de 2002”.
k) Nos termos do disposto no n.º 4 do artº. 45º da LGT, nos impostos de obrigação única, que
configura o caso em apreço, o prazo de caducidade conta-se a partir da data em que o facto tributário
ocorreu, pelo que sendo impossível estabelecer com precisão essa data, ter-se-á que obedecer ao estatuído
no n.º 4 do art. 7º do CIEC, ou seja, à data da constatação da falta, que ocorreu em 12/02/2003;
l) Apenas em 12/02/2003 é que foi possível determinar a ausência do produto, através da realização
do varejo e do confronto efectuado com a reconstituição contabilística.
m) Mesmo que assim não se considerasse, importa ter em atenção a jurisprudência existente sobre
a temática, nomeadamente o Acórdão do STA de 10/10/2007, proferido no âmbito do Processo 0574/07,
que defende que “A regra sobre a caducidade do direito à liquidação inserta no artigo 45º da LGT,
que fixa em 4 anos o respectivo prazo, não tem aplicação ao caso das dívidas aduaneiras, ressalvado
como está, no seu n.º 1, outro prazo que a lei fixe. Esta afirmação insere-se em orientação firme deste
Tribunal, conforme, mais recentemente, se pode ver nos acórdãos proferidos nos processos nºs. 315/06
e 90/07, em 20 de Setembro de 2006 e 9 de Maio de 2007, além dos aí citados.”
n) No mesmo Acórdão está consagrado que, “... a Reforma Aduaneira optou por fixar o prazo de
caducidade do direito à liquidação por referência ao de prescrição das dívidas tributárias previsto no
diploma adjectivo. Prazo que, no Código de Processo das Contribuições e Impostos, era de 20 anos.
Mas este diploma deixou de vigorar em 30 de Junho de 1991, quando iniciou vigência o Código de
Processo Tributário (CPT), que se manteve até 31 de Dezembro de 1999 e, portanto, regia ao tempo
dos factos tributários aqui em causa”.
o) Transposto para o caso sub judice, se por mera hipótese se considerasse que a liquidação
abrange factos tributários ocorridos desde 2000, ter-se-ia sempre que ter em atenção o actual prazo de
prescrição estabelecido na LGT, que ascende a 8 anos.
Nestes termos, e nos demais de direito e com o douto suprimento de V. Exas, requer-se a revogação
da sentença “a quo” e a sua substituição por outra que mantenha a liquidação do imposto pelo qual é
responsável o impugnante.

314
II. Em contra alegações, o recorrido Luís Miguel Pereira Ramos Sampaio, veio concluir pela
forma seguinte:
A douta decisão de fls., decidiu com justiça e pleno acatamento das Leis e do Direito aplicável,
não merecendo, na nossa modesta opinião, qualquer censura.
Pelo que deve manter-se a anulação da liquidação, por via da ilegalidade derivada da caducidade,
devendo permanecer na íntegra a douta decisão do Tribunal “a quo”, por cuja bondade se pugna.
Termos em que deve ser negado provimento ao recurso interposto pela recorrente, mantendo-se
a sentença recorrida, como é de inteira justiça!
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 227 e seguintes, defendendo que, o recurso merece parcial provimento porquanto “Não se verifica …a caducidade do direito à liquidação” que no
presente caso é de 8 anos.
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) O Impugnante beneficia do estatuto de depositário autorizado desde 29 de Agosto de 1995.
b) O entreposto fiscal de produção n.º PT 19526014701 situa-se na Quinta dos Pisões, Rua da
Quinta, n.º 1, Sanfins do Douro.
c) Entre 9 de Janeiro de 2006 e 30 de Novembro de 2006, funcionários da Alfândega de Braga
procederam a uma acção de peritagem, no âmbito do processo de inquérito 25/04.7 TELSB a correr
termos na 6ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, destinada a determinar
se o Impugnante procedeu à venda de bebidas alcoólicas à margem da contabilidade oficial e cujo Relatório consta de fls. 4 a 25 do processo administrativo apenso e aqui se dá por reproduzido no seu teor.
d) O objecto de análise foi o período temporal compreendido entre 1 de Janeiro de 2000 e 12 de
Fevereiro de 2003.
e) Na sequência dessa peritagem, o Senhor Director de Alfândega de Braga determinou que se
procedesse à liquidação da dívida de imposto apurada.
f) Em 2 de Fevereiro de 2002 foi efectuada a liquidação de IABA com o n.º 2007/9000738 relativo
ao período de 1 de Janeiro de 2000 e 12 de Fevereiro de 2003 no montante de 618.695,64 euros.
g) Em 9 de Fevereiro de 2007, o Impugnante foi notificado da liquidação de IABA referida.
h) Em 11 de Fevereiro de 2008, o Impugnante formulou pedido de revisão dos actos tributários.
i) Por despacho do Senhor Director da Alfândega de Braga de 24 de Março de 2008, foi anulado
o acto de liquidação referido na alínea f) por se considerar que o mesmo padecia de vício de preterição
da audiência prévia do contribuinte.
j) Em 2 de Abril de 2008 foi o Impugnante notificado para se pronunciar sobre o projecto de
liquidação de IABA no montante de 528.089,51 euros relativo ao período de 1 de Janeiro de 2000 e
12 de Fevereiro de 2003.
k) Em 23 de Abril de 2008 foi efectuada nova liquidação de IABA relativa a introdução irregular
no consumo de bebidas alcoólicas no período entre 1 de Janeiro de 2000 e 12 de Fevereiro de 2003,
nos termos que resultam de fls. 168 a 172 e cujo teor aqui se dá por reproduzido, do que resultou um
imposto a pagar no montante de 581.180,74 euros.
l) Serviu de base à referida liquidação a “informação” seguinte: “1. Entre Janeiro e Novembro de
2006, foi desenvolvida uma peritagem desenvolvida no âmbito do processo crime ao qual foi atribuído o
NUIPC 25/04.7 TELSB a correr termos no DIAP do Porto, com o objectivo de constatar o cumprimento
integral do regime fiscal aplicado às bebidas alcoólicas, nos termos do CIEC, aprovado pelo DL 566/99,
de 22 de Dezembro. 2. Através da avaliação do varejo realizado pelo IVP — Instituto do Vinho do
Porto, nas instalações do depositário em causa em 12 de Fevereiro de 2003 e da análise contabilística
e documental efectuada dada mediante confronto entre fluxos de entrada e de saída, foi possível constatar que no período que medeia entre 1 de Janeiro de 2000 e 12 de Fevereiro de 2003, 903.471, litros
de vinho moscatel, 123.080,83 litros de vinho generosos, 7.900 litros de aguardente vínica e 400 litros
de aguardente bagaceira não tinham consubstância física, ou seja, foi encontrada uma discrepância
entre o valor apurado na contabilidade rectifica e a existência física em armazém (após aplicação de
uma franquia de 1,49% - taxa de perdas aplicada às existências iniciais e às entradas em entreposto
fiscal ocorridas com referência a um período anual), o que consubstancia uma introdução irregular
no consumo, por não cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 8º e 9º do CIEC, aprovado pelo
DL 566/99, de 22 de Dezembro. 3. O imposto torna-se exigível em território nacional no momento
da introdução em consumo ou da constatação de perdas que devam ser tributadas conforme estatui o
n.º 1 do artº 7º do CIEC, aprovado pelo DL 566/99, de 22 de Dezembro, pelo que há que proceder à
sua liquidação oficiosa nos termos do artº 10º do CIEC, sendo a taxa a aplicar, a que estiver em vigor
na data da exigibilidade (data da realização do varejo - 12 de Fevereiro de 2003), em conformidade
com o disposto no n.º 4 do artº 7º do referido diploma legal. 4. O operador foi devidamente notificado
para exercer o direito de audição prévia, mas não se pronunciou no prazo concedido para tal. 5. O
valor da dívida ascende a €581.180,74, discriminado da seguinte forma (…).”
m) O Impugnante foi notificado dessa liquidação em 8 de Maio de 2008.
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VI. A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se, à data da notificação da liquidação à recorrente - 8 de Maio de 2008 (alínea m) do probatório) – havia já decorrido o prazo legal de
caducidade do direito à liquidação do imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas em causa nos autos.
Para aplicar o prazo de caducidade estatuído no artº 45º da LGT, limitou-se o Mmº Juiz recorrido
a dizer o seguinte:
“De acordo com a melhor doutrina, ao direito de liquidação de impostos especiais de consumo
aplica-se o estatuído no referido artº 45º da LGT, contando-se o prazo de caducidade a partir da data
em que o facto tributário ocorra, o mesmo é dizer, a partir do momento da introdução no consumo...”
Baseando-se neste entendimento, julgou verificada a caducidade do direito à liquidação relativamente aos anos de 2000 e 2001.
Por outro lado, entendeu que não ocorria a caducidade relativamente aos anos de 2003, porquanto
em 1 de Janeiro de 2006 entrou em vigor a Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro que introduziu no
artº 45º da LGT um n.º 5 do seguinte teor: “Sempre que o direito à liquidação respeite a factos relativamente aos quais foi instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o n.º 1 é alargado até ao
arquivamento ou trânsito em julgado da sentença, acrescida de um ano”.
No entanto, porque não é possível determinar quantitativamente qual a parte afectada de ilegalidade,
e qual a parte que o não é, atenta a forma como o acto foi praticado - uma única liquidação abrangendo
os anos de 2000 a 2003 -, decidiu anular integralmente o acto tributário, sem prejuízo de a administração
tributária, se assim o entender e se tal se mostrar possível, o renovar na parte não ilegal.
O recorrido, nas suas contra-alegações de fls. 217/220, veio defender a manutenção da decisão
recorrida, invocando que, mesmo que o prazo aplicável fosse o consagrado para a prescrição, igualmente
não seria possível distinguir qual a parte prescrita e a parte não prescrita.
Diferentemente entende a recorrente Fazenda Pública, invocando os seguintes argumentos:
a) O facto tributário, ou seja a introdução irregular no consumo, ocorreu em 12.02.2003 e daí a
utilização da taxa em vigor à data da constituição das faltas.
b) Isto porque da conjugação do disposto no n.º 1 e no n.º 4 do artº. 7º do CIEC e uma vez que
a contagem física das existências (varejo) apenas ocorreu em 12/02/2003, será esse o momento da
constatação da introdução irregular no consumo, por impossibilidade de o reportar a qualquer outro
período.
c) Assim, face ao disposto no n.º 5 do artº. 45º da LGT (introduzido pela Lei n.º 60-A/2005 de
30 de Dezembro e que é aplicável aos prazos de caducidade em curso à data da sua entrada em vigor,
tal como estatuído no n.º 2 do artº. 57º do referido diploma legal), contando-se o prazo a partir de
12.02.2003, não teria ainda ocorrido a caducidade do direito à liquidação.
d) De todo o modo, mesmo que assim não se considerasse, importa ter em atenção a jurisprudência existente sobre a temática, nomeadamente o Acórdão do STA de 10/10/2007, proferido no âmbito
do Processo 0574/07, que defende que “o artigo 45º da LGT não tem aplicação ao caso das dívidas
aduaneiras, ressalvado como está, no seu n.º 1, outro prazo que a lei fixe. Esta afirmação insere-se em
orientação firme deste Tribunal, conforme, mais recentemente, se pode ver nos acórdãos proferidos nos
processos nºs. 315/06 e 90/07, em 20 de Setembro de 2006 e 9 de Maio de 2007, além dos aí citados.”
e) E assim, e por aplicação da Reforma Aduaneira o prazo de caducidade do direito à liquidação é feito
por referência ao de prescrição das dívidas tributárias previsto no diploma adjectivo, actualmente o prazo
de oito anos consagrado na LGT, pelo que também por este fundamento não teria ocorrido a caducidade.
Vejamos então qual das teses em confronto, em nosso entender, colhe o apoio legal. Isto é, em
primeiro lugar, há que apurar se ao caso concreto é aplicável o prazo de caducidade constante do artº 45
da LGT, ou o prazo de oito anos previsto actualmente no artº 48º, n.º 1 da LGT.
VI.1. O artº 35º da Lei n.º 87-B/98, de 31.12, veio estabelecer o seguinte:
“Fica o Governo autorizado a codificar num único diploma as matérias actualmente previstas
nos Decretos-Leis nºs. 117/92, de 22.6, 104/93, de 5.4, 123/94, de 18.5, 124/94, de 18.5 e 325/93, de
25.9, no sentido de harmonizar os diversos regimes entre si e com a Lei Geral Tributária e prosseguir
a harmonização com as directivas comunitárias, sem alterar as regras de incidência e das taxas”.
Na sequência desta autorização legislativa foi publicado, para entrar em vigor em 1.2.2000, o
Decreto-Lei n.º 566/99, de 22.12, que aprovou o Código dos Impostos Especiais de Consumo.
Este Código consta de uma parte geral dedicada a todos os impostos especiais de consumo harmonizados comunitariamente e de uma parte especial referente a cada um daqueles mesmos impostos
em que se fixam as respectivas normas de incidência, isenções, a base tributável, as taxas e as normas
referentes à produção, armazenagem e consumo.
No caso concreto dos autos - estamos perante um entreposto fiscal de produção de álcool e bebidas
alcoólicas -, interessam-nos aspectos gerais do regime e também aspectos específicos do imposto sobre
o álcool e as bebidas alcoólicas, nomeadamente o artº 63º, n.º 1 do Código dos Impostos Especiais de
Consumo que estabelece o seguinte:
“1. A produção, a transformação e a armazenagem de álcool e bebidas alcoólicas, em suspensão
do imposto, apenas podem ser efectuadas em entreposto fiscal”.
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Esta norma específica deste imposto tem de ser entendida no âmbito do disposto no artº 21º do
mesmo diploma, que estabelece o seguinte:
“1. A produção, transformação e armazenagem de produtos sujeitos a imposto, em regime de
suspensão, apenas podem ser efectuadas em entreposto fiscal, mediante autorização e sob controlo
da estância aduaneira competente.
2. Os entrepostos fiscais são identificados numericamente.
3. Os entrepostos fiscais ficam sujeitos às medidas de controlo que forem consideradas necessárias, designadamente ao acesso à contabilidade e sistemas informáticos, bem como ao controlo físico
das operações”.
Tratando-se então de um entreposto fiscal de produção de álcool e de bebidas alcoólicas, são sujeitos a imposto especial sobre o álcool e as bebidas alcoólicas os produtos referidos no artº 48º, n.º 1
do CIEC ali obtidos mediante processo de fabricação ou mediante operações de desnaturação ou de
adição de marcadores e corantes que neste se integrem (artº 6, n.º 4, alínea d)).
Os referidos produtos, embora sujeitos a imposto a partir da produção (artº 6º, n.º 1) manter-se-ão
no regime de suspensão até à sua introdução no consumo, tal como resulta dos nºs 1 e 2 do artº 7º do
mesmo diploma:
“1. O imposto é exigível em território nacional no momento da introdução em consumo ou da
constatação de perdas que devam ser tributadas em conformidade com o presente Código.
2. Considera-se introdução no consumo de produtos sujeitos a imposto:
a) A saída desses produtos de um regime de suspensão;”
Com efeito, a introdução no consumo, que deve ser formalizada através da respectiva declaração
de introdução no consumo (DIC), torna o imposto exigível em território nacional.
Porém, se os produtos sujeitos a imposto forem introduzidos no consumo sem cumprimentos das
formalidades previstas no artº 8º, impedindo a liquidação e pagamento do imposto nos prazos referidos
no artº 9º, proceder-se-á à sua liquidação oficiosa, de acordo com o artº 10º.
A competência para a liquidação e cobrança dos impostos especiais de consumo cabe às alfândegas, tal como resulta do disposto no artº 18º, alínea a) iii) da Portaria n.º 349/2007, de 30 de Julho,
que estabelece o seguinte:
“Às alfândegas compete:
a)
iii) Proceder à liquidação e cobrança dos direitos aduaneiros, dos impostos especiais sobre o
consumo e demais imposições a cobrar pelas alfândegas;”
Será então que, atendendo à qualidade da entidade que liquida e cobra e fiscaliza tais impostos, as
normas do Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro, que estabelece o regime dos impostos especiais
de consumo - entre os quais se inclui o imposto especial sobre o álcool e as bebidas alcoólicas - se
aplicam as normas aduaneiras, nomeadamente o artº 99º da Reforma Aduaneira?
VI.2. Conforme refere a recorrente, este Tribunal, designadamente no Acórdão de 10.10.2007,
proferido no Recurso n.º 574/07, assim o entendeu, num caso em que se discutia a liquidação de imposto
sobre o álcool e as bebidas alcoólicas.
A fundamentação usada foi a seguinte:
“O tributo em causa, imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, é uma imposição fiscal
interna, cobrada pelas autoridades aduaneiras.
A regra sobre a caducidade do direito à liquidação inserta no artigo 45º da LGT, que fixa em 4
anos o respectivo prazo, não tem aplicação ao caso das dívidas aduaneiras, ressalvado como está,
no seu n.º 1, outro prazo que a lei fixe. Esta afirmação insere-se em orientação firme deste Tribunal,
conforme, mais recentemente, se pode ver nos acórdãos proferidos nos processos nºs. 315/06 e 90/07,
em 20 de Setembro de 2006 e 9 de Maio de 2007, além dos aí citados.
E esse outro prazo está estabelecido no artigo 99º da Reforma Aduaneira aprovada pelo Decreto-Lei n.º 46311, de 27 de Abril de 1965, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 244/87, de 16 de
Junho.
Ali se dispõe que «sempre que as autoridades aduaneiras verificarem que (…) se encontra em
dívida a totalidade das imposições fiscais internas, o prazo para a acção de cobrança é o previsto no
artigo 27º do Código de Processo das Contribuições e Impostos (…)».
Ou seja, a Reforma Aduaneira optou por fixar o prazo de caducidade do direito à liquidação por
referência ao de prescrição das dívidas tributárias previsto no diploma adjectivo”.
Vejamos se esta doutrina é de seguir.
À data dos factos provados naquele aresto - finais de 1998 -, estava ainda em vigor o Código de
Processo das Contribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45.005, de 27 de Abril de 1963,
ainda não estava em vigor a LGT, o imposto especial sobre o álcool e as bebidas alcoólicas regulava-se
pelo Decreto-Lei n.º 52/93, de 26 de Fevereiro de 1993 e, em matéria aduaneira, vigorava o Código
Aduaneiro Comunitário, aprovado pelo Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro
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de 1992 e em aspectos menos relevantes a Reforma Aduaneira e o Regulamento das Alfândegas, além
de outra legislação avulsa que foi adaptando o direito nacional ao direito comunitário.
O artº 99º, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 244/87, de 16 de Junho, dizia o seguinte:
“Sempre que as autoridades aduaneiras verificarem que não foi possível determinar o montante
das imposições a cobrar em consequência de um acto fraudulento, bem como quando verificarem que
se encontra em dívida a totalidade das imposições fiscais internas, o prazo para a acção de cobrança
é o previsto no artº 27º do Código de Processo das Contribuições e Impostos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45.005, de 27 de Abril de 1963”.
Justificando esta alteração, no Preâmbulo o Decreto-Lei n.º 244/87, de 16 de Junho, ficou escrito
o seguinte:
“Considerando que a entrada em vigor do Regulamento (CEE) n.º 1697/79 do Conselho, de
24 de Julho de 1979, do Regulamento (CEE) n.º 1430/79 do Conselho de 2 de Julho de 1979, e dos
respectivos regulamentos de aplicação veio estabelecer uma distinção entre as normas comunitárias
e as normas nacionais aplicadas à cobrança “a posteriori” e ao reembolso de direitos constantes da
Reforma Aduaneira;
Considerando que aquela distinção, designadamente no que diz respeito a fundamentos, prazos
e formalidades obriga os serviços a tomarem sobre os mesmos factos, consoante a natureza das imposições em causa, sendo, por isso aconselhável adoptar, sempre que possível, as normas comunitárias
em vigor;…”
Como o Código Aduaneiro Comunitário não previa o prazo de caducidade do direito à liquidação
das dívidas aduaneiras quando estivessem em causa comportamentos fraudulentos, passou tal prazo a
ficar fixado no artº 99º citado, regulando-se assim o artº 221º, n.º 4 daquele diploma. (1)
E isto que ficou estabelecido para os direitos aduaneiros, passou a valer também para a cobrança de
“imposições internas” que devessem ser cobradas na importação. É que não fazia sentido que existisse
um regime para a dívida aduaneira e outro para os restantes impostos cobrados com ela.
Quer isto dizer que, pelo facto de os impostos especiais de consumos serem liquidados e cobrados
pelas alfândegas isso não os transformava em dívida (receita) aduaneira, embora possam ser cobrados
simultaneamente com dívidas aduaneiras. (2)
Situando-nos no âmbito do direito aduaneiro, o conceito de dívida aduaneira é-nos dado pelo n.º 9
do artº 4º do Código Aduaneiro Comunitário, que diz o seguinte: “Dívida aduaneira: a obrigação de
uma pessoa pagar os direitos de importação (dívida aduaneira na importação) ou os direitos de exportação (dívida aduaneira na exportação) que se aplicam a uma determinada mercadoria ao abrigo
das disposições comunitárias em vigor”.
Deste modo, a legislação aduaneira, nomeadamente o artº 99º da Reforma Aduaneira apenas é
aplicável a dívidas aduaneiras derivadas de importação ou exportação de bens. A referência a “imposições fiscais internas” constante daquele artigo, na redacção vigente anteriormente à sua alteração pelo
Decreto-Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro, tinha de interpretar-se no sentido de impostos internos
cobrados com os direitos aduaneiros (na importação ou exportação) e não de impostos cobrados pelas
alfândegas fora desse âmbito, isto é impostos nascidos de operações internas.
Por isso mesmo, tal legislação não é aplicável a impostos de natureza não aduaneira, cobrados
pelas Alfândegas - salvo se tal cobrança ocorrer no momento de importação - como sejam os impostos
especiais de consumo e o imposto sobre veículos.
VI.1.3. Todavia, ainda que, por hipótese de raciocínio, se pudesse entender que “as imposições
internas” eram todas as cobradas pelas alfândegas, quer as cobradas com os direitos aduaneiros, quer
as cobradas apenas nas operações internas (casos dos impostos especiais de consumo e do imposto
automóvel), a legislação posterior veio, em nosso entender, conduzir a entendimento contrário.
Com efeito, e desde logo, o artº 1º da LGT veio estabelecer o seguinte:
“Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
1. A presente lei regula as relações jurídico-tributárias, sem prejuízo do disposto no direito comunitário e noutras normas de direito internacional que vigorem directamente na ordem interna ou
em legislação especial.
2. Para efeitos da presente lei, consideram-se relações jurídico-tributárias as estabelecidas entre
a administração tributária, agindo como tal, e as pessoas singulares e colectivas e outras entidades
legalmente equiparadas a estas.
3. Integram a administração tributária, para efeitos do número anterior, a Direcção-Geral dos
Impostos, a Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, a Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros, as demais entidades públicas
legalmente incumbidas da liquidação e cobrança dos tributos, o Ministro das Finanças ou outro membro
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do Governo competente, quando exerçam competências administrativas no domínio tributário, e os
órgãos igualmente competentes dos Governos Regionais e autarquias locais”.
Ora, se aos impostos especiais de consumo e ao imposto automóvel então vigente (aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro), bem como aos restantes impostos cobrados pelas alfândegas, fosse aplicada a legislação aduaneira, sem mais, então não faria sentido a referência nesta norma à
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo e à legislação comunitária,
uma vez que o artº 99º da Reforma Aduaneira já previa a aplicação da legislação comunitária.
Por outro lado, o artº 99º da Reforma Aduaneira foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 472/99, de 8 de
Novembro, passando a estabelecer o seguinte:
“Quando não tiver sido determinado o montante de impostos a cobrar na sequência da prática
de acto fraudulento, o direito de liquidar os impostos caduca no prazo de oito anos, contados da data
em que ocorreu o facto tributário”
Deixou de se referir “imposições internas” e fala-se apenas em impostos.
Mas, se dúvidas ainda existissem, e se pudesse entender que na designação de impostos se abrangeriam tanto os direitos aduaneiros, como os devidos por operações internas, então já não se compreenderia a necessidade de o artº 101º da Reforma Aduaneira, na redacção dada pelo DL n.º 472/99, de
8 de Novembro, ter vindo estipular o seguinte: “Quando, em consequência do mesmo facto tributário,
as mercadorias sejam sujeitas a direitos de importação e a outros impostos a cobrar pelos serviços
aduaneiros observa-se o disposto na regulamentação comunitária aplicável àqueles direitos, sejam
ou não devidos, designadamente no que respeita ao prazo de caducidade do direito à liquidação, à
cobrança a posteriori, ao reembolso e à dispensa de pagamento, sem prejuízo da aplicação dos prazos
de diferimento do pagamento do IVA legalmente previstos.”
Como também não se compreenderia a necessidade de o legislador ter estabelecido no artº 9º,
n.º 4 do CIEC o seguinte:
“4. Quando, em consequência de uma importação, for devido imposto, observar-se-á o disposto
na regulamentação comunitária aplicável aos direitos aduaneiros, quer estes sejam ou não devidos,
no que respeita aos prazos para a sua liquidação e cobrança e aos prazos e fundamentos da cobrança
a posteriori, do reembolso e da dispensa de pagamento”.
E, no mesmo sentido, o artº 25º, n.º 5 do Código de Imposto sobre Veículos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho, veio estipular que: “5 — Quando, em consequência de
uma importação, for devido imposto, observa-se o disposto na regulamentação comunitária aplicável
aos direitos aduaneiros, quer estes sejam ou não devidos, no que respeita aos prazos para cobrança
a posteriori, reembolso e dispensa de pagamento”. (3)
Finalmente e quanto ao IVA (imposto também cobrado pelas alfândegas na importação), o artº 28º,
n.º 3 do respectivo Código, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 102/2008, de 20 de Junho, veio
estabelecer o seguinte:
“O pagamento do imposto devido pelas importações de bens é efectuado junto dos serviços
aduaneiros competentes, de acordo com as regras previstas na regulamentação comunitária aplicável
aos direitos de importação”.
Ao mandar aplicar a legislação aduaneira quando esteja em causa importação, o legislador limita-se
a seguir uma coerência lógica: a de que sendo tais impostos cobrados com a dívida aduaneira devem
seguir o mesmo regime desta estabelecido nos artºs 217º a 242º do Código Aduaneiro Comunitário.
Mas todas estas disposições transcritas constituem uma excepção que só deve ter lugar nos casos
expressamente previstos de tais impostos serem liquidados e cobrados com os direitos aduaneiros.
Não existindo importação ou exportação de bens, este regime não se aplica.
É certo, porém, que neste entendimento parece que a liquidação dos impostos especiais de consumo
gerados nas operações internas, não poderiam beneficiar do prazo alargado previsto para os direitos
aduaneiros, em caso de comportamento fraudulento.
Porém, essa é uma questão alheia ao intérprete da lei e que acabou por ser resolvida, a nível geral
do ordenamento jurídico tributário interno, com o aditamento à LGT, pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de
Dezembro, de um n.º 5 com a seguinte redacção:
“5- Sempre que o direito à liquidação respeite a factos relativamente aos quais foi instaurado
inquérito criminal, o prazo a que se refere o n.º 1 é alargado até ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença, acrescido de um ano.” (4)
De qualquer forma, mesmo antes da introdução desta norma, em face do artº 7º, n.º 1 do CIEC, em
tais casos, e como adiante se refere, o prazo para a liquidação só passaria a correr após o conhecimento,
pelas autoridades aduaneiras da introdução irregular no consumo.
Concluindo então aqui a nossa argumentação:
a) Aos impostos especiais de consumo liquidados e cobrados internamente pelas alfândegas, sem
relação com importação de bens, são aplicáveis as normas fiscais internas, nomeadamente o artº 45º
da LGT em matéria de caducidade do direito de liquidação;
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b) Tratando-se de uma importação de bens, se for devido imposto, observar-se-á o disposto na
regulamentação comunitária aplicável aos direitos aduaneiros, quer estes sejam ou não devidos, no
que respeita aos prazos para a sua liquidação e cobrança e aos prazos e fundamentos da cobrança a
posteriori, do reembolso e da dispensa de pagamento (os artºs 217º a 243º do Código Aduaneiro Comunitário). (5), (6)
Uma vez que nos autos ocorre o 1º caso, importa então apurar se, face ao artº 45º da LGT, à data
da notificação da liquidação, havia já decorrido o prazo referido naquela norma, irrelevando para o caso
o que dispõe o artº 99º da Reforma Aduaneira, bem como o artº 221º, nºs 3 e 4 do Código Aduaneiro
Comunitário.
VI.1.4. O artº 45º da LGT, estabelece o seguinte:
“Artigo 45.º
Caducidade do direito à liquidação
1- O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao
contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
2- Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos
indirectos por motivo da aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objectivos
da actividade previstos na presente lei, o prazo de caducidade referido no número anterior é de três
anos.
3 - Em caso de ter sido efectuado reporte de prejuízos, bem como de qualquer outra dedução ou
crédito de imposto, o prazo de caducidade é o do exercício desse direito. (7)
4 - O prazo de caducidade conta-se, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se
verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário
ocorreu, excepto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a
tributação seja efectuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta
a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do
imposto ou o facto tributário.
5- Sempre que o direito à liquidação respeite a factos relativamente aos quais foi instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o n.º 1 é alargado até ao arquivamento ou trânsito em julgado
da sentença, acrescido de um ano. (8)
6 - Para efeitos de contagem do prazo referido no n.º 1, as notificações sob registo consideram-se validamente efectuadas no 3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando
esse dia não seja útil. (Este número foi aditado pelo artº 89º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro.)
Ora, sendo certo que não existe no Código dos Impostos Especiais de Consumo norma especial
consagrando prazo de caducidade do direito à liquidação diverso do referido no n.º 1, (salvo, como
se referiu, no caso de esse imposto ser liquidado e cobrado com a dívida aduaneira relativa a direitos
aduaneiros de importação, em que se aplicam as normas comunitárias), é este o aplicável. E, tratando-se
de imposto de obrigação única, o mesmo prazo conta-se da verificação do facto tributário.
Resta então saber quando ocorre o facto tributário nos impostos especiais de consumo.
Nesta matéria regula o artº 7º do CIEC que diz o seguinte:
“ARTIGO 7º
Exigibilidade
1. O imposto é exigível em território nacional no momento da introdução em consumo ou da
constatação de perdas que devam ser tributadas em conformidade com o presente Código.
2. Considera-se introdução no consumo de produtos sujeitos a imposto:
a) A saída desses produtos de um regime de suspensão;
b) O fabrico desses produtos fora de um regime de suspensão;
c) A importação desses produtos quando estes não se encontrem em regime de suspensão.
3. O imposto é também exigível:
a) No momento da cessação ou violação dos pressupostos da isenção;
b) No momento da recepção, quando o destinatário dos produtos seja um operador registado, um
operador não registado ou um representante fiscal.
4 - No caso de não ser possível determinar, com exactidão, o momento em que ocorreu a introdução no consumo, o momento a considerar para efeitos de exigibilidade do imposto é o da constatação
dessa introdução pela autoridade aduaneira. (Este número tem redacção dada pelo artº 84º da Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro)
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5 - A taxa de imposto a aplicar em território nacional é a que estiver em vigor na data da exigibilidade. (Este número tem redacção dada pelo artº 84º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro
- constitui o anterior n.º 4).”
Portanto, o facto tributário, em regra, considera-se verificado com a introdução no consumo dos
produtos sujeitos a imposto. Isto vale, naturalmente para os casos em que o depositário segue as normas
legais de introdução no consumo, cumprindo as formalidades previstas no artº 8º do mesmo Código.
No caso dos autos, porém, tal não sucedeu, conforme resulta da alínea l) do probatório, já que
“Através da avaliação do varejo realizado pelo IVP - Instituto do Vinho do Porto, nas instalações do
depositário em causa em 12 de Fevereiro de 2003 e da análise contabilística e documental efectuada
dada mediante confronto entre fluxos de entrada e de saída, foi possível constatar que no período
que medeia entre 1 de Janeiro de 2000 e 12 de Fevereiro de 2003, 903.471, litros de vinho moscatel,
123.080,83 litros de vinho generosos, 7.900 litros de aguardente vínica e 400 litros de aguardente
bagaceira não tinham consubstancia física, ou seja, foi encontrada uma discrepância entre o valor
apurado na contabilidade rectificada e a existência física em armazém (após aplicação de uma franquia
de 1,49% - taxa de perdas aplicada às existências iniciais e às entradas em entreposto fiscal ocorridas
com referência a um período anual)”.
Significa isto então que estamos perante uma introdução irregular no consumo de produtos sujeitos a imposto especial de consumo, pelo que, ignorando-se a data dessa introdução, há que estabelecer
prazo inicial para contagem do prazo de caducidade do direito à liquidação.
O n.º 4 do artº 7º, acima transcrito, dá-nos resposta a essa questão dizendo que “No caso de não
ser possível determinar, com exactidão, o momento em que ocorreu a introdução no consumo, o momento a considerar para efeitos de exigibilidade do imposto é o da constatação dessa introdução pela
autoridade aduaneira.
Porém, conforme nota acima aposta nesse número, o mesmo foi aditado pelo artº 84º da Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, só entrando, portanto, em vigor em 1 de Janeiro de 2009 (V. o
artº 174º da citada Lei).
Como encontrar então tal termo inicial?
Ainda antes do aditamento do n.º 4 ao artº 7º, escrevia Sérgio Vasques – Impostos Especiais de
Consumo -Almedina (2001), pág. 318:
”Nos casos de introdução irregular no consumo o imposto torna-se exigível no momento e local
em que comprovada ou presumivelmente ela ocorreu, sendo sujeito passivo aquele que a levou a cabo.
Quando seja impossível determinar o momento de introdução no consumo, deve atender-se ao momento
em que as autoridades aduaneiras constatam a irregularidade - é justificado o paralelo com o disposto
no artº 214º do Código Aduaneiro Comunitário e, de resto, é essa a solução do próprio Código dos
IEC no tocante às perdas tributáveis”.9
Não nos repugna aceitar este entendimento, não por aplicação do Código Aduaneiro Comunitário,
que no caso concreto, como temos vindo a referir, não consideramos aplicável, por falta de remissão
expressa, mas pelas seguintes razões:
a) A liquidação do imposto tem de ser realizada em determinado prazo e a contar de determinado
facto – a introdução no consumo. Ora, estando os produtos em regime de suspensão do imposto, se o
depositário não cumprir as formalidades legais informando dessa introdução, a administração aduaneira
não pode exercer tal direito de liquidação. Então aplicando aqui o disposto no artº 329º do Código Civil,
o prazo de caducidade começa a correr no momento em que o direito puder legalmente ser exercido.
Esse momento será, assim, aquele em que a administração aduaneira tiver conhecimento da introdução
irregular no consumo.
b) No caso das perdas a que se referem os artºs 37º a 41º do CIEC, tal como resulta da 2ª parte do
n.º 1 do artº 7º do mesmo diploma, o imposto é exigível no momento da constatação das perdas. Isto
é, e aplicando o que acima ficou dito, o prazo de caducidade só começa a correr a partir do momento
em que a administração aduaneira tiver conhecimento das perdas.
Ora, não se vê razão para não aplicar a mesma doutrina à introdução irregular no consumo, começando o prazo também a correr só após o conhecimento do facto pela administração aduaneira.
Foi esta, aliás, a solução encontrada pelo legislador e que veio a ser consagrada no Código dos
Impostos Especiais de Consumo mediante o aditamento do n.º 4 ao artº 7º de que acima demos nota.
Aqui chegados, somos ainda defrontados com o problema de saber quando é que se deve considerar
que a administração aduaneira teve conhecimento da introdução irregular no consumo.
VI.1.5. A recorrente Fazenda Pública entende que esse momento ocorreu em 12/02/2003 e daí a
utilização da taxa em vigor à data da constatação da falta.
Ora, sendo assim, o prazo de caducidade terminaria em 12.02.2008.
Porém, o artº 45º, n.º 5 da LGT, na redacção dada pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro,
acima transcrito, aplicável aos prazos de caducidade em vigor à data da sua entrada em curso, veio
determinar o seguinte: “Sempre que o direito à liquidação respeite a factos relativamente aos quais
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foi instaurado inquérito criminal, o prazo a que se refere o n.º 1 é alargado até ao arquivamento ou
trânsito em julgado da sentença, acrescido de um ano.”.
Ora, estando então em curso o prazo de caducidade à data de entrada em vigor da Lei - 1 de Janeiro
de 2006 - e tendo sido instaurado inquérito criminal (alínea l) do probatório), o prazo de caducidade foi
alargado “até ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença, acrescido de um ano”.
Então, para aplicação desta norma, é necessário saber se o inquérito referido foi arquivado e
quando, ou se teve seguimento e houve sentença transitada em julgado e em que data este ocorreu.
Trata-se de facto relevante que não consta do probatório, pelo que se impõe a ampliação da matéria de facto em ordem a apurar tais factos, decidindo-se depois em conformidade com o que acima
ficou dito.
VII. Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida
e ordenar a baixa dos autos ao tribunal de 1ª instância para ampliação da matéria de facto nos termos
descritos.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do Vale.
(1) Com efeito, estabelecia tal norma o seguinte: “Sempre que a dívida aduaneira resulte de um acto que era, no momento
em que foi cometido, passível de procedimento judicial repressivo, a comunicação ao devedor pode ser efectuada, nas condições
previstas nas disposições em vigor, após o termo do prazo de três anos previsto no n.º 3”.
Não se fixando aqui o termo desse prazo, essa matéria era regulada pela lei interna de cada um dos Estados-Membros,
pelo que o legislador português fixou, para efeitos desta norma, prazo idêntico ao da prescrição das dívidas tributárias internas – então tal prazo constava do artigo 27.º do CPCI.
(2) E que as receitas provenientes dos impostos especiais de consumo não constituem receitas aduaneiras, resulta até
do facto de aquelas constituírem receitas correntes inscritas no Orçamento de Estado (relativamente a 2009, v., por exemplo
o MAPA I, Capítulo 02, Grupo 01, artigos 01, 04 e 05 constantes do Orçamento de Estado para 2009, aprovado pela Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro).
Por sua vez, Constituem recursos próprios inscritos no orçamento geral da União Europeia as receitas provenientes:
2.1 — a) Das imposições,... direitos da Pauta Aduaneira Comum e outros direitos estabelecidos ou a estabelecer pelas
instituições das Comunidades sobre as trocas comerciais com países não membros, direitos aduaneiros sobre os produtos
abrangidos pelo Tratado já caducado.... (artigo 2.º, n.º 1, alínea a) da Decisão n.º 2007/436/CE, EURATOM, de 7 de Junho de
2007, aprovada pela Resolução n.º 57/2008).
(3) Aliás, já o artigo 4.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 40/93, de 18 de Fevereiro, que regulava o imposto automóvel, também
liquidado e cobrado pelas alfândegas, antecessor do imposto sobre veículos, continha norma idêntica que estabelecia o seguinte:
«A constituição e a extinção da obrigação tributária relativa à imposição de veículos automóveis devem observar o disposto no
Regulamento n.º 2913/92, de 12 de Outubro».
(4) «2 — O disposto no n.º 5 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária é aplicável aos prazos de caducidade em curso à data
da entrada em vigor da presente lei» — artigo 57.º, n.º 2 da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro.
(5) De qualquer forma, não se pode negar que o regime do Código dos Impostos Especiais de Consumo deve boa parte
ao direito aduaneiro, com ele mantendo uma ligação muito estreita. Assim, por exemplo, o regime de suspensão inspira-se no
regime do trânsito comunitário, o entreposto fiscal no âmbito destes impostos baseia-se nos entrepostos franco em matéria
aduaneira, e em matéria de incidência e isenções, por exemplo, são usados Códigos de Nomenclatura Combinada (v. artigos 48.º,
70.º e 71.º).
Aliás, é nesta matéria de Nomenclatura que encontramos a única remissão do Código para outra regulamentação (além
da que já ficou referida quanto ao n.º 4 do artigo 9.º).
Assim, o artigo 4.º, n.º 2 do Código estabelece o seguinte:
«2. Sempre que seja relevante para a determinação da incidência objectiva dos impostos especiais de consumo, são de
aplicar os critérios estabelecidos para a classificação de mercadorias na Nomenclatura Combinada estabelecida pelo Regulamento (CEE) n.º 2658/87, de 23 de Julho de 1987, e respectivas actualizações e as regras gerais para a interpretação desta
Nomenclatura, as notas das secções e capítulos da mesma, as notas explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias do Conselho de Cooperação Aduaneira, os critérios de classificação adoptados pelo dito Conselho
e as notas explicativas da Nomenclatura Combinada da Comunidade Europeia».
(6) E, exactamente pela semelhança da regulamentação dos impostos especiais de consumo com institutos do direito
aduaneiro, se compreende que a administração deste imposto tenha sido atribuída às alfândegas e não à DGI. Na verdade, a
fiscalização, liquidação e cobrança destes impostos exige conhecimentos técnicos aduaneiros — nomeadamente no âmbito da
Nomenclatura Combinada, que os funcionários tributários não possuem, nem haveria vantagem em formá-los nestas matérias
quando existem outros preparados para esse efeito, evitando-se assim duplicação de meios humanos, nas alfândegas e na DGI.
(7) Este número e o seguinte têm redacção introduzida pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro.
(8) «2 — O disposto no n.º 5 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária é aplicável aos prazos de caducidade em curso à data
da entrada em vigor da presente lei» — artigo 57.º, n.º 2 da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro.
(9) artigo 214.º do Código Aduaneiro Comunitário aprovado pelo Regulamento (CEE) n.º 2913/92, do Conselho, de 12
de Outubro de 1992, equivalente ao artigo 52.º do mesmo diploma na versão modernizada, aprovada pelo Regulamento (CE)
n.º 450/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 2 de Abril de 2008, estabelece o seguinte:
«2. Quando não for possível determinar com exactidão o momento da constituição da dívida aduaneira, o momento a
considerar para a determinação dos elementos de tributação específicos da mercadoria considerada é aquele em que as autoridades aduaneiras verificarem que essa mercadoria se encontra numa situação constitutiva de dívida aduaneira.
Todavia, quando os elementos de informação de que as autoridades competentes dispuserem lhes permitirem concluir
que a dívida aduaneira se constituiu em momento anterior ao daquela verificação, o montante dos direitos de importação ou
dos direitos de exportação referentes à mercadoria em questão é determinado com base nos elementos de tributação que lhes
eram específicos no momento mais recuado no tempo em que, a partir das informações disponíveis, seja possível comprovar
a existência da dívida aduaneira resultante dessa situação.
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Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Embargos de terceiro. Contrato-promessa. Direito de retenção.
Sumário:
I — O promitente-comprador, uma vez obtida a traditio do bem, apenas frui, em regra,
um direito de gozo, autorizado pelo promitente-vendedor e mediante tolerância
deste, daí resultando que, nessa perspectiva, seja um mero detentor precário (artigo 1253.º, n.º 3 do Código Civil), posto que não age como com animus possidendi,
praticando apenas meros actos materiais dessa posse (corpus).
II — Daí que, não se mostrando estabelecido no probatório que tenham agido convictos
de lhes assistir o pertinente direito de propriedade, os promitentes-compradores
não detêm o direito de embargar a penhora efectuada na execução.
III — O direito de retenção, enquanto direito real de garantia, não é ofendido por penhora em processo executivo, sendo, pelo contrário, o caminho para a reclamação
do crédito respectivo no desenvolvimento desse processo, garantindo a penhora
todos os créditos exequendos, a graduar oportunamente tendo em vista o seu
pagamento.
Processo n.º: 1117/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Francisco António Rosas Bessa Pedro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Publica, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto que julgou procedentes os embargos de terceiro deduzidos por Francisco António Rosas
Bessa Pedro, melhor identificado nos autos, contra a penhora de uma fracção de um prédio constituído
em propriedade horizontal nos autos de execução fiscal n.º 1821200001008463, instaurados contra a
sociedade “Nogueira, Teixeira e Oliveira, LDA”, por dívidas ao IRC no montante de 65.292,72€, dela
vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou os presentes embargos procedentes, por provados, deduzidos contra a penhora da fracção autónoma do prédio urbano inscrito na
matriz predial urbana da Senhora da Hora sob o artigo 5117-P no âmbito do processo de execução fiscal
n.º 1821200001008463 e aps, determinando o levantamento da penhora e cancelamento do respectivo registo;
B. A Fazenda Pública não se conforma com tal decisão por entender no essencial que nem a posse
do embargante nem o direito de retenção que este detém, integram o conceito de “(…) posse ou qualquer
outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência de que seja titular um terceiro
(…) tal como se prevê na letra e no espírito do no n.º 1 do art.º 237º do CPPT.
C. A primeira parte do “thema decidendum” prende-se com questão de saber que espécie de posse
tem o embargante. se tem posse digna de tutela jurídica, possuindo com animus possidendi, o imóvel que
habita desde data anterior à penhora, ou se é um mero possuidor precário, possuindo o bem penhorado
não em nome próprio, mas em nome do proprietário do imóvel;
D. Posse, na noção que nos é dada pelo art. 1251º do CCivil, “é o poder que se manifesta quando
alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real”;
o embargante tem que alegar e provar que detém sobre o bem atingido pela diligência e anteriormente a
esta, posse ou outro direito incompatível com a realização ou o âmbito daquela, que estava no exercício
desse direito, e que foi afectado pela mesma diligência.
E. A doutrina e a jurisprudência vêm ensinando que daquele artigo decorre que a posse integra um
elemento objectivo, ou “corpus” (poder de facto sobre a coisa no sentido da sua submissão a à vontade
do sujeito com a continuada possibilidade de actuação material sobre ela), e um elemento subjectivo
ou “animus” (a intenção de agir como titular do direito a que se refere o exercício do poder de facto
sobre a coisa).
F. Distingue-se assim a posse da simples detenção ou posse precária definida esta no art.º 1253º
C.Civil ao estatuir: “São havidos como detentores ou possuidores precários: a) Os que exercem o poder
de facto sem intenção de agir como beneficiários do direito; b) Os que simplesmente se aproveitam
da tolerância do titular do direito; c) Os representantes ou mandatários do possuidor e, de um modo
geral, todos os que possuem em nome de outrem.”

323
G. Entende a FP não restarem dúvidas que o embargante apenas frui um direito de gozo, decorrente
de uma traditio operada no âmbito de um contrato-promessa, autorizado pelo promitente-vendedor e
por tolerância deste - é, nesta perspectiva, um detentor precário - art. 1253º do Código Civil - já que
não age com animus possidendi, mas apenas com o corpus possessório (relação material);
H. O entendimento, de que a tradição do imóvel ao promitente comprador não lhe atribui posse
legítima da coisa mas apenas posse precária, uma vez que os poderes que ele exerce sobre a coisa, sabendo que ela ainda não foi comprada, não são os correspondente ao direito do proprietário adquirente,
mas ao direito de crédito, atribuindo a tradição ao promitente-comprador um direito pessoal de gozo
sobre a coisa, tem sido aliás, o dominante na jurisprudência 3.
I. Não sendo os actos materiais praticados pelo embargante reveladores de “animus possidendi”
nem se verificando a lesão de qualquer outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da
diligência ordenada, o embargante não tem uma posse real e efectiva só assim digna de tutela jurídica,
mantendo-se a posse na promitente-vendedora/executada, estando-lhe vedada a possibilidade de recurso
aos Embargos de Terceiro, nos termos dos nºs 1 e 3 do art.º 237º do CPPT.
J. Quanto à segunda parte do “thema decidendum”, a de saber se o direito de retenção que o embargante detêm e que foi reconhecido judicialmente, é, ou não, incompatível com a penhora ou apreensão
judicial do imóvel, entende a FP que o direito de retenção não é incompatível com a penhora efectuada,
porque o seu titular encontra amparo para o seu direito de crédito no esquema da acção executiva,
K. O direito de retenção confere apenas ao seu titular, um direito de preferência que se sobrepõe
inclusivamente ao crédito hipotecário, assegurando ao credor o poder de reclamar os seus créditos em sede
executiva para poder receber o seu crédito pelo produto da venda, não afectando a penhora tal garantia.
L. O direito de retenção do promitente-comprador não obsta à penhora do imóvel, quer a penhora
seja requerida por quem tiver direito real de garantia sobre a coisa, quer seja promovida por um dos
credores comuns do novo proprietário da coisa, destinando-se apenas a garantir o seu crédito à indemnização daquele, e não, do mesmo modo, deduzir embargos de terceiro, uma vez que o seu direito de
retenção não envolve nenhum direito pessoal de gozo sobre o imóvel susceptível de ser ofendido pela
apreensão judicial dos bens.
M. O direito de retenção constitui “o caminho para a reclamação do crédito respectivo no desenvolvimento desse processo, garantindo a penhora todos os créditos exequendos, a graduar oportunamente
em vista do respectivo pagamento.”
N. Este é o entendimento maioritariamente adoptado pela Doutrina 4 e pela Jurisprudência 5
O. Consequentemente, a penhora efectuada a penhora efectuada não resulta incompatível com o
direito de retenção que o embargante detém, o que equivale a dizer que não há ofensa do mesmo, pelo
que aquela deverá manter-se, com as legais consequências daí decorrentes.
P. Do exposto resulta que a posse do embargante não é integrável no conceito de posse previsto
no artigo 237º do CPPT ou 1251º do CCivil, configurando uma mera detenção e não sendo oponível à
penhora registada a favor da Fazenda Pública, por não resultar demonstrado que essa posse, tivesse como
causa outra fonte que não fosse o dito contrato-promessa, a que tanto a doutrina como a jurisprudência
apenas conferem a virtualidade de transmitir a posse precária e, tendo por objecto a simples prestação
de um facto, cf. se extrai do n.º 1 do art.º 410º do CCivil, não é causal da transmissão de nenhum direito
real a favor do promitente comprador,
Q. Da mesma forma que a penhora, não afecta o direito de retenção do embargante, o qual confere-lhe apenas um direito de crédito, não sendo incompatível com a penhora ou apreensão judicial do
imóvel, porque o seu titular encontra amparo para o seu direito de crédito em sede de reclamação de
créditos na acção executiva, estando-lhe vedado lançar mão de embargos de terceiro 6.
R. Consideramos que a douta sentença recorrida violou os normativos legais prescritos nos n.ºs
1 e 3 do artigo 237.º do CPPT e artigo 1251º e 1253.º do CCivil.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto: Saber se o embargante, promitente-comprador, com tradição, tem uma posse digna de
tutela jurídica, possuindo com animus possidendi o imóvel que habita desde data anterior à penhora, ou
se é um mero possuidor precário, possuindo o bem penhorado não em nome próprio, mas em nome do
proprietário do imóvel. Pretende saber-se ainda se o direito de retenção que o embargante detém e que
foi judicialmente reconhecido, é, ou não, incompatível com a penhora ou apreensão judicial do imóvel
FUNDAMENTAÇÃO
No que respeita à primeira questão a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a consolidar-se no sentido de que o promitente-comprador, com tradição, é titular de um direito pessoal de gozo
sobre a coisa, não constituindo os poderes de facto que sobre ela exerce correspondentes aos direitos
do proprietário adquirente e, por isso, face ao disposto no artigo 1251.º do Código Civil, não é tido
como possuidor.
O que há a apurar no caso concreto é saber se os promitentes-compradores do imóvel, com tradição, têm posse susceptível de ser defendida por meio de embargos de terceiro. A doutrina entende que
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a posse além do corpus, ou actuação de quem materialmente detém a coisa, deverá ser acompanhada
do animus, ou elemento psicológico, traduzindo-se aquele em actos materiais de detenção e fruição
praticados sobre a coisa e este último na intenção de se comportar como titular do direito real correspondente aos actos praticados.
Para que os embargos de terceiro possam proceder necessária se toma a existência daqueles dois
elementos, pois só desse modo se pode afirmar a existência da posse.
Na decisão recorrida concluiu-se que tais elementos se mostraram apurados, embora face aos
factos provados, o corpus e o animus sejam exercidos por intermédio de outrem.
Apesar desta conclusão no probatório consta de forma expressa que, o embargante intentou uma
acção no 4.º juízo cível de Matosinhos para resolver o contrato-promessa por falta de escritura pública
de compra e venda, tendo tal acção sido julgada procedente e, consequentemente, declarado resolvido
aquele contrato, por iniciativa do embargante, tendo ainda a executada sido condenada no pagamento
de uma indemnização e sido reconhecido ao embargante o direito de retenção para pagamento do
montante indemnizatório (pontos F e G do probatório). Os embargantes podiam ter optado pela execução específica do contrato-promessa, mas optaram antes pela sua resolução. Entendemos que esta
actuação mostra que os promitentes-compradores não se comportaram com animus possidenti, mas
antes no exercício de um direito inerente ao contrato-promessa e, por isso, sem intenção de agirem
como beneficiários de um direito real.
No caso sub judice não nos parece que o gozo do imóvel, por força do contrato - promessa,
acompanhado de tradição, integre um direito real de posse, tudo apontando para a existência de uma
situação de simples detenção ou posse precária.
Louvamo-nos, a este respeito, no acórdão do STA de 25/10/2000, proferido no recurso 22.787,
designadamente no passo em cita o Prof. Antunes Varela, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano
124, págs. 343/352. Escreve aquele insigne Mestre que “A verdade, porém, é que a tradição da coisa,
móvel ou imóvel, realizada a favor do promitente-comprador, no caso de promessa de compra e venda
sinalizada, não investe o accipiens na qualidade de possuidor da coisa.” Prossegue depois afirmando
que “Os poderes que o promitente-comprador exerce de facto sobre a coisa, sabendo que ela ainda não
foi comprada, não são os correspondentes ao direito do proprietário adquirente, mas os correspondentes ao direito de crédito do promitente-adquirente perante o promitente-alienante ou transmitente”. Na
verdade, o que a tradição atribui ao promitente-comprador não é mais do que um direito pessoal de
gozo sobre a coisa.
Neste sentido podem consultar-se, entre outros, os acórdãos do STA de 25/10/2000, processo
n.º 22787 e de 17/11/2001, no processo n.º 25713, nos quais são referidos muitos outros arestos no
mesmo sentido.
No que respeita à questão de saber se o direito de retenção que o embargante detém e que lhe
foi judicialmente reconhecido é, ou não, incompatível com a penhora, a jurisprudência deste Supremo
Tribunal tem vindo a considerar que “o direito de retenção não é ofendido por penhora em processo
executivo, sendo, pelo contrário, o caminho para a reclamação do crédito respectivo no desenvolvimento
desse processo, garantindo a penhora todos os créditos exequendos, a graduar oportunamente em vista
do respectivo pagamento.” (Acórdão do STA de 11/03/2009, processo n.º 547/08-30).
Com efeito, o direito de retenção não é mais do que um privilégio em ser pago primeiramente
do crédito derivado do incumprimento do contrato relativo ao imóvel a que respeita, pois que o seu
direito de ser pago com preferência sobre os demais credores se transfere para o produto da venda, nos
termos do n.º 3 do artigo 824.º do Código Civil. (citado acórdão de 17/10/2001). Atribuir-se à retenção
o efeito jurídico de impedir a execução do imóvel, seria atribuir à simples tradição da coisa o valor de
uma transmissão definitiva da propriedade a favor do titular do direito de retenção, por jamais poder
ser posta em causa por qualquer credor.
CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso merece provimento.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A). Em 09/11/2000, foi instaurado processo de execução fiscal com o n.º 18212000010084463,
contra Nogueira, Teixeira e Oliveira, Lda., por dívidas ao IRC, dos anos 1995, 1996 e 1997, no montante
de 65.292,72€, cf. informação de fls. 69 dos autos.
B). No âmbito dessa execução foi extraído mandado de penhora, o qual foi cumprido em 17/07/2002,
e registado em 26/07/2002, com penhora de fracção designada pela letra “P”, que corresponde a uma
habitação na Rua Fernando Oliveira Leite, n.º 66, no 1º Andar Direito e na cave, com entrada pelo
n.º 106 da mesma rua, lugar de aparcamento e arrumos com área total de 21,7 m2, com a matriz predial
art. 5117 - P freguesia da Senhora da Hora, cf. fls. 38 e 39 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
C). Em 18/01/1999 o embargante celebrou um contrato-promessa de compra e venda com a
executada Nogueira, Teixeira e Oliveira, Lda., onde esta promete vender àquele, a fracção autónoma
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designada pela letra “P” de prédio em construção sito na Rua Fernando Oliveira Leite, correspondente
a uma habitação no 1º andar direito, com o lugar de garagem n.º 24 e um arrumo individual na cave,
no bloco C, fls. 9, 10 e 11 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
D). Segundo o contrato-promessa descrito em C), e documentos de fls. 11, 12, 13 e 14 cujo teor
aqui se dá por integralmente reproduzido, foi pago pelo embargante um ‘sinal e reforços posteriores,
cujo montante ascendeu a 99.759,00€ (20.000.000$00).
E). Segundo o contrato-promessa descrito em C) as fracções foram prometidas vender livres de
ónus ou encargos.
F). O embargante intentou uma acção judicial no 4º Juízo Cível de Matosinhos para resolver o
contrato promessa por falta de celebração da escritura pública de compra e venda.
G). Por douta sentença transitada em julgado a supra referida acção foi julgada procedente, sendo
declarado resolvido, por iniciativa do ora embargante, o contrato de promessa, a executada condenada
ao pagamento de uma indemnização de 199.519,15€ e declarado que assiste ao embargante o direito
de retenção para garantia do montante indemnizatório, cf. fls. 202 a 214 dos autos cujo teor aqui se dá
por integralmente reproduzido.
H). Em Agosto de 2000 operou-se a tradição para o embargante da fracção que lhe foi prometida
vender, cf. fls. 207 dos autos e depoimento de testemunha.
I). O embargante e a sua esposa estão a ocupar e a habitar a referida fracção de modo pacífico
desde Agosto de 2000, cf. depoimento de testemunha.
J). Pagam os respectivos consumos de água, electricidade, gás, cf, fls. 15, 16 e 17 dos autos.
L). Nela tomam as suas refeições, recebem correspondência e amigos, e praticam todos os actos
inerentes à conservação e reparação do prédio, cf. depoimento de testemunha.
M). Todos esses actos são praticados à vista de todos, sem oposição de ninguém e em nome do
contrato-promessa aqui dado como provado e do direito de retenção que lhes assiste.
5 - A sentença sob recurso, julgando procedentes os embargos deduzidos, determinou o levantamento da penhora de uma fracção de imóvel efectuada nos autos de execução fiscal identificados na
alínea A) do probatório e o cancelamento do respectivo registo.
Para tanto, conclui-se nessa decisão que os embargantes, promitentes-compradores dessa fracção,
com respectiva tradição, a teriam habitado e sobre ela “exercido os poderes próprios de um proprietário,
à vista de todos, sem oposição de quem quer que seja (corpus) e convictos de lhe assistir tal direito
(animus)”.
A recorrente Fazenda Nacional, em suma, vem defender na sua alegação de recurso que os embargantes, ora recorridos, seriam mera detentores precários dessa fracção, fruindo um mero direito
de gozo, decorrente de uma traditio no âmbito de um contrato promessa, não agindo com animus
possidendi e daí que não se mostre integrado o direito de posse ou qualquer outro direito incompatível
com a penhora efectuada, o mesmo acontecendo quanto ao direito de retenção que lhes assiste, uma
vez que este direito traduz apenas um direito de preferência e assegura ao credor o poder de reclamar
os seus créditos em sede executiva.
Vejamos.
Por norma, o promitente-comprador, uma vez obtida a traditio do bem, apenas frui um direito
de gozo, autorizado pelo promitente-vendedor e mediante tolerância deste, daí resultando que, nessa
perspectiva, seja um mero detentor precário (artigo 1253.º do Código Civil), posto que não age com
animus possidendi, praticando apenas meros actos materiais dessa posse (corpus).
De facto. como sustentam Pires de Lima e Antunes Varela, in “Código Civil Anotado”, vol. III,
2.ª edição pag. 6 e Antunes Varela, na RLJ, Ano 124, pag. 124:
“O contrato-promessa, só por si, não é susceptível de transferir a posse ao promitente-comprador.
Se este obtém a entrega da coisa antes da celebração do negócio translativo, adquire o corpus possessório, mas não adquire o animus possidendi, ficando, pois, na situação de mero detentor ou possuidor
precário.
São concebíveis, todavia, situações em que a posição jurídica do promitente-comprador preenche
excepcionalmente todos os requisitos de uma verdadeira posse. Suponha-se, por exemplo, que havendo
sido paga já a totalidade do preço ou que, não tendo as partes o propósito de realizar o contrato definitivo, (a fim de v.g., evitar o pagamento da sisa ou precludir o exercício de um direito de preferência),
a coisa é entregue ao promitente-comprador como se sua fosse já e que, neste estado de espírito, ele
pratica sobre ela diversos actos materiais correspondentes ao exercício do direito de propriedade.
Tais actos não são realizados em nome do promitente-vendedor, mas sim em nome próprio, com
a intenção de exercer sobre a coisa um verdadeiro direito real. O promitente-comprador actua, aqui,
uti dominus, não havendo, por conseguinte, qualquer razão para lhe negar o acesso aos meios de
tutela da posse”.
Questão que aquele último autor retoma na RLJ, a fls. 128, nos seguintes termos:
“...O promitente-comprador investido prematuramente no gozo da coisa, que lhe é concedido na
pura expectativa da futura celebração do contrato prometido, não é possuidor dela, precisamente porque,
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sabendo ele, como ninguém, que a coisa pertence ainda ao promitente-vendedor e só lhe pertencerá
a ele depois de realizado o contrato translativo prometido, não pode agir seriamente com a intenção
de um titular da propriedade ou de qualquer outro direito real sobre a coisa”.
Significa isto que a posse conferida pela traditio da coisa para o promitente-comprador será, em
regra, meramente precária, sem excluir, contudo, que face ao probatório se possa concluir ter actuado
de forma correspondente ao exercício do direito de propriedade e, dessa forma, configurada uma verdadeira situação possessória.
Ora, no caso em apreço e ao invés do se afirma na sentença recorrida, nada se mostra estabelecido
no probatório que permita concluir que os embargantes teriam agido convictos de lhes assistir o direito
de propriedade da fracção que veio a ser penhorada.
Com efeito, os actos materiais praticados (alíneas I, J e L do probatório) são compatíveis com
uma posse precária e, como tal, realizados sem a intenção de exercício de um verdadeiro direito real
sobre a fracção em causa, dado este que é, inclusive, reforçado pelo facto de nos termos da alínea M),
ainda do probatório, terem sido praticados “em nome do contrato promessa dado como provado e do
direito de retenção”.
Certo é ainda que, com bem nota o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto no seu douto parecer:
“Apesar desta conclusão no probatório consta de forma expressa que, o embargante intentou
uma acção no 4.º juízo cível de Matosinhos para resolver o contrato-promessa por falta de escritura
pública de compra e venda, tendo tal acção sido julgada procedente e, consequentemente, declarado
resolvido aquele contrato, por iniciativa do embargante, tendo ainda a executada sido condenada no
pagamento de uma indemnização e sido reconhecido ao embargante o direito de retenção para pagamento do montante indemnizatório (pontos F e G do probatório). Os embargantes podiam ter optado
pela execução específica do contrato-promessa, mas optaram antes pela sua resolução. Entendemos
que esta actuação mostra que os promitentes-compradores não se comportaram com animus possidenti,
mas antes no exercício de um direito inerente ao contrato-promessa e, por isso, sem intenção de agirem
como beneficiários de um direito real”.
Importa, pois, concluir que os embargantes, ora recorridos, apenas detêm a posse precária da
fracção do imóvel e daí que não lhes assista o direito de embargarem a penhora efectuada na execução-cfr, acórdãos de 27/01/99, 25/10/00, 17/11/01 e 15/01/03, nos recursos n.ºs 22.518, 22.787, 25.713 e
26.479.
Já no referente ao direito de retenção dir-se-á tão só que não é ofendido pela penhora, “sendo,
pelo contrário, o caminho para a reclamação do crédito respectivo, no desenvolvimento do processo
executivo, garantindo a penhora todos os créditos exequendos, a graduar oportunamente em vista do
respectivo pagamento”-cfr. acórdão de 11/03/09, no recurso n.º 547/08.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e,
em consequência, julgam-se os embargos improcedentes.
Custas pelos embargantes, apenas na 1.ª instância, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Dulce Neto — Jorge Lino.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Contra-Ordenação Fiscal. Recurso para melhoria da Aplicação do Direito. Nulidade
Insuprível. Baixa do Processo à Autoridade Administrativa.
Sumário:
Declarada, em processo judicial de contra-ordenação, a nulidade insuprível da decisão administrativa de aplicação da coima, há que ordenar a baixa dos autos à
autoridade tributária que a aplicou, para eventual sanação daquela nulidade e
renovação do acto sancionatório.
Processo n.º 1167/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Município de Mirandela.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. O Magistrado do Ministério Público junto do TT de Mirandela recorre do despacho que proferido, em 25/10/07, pelo Mmo. Juiz do mesmo Tribunal, declarou a nulidade da decisão administrativa
que aplicou à arguida Município de Mirandela, a coima de 1124.14 Euros, pela prática da infracção p.
e p. nos arts. 26º, n.º 1 e 40º, n.º 1, alínea a), do CIVA e 114º, n.º 2 e 26º, n.º 4 do RGIT.
1.2. O recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
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. 63º, nºs. 1, alínea d), e 3, e 79º, 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.
1.3. O Mmo. Juiz “a quo” sustentou o decidido nos termos de fls. 99 a 101 dos autos.
1.4. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.5. Foram colhidos os vistos legais e cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. O despacho recorrido é, no que aqui interessa, do teor seguinte:
«Analisados os autos verifica-se que faltam alguns dos requisitos da decisão que aplicou a
coima.
Vejamos.
Da descrição sumária dos factos, nos quais a AT se fundamentou para aplicar à arguida a coima
de 1.112,14 € consta que o montante de imposto exigível era de 5.560,71 €.
As perguntas que imediatamente se suscitam é a de saber qual o imposto a que AT se refere, porque
é que lhe era exigível àquela e porque esse montante e não outro.
Presume-se que se refira a IVA, pelo confronto das “Normas infringidas” indicadas na decisão.
Contudo, uma coisa é o que se presume, o que se conclui e o que se pensa, outra, bem diferente,
são os factos que devem ser imputáveis e pelos quais a arguida deverá responder, que só são ilícitos
porque a lei assim o prevê. Não basta remeter para as “normas infringidas” que são gerais e abstractas e que se aplicam à arguida e a todos os contribuintes. E necessário invocar e provar factos que,
subsumidos das normas aplicáveis, nos permita, ao tribunal e arguidos, aferir da validade das coimas
aplicadas a cada caso.
Para além dos factos que constam da decisão de aplicação de coima não permitirem à arguida
aperceber-se do que lhe é imputado, impedindo-a, com base nessa percepção, defender-se adequadamente (neste sentido, Ac. do STA de 29/3/2006, no Proc. 0143/06 in www.dgsi.pt.), também ficamos
sem saber se a sua conduta se encaixou na abstracção da lei (tipicidade) para que se possamos concluir
que houve desconformidade com o direito devido à antijuridicidade do seu comportamento ou a acção
típica não justificada (ilicitude).
Concluímos que na decisão de aplicação de coima falta a descrição sumária de factos.
A falta destes requisitos constitui nulidade insuprível deste processo contra-ordenacional. Cfr.
arts. 79º, n.º 1, alínea b) e 63º, n.º 1, alínea d), ambos do RGIT.
Por outro lado, o decisor tributário, na fixação da coima, alega que teve em conta o art. 27º do
RGIT. Este artigo diz-nos que a coima deve ser graduada em função da gravidade do facto, da culpa do
agente e da sua situação económica. O n.º 2 acrescenta que, se a contra-ordenação consistir na omissão
da prática de um acto devido, a coima deve ser graduada em função do tempo decorrido desde a data
em que o facto devia ser praticado.
Ora, a fundamentação não pode pura e simplesmente remeter para o art. 27º do RGIT, argumentando, em abstracto, que “para afixação da coima em concreto deve ter-se em conta a gravidade objectiva
e subjectiva das contra ordenações praticadas, para tanto importa ter presente e considerar o seguinte
quadro (Art. 27º do RGIT)” (cfr. fls. 54).
No que diz respeito à indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima - art. 79º,
n.º 1, alínea c) do RGIT - exige-se “que o destinatário possa aperceber-se facilmente de todos os elementos necessários para a sua defesa, sem necessidade de se deslocar aos serviços da administração
tributária para examinar o processo, o que está em sintonia com o direito constitucional à notificação
de actos lesivos e à respectiva fundamentação expressa e acessível (art. 268º, n.º 3, da C.R.P.) e com
a garantia do direito à defesa (art. 32º, n.º 10, da C.R.P.), que reclama que haja a certeza de que ao
arguido foram disponibilizados todos os elementos necessários para o concretizar.” - Acd. do STA de
18/1/2006, Proc. n.º 0449/05, in www.dgsi.pt (sublinhado nosso).
Nestes autos fica sem se saber no que é que a decisão da AT se fundamentou para aplicar a coima
de 1.112,14 € e não outra.
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Ora, considerando o carácter imperativo do disposto no art.27º citado, seria necessário sopesar,
em concreto, os elementos previstos naquele normativo para que se tivesse cumprido o disposto no
art. 79º, n.º 1, alínea c) do RGIT.
Em consequência do exposto, julgando-se verificada a nulidade insuprível prevista no art. 63º,
n.º 1 alínea d), ex vi do art. 79º, n.º 1 alínea b) e c), e 27º, todos do RGIT, anulo a decisão de fls. 54 e
55 e de todo o processado subsequente. - arts. 63º, n.º 3 do RGIT.
Custas pela FF, fixando a taxa de justiça em 2 UC.
Registe e notifique.
(Comunique, também, ao Serviço de Finanças respectivo).»
2.2. Em divergência com o assim decidido, o recorrente MP sustenta que, sendo 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.
A questão a decidir é, portanto, tão só a de saber quais são as consequências da verificação (em
sede de recurso judicial da decisão administrativa de aplicação de coima), de nulidade insuprível dessa
decisão administrativa: no caso, a nulidade insuprível prevista na alínea d) do n.º 1 do art. 63º, ex vi do
art. 79º, n.º 1, alínea b) e c) e 27º, todos do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT).
2.3. Antes, porém, importa apreciar a questão da admissibilidade do recurso.
Com efeito, o MP alega que interpõe o recurso ao abrigo do disposto no art. 73º, n.º 1, alínea c)
do DL 433/82, de 27/10, (RGCO) por aplicação subsidiária do disposto nos arts. 3º alínea b) e 83º,
n.º 2, do RGIT (cfr. fls. 80 dos autos).
Ora, independentemente desta alegação, atendendo a que o valor da coima aplicada - 1124.14
Euros - é, não apenas superior ao valor de € 249,40 (previsto naquela alínea a) do n.º 1, do art. 73º do
DL n.º 433/82), mas também superior ao valor de um quarto (935,245 Euros) da alçada que ao tempo
estava fixada para ao tribunais judiciais de 1ª instância [ao tempo, o valor da alçada da 1ª instância era
de 3740,98 Euros, de acordo com o n.º 1 do art. 24º da Lei 3/99, de 13/1, na redacção introduzida pelo
DL 323/01, de 17/12. Actualmente, desde 1/1/2008, a alçada da Relação é de 30.000 Euros e a dos
Tribunais de 1ª instância é de 5.000 Euros (por força da alteração que o art. 5º do DL 303/07, de 24/8,
introduziu no art. 24º da, actualmente revogada, Lei n.º 3/99, de 3/1 (LOFTJ) – cfr., hoje, o art. 31º da
actual Lei n.º 52/08, de 28/8)], é de admitir o presente recurso.
2.4. Vejamos, então, a questão de fundo
Trata-se de questão recorrente sobre a qual a jurisprudência deste STA se tem pronunciado em
termos uniformes (como se vê, entre outros, nos recentes acs. de 27/01/2010, rec. n.º 1182/09, de
25/11/2009, rec. n.º 938/09, de 21/10/2009, rec. n.º 872/09, de 14/10/2009, rec. n.º 699/09, de 16/9/2009,
rec. n.º 683/09 e de 3/6/2009, rec. n.º 444/09), no sentido de que, sendo decretada, em processo judicial de contra-ordenação, a nulidade insuprível da decisão administrativa de aplicação da coima, há
lugar à baixa dos autos à autoridade tributária que aplicou tal coima, para eventual renovação do acto
sancionatório.
A fundamentação para este entendimento, encontra-se claramente exposta no citado acórdão de
3/6/09, rec. n.º 444/09, entre muitos outros, nos termos seguintes:
«Nos termos dos nºs. 3 e 5 do citado artigo 63º do RGIT, a nulidade referida no n.º 1 do mesmo
preceito, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida até a decisão se tornar definitiva, tem por
efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que do acto inquinado dependam absolutamente,
devendo, porém, aproveitar-se as peças processuais úteis ao apuramento dos factos.
Ora, como se tem vindo a dizer em inúmeros acórdãos desta Secção (v. Acs. de 6/11/02, 18/2/04,
22/9/04, 11/4/07, 20/6/07 e 31/10/07, nos processos 1507/02, 1747/03, 531/04, 204/07, 411/07, e 754/07,
respectivamente), a qualificação dessa nulidade como insuprível não significa que ela não possa ser
sanada, mas antes que o decurso do tempo não tem esse efeito, pelo que a sanação respectiva só pode
concretizar-se com a supressão da deficiência ou irregularidade, designadamente com a prática, de
acordo com a lei, do acto omitido ou da irregularidade praticada.
Assim, a nulidade por falta dos requisitos legais da decisão de aplicação de coima não impede
que venha a ser proferida nova decisão em substituição da anulada desde que prolatada até ao trânsito
em julgado da decisão final, tanto na fase administrativa como na judicial.
O próprio art. 19º do CPPT estabelece que o tribunal ou entidade para onde subir um processo
administrativo tributário deverá tomar a iniciativa de sanar ou mandar suprir qualquer deficiência ou
irregularidade (cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT Anotado, 2ª edição, págs. 403/05).
E, por força do que dispõe o citado n.º 3 do artigo 63º do RGIT, apenas são anulados os actos
processuais consequentes dos que conformam a nulidade, aproveitando-se as peças úteis ao apuramento
dos factos.
Sendo que o limite temporal não é o momento em que os autos são tornados presentes ao juiz,
ainda que tal apresentação valha como acusação – artigo 62º, n.º 1 do RGCO – mas a definitividade
da decisão que aplica a coima.
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Como se refere no acórdão de 22/9/04, proferido no processo 531/04, “não pode, por outro lado,
esquecer-se que, em rigor, a decisão que aplica a coima constitui, substancialmente, um acto administrativo, embora de conteúdo sancionatório, como decisão autoritária de um órgão da Administração,
que, ao abrigo de normas de direito público, visa produzir efeitos jurídicos numa situação individual e
concreta, cuja apreciação jurisdicional só não cabe exclusivamente aos tribunais administrativos e fiscais
por razões de praticabilidade (cfr. art. 120º do CPA, o preâmbulo do DL 232/79, de 24 de Julho e ainda
Faria da Costa, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra n.º 62, 1986, pág. 166).
De modo que não pode impedir-se a Administração de renovar o acto anulado, por vícios procedimentais, como é o caso”.
Assim, decretada, em processo judicial de contra-ordenação tributária, a nulidade insuprível
decorrente da falta de algum dos requisitos legais da decisão que aplica a coima, há lugar, não à absolvição da instância, mas antes à baixa dos autos à AF para eventual sanação da mesma e renovação
do acto sancionatório.
Em conclusão se dirá, pois, que, embora a sentença recorrida se deva manter na parte em que julgou
verificada a nulidade da decisão administrativa que aplicou a coima, e, em consequência, anulou esta
e todo o processado subsequente, por neste segmento não ter sido posta em causa, se deve ordenar a
remessa do processo à autoridade administrativa que a proferiu para que, assim, se retome o processado
a partir do último acto que não foi anulado».
2.5. Também no caso presente esta fundamentação jurídica é totalmente aplicável.
E, assim sendo, havemos de concluir que, se for declarada, em processo judicial de contra-ordenação
tributária, a nulidade insuprível decorrente da falta de algum dos requisitos legais da decisão que aplica
a coima, há lugar, não à absolvição da instância, mas antes à baixa dos autos à AT, para eventual sanação
daquela nulidade e renovação do acto sancionatório.
E como também aqui o recurso está limitado a esta questão, embora a decisão recorrida deva,
pelas razões acima expostas, ser revogada no segmento em que apenas manda notificar o Serviço de
Finanças do assim decidido, deve, no entanto, ser mantida na parte restante, ou seja, na parte em que
julgou verificada a nulidade da decisão administrativa que aplicou a coima, e, em consequência, anulou
esta e todo o processado subsequente.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, no segmento em que apenas manda notificar o Serviço de Finanças do decidido, devendo os autos baixar ao
Tribunal recorrido para que este os remeta à autoridade tributária que aplicou a coima, para eventual
renovação do acto sancionatório.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo
Madureira.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Reversão da execução. Citação do revertido sem acompanhamento
dos elementos referidos no n.º 4 do artº 22º da LGT. Nulidade da citação. Dedução
de impugnação judicial na sequência da citação. Meio adequado de reacção.
Sumário:
I — Dispõe o artº 22º, n.º 4 da LGT que “As pessoas solidária ou subsidiariamente
responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes
for atribuída nos mesmos termos do devedor principal, devendo para o efeito, a
notificação ou citação conter os elementos essenciais da liquidação, incluindo a
fundamentação nos termos legais”.
II — Efectuada a citação sem aqueles elementos, verifica-se uma nulidade prevista no
artº 198º do CPC (subsidiariamente aplicável ex vi artº 2º, alínea e) do CPPT)
por falta de observância de formalidades previstas na lei.
III — Deste modo, deveria o interessado arguir a nulidade da citação perante o órgão da
execução fiscal, no prazo previsto para a oposição à execução fiscal – artº 203º,
n.º 1, alínea a) do CPPT.
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IV — Tendo usado a impugnação judicial, mas tendo esta sido deduzida no prazo de 30
dias referido no artigo 203º, n.º 1 citado, impõe-se a convolação da petição de
impugnação para requerimento de arguição de nulidade da citação, por aplicação
dos artºs 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT.
Processo n.º 1178/09-30.
Recorrente: Fernando Tiago Simão de Lima.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Fernando Trigo Simão de Lima, contribuinte fiscal n.º …, residente da …, n.º … - … - 5400
- Chaves, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Mirandela que indeferiu liminarmente a
impugnação judicial por si deduzida contra a nulidade da citação do despacho de reversão, por falta
dos requisitos previstos no artº 22º, n.º 4 da LGT, apresentando, para o efeito, alegações nas quais
conclui:
A) O Recorrente foi notificado do despacho de reversão no processo de execução fiscal
n.º 2380200501002228 na qualidade de responsável subsidiário pelas dívidas da sociedade comercial
Verderaia - Complexo Turístico Sem Fronteiras, Lda., com o NI 502979062.
B) O Recorrente não pretendeu pôr em causa os fundamentos da reversão, mas, não prescindindo
da discussão da legalidade das dividas subjacentes, não se conformou com a falta de notificação dos
elementos essenciais da sua liquidação, conforme imposto pelo artigo 22º, n.º 4 da LGT.
C) Nessa medida, apresentou, no prazo de 30 dias, impugnação judicial em que alegou a nulidade
da citação, com base no artigo 22.º, n.º 4 da LGT.
D)Trata-se de uma nulidade distinta das nulidades do processo de execução fiscal e que, como
tal, deve ser feita fora do processo de execução fiscal, através da impugnação judicial, pelo que não há
qualquer erro na forma do processo.
E) O problema que o Recorrente vem suscitar no processo não tem que ver com o processo de
execução fiscal propriamente dito. Antes, tem que ver com as próprias liquidações das dívidas subjacentes - a falta da fundamentação destas.
F) Nessa medida, não tem qualquer fundamento a utilização, no prazo de 10 dias, da reclamação
dos actos do órgão de execução fiscal, prevista no artigo 276.º do CPPT.
G) A imposição desse meio processual, constitui violação dos direitos de defesa do Recorrente, na medida em que esse meio de defesa não é sequer indicado na citação do despacho de
reversão.
2. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 53, no qual defende a convolação da petição para
requerimento formulado nos termos e para os efeitos do artº 37º, n.º 1 do CPPT, a ser apreciado pelo
órgão da execução fiscal territorialmente competente.
3. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
4.1. A decisão recorrida indeferiu liminarmente a petição de impugnação, louvando-se nos seguintes fundamentos:
a) Está em causa nos autos a nulidade da citação efectuada a um executado por reversão, em
virtude de aquela não ter sido acompanhada dos elementos de liquidação do imposto que constitui a
quantia exequenda e respectivos fundamentos.
b) Ora, embora essa questão possa ser apreciada a título acessório na impugnação, não o pode ser
a título principal, como fez o impugnante.
c) Por outro lado, o processo de execução fiscal também não é o adequado, sendo o meio
processual correcto para ser invocada a nulidade da citação a reclamação prevista no artº 276º e
segs. do CPPT.
d) Acontece, porém, que não é possível a convolação para este meio processual, uma vez que
decorreu já o prazo previsto no artº 277º.
4.2. O recorrente, por sua vez, refere que não pretendia pôr em causa os fundamentos da reversão,
mas apenas a falta de notificação dos elementos essenciais da liquidação, conforme impõe o artº 22º,
n.º 4 da LGT. Na verdade, o recorrente pretendia apenas discutir a legalidade das dívidas em execução
para o que necessitava dos referidos elementos. Assim, porque não se trata de matéria relacionada
com a execução, entende que a referida nulidade deveria ser suscitada na impugnação na qual poderia
invocar a ilegalidade das dívidas liquidadas.
4.3. O Ex.mo Magistrado do MºPº, por sua vez, entende que o facto de a citação não ter sido
acompanhada dos elementos referidos no artº 22º, n.º 4 da LGT, não constitui nulidade do processo de
execução fiscal, na medida em que não tem expressão directa na sua tramitação. Por isso, a tal omissão
é aplicável o disposto no artº 37º, n.º 1 do CPPT.
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Porque foi deduzida impugnação, deverá a respectiva petição ser convolada para requerimento
formulado nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artº 37º do CPPT. Assim, poderá o recorrente obter
os elementos necessários para o exercício dos direitos conferidos pelo artº 22º da LGT.
5. O artº 22º, n.º 4 da LGT, estabelece o seguinte: “As pessoas solidaria ou subsidiariamente
responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos
mesmos termos do devedor principal, devendo para o efeito, a notificação ou citação conter os elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais”.
Ora, sendo assim, e tal como se escreveu no Acórdão deste Tribunal e Secção de 26/06/2002 – Recurso n.º 832/02, “Não contendo a citação tais elementos, padece de nulidade a arguir no processo
executivo, de natureza judicial ut artº 103º, n.º 1 da mesma lei”, sendo que, do indeferimento da
respectiva arguição perante o órgão da execução fiscal, cabe reclamação para o TT de 1ª Instância, ao
abrigo do artº 276º do mesmo diploma.
Também no Acórdão de 24/08/2005- Recurso n.º 934/05, se repetiu a mesma argumentação nos
seguintes termos:
“A falta de citação ocorre tanto nos casos em que ela é pura e simplesmente omitida como nas
situações contempladas no artº. 195.º do CPC, norma subsidiariamente aplicável em processo de
execução fiscal.
Nenhuma delas, porém, se verifica nos autos em que a citação do responsável subsidiário não
continha os elementos essenciais da liquidação incluindo a respectiva fundamentação, nos termos do
artº. 22.º, n.º 4 da LGT.
Pelo que se não verifica a invocada falta de citação.
Situação distinta é a da nulidade da citação que ocorre quando não tenham sido observadas as
formalidades previstas na lei - artº 198.º, n.º 1 do CPC.
Todavia, esta última só pode ser conhecida no seguimento de arguição dos interessados, como é
o caso, mas no prazo da oposição, 30 dias nos termos do n.º 1 do artº. 203.º do CPPT.”
Temos então, seguindo o entendimento exposto, que, no caso concreto do recorrente, a impugnação
por si deduzida teria de ser rejeitada – como foi – uma vez que não tem por fundamento qualquer das
ilegalidades do acto tributário a que se refere o artº 99º do CPPT. Por outro lado, e conforme abundante
jurisprudência deste Tribunal e Secção, a nulidade da citação não constitui também fundamento de
oposição à execução fiscal.
Deste modo, o meio processual adequado para satisfazer o direito do recorrente era a reclamação
da nulidade dirigida ao órgão da execução fiscal no prazo previsto para a oposição no artº 203º, n.º 1
do CPPT.
Não tendo sido esse o meio utilizado, mas constatando-se que o recorrente foi citado em 08.05.2009
e a petição de impugnação deu entrada em 08.06.2009 (o dia 7 anterior foi domingo), está respeitado
o prazo de 30 dias consignado no artº 203ºº, n.º 1, alínea a) do CPPT, pelo que, ao abrigo do disposto
nos artºs 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPP, se impõe a convolação da petição para requerimento de
arguição de nulidade da citação dirigido ao órgão de execução fiscal.
6. Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogando-se o despacho recorrido e convolando-se a petição de impugnação para requerimento de arguição de nulidade da citação
dirigido ao órgão da execução fiscal
Sem custas.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão de Pinho.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Avaliação de terreno para construção. Critérios de avaliação. Insuficiência de fundamentação. Competência do STA para decidir em substituição do tribunal recorrido,
verificada situação prevista no artº 715º, n.º 2 do CPC. Valor de imóvel para efeitos
de imposto sobre o rendimento e para efeitos de tributação sobre o património:
realidades distintas.
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Sumário:
I — De acordo com o artº 45º, n.º 1 do CIMI “O valor patrimonial tributário dos
terrenos para construção é o somatório do valor da área de implantação do
edifício a construir, que é a situada dentro do perímetro de fixação do edifício
ao solo, medida pela parte exterior, adicionado do valor do terreno adjacente à
implantação”.
II — Constando do acto de avaliação os elementos referidos nessa norma e sendo ainda
aplicáveis as normas restantes do mesmo artigo de modo a apurar-se o valor tributável, não constitui insuficiência de fundamentação a falta de qualquer explicação
expressa sobre o modo como foi encontrada a área (A na ficha de avaliação), pois
esta resulta da lei e dos restantes elementos indicados na ficha de avaliação.
III — Tendo o tribunal de 1ª instância deixado de conhecer questões suscitadas pela
impugnante na sua petição e pela FP na sua contestação, em virtude desse conhecimento ter sido ficado prejudicado por resposta dada a outra questão, estando
em causa questões exclusivamente de direito, cabe ao STA conhecer das questões
não apreciadas, em substituição do tribunal de 1ª instância, por força do disposto
nos artºs 102º da LPTA e 749º, 762º, n.º 1 e 726º todos do CPC.
IV — Tendo as partes já tido oportunidade de se pronunciar em 1ª instância sobre todas
as questões a decidir pelo tribunal de recurso, não se justifica nova audição ao
abrigo do n.º 3 do artº 715º do CPC, uma vez que esta norma visa assegurar o
contraditório, sendo que este já foi anteriormente cumprido.
V — Não existe erro de facto na avaliação, se o resultado final constante da respectiva
ficha resulta de equação elaborada com base em normas legais e de acordo com valores apurados pela Comissão de Avaliação, não impugnados pelo contribuinte.
VI — Porque são realidades distintas, o valor de um imóvel para efeitos de lucro tributável e o de tributação sobre o património, o facto de ter sido avaliado ao abrigo
do CIMI, um imóvel alienado pela impugnante, em montante superior ao do preço
da transmissão, não constitui qualquer ilegalidade. Aliás, para efeitos de lucro
tributável sempre a impugnante pode fazer uso do disposto nos artºs 58º-A, nºs 1
e 2 e 129º, n.º 1 do CIRC.
Processo n.º 1191/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Mobiliário Nascente do Ave, Lda.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A FAZENDA PÚBLICA veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Braga, que julgou procedente a impugnação deduzida pela sociedade “Imobiliária Nascente
do Ave, Ldª”, com os demais sinais dos autos, contra o acto de fixação do valor tributável de um prédio
inscrito na matriz predial urbana de Fermentões - Guimarães, apresentando, para o efeito, alegações
nas quais conclui:
1ª). Para a recorrente, o Tribunal a quo só podia conhecer do eventual mérito da causa depois de
convidada a recorrida a corrigir, a aperfeiçoar o pedido da sua p.i. e uma vez reformulado esse pedido
nos termos legalmente admissíveis.
2ª). O Tribunal a quo, salvo melhor opinião, violou o artigo 508º, nº1, alínea b) e n.º 2, do CPC,
aplicável por força do artigo 2º, alínea e), do CPPT.
Caso se entenda o contrário, o que por mera cautela se admite:
3ª). O perito e representante da recorrida, como qualquer perito e representante, agiu em nome, no
interesse e como se a recorrida presente estivesse na diligência de (2ª) avaliação do prédio, tendo as áreas
sido rectificadas para os valores indicados pela recorrida e não tendo discordado do VPT fixado.
4ª). O acto que fixou o VPT do prédio (terreno para construção) não merece qualquer censura pois
tal acto limitou-se a reproduzir, aderindo e fazendo sua, a decisão técnica e dos técnicos (entre eles o
perito e representante da recorrida) que procederam à avaliação daquele terreno mediante a aplicação
da regra prevista no artigo 45º, do CIMI e contemplando argumentos aduzidos pela recorrida no seu
pedido de (2ª) avaliação, designadamente, áreas do terreno.
5ª). Pelo termo de avaliação (fls. 33 do processo apenso), pela ficha de avaliação (fls. 34 e 35 do
processo apenso) e pela notificação do resultado da 2ª avaliação (fls. 20 dos presentes autos) verifica-se que a decisão ou o acto da Administração Fiscal que fixou o VPT do prédio em causa corresponde
à decisão técnica e dos técnicos que realizaram a avaliação, entre eles, o técnico e o representante da
recorrida.
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6ª). O grau de fundamentação há-de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias
em que o mesmo foi praticado pelo que, no caso dos autos, o acto que fixou o VPT encontra-se fundamentado, ainda que de forma sucinta mas, seguramente, de forma clara e adequada.
7ª). O tribunal a quo violou o artigo 45º, o artigo 76º, n.º 2, ambos do CPPT e não valorizou devidamente a jurisprudência deste Tribunal Superior (Acórdão deste STA, de 11 de Dezembro de 2007,
recurso n.º 615/04).
Nestes termos e nos mais de direito que serão doutamente supridos por Vs. Exas. deve o presente
recurso obter provimento.
II. A Recorrida não contra alegou.
III. O Exmº Magistrado do MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 91 e seguintes, no qual defende
a manutenção da decisão recorrida, uma vez que a fundamentação se revela insuficiente, pois que um
destinatário normal não ficaria em condições de conhecer o motivo por que decidiu num sentido e não
outro qualquer.
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) No dia 25 de Janeiro de 2006, através de escritura pública, a Impugnante declarou vender à
sociedade Joelmasi - Empresa de Construções, Unipessoal, Limitada, que declarou aceitar a venda,
pelo preço de 275.000 euros, o prédio urbano composto de terreno para construção, Lote numero 6,
situado no lugar da Conceição de Baixo, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães, inscrito na
respectiva matriz sob o artigo 1567.
b) Na sequência da apresentação da Declaração para inscrição ou actualização de prédios urbanos
na matriz (Modelo 1) apresentada pela sociedade Joelmasi - Empresa de Construções, Unipessoal, Limitada foi efectuada a avaliação do referido prédio em 22 de Abril de 2007, da qual resultou a atribuição
de um valor patrimonial tributário de 597.210,00 euros, nos termos que constam da ficha de avaliação
de fls. 12 e 13 do apenso e cujo teor aqui se dá por reproduzido.
c) A Impugnante, não se conformando com a referida avaliação, requereu a realização de 2ª
avaliação nos termos que constam de fls. 15 a 18 do processo administrativo apenso e cujo teor aqui
se dá por reproduzido.
d) Realizada a 2ª avaliação, veio a ser atribuído ao prédio referido o valor patrimonial tributário de 517.330,00 euros, nos termos que constam do termo de avaliação e da ficha de avaliação
cujos teores constam de fls. 33 e de fls. 34 e 35 do processo administrativo apenso e aqui se dá por
reproduzido.
e) A Impugnante foi notificada do resultado da 2ª avaliação nos termos que constam de fls. 20 dos
presentes autos e cujo teor aqui se dá por reproduzido.
VI. De acordo com as conclusões das alegações da recorrente, as questões suscitadas no presente
recurso são as seguintes:
a) Violação do disposto no artº 508º, n.º 1, alínea b) e 2 do CPC;
b) Admissibilidade ou não de impugnação do valor tributário fixado, uma vez que o perito designado pela recorrente deu o seu acordo à avaliação;
c) Insuficiência de fundamentação do acto recorrido.
Então, seriam estas as questões que este Tribunal deveria apreciar.
Porém, como é sabido, os recursos destinam-se a apreciar as decisões dos tribunais de grau hierárquico inferior, em ordem a verificar a sua conformidade com o direito, podendo o tribunal superior
alterar ou anular tais decisões, tal como resulta do disposto no artº 685º-A do CPC.
Quer isto dizer que, salvo tratando-se de questões de conhecimento oficioso, o tribunal de recurso apenas pode conhecer de questões das quais o tribunal recorrido também tenha conhecido. E se,
eventualmente, o tribunal recorrido não conheceu de questão submetida à sua apreciação, quando o
deveria ter feito, então ocorre omissão de pronúncia conducente à nulidade da decisão (artº 668º, n.º 1,
alínea d) do CPC).
No caso dos autos, verifica-se que, tendo embora a recorrente suscitado a 1ª questão acima
enunciada na sua contestação, o tribunal dela não conheceu, não tendo a recorrente invocado o acima
referido vício de omissão de pronúncia no recurso.
Também quanto à 2ª questão, a sentença recorrida dela não tomou conhecimento. Porém, não tinha
de o fazer, dado que a decisão assumida prejudicou o conhecimento daquela questão.
Deste modo, subsiste para conhecimento no recurso a questão da insuficiência da fundamentação
do acto de avaliação.
VI.1. Para julgar procedente o vício de forma da insuficiência de fundamentação do acto de avaliação, na sentença recorrida escreveu-se o seguinte:
“No caso dos autos, a impugnante alega ocorrer insuficiência na fundamentação do acto alegando
que não consegue entender como é que faz incidir o valor de 615,00 euros sobre a área de 3.163,00 m2
quando na 1ª avaliação se tinha feito incidir esse valor sobre a área de 3.665,20 m2.
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Afigura-se-nos que a impugnante tem razão.
... Ora da análise da ficha de avaliação através da qual foi fixado o valor aqui em causa, não
é possível apreender a razão pela qual na equação de que resultou o valor patrimonial tributário, o
valor “A” foi fixado em 3,163,2000.
Com efeito, não consta dessa ficha a concreta explicitação do percurso cognoscitivo que conduziu aquele valor, encontrando-se apenas enunciados os valores respeitantes à área total do terreno, à
área de implantação do edifício, à área bruta de construção, à área bruta dependente, às coordenadas
X, Y, à percentagem para cálculo da área de implantação, ao tipo de coeficiente de localização e ao
coeficiente de localização.
Admite-se que as variáveis enunciadas permitam chegar ao dito valor, no entanto, isso bastará
para se ter por satisfeita a exigência constitucional da fundamentação dos actos administrativos,
porquanto, de acordo com a norma do artº 268º, n.º 3 da CRP, a fundamentação deve ser acessível.
Manifestamente, isso não sucede no presente caso.
Aliás, a explicitação que consta da parte final da ficha de avaliação e que pretende dar a conhecer
o significado da fórmula utilizada é, ela própria pouco clara, tendo sobretudo em vista que está em
causa a avaliação de um terreno para construção.
Com efeito, diz-se aí: “Tratando-se de terrenos para construção, A= área bruta de construção
integrada de Ab, sendo que “Ab representa as áreas brutas dependentes”.
Ora, desde logo, não é inequívoco o significado da expressão “integrada” aplicada a uma operação
aritmética, e, por outro lado, tomando como referência a área bruta de construção (4.538,0000m2) e o
valor das áreas brutas dependentes (1.964,0000m2) que constam da ficha, não vemos qual a operação
que permite o resultado de 3.163,2000”.
A recorrente, por sua vez, entende que “O grau de fundamentação há-de ser o adequado ao tipo
concreto do acto e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado pelo que, no caso dos autos, o
acto que fixou o VPT encontra-se fundamentado, ainda que de forma sucinta mas, seguramente, de
forma clara e adequada”.
Com efeito, “Pelo termo de avaliação (fls. 33 do processo apenso), pela ficha de avaliação (fls.
34 e 35 do processo apenso) e pela notificação do resultado da 2ª avaliação (fls. 20 dos presentes
autos) verifica-se que a decisão ou o acto da Administração Fiscal que fixou o VPT do prédio em
causa corresponde à decisão técnica e dos técnicos que realizaram a avaliação, entre eles, o técnico
e o representante da recorrida”.
VI.2. Com a última reforma fiscal sobre o património, operada pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de
12 de Novembro, que aprovou o Código do IMI e o Código do IMT, o legislador pretendeu introduzir
objectividade, justiça e imparcialidade nas avaliações de imóveis, nomeadamente através da introdução
de critérios objectivos como sejam a adopção de fórmulas matemáticas e tabelas, tal como resulta do
disposto nos artºs 37º a 46º do CIMI.
No caso dos autos, está em causa a avaliação de terreno para construção, relativamente à qual o
artº 45º do citado CIMI dispõe o seguinte:
“Artigo 45º
Valor patrimonial tributário dos terrenos para construção
1 — O valor patrimonial tributário dos terrenos para construção é o somatório do valor da área
de implantação do edifício a construir, que é a situada dentro do perímetro de fixação do edifício ao
solo, medida pela parte exterior, adicionado do valor do terreno adjacente à implantação.
2 — O valor da área de implantação varia entre 15% e 45% do valor das edificações autorizadas
ou previstas.
3 — Na fixação da percentagem do valor do terreno de implantação têm-se em consideração as
características referidas no n.º 3 do artigo 42º.
4 — O valor da área adjacente à construção é calculado nos termos do n.º 4 do artigo 40º”.
Importa ainda ter em atenção outras normas relevantes nesta matéria, nomeadamente, os artºs 39º,
40º, 41º, 42º e 43º do Código do Imposto Municipal de Imóveis.
Ora, sendo assim, e estando os valores necessários ao cálculo deste valor patrimonial indicados
a fls. 34 do apenso, não é necessária qualquer outra fundamentação para se chegar ao resultado legal.
Isto é, os elementos constantes da ficha de avaliação são suficientes e correspondem aos critérios legais
para se compreender o modo como se chegou ao valor patrimonial.
De todo o modo, sempre a recorrida poderia ter pedido ao respectivo Serviço de Finanças esclarecimentos sobre o modo como foi obtido o referido valor de “A” = 3.163,2000m2.
Situação diversa é a de o valor enunciado de 3.163,2000m2 como correspondendo a “A” não estar
correcto em face dos critérios legais. Dito de outro modo, se o valor indicado padece de erro de facto
por se basear em áreas erradas ou de erro de cálculo, então estaremos perante questão que se prende
com o mérito e não com vício de forma do acto impugnado.
Pelo que ficou dito, considerando-se fundamentada a avaliação, a decisão recorrida não pode
manter-se, procedendo o recurso, pelo que caberia remeter os autos ao tribunal recorrido para conhe-
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cimento das outras questões suscitadas pela recorrente na petição inicial - erro de facto na fixação do
valor e erro de direito.
Acontece, porém, que o tribunal tributário não conheceu dos outros vícios suscitados pelo impugnante na petição inicial, porque o conhecimento do vício de forma acima referido, prejudicou o
conhecimento daqueles.
Ora, nestes casos, estabelece o artº 715º, n.º 2 do CPC que: “Se o tribunal recorrido tiver deixado
de conhecer certas questões, designadamente por as considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio,
a Relação, (na jurisdição administrativa e fiscal, os tribunais centrais administrativos) se entender que
a apelação procede e nada obsta à apreciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que
revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos necessários”.
Esta norma é também aplicável aos recursos interpostos para o STA, por força dos artºs 102º da
LPTA, 749º e 762º, n.º 1 do CPC, sendo certo que, por força do artº 726º deste mesmo diploma, ao
recurso de revista se aplica também aquela norma (artº 715º, n.º 2).
E isto sucederá, desde que não esteja em causa matéria de facto, já que, neste caso, seria de dar
cumprimento aos artºs 729º e 730º do CPC.
Ora, as matérias a apreciar na petição e na contestação constituem questões exclusivamente de
direito, oferecendo os autos todos os elementos de facto necessários à decisão.
Cabe aqui referir, no entanto, que de acordo com o artº 715º, n.º 3 citado, antes de proferida a
decisão, deveriam as partes ser ouvidas, pelo prazo de dez dias, tendo em vista garantir o exercício do
contraditório.
Porém, tal como ficou escrito no Acórdão deste Tribunal e Secção, de 12.02.2003 - Recurso
n.º 1850/02, essa audição não se justifica quando as partes tenham tido oportunidade de se pronunciar
sobre todas as questões a apreciar pelo tribunal de recurso em substituição do tribunal recorrido.
A argumentação utilizada naquele aresto e com a qual se concorda, é a seguinte:
“Segundo o n.º 1 do artigo 9º do Código Civil, a interpretação não deve cingir-se à letra da lei,
mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do
sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em
que é aplicada.
Ora, como se lê no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, que, procedendo
a profunda reforma do CPC, introduziu a sobredita redacção no artigo 715º, com ela, “consagra-se
expressamente a vigência da regra da substituição da Relação ao tribunal recorrido”, “assegurado
que seja o contraditório e prevenido o risco de serem proferidas decisões surpresa.”
É que, nos termos do n.º 3 do artigo 3º do mesmo compêndio adjectivo, o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo
lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo
que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se
pronunciarem.
Segue-se que o n.º 3 do falado artigo 715º rege para os casos em que não tenha sido previamente
assegurado o princípio do contraditório e/ou prevenido o risco de decisão surpresa. Para tal aponta,
claramente, a lógica, a coerência, a harmonia do sistema jurídico”. (Neste sentido se pronunciou
também o Acórdão de 05.05.2004 – Recurso n.º 207/2004).
Ora, as partes já tiveram ocasião de se pronunciar sobre as questões que irão ser apreciadas – a
recorrente na contestação e a recorrida na petição inicial. Sendo assim, entende-se não haver necessidade de ouvir as partes.
Posto isto, passemos às questões suscitadas na petição inicial e na contestação apreciação do
pedido da impugnante que são as seguintes:
a) Erro de facto na fixação do valor (nºs 9.1 a 9.4 e 9.7 da petição);
b) Erro de direito na avaliação (nºs 10.1 e segs. da petição);
c) Impropriedade do meio (nºs 19 e 20 da contestação),
Comecemos pelo conhecimento da questão enunciada em último lugar.
VI.3. A Fazenda Pública entende que, visando o pedido da impugnante obter a declaração de nulidade da notificação do resultado da 2ª avaliação, a impugnação judicial não constitui meio adequado
para esse efeito. Deste modo, e não podendo o Tribunal corrigir o pedido em substituição da impugnante,
não pode conhecer pedido diferente do formulado, pelo que deve abster-se de conhecer do mérito da
causa e absolver a FP da instância.
Vejamos se tem razão.
É certo que o pedido da impugnante é no sentido de que “esta impugnação, seja totalmente procedente, e por via disso, ser declarada nula e de nenhum efeito a notificação que lhe foi efectuada na
sequência do seu pedido de 2ª avaliação ao prédio supra identificado”. Porém, no seu articulado o que
a impugnante sempre pôs em causa foi a validade da avaliação por a considerar padecendo de erro de
facto e de erro de direito. E, apesar da fórmula final do pedido, depreende-se que o que a impugnante
pretende é, efectivamente, a anulação da 2ª avaliação.
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Sendo assim, não ocorre qualquer erro na forma do processo.
VI.4. Segundo a impugnante, verificar-se-á erro de facto na fixação do valor, porque os cálculos
efectuados através da planta de arquitectura não terão sido determinados com rigor, influenciando o
resultado final (nº 9.7 da petição – fls. 4 “in fine”). Isto porque a área de 3.163,2000m2 (e não 3.163,00m2
como por lapso refere), constante de “A” na ficha de fls. 35 do apenso, não se consegue obter através
da fórmula constante do artº 40º do CIMI.
Vejamos então se os valores apurados pelos peritos avaliadores conduzem ou não ao valor de “A”
- área referida na ficha de avaliação de fls. 35 do apenso.
De acordo com ficha de avaliação que constitui fls. 34 do apenso, e para a qual remete
o facto da alínea d) do probatório, os elementos fixados para a avaliação do terreno, foram os
seguintes:
Área total do terreno – 1.100,0000m2
Área de implantação do edifício – 897,0000m2
Área bruta de construção – 4.538,0000m2
Área bruta dependente – 1.964,0000m2
Percentagem para cálculo da área de implantação – 22,00
Tipo de coeficiente de localização – Habitação
Coeficiente de localização – 1,20
Considerando o disposto no artº 45º do CIMI e no artº 40º, n.º 3 do mesmo diploma, temos
que o valor patrimonial tributário dos terrenos para construção é encontrado pela fórmula: Vt
implantação+Vtadjacente. (1)
Vtiimplantação = Vc × [(Abc – Ab) + (Ab × 0,3)] × %ai × Ca × Cl × Cq
em que:
Vc
Abc
Ab
%ai
Ca
Cl
Cq

Valor base dos prédios edificados
Área de construção autorizada ou prevista
Área bruta dependente
Percentagem da área de implantação
(variando entre 15 e 45 % do valor das edificações previstas ou autorizadas)
Coeficiente de afectação
Coeficiente de localização
Coeficiente majorativo para moradias unifamiliares (só se aplica o Cq neste caso)

Vtadjacente = Vc × [(Ac × 0,025) + (Ad × 0,005)] × Ca × Cl × Cq
em que:
Vc
Ac
Ad
Ca
Cl
Cq

Valor base dos prédios edificados
Área do terreno livre até ao limite de duas vezes a área de implantação
Área do terreno livre que excede o limite de duas vezes a área de implantação
Coeficiente de afectação
Coeficiente de localização
Coeficiente majorativo para moradias unifamiliares
(só se aplica o Cq neste caso)
Da conjugação de Vtimplantação e de Vtadjacente resulta o seguinte desenvolvimento da equação geral:

Vt = Vc × [(Abc – Ab) + (Ab × 0,3) × %ai + (Ac × 0,025) + (Ad × 0,005)] × Ca Cl × Cq
Preenchendo esta equação com os valores constantes da ficha de avaliação acima referidos,
temos:
517.330,00 = 615,00 (4538-1964 + 1964 × 0,3) × 22,00 + 203 × 0,025 + 0,0000 × 1,00 × 1,20 × 1,00.
Neste caso o valor de “A” - 3.163,20m2 resulta de (Abc-Ab) + (Ab × 0,3) = (4.538,0000m2 -1964)
+ (1964 × 0,3) = 3.163,20m2
Conclui-se, do que ficou dito, que o valor patrimonial tributário se encontra calculado de acordo
com os critérios e fórmulas legais e os valores apurados, pelo que não sofre de erro de facto.
VI.5. Relativamente ao erro de direito, com todo o respeito devido, parece-nos que a impugnante
elabora numa confusão entre imposto sobre rendimento – IRC e imposto sobre o património – IMI.
Com efeito, vem a impugnante invocar a sua contabilidade para defender que o valor do imóvel
avaliado deve ser o do preço declarado na transmissão. Ora, tal como refere a Fazenda Pública na sua
contestação, uma coisa é o valor real, comercial e corrente resultante de acordo entre quem compra e
quem vende, outro o valor patrimonial tributário para efeitos fiscais.
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Para efeitos de imposto sobre o rendimento (IRC), estabelecem os artºs 58º-A e 129º, ambos do
CIRC:
“Artigo 58º-A (2)
Correcções ao valor de transmissão de direitos reais sobre bens imóveis
1 — Os alienantes e adquirentes de direitos reais sobre bens imóveis devem adoptar, para efeitos
da determinação do lucro tributável nos termos do presente Código, valores normais de mercado que
não poderão ser inferiores aos valores patrimoniais tributários definitivos que serviram de base à
liquidação do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) ou que serviriam
no caso de não haver lugar à liquidação deste imposto.
2 — Sempre que, nas transmissões onerosas previstas no número anterior, o valor constante do
contrato seja inferior ao valor patrimonial tributário definitivo do imóvel, é este o valor a considerar
pelo alienante e adquirente, para determinação do lucro tributável.
Artigo 129º
Prova do preço efectivo na transmissão de imóveis
1 - O disposto no n.º 2 do artigo 58.º-A não é aplicável se o sujeito passivo fizer prova de que
o preço efectivamente praticado nas transmissões de direitos reais sobre bens imóveis foi inferior ao
valor patrimonial tributário que serviu de base à liquidação do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis”.
Portanto, para efeitos de lucro tributável, nada obsta a que a recorrente veja considerado na sua
contabilidade o valor de 275.000,00 euros que refere ter sido o do preço da transmissão, contanto que
cumpra o disposto nas normas acima transcritas.
Já o valor para efeitos de inscrição na matriz e tributação sobre o património é determinado por
regras próprias fixadas no CIMI, acima citadas.
Trata-se, portanto, de realidades distintas sendo que, no caso dos autos, a avaliação nada tem a ver
com o princípio da capacidade contributiva ou da tributação do rendimento real, pelo que a avaliação
não padece de ilegalidade ou ofensa de princípios constitucionais, tendo decorrido de acordo com as
normas legais aplicáveis.
VII. Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar decisão recorrida e,
em substituição do tribunal de 1ª instância e ao abrigo do disposto nos artºs 726º e 715º, n.º 2 do CPC,
julgar improcedente a impugnação.
Custas pela impugnante em 1ª instância e neste Tribunal, fixando-se a procuradoria em um
sexto.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Pimenta do Vale.
(1) Equação elaborada de acordo com os artºs 45º e 40º, n.º 3, ambos do CIMI.
(2) Este artigo foi aditado pelo artigo 6º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
IVA. Remessa de declaração periódica de IVA (1º trimestre de 2001) desacompanhada
de meio de pagamento. Coima aplicada ao abrigo do artº 29, nºs 2 e 9 do RJIFNA.
Casos de não recebimento do imposto pelo sujeito passivo.
Sumário:
I — Relativamente à “falta de entrega da prestação tributária”, a que se refere o
artigo 114.º, n.º 1, do Regime Geral das Infracções Tributárias, tem a jurisprudência uniforme do STA entendido que não abrange os casos de não recebimento
do imposto pelo sujeito passivo.
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II — No caso dos autos, estando em causa a entrega de declaração de IVA desacompanhada de meio de pagamento, relativa ao 1º trimestre de 2001, teria de aplicar-se
o direito vigente nessa data, a saber, o artº 95º do mesmo Código que estabelecia
que “falta de entrega ou a entrega fora dos prazos estabelecidos de todo ou parte
do imposto devido será punida...”
III — Porém, o facto de esta norma ter sido expressamente revogada pela alínea c) do
artigo 2.º da Lei n.º 5/2001, de 5 de Junho, implica a descriminalização do facto
aí tipificado (na medida em que não subsumível na contra-ordenação homónima
prevista no RJIFNA e no RGIT), mesmo que temporalmente praticado no domínio
de aplicação da lei antiga, “ex vi” do artigo 29.º n.º 4 (parte final) da Constituição
da República (e artigo 2.º, n.º 2 do Código Penal, este aplicável por remissão do
artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 433/82, “ex vi” do artigo 3.º, alínea b) do RGIT.
Processo n.º: 1204/09-30.
Recorrente: António Conde & Companhias, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. António Conde e Companhia, SA, melhor identificada nos autos, veio recorrer da decisão do
Mmº Juiz do TAF de Viseu, que negou provimento ao recurso por si interposto da decisão do Director de
Finanças de Aveiro, que a condenou no pagamento de uma coima no montante de 17.494,00 euros por
falta de entrega de prestação tributária de IVA, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª) No caso sub judice está em causa o facto de a Recorrente, na liquidação (autoliquidação) de IVA
referente ao primeiro trimestre de 2001, ter entregue a respectiva declaração sem meio de pagamento.
2ª) Atendendo ao seu regime (normal) e enquadramento (trimestral) em termos de IVA, a Recorrente, na data a que se reportam os factos, estava obrigada a enviar aos Serviços do IVA a respectiva
declaração periódica, por forma a que a mesma desse entrada nesses mesmos Serviços até ao dia 15 do
segundo mês seguinte ao trimestre a que respeitam as operações, acompanhada do respectivo meio de
pagamento do imposto que nessa declaração tivesse sido apurado a favor do Estado.
3ª) Ora, contrariamente ao que parece suposto na sentença recorrida, com a entrega da declaração
periódica de IVA desacompanhada do meio de pagamento do imposto aí apurado pelo sujeito passivo a
favor do Estado, não ficam preenchidos todos os elementos constitutivos do tipo de contra-ordenação
legalmente previsto e punido.
4ª) O tipo legal de contra-ordenação que prevê e pune a falta de entrega da prestação tributária
que, “tendo sido recebida”, haja obrigação de liquidar, encontrava-se previsto, à data dos factos, no
artº. 29º-3 do RJIFNA (actual artº. 114º-3 do RGIT), e não nas normas do “ARTº. 23º E/OU 24º E/OU
Nº. 9 DO ARTº. 29º do RJIFNA”, como se refere no “AUTO DE NOTÍCIA”, ou do artigo 29º-2-9 do
RJIFNA, como se refere na “Decisão de Aplicação da Coima”.
5ª) Para que possa considerar-se preenchido o tipo legal de contra-ordenação previsto e punido
na norma do artº. 29º-3 do RJIFNA, não basta que o sujeito passivo não tenha entregue o IVA, quer
essa não entrega resulte de dolo (situação p. e p. no artº 29º-1 do RJIFNA) ou de negligência (situação
p. e p. no artº 29º-2 do RJIFNA).
6ª) É necessário que, para além disso, o IVA liquidado pelo sujeito passivo nas suas transmissões
de bens e prestações de serviços tenha sido por ele efectivamente recebido.
7ª) O recebimento da prestação tributária constitui, pois, um dos elementos que compõem o Tatbestand
da referida norma, um dos elementos do tipo de ilícito contra-ordenacional p. e p. no artº. 29º-3 do RJIFNA.
8ª) À semelhança do que já tinha acontecido no “AUTO DE NOTÍCIA” e na “Decisão de Aplicação
da Coima” proferida pelo Exmo. Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Ílhavo, na Sentença recorrida
não é feita a mais pequena referência a factos que permitam considerar preenchido esse elemento
constitutivo do tipo legal de contra-ordenação que vem imputado à Recorrente.
9ª) A prolação da douta Sentença recorrida só poderá, eventualmente, resultar de ter sido presumido
o recebimento do IVA, isto é, de se ter interpretado a norma do artº. 29º do RJIFNA no sentido de que,
para se verificarem os factos descritos na respectiva previsão, bastaria que a declaração periódica fosse
apresentada sem meio de pagamento da importância correspondente ao imposto apurado nessa mesma
declaração periódica a favor do sujeito activo.
10ª) Sucede que o efectivo recebimento da importância correspondente a esse IVA jamais se pode
presumir.
11ª) Com efeito, a dúvida relativa aos elementos de facto - quer sejam pressupostos do preenchimento do tipo de ilícito (seja criminal seja contra-ordenacional), quer sejam factos demonstrativos da
existência de uma causa de exclusão de ilicitude ou da culpa - não pode deixar de ser resolvida, ex vi
da aplicação do princípio in dubio pro reo, no sentido da absolvição do arguido.
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12ª) Os factos dados como provados na Sentença Recorrida não são, pois, suficientes para integrar os pressupostos de facto descritos nas normas em que se encontre previsto qualquer ilícito contra-ordenacional, seja nas normas referidas no “AUTO DE NOTÍCIA” e na “Decisão de Aplicação da
Coima”, seja em quaisquer outras.
13ª) Por conseguinte, consubstanciando o recebimento da prestação tributária um dos elementos
constitutivos do tipo legal de contra-ordenação previsto no artº. 29º do RJIFNA, e não tendo sido feita
qualquer menção, quer no “AUTO DE NOTÍCIA” quer na “Decisão de Aplicação da Coima”, à circunstância de a Recorrente ter recebido o valor correspondente ao IVA que não enviou com a respectiva
declaração periódica, a Sentença recorrida não poderia ter deixado de concluir que, no caso sub judice,
não se verificava a referida contra-ordenação.
14ª) Termos em que deverá a Sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que julgue
procedente o recurso interposto da “Decisão de Aplicação da Coima” proferida pelo Exmo. Senhor
Chefe do Serviço de Finanças de Ílhavo em 28/05/02.
Sem conceder,
15ª) Contrariamente ao referido na Sentença recorrida, a forma como no “AUTO DE NOTÍCIA”
são indicadas as disposições legais que prevêem a contra-ordenação e cominam a respectiva sanção,
tal o seu grau de indecisão e de indeterminabilidade, não pode ser considerada como adequada ao
preenchimento da previsão da norma do artº. 185º-2/f do CPT (norma vigente à data dos factos e que
actualmente corresponde ao artigo 579-2/f do RGIT).
16ª) Do mesmo modo que não poderia considerar-se preenchida a previsão dessa mesma norma
se um auto de notícia se limitasse a referir que a alegada infracção nele mencionada se encontrava p. e
p. nas normas dos artigos primeiro e seguintes, v.g., do RJIFNA, também não pode considerar-se que
preenche o requisito previsto naquela norma do artº. 57º-2/f do CPT (ou na correspondente norma do
artº. 185º-2/f do CPT) um auto de notícia em que, através da menção conjunta (“E/OU”) de conjunções
coordenativas copulativas (“E”) e de conjunções coordenativas disjuntivas (“OU”), se procura cobrir
todo o espaço onde possa cair a alegada infracção, sem que o arguido consiga saber quais as concretas
normas que o autuante considerou terem sido ofendidas.
17ª) Em contrário não se diga, conforme consta da Sentença recorrida, que a referida menção conjunta às normas do “ARTº. 23º E/OU 24º E/OU n.º 9 DO ARTº. 29º do RJIFNA” é de fácil elucidação.
18ª) É que, salvo o devido respeito por melhor opinião, perceber se uma determinada norma
respeita a “ilícitos criminais” ou a “responsabilidade contra-ordenacional não está ao alcance de um
destinatário normal.
19ª) O elevado grau de indeterminabilidade, de obscuridade, de insuficiência e de indecisão das
referências que no “AUTO DE NOTÍCIA” são feitas às aí designadas “normas punitivas” (as quais
nem sequer coincidem com as que constam da Decisão Recorrida), equivale à falta de indicação das
disposições legais que prevêem a contra-ordenação e cominam a respectiva sanção, na medida em que
não permitem esclarecer quais são as concretas disposições legais que motivam o acto.
20ª) Pelo facto de não dar cumprimento a esse requisito essencial (ou seja, a menção das concretas
disposições legais que prevêem a contra-ordenação e cominam a respectiva sanção - cfr. artºs 185º-2/f
do CPT e 57º-2/f do RGIT), o “AUTO DE NOTÍCIA” enferma de nulidade.
21ª) Essa nulidade do “AUTO DE NOTÍCIA” inquina a própria decisão que aplicou a coima,
pelo que todo o processo de contra-ordenação se encontra enfermo da nulidade insuprível prevista nos
artºs 195º-1/b do CPT e 63º-1/b do RGIT.
22ª) Nestes termos, deve a Sentença recorrida deve ser revogada e substituída por outra que, julgando procedente o recurso interposto da “Decisão de Aplicação da Coima”, declare nulo o processo
de contra-ordenação instaurado contra a Recorrente, com as legais consequências.
23ª) Ao ter negado provimento ao recurso interposto pela Recorrente, a Sentença recorrida violou
o disposto no artigo 29º-3 do RJIFNA (actual artº. 114º-3 do RGIT) e no artigo 185º-2/f do CPT (norma
vigente à data dos factos e que actualmente corresponde ao artigo 57º-2/f do RGIT), normas essas que
deveriam ter sido interpretadas e aplicadas com o sentido supra descrito.
Nestes termos e nos mais de direito, e sempre com o mui douto suprimento de V. Exas., deverá
a Sentença recorrida ser revogada com fundamento na não verificação dos elementos constitutivos da
infracção imputada à Recorrente, e, em consequência, deverá essa mesma Sentença ser substituída por
outra que julgue procedente o recurso interposto da “Decisão de Aplicação da Coima” que foi proferida
pelo Exmo. Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Ílhavo em 28/05/02.
Quando assim não se entenda, deverá a Sentença recorrida deve ser revogada com fundamento na nulidade do processo de contra-ordenação instaurado contra a Recorrente, e, em consequência, ser substituída
por outra que julgue procedente o acima referido recurso, tudo com verificação das legais consequências.
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 71/72, no qual defende a procedência do recurso,
louvando-se em jurisprudência deste tribunal e Secção.
3. Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
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A) A recorrente, respeitante ao período de 0103T, enviou ao SAIVA, em 10.05.01, a declaração
periódica, sem o correspondente meio de pagamento do imposto autoliquidado pela importância de
Esc. 17.535.428$00 (87.466,35 euros) – cfr. auto de fls. 2.
B) Em consequência, veio ela a ser condenada na coima de 17.494,00 euros, por decisão datada
de 28.05.2002 e para cuja fixação se teve em conta, designadamente, que o arguido não apresentou
defesa, requereu o pagamento voluntário da coima; carácter acidental da actuação; situação económica
má e a sua conduta meramente negligente (cfr. fls. 9 e 7).
C) Porque a recorrente requereu o pagamento voluntário da coima, na decisão que lha aplicou foi
notificado “de que deveria proceder ao seu pagamento, no prazo de quinze dias, contados da data de
notificação, com redução a 75%, ou seja 13.120,50 euros (cfr. doc.s de fls. 6 e 10).
D) A recorrente não procedeu ao requerido pagamento antes apresentou o recurso que deu origem
aos presentes autos (v. fls. 11, 12 e segs.)
5. As questões suscitadas nas conclusões da recorrente são as seguintes:
a) Saber se a autoliquidação de IVA, com a entrega da respectiva declaração periódica desacompanhada de meio de pagamento, constitui infracção de natureza contra-ordenacional quando o IVA
liquidado não tenha sido recebido pelo sujeito passivo.
b) Nulidade do auto de notícia por falta de menção concreta das disposições legais que prevêem
e punem a contra-ordenação e respectiva sanção.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
Conforme resulta do probatório, a recorrente, relativamente ao período de 0103T, enviou ao SAIVA,
em 10.05.01, a declaração periódica de IVA, sem o correspondente meio de pagamento do imposto
autoliquidado pela importância de Esc. 17.535.428$00. Em consequência, veio ela a ser condenada na
coima de 17.494,00 euros, por decisão datada de 28.05.2002, ao abrigo do disposto nos artºs 40º, n.º 1
e 26º do CIVA e 29º, nºs 2 e 9 do RJIFNA (v. fls. 9 dos autos).
Invoca a recorrente que os factos que lhe são imputados, todavia, se enquadrariam no n.º 3 do
mesmo artigo e não no n.º 2.
Ora, aquelas normas estabelecem o seguinte:
“1- A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 dias, ou por período superior, desde que
os factos não constituam crime, ao credor tributário, da prestação tributária deduzida nos termos da
lei é punível com coima variável entre o valor da prestação em falta e o dobro da mesma, com o limite
mínimo de 20.000$00 e o limite máximo de 300.000$00.
2- Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título de negligência, e ainda que o
período da não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima variável entre metade e o total do
valor do imposto em falta, com o limite mínimo de 10.000$00 e o limite máximo de 150.000$00.
3- Para os efeitos do disposto nos números anteriores considera-se também prestação tributária
a que foi deduzida por conta daquela, bem como aquela que, tendo sido recebida, haja obrigação legal
de liquidar nos casos em que a lei o preveja.”
Este Tribunal pronunciou-se já várias vezes sobre casos idênticos, havendo por isso jurisprudência
firmada sobre esta questão, relativamente ao artº 114º, n.º 1 do RGIT.
Assim, no Acórdão deste Tribunal e Secção, de 18.09.2008 -Recurso n.º 483/08, ficou escrito o
seguinte:
“Ora, como se referiu no acórdão deste STA de 28/5/2008, proferido no recurso n.º 279/08, com
a utilização da expressão «prestação tributária deduzida» pretendeu-se aludir a todas as situações
em que é apurada uma prestação tributária pelo sujeito passivo através de uma subtracção de uma
quantia global e essa quantia deduzida tem de ser entregue à administração tributária (é o que sucede,
por exemplo, nas situações de retenção na fonte previstas nos artigos 71.º e 98.º do CIRS).
No caso do IVA, no respectivo Código não se refere qualquer situação em que o sujeito passivo
tenha de entregar imposto que tenha deduzido, apenas se falando de dedução de imposto relativamente
ao imposto que o sujeito passivo tem a receber, nos termos dos artigos 19.º a 25.º do CIVA.
O que há, na verdade, é a obrigação de os sujeitos passivos procederem à sua liquidação e adicionarem o valor do imposto liquidado ao valor das mercadorias ou prestações de serviços, incluindo-o
na factura ou documento equivalente, para efeitos da sua exigência aos adquirentes das mercadorias
ou utilizadores dos serviços (artigos 35.º e 36.º, n.º 1 do CIVA).
O imposto que deve ser entregue não é, contudo, o imposto que foi liquidado, mas sim o eventual
saldo positivo a favor da administração tributária que se registe após confrontação do volume global
do imposto liquidado com o que foi pago pelo sujeito passivo aos seus fornecedores ou prestadores de
serviços (artigos 19.º a 25.º do CIVA).
É certo que pode haver situações em que o sujeito passivo recebeu de terceiros IVA que liquidou
e não procedeu à sua entrega à administração tributária, havendo obrigação dessa entrega por se
comprovar que há um saldo positivo a favor desta no confronto da globalidade do imposto liquidado
com o imposto pago pelo sujeito passivo em determinado período.

341
Só que tais situações não se enquadram nos números 1 e 2 do preceito em análise mas sim na
parte final do seu n.º 3 que refere prestação tributária «que tendo sido recebida, haja obrigação legal
de liquidar nos casos em que a lei o preveja».
E, como aí resulta claramente do texto da lei, apenas é sancionado como contra-ordenação o
comportamento de quem tem obrigação de liquidar na sequência de recebimento da quantia do imposto.
Aliás, como se salienta no aresto citado, “A conduta de quem não entrega IVA liquidado nas
facturas mas não recebido dos adquirentes das mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente punida no artº. 95.º do CIVA, em que se previa como transgressão «a falta de entrega ou a
entrega fora dos prazos estabelecidos de todo ou parte do imposto devido».
Porém, este artº. 95.º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente revogado pela
alínea c) do art. 2.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.
Por outro lado, as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à «prestação tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no artº. 114.º do RGIT, têm um evidente
alcance restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizada no referido artº. 95.º do
CIVA, pois as primeiras apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do
imposto, subtraindo-a de uma quantia global.”
No caso dos autos, contudo, inexiste qualquer prova do recebimento do imposto, sendo que a
arguida alega que o IVA não entregue não foi por si recebido.
E, assim sendo, não tendo havido recebimento do imposto anterior à entrega à administração
tributária da declaração periódica referida no ponto B) do probatório, está afastada a possibilidade de
punição da arguida por não verificação dos pressupostos legais previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 114.º
do RGIT”.
Ora, apesar de à data dos factos ainda se encontrar em vigor o artº 95º do CIVA, o facto de esta
norma ter sido expressamente revogada pela alínea c) do artigo 2.º da Lei n.º 5/2001, de 5 de Junho,
implica a descriminalização do facto aí tipificado (na medida em que não subsumível na contra-ordenação
homónima prevista no RJIFNA e no RGIT), mesmo que temporalmente praticado no domínio de aplicação da lei antiga, “ex vi” do artigo 29.º n.º 4 (parte final) da Constituição da República (e artigo 2.º,
n.º 2 do Código Penal, este aplicável por remissão do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 433/82, “ex vi” do
artigo 3.º, alínea b) do RGIT.
Assim, aplicando a citada jurisprudência ao caso dos autos - válida quer em face do artigo 105.º do RGIT, quer do artigo 24.º do RJIFNA, em razão da similitude de redacção entre os
dois preceitos -, há-de concluir-se que o recurso merece provimento, não podendo manter-se a
decisão recorrida.
IV – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogando-se a
sentença recorrida e, na procedência do recurso judicial, anular a decisão administrativa de aplicação
da coima.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 10 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Reclamação de acto de órgão de execução fiscal. Processo de insolvência. Apensação.
Competência dos tribunais tributários.
Sumário:
I — Nos termos do artigo 180.º do CPPT, a remessa dos processos de execução fiscal
ao tribunal de insolvência implica a remessa de todos os processos que dele são
incidentes, incluindo os tramitados por apenso.
II — Tal não significa, porém, a atribuição genérica ao tribunal do processo de insolvência de competência para decidir todas as questões que são objecto daqueles
processos, pelo que nos casos em que a apreciação destas nada tenha a ver com
os créditos do insolvente não se justifica a referida apensação.
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III — É o que sucede com o pedido formulado pelo reclamante de substituição duma
hipoteca, ordenada pela FP e que serve de garantia de pagamento de dívidas
fiscais da sociedade executada, entretanto declarada insolvente, por garantia
bancária, a prestar por aquele, para quem a propriedade do bem hipotecado foi
transferida.
IV — A apreciação da questão suscitada nenhuma interferência terá sobre o aludido
processo de insolvência, pois, como alega o recorrente, nem o reclamante é o
executado nos processos de execução fiscal nem o bem onerado com a hipoteca
foi apreendido a favor da massa insolvente da executada.
Processo n.º 1257/09-30.
Recorrente: Banco Santander Totta, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator. Exmº. Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Não se conformando com o despacho da Mma. Juíza do TAF de Aveiro, de 28/10/2009, que
ordenou a remessa dos presentes autos para apensação ao processo de insolvência da sociedade Construtora Residência, SA, que corre termos no 1.º Juízo do Tribunal Judicial de Ovar, dele vem o reclamante
Banco Santander Totta, SA, interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
A) O aqui recorrente é o proprietário e legítimo possuidor dos prédios sitos na freguesia e concelho de Ovar e descritos na competente Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 0662/080601 e
06716/160801, por os haver adquirido, através de dação em cumprimento, da sociedade Construtora
Residência;
B) Incidem sobre os ajuizados prédios duas hipotecas legais, ordenadas e requeridas pela Fazenda
Pública, para garantia “(…) de dívida de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, dos
anos de 1999 e 2000, e dívida de Contribuição Autárquica dos anos de 1999 e 2002”, pelas quais seria
responsável a identificada Construtora Residência, com o valor máximo de 321.473,39 €;
C) A identificada Construtora Residência foi declarada insolvente por sentença proferida nos autos
que, com o n.º 1317/06.6TBOVR, correm termos pelo 1.º Juízo do Tribunal Judicial de Ovar;
D) Naqueles autos, a Fazenda Pública reclamou créditos, no valor de 1.284.054,45 €, que foram
graduados como comuns;
E) Não obstante a declaração de falência, constatou-se que se mantém o registo daquelas hipotecas
legais, as quais, no entender da reclamante/recorrente, não têm já qualquer fundamento, sendo certo
que a subsistência das ajuizadas hipotecas legais é causa de irreparáveis prejuízos para a reclamante/recorrente, até porque já prometeu vender a terceiros, livre de ónus e encargos, as fracções que integram
os identificados imóveis e que não pode cumprir tais promessas por efeito da existência das hipotecas;
F) As aludidas hipotecas são manifestamente ilegais, desde logo, porque, ao arrepio do estatuído
no artigo 195.º do CPPT (preceito que está inserido na Secção III do Capítulo II do Título IV, sob a
epígrafe “Execução Fiscal”), emergem de despacho proferido pelo Serviço de Finanças de Ovar - 1
fora do âmbito de qualquer execução fiscal que tivesse sido movida contra a sociedade alegadamente
devedora dos impostos em causa e também porque a ocorrida declaração de insolvência da sociedade
devedora dos tributos cujo pagamento se pretendeu garantir com as sobreditas hipotecas legais tem
por efeito necessário a respectiva extinção, como resulta do artigo 152.º do CPEREF, preceito que tem
de haver-se aplicável ao caso em apreço, impondo-se – mais não fora, para fazer cessar os irreparáveis
prejuízos directamente causados pela sua manutenção – seja decidida tal extinção, com o consequente
cancelamento dos registos prediais de que são elas objecto;
G) Sem prejuízo, ainda, da possibilidade de prescrição das dívidas que as hipotecas visam garantir,
que lá foi, bem assim, invocada e que é, aliás, em matéria tributária, do conhecimento oficioso – cfr.
o artigo 175.º do CPPT;
H) Em consequência, o reclamante remeteu, a 27.01.2009, ao Serviço de Finanças de Ovar - 1,
requerimento no qual arguiu a extinção, ope legis, das hipotecas em crise, peticionando fosse tal extinção reconhecida e, em consequência, ordenado o cancelamento dos competentes registos prediais,
requerimento que mereceu despacho de indeferimento, datado de 12.02.2009, despacho que impugnou
já, por meio da reclamação que, dirigida a este Tribunal, remeteu ao Serviço de Finanças competente
e que corre termos neste Tribunal com o n,º 612/09.7BEVIS;
I) Em qualquer caso, sem prejuízo do que foi alegado no requerimento e na reclamação a que
aludem os artigos anteriores, e das pretensões deles constantes, remeteu também ao Serviço de Finanças
competente requerimento no qual, por mera cautela e até que fosse decidida a questão controvertida, se
ofereceu para substituir as aludidas hipotecas legais por caução, a prestar através de garantia bancária,
que mereceu o despacho de indeferimento, datado de 16.02.2009, de que se reclama nos presentes autos;
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J) O acto de que se reclama lesa o direito de propriedade e os interesses legítimos do ora reclamante, pese embora não ser ele o executado nos processos, pelo que tem ele legitimidade para a presente
reclamação – cfr. os artigos 95.º, n.º 1 e 103.º, n.º 2 da LGT e o artigo 248.º, n.º 4 da CRP;
K) Assiste ao reclamante o direito de, cautelarmente, requerer a substituição das supra aludidas
hipotecas por caução, e a oferecida garantia bancária constitui para tanto meio idóneo;
L) Na verdade, o número 1 do artigo 199.º do CPPT prevê que as garantias a prestar em sede de
execução fiscal podem consistir em “garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente”, o artigo 52.º, número 5, da LGT admite expressamente a
possibilidade de substituição da garantia “se o executado provar legítimo interesse na substituição”, sendo
certo que, muito embora o reclamante não seja “o executado” nos processos em causa nos presentes autos,
deixou já amplamente demonstrado o seu “legítimo interesse na substituição”, interesse que é tanto mais
legítimo quanto é o reclamante alheio às alegadas dívidas e às demais circunstâncias que determinaram as
hipotecas legais, mas, não obstante isso, o único a ser afectado pela manutenção dos registos de tais hipotecas;
M) A legitimidade do reclamante para requerer, assim, a substituição da hipoteca decorre, pois, do já
citado artigo 248.º, número 4, da CRP, até porque, como se deixou alegado no local próprio, as hipotecas
legais em crise são manifestamente ilegais, desde logo, porque, ao arrepio do estatuído no artigo 195.º do
CPPT (preceito que está inserido na Secção III do Capítulo II do Título IV, sob a epígrafe “Execução Fiscal”), emergem de despacho proferido pelo Serviço de Finanças de Ovar - 1 fora do âmbito de qualquer
execução fiscal que tivesse sido movida contra a sociedade alegadamente devedora dos impostos em causa
e também porque a ocorrida declaração de insolvência da sociedade devedora dos tributos cujo pagamento
se pretendeu garantir com as sobreditas hipotecas legais tem por efeito necessário a respectiva extinção,
como resulta do artigo 152.º do CPEREF, preceito que tem de haver-se aplicável ao caso em apreço;
N) Era a reclamante (então ainda sob a denominação Crédito Predial Português) quem detinha a
primeira hipoteca sobre os imóveis em crise, titulada pelas inscrições C-1 relativas a cada um daqueles
prédios, sendo certo que estes eram, na altura, terrenos para construção;
O) De facto, as hipotecas em causa foram constituídas para garantia da dívida contraída junto da
reclamante pela executada, que, sendo uma sociedade que se dedicava à construção, projectava naqueles
terrenos realizar edificações, a sujeitar ao regime de propriedade horizontal;
P) O incumprimento das obrigações assumidas pela executada perante a ora reclamante, numa
altura em que a construção se encontrava, grosso modo, a meio, originou a dação em pagamento que
transferiu para a reclamante a propriedade dos prédios;
Q) Sendo certo que foi sobre a reclamante que passou a recair o ónus de terminar tais edificações
e de cumprir os contratos-promessa respeitantes às fracções futuras dos prédios em crise, logo que
juridicamente transformados em prédios sujeitos ao regime da propriedade horizontal;
R) É neste contexto que entretanto surgem as hipotecas legais de que cura esta reclamação, cujo registo (que tem carácter constitutivo) é em mais de cinco anos posterior ao do registo da hipoteca voluntária
constituída a favor da aqui reclamante e é, bem assim, neste contexto, que sobrevém a falência da executada;
S) Neste quadro, é manifesto o legítimo interesse da reclamante na pretendida substituição da
garantia, ficando, desta forma, totalmente esvaziado o primeiro dos argumentos da Fazenda;
T) Acresce que, o reclamante não é, de facto, como sempre deixou expresso, o executado nos
PEF’s em crise, sendo certo que ficou demonstrado o seu ponderoso interesse na requerida substituição,
possibilidade que, no entanto, a norma do número 5 do artigo 52.º da LGT dá ao executado, mas que
não prevê para terceiro, que demonstre idêntico interesse na substituição;
U) Terá, nestes termos, forçosamente de concluir-se pela inconstitucionalidade desta norma,
ínsita no número 5 do artigo 52.º da LGT, por violação do princípio da igualdade consagrado no artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa e concretizado, quanto ao acesso à Justiça, no n.º 1
do artigo 20.º e, em matéria tributária, no artigo 103.º, inconstitucionalidade que deverá, assim, ser
declarada nestes autos;
W) Ainda que assim não se entenda, o que só por hipótese de raciocínio se concede, sempre teria
de ser tal norma objecto de interpretação extensiva por forma a permitir também a terceiros interessados o recurso à substituição, interpretação extensiva que escapa à proibição de analogia do número 4
do artigo 11.º da LGT;
X) Ou, se ainda assim não se entendesse, ter-se-ia de se integrar analogicamente a situação ora
em crise, atendendo a que é equivalente ao protegido pela norma o interesse do reclamante;
Y) Acresce que não se vislumbra, assim, como é que a Fazenda pretende sustentar a necessidade
da manutenção da hipoteca e a proporcionalidade da sua actuação, face aos interesses legalmente protegidos de terceiro, quando a reclamante, que é uma instituição bancária de reconhecida idoneidade,
pretende oferecer, em troca, garantia bancária!
Acontece que,
Z) Apesar de serem estas – e apenas estas – as questões colocadas à apreciação do Tribunal a quo,
o, aliás, douto despacho recorrido declinou, porém, conhecer do mérito da reclamação, determinando
a remessa dos autos ao Tribunal onde pendem os autos de falência;
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AA) Porém, padece aquela prolação – salvo o devido respeito, que é muito – de um erro de raciocínio que vicia em absoluto a decisão;
AB) É que, concedendo que a razão de ser da avocação dos processos de execução fiscal ao processo de insolvência é a de evitar que sejam tomadas decisões que possam nela, insolvência, influir,
frustrando os direitos dos credores ou prejudicando o princípio da igualdade de tratamento, a verdade
é que a apreciação das questões suscitadas pelo reclamante nos presentes autos nenhuma interferência terá sobre o processo de insolvência;
AC) Isto porque a ora reclamante não é a executada nos processos de execução fiscal, o bem
onerado com as hipotecas em crise não foi (nem podia ser, porque pertence à reclamante) apreendido
a favor da massa insolvente da “Construtora Residência”, e os créditos da Fazenda foram, naqueles
autos de insolvência, graduados como comuns (como não podiam, aliás, deixar de ser);
AD) Neste contexto, a decisão a tomar sobre as hipotecas legais em crise em nada afecta o processo
de insolvência da Construtora Residência;
AE) De facto, naqueles autos de insolvência, jamais poderá a Fazenda fazer valer os putativos
direitos resultantes das aludidas hipotecas legais;
AF) Assim, jamais poderia o Juiz que preside aos autos de insolvência da Construtora Residência
pronunciar-se sobre as questões levantadas na presente reclamação, questões que, subtraídas como
estão à sua pronúncia, são da competência exclusiva do Tribunal Administrativo e Fiscal, in casu, do
Tribunal a quo por ser também o territorialmente competente;
AG) O, aliás, douto despacho recorrido fez, como tal, má interpretação do disposto nos invocados
artigos 180.º e 16.º, n.º 1, do CPPT e 493.º, n.º 2, 494.º, alínea a) e 288.º, n.º 1, alínea a) do CPC.
Não foram apresentadas contra-alegações.
A Mma. Juíza “a quo” sustenta a decisão recorrida.
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 – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«De acordo com a informação constante dos autos, a sociedade Construtora Residência, SA, foi
declarada insolvente por sentença de 07/05/2007 proferida no processo n.º 1317/06.6 TBOVAR do
Tribunal Judicial de Ovar – 1.º Juízo.
Também se constata que (conforme resulta de fls. 71) as hipotecas referem-se aos processos de
execução fiscal que se encontram apensos ao referido processo de insolvência.
Nestas circunstâncias, em face dos termos genéricos e imperativos da avocação, impõe-se que os
tribunais fiscais onde pendem os processos os enviem independentemente de esta ocorrer, sendo neste
sentido que tem vindo a ser interpretada a norma constante do art.º 180.º do CPPT.
De igual modo vem sendo entendido que a remessa de todos os processos de execução fiscal ao tribunal de insolvência implica a remessa de todos os processos que dele são incidentes, mesmo que neles tenha havido reversão da execução contra os responsáveis subsidiários, incluindo os tramitados por apenso.
Pelo exposto, remeta os presentes autos para apensação ao processo de insolvência supra identificado.
DN.
Notifique.
Aveiro, 2009-10-28».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Aveiro proferida
nos presentes autos de reclamação que ordena a remessa do processo para apensação aos autos de
insolvência que correm termos no Tribunal Judicial de Ovar.
O ora recorrente reclamou, nos termos dos artigos 276.º e seguintes do CPPT, do despacho de
16/2/2009 do órgão de execução fiscal que lhe indeferiu o pedido de substituição de hipoteca por garantia bancária, reclamação essa que não foi aceite pelo tribunal “a quo” com o fundamento de não se
tratar de processo urgente dado não ter sido provado prejuízo irreparável.
Desta decisão interpôs o reclamante recurso para o TCAN que, por acórdão de 3/9/2009, a revogou,
tendo ordenado, em consequência, a remessa do processo à 1.ª instância para que aí fosse proferida nova
decisão que respeitasse o regime de subida imediata a tribunal destes autos de reclamação.
Foi, então, proferida a decisão de que ora se recorre, tendo a Mma. Juíza “a quo” ordenado a
remessa dos autos para apensação ao processo de insolvência supra referido, por entender que a remessa de todos os processos de execução fiscal ao tribunal de insolvência implica a remessa de todos
os processos que deles são incidentes, incluindo os tramitados por apenso.
Ainda que entre as duas decisões proferidas pelo tribunal recorrido se não tenha verificado qualquer
alteração factual (quando a reclamação foi apresentada já os processos de execução fiscal se encontravam apensos ao processo de insolvência), não nos parece que a decisão de que ora se recorre tenha
querido afrontar o ordenado pelo TCAN quando este, revogando a primeira decisão de não conhecer
de imediato da reclamação apresentada por não se mostrar provado o prejuízo irreparável, ordenou
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a remessa do processo à 1.ª instância para aí ser proferida nova decisão que respeitasse o regime de
subida imediata a tribunal destes autos de reclamação.
Trata-se, quando muito, de uma nova decisão na qual se entende que, ainda que afastada a questão
que obstaria, em princípio, à subida imediata da reclamação, também por outro lado reconhece que
dela se não pode conhecer por ser competente para tal não o tribunal tributário mas sim o tribunal onde
pende o processo de insolvência.
E, assim sendo, vejamos se assiste razão ao ora recorrente que com tal decisão se não conforma
e pugna pela apreciação do mérito da reclamação pelo tribunal “a quo”.
Não há dúvida que o STA tem entendido, como refere Jorge de Sousa, no seu CPPT anotado e
comentado, a fls. 234, em anotação 10 ao artigo 180.º, que a remessa dos processos de execução fiscal
ao tribunal de insolvência implica a remessa de todos os processos que dele são incidentes, mesmo que
neles tenha havido reversão da execução contra os responsáveis subsidiários, incluindo os tramitados
por apenso, como os de oposição à execução fiscal, deduzida pelo executado originário ou por revertidos, e de embargos de terceiro.
Essa remessa explica-se por, na pendência do processo de insolvência, terem de ser centralizadas
no respectivo juiz todas as decisões relativas às dívidas e créditos a ele atinentes e aos bens que se
integram na massa insolvente.
Porém, também como salienta o mesmo autor na obra citada, tal não pode significar a intenção de
atribuição genérica ao tribunal do processo de insolvência de competência para decidir todas as questões
que são objecto daqueles processos, pelo que nos casos em que a apreciação destas nada tenha a ver
com os créditos do insolvente não se justifica a referida apensação.
Será, designadamente, o caso de na oposição à execução fiscal contra responsável subsidiário ser
discutida a verificação dos requisitos de que depende a reversão da execução.
E será também o caso que é objecto da presente reclamação.
O pedido formulado pelo reclamante foi, como vimos, a substituição duma hipoteca, ordenada
pela FP e que serve de garantia de pagamento de dívidas fiscais da sociedade executada, entretanto
declarada insolvente, por garantia bancária, a prestar por aquele, para quem a propriedade do bem
hipotecado foi transferida.
A apreciação da questão suscitada nenhuma interferência terá sobre o aludido processo de insolvência.
Com efeito, como alega o recorrente, nem o reclamante é o executado nos processos de execução
fiscal nem o bem onerado com a hipoteca foi apreendido a favor da massa insolvente da executada.
Daí que, embora estando em causa acto praticado no processo de execução fiscal sujeito a reclamação nos termos do artigo 276.º do CPPT, a decisão a tomar sobre o requerido em nada afecta o
processo de insolvência, pelo que nada justifica a ordenada remessa destes autos para apensação àquele
processo, pois não há razão para que seja o tribunal onde o mesmo pende a decidir a questão.
A decisão recorrida que assim não entendeu não se pode, por isso, manter na ordem jurídica.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e, em consequência, ordenar
a baixa dos autos ao tribunal recorrido para que aí se conheça do mérito da reclamação apresentada,
se nada mais a tal obstar.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Fevereiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Reclamação de créditos. Dívidas à segurança social. Privilégio creditório. Garantia
real. artigos 240.º, n.º 1 do CPPT e 10.º e 11.º do DL 103/80, de 9 de Maio.
Sumário:
I — O artigo 240.º, n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente, no sentido de
abranger não só os credores que gozem de garantia real “stricto sensu”, mas
também aqueles a quem a lei substantiva confere causas legítimas de preferência,
como é o caso dos privilégios creditórios.
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II — Os créditos da segurança social por contribuições e os respectivos juros de mora
gozam de privilégio mobiliário geral, graduando-se logo após os créditos referidos
na alínea a) do n.º 1 do artigo 747.º do Código Civil, e imobiliário sobre os bens
existentes no património das entidades patronais à data da instauração do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no artigo 748.º do
Código Civil, ex vi dos artigos 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio.
Processo n.º 4/10-30.
Recorrente: Instituto da Segurança Social, IP Centro Distrital de Viana do Castelo.
Recorrido: José António Fernandes Gomes e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital de Viana do Castelo, não se conformando
com a decisão do Mmo. Juiz do TAF de Braga que rejeitou a reclamação de créditos da segurança
social, respeitantes a contribuições em dívida de Janeiro de 2006 a Janeiro de 2009, e respectivos juros
de mora, por si apresentada na execução fiscal n.º 1601200701001264 e apensos, em que é exequente
a Fazenda Pública e executado José António Fernandes Gomes, dela vem interpor recurso para este
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I. Os créditos reclamados pela Segurança Social, no valor de € 7.030,65, referentes a contribuições
em dívida de Janeiro de 2006 a Janeiro de 2009 e respectivos juros de mora vencidos, calculados até
Março de 2009, e a que acrescerão os juros de mora vincendos, nos termos do disposto no artigo 10.º
do Dec.-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, gozam de privilégio mobiliário geral, graduando-se logo após
os créditos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 747.º do CPC.
II. O privilégio creditório consiste na faculdade que a lei substantiva concede, em atenção à causa
do crédito, de ser pago com preferência em relação a outros credores.
III. O privilégio creditório mobiliário geral, sendo uma mera preferência de pagamento, não implica
o afastamento do crédito que dele beneficia da reclamação e graduação no lugar que lhe competir.
IV. A admissão ao concurso de credores constitui a razão de ser da atribuição do privilégio creditório.
V. Aliás, assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva
estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concretização da
preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso.
VI. Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria
deixar sem sentido útil o aludido artigo 10.º do Dec.-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, pois, nesse caso, o
seu crédito passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio.
VII. Assim sendo, o art.º 240.º do CPPT deve ser interpretado no sentido de conferir dimensão
lata à expressão credores que gozem de garantia real, por forma a abranger não apenas os credores
que gozem de garantia real stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei atribui causas legítimas de
preferência, como os privilégios creditórios mobiliários.
VIII. Entendimento esse que é perfilhado pela jurisprudência amplamente maioritária quer do
Supremo Tribunal Administrativo quer do Supremo Tribunal de Justiça, cf. neste sentido o acórdão
do Pleno da Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 18-05-2005, no recurso n.º 612/04, o
qual, por sua vez, seguiu o acórdão do Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de
13-04-2005, no recurso n.º 442/04, a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo, de 2-7-2003, e de 4-2-2004, proferidos respectivamente nos recursos n.º 882/03
e n.º 2078/03.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«I. Na Execução Fiscal n.º 1601200701001264 e apensos, em que é exequente a Fazenda Pública
e executado José António Fernandes Gomes, foi penhorado o veículo de matrícula 76-55-AA.
Pela Segurança Social (Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital da Segurança Social
de Viana do Castelo), foram reclamados créditos no montante total de 8.420,00 €, sendo 7.030,65 €
respeitante a contribuições relativas aos meses de Janeiro de 2006 a Janeiro de 2009, e 1.389,35 €
respeitante a juros moratórios calculados até 31/3/2008.
Não foram reclamados outros créditos.
II. Os créditos reclamados pelo Instituto da Segurança Social gozam de privilégio mobiliário
e imobiliário geral sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora, nos
termos dos art.ºs 10.º e 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio.
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Como escreve o Conselheiro Jorge de Sousa, no seu “CPPT Anotado”, em anotação ao artigo 240.º,
entende-se que:
“Só podem reclamar créditos no processo de execução fiscal os credores cujos créditos gozem
de garantia real sobre os bens penhorados.
…
Os créditos que gozem apenas de privilégios gerais, tanto mobiliários como imobiliários, não
são garantias reais …
Por isso é de entender que não podem ser reclamados apenas com base nesse privilégio, podendo-o
ser, no entanto, se gozarem de uma garantia real, como tal se devendo considerar o arresto e a penhora.”.
Face a tal entendimento, que se subscreve, devem os créditos reclamados, que gozam de privilégio
creditório geral, mas não de garantia real, ser rejeitados, por inadmissibilidade da sua reclamação.
III. Por todo o previamente exposto rejeita-se a reclamação de créditos efectuada pela Segurança Social (Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital da Segurança Social de Viana do Castelo).
Custas pela reclamante.
Registe e notifique.
Braga, 15/10/2009
O Juiz de Direito».
III – Vem o presente recurso interposto do despacho do Mmo. Juiz do TAF de Braga que rejeitou
a reclamação de créditos apresentada pelo Instituto da Segurança Social, IP – Centro Distrital de Viana
do Castelo, ora recorrente.
Para assim decidir, considerou o Mmo. Juiz a quo, na esteira do que escreve Jorge de
Sousa, no seu CPPT anotado e comentado, em anotação ao artigo 240.º, que gozando tais créditos apenas de privilégios gerais, e não de uma garantia real (arresto ou penhora), não podiam
ser reclamados.
O objecto do recurso passa, assim, essencialmente pela interpretação a dar ao n.º 1 do artigo 240.º do CPPT que estabelece que «Podem reclamar os seus créditos no prazo de 15 dias
após a citação nos termos do artigo anterior os credores que gozem de garantia real sobre os
bens penhorados».
E a questão está em saber se deve esta disposição legal ser interpretada em sentido amplo, de
modo a terem-se por abrangidos na letra da lei não apenas os credores que gozam de garantia real mas
também aqueles a que a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente privilégios creditórios ou, pelo contrário, deve antes interpretar-se como abrangendo apenas os credores
que gozam de uma garantia real stricto sensu.
O entendimento acolhido na decisão recorrida parte de uma interpretação literal do disposto
no n.º 1 do artigo 240.º do CPPT, interpretação esta que, não obstante, como bem recorda o Exmo.
PGA neste Tribunal, não é a sufragada pela jurisprudência largamente maioritária deste Supremo
Tribunal, inclusive ao nível do Pleno da Secção, como não é a adoptada nos mais recentes Acórdãos
sobre a matéria proferidos por este Tribunal (cfr., para além dos citados no parecer no Ministério
Público, os recentes Acórdãos de 18/11/2009, rec. n.º 920/09, de 2/12/2009, rec. n.º 724/09, e de
27/1/2010, rec. n.º 1201/09).
A orientação largamente maioritária deste Tribunal, que também aqui se perfilha, entende, como
se refere no último dos arestos citados, que o n.º 1 do artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado
amplamente, no sentido de abranger não só os credores que gozam de garantia real stricto sensu, mas
também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, como é o caso dos
privilégios creditórios, atenta a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva
estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concretização da
preferência impedindo o credor de acorrer ao concurso e porque exigir a esse credor que, para fazer
valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar sem sentido útil o privilégio, pois nesse
caso o crédito passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio legal (do acórdão do
Pleno de 18 de Maio de 2005, rec. n.º 612/04).
Assim, ao contrário do decidido, a reclamação dos créditos da segurança social não devia ter sido
rejeitada, mas aceite, pois que os créditos reclamados gozam de privilégio mobiliário geral, graduando-se
logo após os créditos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 747.º do Código Civil, e imobiliário sobre
os bens existentes no património das entidades patronais à data da instauração do processo executivo,
graduando-se logo após os créditos referidos no artigo 748.º do Código Civil. ex vi dos artigos 10.º e
11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio.
O recurso merece, pois, provimento, havendo, assim, que, quanto ao objecto do recurso, revogar a decisão recorrida, a qual deve ser substituída por outra que admita os créditos reclamados pela
segurança social, se nada mais a tal obstar, e verificados os gradue em conformidade com o privilégio
que os acompanha.
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, que deve ser substituída por
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outra que admita a reclamação de créditos apresentada pelo Instituto da Segurança Social, IP – Centro
Distrital de Viana do Castelo, se nada mais a tal obstar, e verificados os gradue em conformidade com
o privilégio que os acompanha.
Sem custas.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
IRC. Custos. Objecto social. Cheques-auto. Despesas confidenciais.
Sumário:
As despesas da empresa, v.g., as de aquisição de cheques-auto, das quais se não comprove que representam custos de actuação do respectivo objecto social, constituem
“despesas confidenciais ou não documentadas”, para os efeitos de tributação
autónoma nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho [na
redacção do artigo 31.º da Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento
do Estado para o ano de 1999)].
Processo n.º 18/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Portucel Embalagem — Empresa de Produção e Embalagens de Cartão, SA.
RELATOR: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, a julgar
procedente a presente Impugnação Judicial, em que é impugnante “Portucel Embalagem - Empresa
Produtora de Embalagens de Cartão, SA”.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
I. Salvo o devido respeito, somos da opinião que a argumentação tecida na douta sentença assentou
na errónea interpretação dos preceitos legais aplicáveis, mormente do disposto no art.º 23.º conjugado
com a alínea h) do n.º 1 do art.º 41.º ambos do CIRC, e com o art.º 4.º do Dec. Lei 192/90 de 09 de
Junho.
II. No âmbito do Código de IRC, à data dos factos, prescreve a alínea h) do n.º 1 do art.º 41.º que
“não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável…os encargos não devidamente
documentados e as despesas de carácter confidencial” consagrando, o disposto no art.º 4.º do Dec. Lei
n.º 192/90 de 9 de Junho, que as despesas confidenciais são tributadas autonomamente à taxa de 32%
(à data dos factos).
III. Os documentos comprovativos de aquisição de cheques-auto às instituições bancárias, apenas
demonstra, a troca de meios de pagamento, nada demonstrando quanto à sua utilização, nem por quem
foram utilizados, desconhecendo-se qual o seu destino.
IV. Com efeito, a comprovação de tal destino, apenas se concretiza pelo respectivo abastecimento/compra.
V. Reza o Acórdão do STA no âmbito do Rec. 0600/08 de 18/02/2009, que “…No caso em apreço,
sabe-se que foram despendidas quantias com a aquisição de cheques-auto, mas, como vem entendendo
uniformemente este Supremo Tribunal Administrativo, tal aquisição não consubstancia despesa, pois
trata-se apenas de mera troca de meios de pagamento.
Como se refere no acórdão fundamento, «os cheques-auto são títulos de pagamento de combustível
ou outros produtos disponibilizados pelos mesmos fornecedores, uma vez que, depois de adquiridos, tais
cheques tanto podem ser utilizados na aquisição daqueles produtos, como podem ser trocados novamente, pelo menos em parte, por moeda». Assim, desconhecendo-se o destino que foi dado aos referidos
«cheques-auto», está-se perante despesas não identificadas quanto à sua natureza, origem e finalidade, o
que justifica que sejam qualificadas como despesas confidenciais, para efeitos do art. 4.º, n.º 1, alínea h),
do CIRC (redacção inicial) e art. 4.º do DL n.º 192/90. Por isso, o entendimento correcto é o adoptado no
acórdão fundamento”. No mesmo sentido, pode ver-se os Acórdãos desta Secção do STA de 15/6/05 e de
28/6/06, in recs. nºs 45/05 e 55/06, respectivamente e do Pleno desta Secção de 26/9/07, in rec. n.º 55/06.”

349
VI. Assim, no âmbito da vasta jurisprudência vertida pelo STA, tem vindo a ser acolhido que “Se
tais recibos e extracto demonstram que a impugnante adquiriu tal montante em cheques-auto, nada
demonstra quanto à sua utilização, nem por quem foram utilizados e daí que não se possa falar em
verdadeira despesa ou custo. Daí que se entenda que a referida quantia cabe na alçada do mencionado
art.º 4º do DL 192/90 que tributa autonomamente, as despesas em causa como despesas confidenciais,
à taxa de 25%...” (In Acórdão do STA proc. 055/06 de 18/06/2006).
VII. Na mesma esteira “...podia e devia a impugnante documentar a despesa correspondente com
a aquisição do combustível, pois que se a impugnante continuasse a ter na sua disposição os referidos
cheques-auto não teria suportado qualquer despesa. Se os mesmos deixaram de estar na sua posse sem
se saber se foram utilizados na aquisição de combustível ou se tiveram qualquer outro destino, então
não só se desconhece o caminho que os mesmos seguiram, como onde foram efectivamente parar,
pelo que podem ser integrados nas denominadas despesas confidenciais” (Cf. Acórdão do STA proc.
045/05 de 15/06/2005).
VIII. Neste pendor, a douta sentença procedeu à errónea interpretação dos preceitos legais aplicáveis, mormente do disposto no art.º 23.º conjugado com a alínea h) do n.º 1 do art.º 41.º ambos do
CIRC, e com o art.º 4.º do Dec. Lei 192/90 de 09 de Junho.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída
por acórdão que declare a impugnação improcedente.
1.3 A impugnante, ora recorrida, contra-alegou e apresentou as seguintes conclusões.
1. O presente Recurso, vem deduzido pela Representante da Fazenda Pública com fundamento na
errónea interpretação dos preceitos legais aplicáveis, mormente do disposto no artigo 23º conjugado com a
alínea h) do n.º 1 do artigo 41º ambos do CIRC, e com o artigo 4º do Decreto-Lei 192/90 de 09 de Junho.
2. Porém, a pretensão da Fazenda Pública afigura-se-nos improcedente, já que os fundamentos
em que aquela estriba o seu entendimento se revelam imprecisos e insuficientes.
3. Como se logrou demonstrar, não se pode firmar o juízo de confidencialidade das despesas, daí
partindo para a sua tributação autónoma, com base, única e exclusivamente, no desconhecimento do
destinatário daquelas, pois, uma realidade é a confidencialidade da despesa, sendo uma outra a confidencialidade da oferta; substancialmente diferente e que impõe diverso tratamento fiscal.
4. Os cheques-auto têm como suporte documental o talão de venda emitido pelo BPSM nele figurando como adquirente a Impugnante, ora Recorrida, pelo que é forçoso concluir, por se surpreender a
sua natureza, origem e finalidade que não estamos perante despesas confidenciais ou não documentadas
susceptíveis de tributação autónoma.
5. Na verdade, e como resulta de todo o exposto, as despesas suportadas pela Recorrida, na
aquisição dos cheques-auto, não são passíveis de serem qualificadas como confidenciais, porquanto
devidamente comprovadas por documentos válidos, através dos quais se confirma o recebimento de
determinadas quantias destinadas a efectuar o pagamento das senhas de combustível, identificando
quer o adquirente quer o vendedor daquelas.
Termos em que, deverá o presente Recurso ser julgado improcedente, mantendo-se a Sentença
Recorrida, e consequentemente, anulando-se a liquidação adicional de IRC referente ao exercício de
1999 na parte relativa à tributação autónoma, pelos motivos acima expostos.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso merece provimento,
com improcedência da impugnação judicial e confirmação do acto tributário na ordem jurídica – apresentando a seguinte fundamentação.
Aderimos ao entendimento vertido nas conclusões do recurso, segundo o qual:
– a aquisição de cheques-auto traduz-se numa operação de troca de meios de pagamento;
– os encargos correspondentes verificam-se com a aquisição de combustível, utilizado em viaturas
da empresa ou ao seu serviço;
– ignorando-se se os cheques-auto foram utilizados na aquisição de combustível ou tiveram
qualquer outro destino a respectiva despesa contabilizada deve ser considerada confidencial, porque
desconhecida a sua natureza, origem e finalidade, e tributada autonomamente à taxa de 32% aplicável
à data dos factos (art. 4º DL n.º 192/90, 9 Junho);
– como despesa confidencial configura encargo não dedutível para determinação do lucro tributável
(art. 41º nº1 alínea h) CIRC numeração vigente na data dos factos).
A solução jurídica adoptada recolhe e alinha com a jurisprudência consolidada do STA SCT (acórdãos 17.06.2003, processo n.º 319/03; 15.06.2005, processo n.º 45/05; 28.06.2006, processo n.º 55/06;
Pleno 26.09.2007, processo n.º 55/06; Pleno 28.01.2009, processo n.º 575/08; Pleno 18.02.2009, processo n.º 600/08).
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 estamos, ou não, em presença de “despesas
confidenciais ou não documentadas”, para os efeitos de tributação autónoma nos termos do artigo 4.º

350
do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho [na redacção da Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro (Lei do
Orçamento do Estado para o ano de 1999)].
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) A ora Impugnante, Portucel Embalagem – Empresa Produtora de Embalagens de Cartão, SA,
no exercício de 1999, contabilizou na conta “622119010 – Gasolina”, o valor de € 57.511,40, referente
a cheques-auto adquiridos a instituições de crédito – Cfr. Relatório de Inspecção a fls. 77 a 86 do PAT
apenso aos autos;
b) Os registos contabilísticos referidos na alínea antecedente foram documentados pela Impugnante com os recibos pelas instituições de crédito – Cfr. Relatório de Inspecção a fls. 77 a 86 do PAT
apenso aos autos;
c) No âmbito de procedimento de inspecção efectuado à contabilidade da Impugnante, a Administração Fiscal, elaborou Relatório de Inspecção, onde consta o seguinte, relativamente ao exercício de 1999:
“(...) Aquando da aquisição de cheques-auto a empresa não incorre, nesse momento, em qualquer
custo, mas procede apenas a uma troca de meios de pagamento, pelo que tais documentos não são
comprovantes justificativos de quaisquer encargos, para efeitos fiscais, como resulta da conjugação da
alínea a) do n.º 3 do art. 115º com o n.º 3 do art. 17º, ambos do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas, não sendo, por conseguinte, tais encargos dedutíveis, por não documentados,
para efeitos de determinação do lucro tributável, nos termos da alínea h) do n.º 1 do art. 42º, ao tempo
em vigor, do mesmo código.
O custo só se efectivaria no momento da aquisição do combustível, fosse através de cheque-auto
ou outro meio de pagamento, se o mesmo fosse comprovado por factura/recibo emitida pela gasolineira.
Como o sujeito passivo acresceu ao Q07 da declaração de rendimentos Mod. 22, o referido
montante, não se verificaram quaisquer encargos deduzidos indevidamente, contudo, as despesas não
documentadas são tributadas autonomamente à taxa de 32% nos termos do n.º 1 do art. 4º do Dec.
-Lei n.º 192/90 de 9 de Julho, pelo que há apuramento de IRC em falta no valor de 18.403,65 euros
[3.689.600$00 (0,32x11.530.000$00)]. (...)” Cfr. Relatório de Inspecção a fls. 77 a 86 do PAT apenso
aos autos;
d) Na sequência da notificação das correcções efectuadas à matéria tributável referidas na alínea anterior, foi emitida a liquidação de IRC n.º 8310000212, de 4 de Janeiro de 2003, da qual resultou
o valor a pagar de € 21.572,12 – Cfr. documento a fls.13;
e) Em 19 de Maio de 2003 deu entrada a presente Impugnação Judicial – Cfr. carimbo aposto a fls. 2.
2.2 A questão da comprovação dos custos exigida pelo Código do IRC tem levantado alguma discussão na doutrina, em torno sobretudo dos requisitos formais do documento justificativo e dos meios
de prova admitidos. Trata-se de um requisito que se reporta à efectividade da realização dos custos. A
prova que se exige “é a prova da efectiva realização dos factos constitutivos dos encargos; prova que
concretamente consiste nas variáveis formas de apoio escritural aos lançamentos contabilísticos dos
custos” – como sublinha Vitor Faveiro, em O Estatuto do Contribuinte: A Pessoa do Contribuinte no
Estado Social de Direito, Coimbra, 2002, p. 848.
Por isso que o sujeito passivo não pode deduzir ao rendimento componentes negativas que não
figurem nas suas contas. Ou seja, o sujeito passivo está impossibilitado de, por mero acto de sua vontade,
no momento da auto-liquidação do imposto, proceder a quaisquer modificações ao resultado contabilístico, para além das inerentes às correcções fiscais expressamente preceituadas na lei. Esta conclusão
deriva da relação de dependência, ou vínculo formal, existente entre o balanço comercial e o balanço
fiscal. Por outro lado, a exigida indispensabilidade entre custos e proveitos deve ser aferida a partir de
um juízo positivo de subsunção na actividade societária. Os custos indispensáveis equivalem, assim,
aos gastos contraídos no interesse da empresa. A dedutibilidade fiscal do custo deve depender de uma
relação justificada com a actividade produtiva da empresa e esta indispensabilidade justifica-se sempre
que, por funcionamento da teoria da especialidade das pessoas colectivas, as operações societárias se
insiram na sua capacidade, por subsunção ao respectivo escopo societário e, em especial, desde que se
conectem com a obtenção de lucro, ainda que de forma indirecta ou mediata, como as despesas com
publicidade, por exemplo – cf. António Moura Portugal, A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência
Fiscal Portuguesa, Coimbra Editora, 2004, especialmente pp. 108 a 127.
Como sucedia com a norma do artigo 23.º do Código da Contribuição Industrial (quanto à expressa
menção de certos e determinados factos qualificáveis como proveitos ou ganhos), e com o artigo 26.º
do mesmo Código (quanto à enumeração de certos factos havidos como custos ou perdas), também as
normas do Código do IRC, quanto a proveitos ou ganhos, e quanto a custos ou perdas, são meramente
exemplificativas na enumeração que fazem de certos factos havidos, quer como proveitos ou ganhos,
quer como custos ou perdas.
Nos termos do n.º 1 do artigo 23.º do Código do IRC, consideram-se custos ou perdas os que
comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto
ou para a manutenção da fonte produtora, tais como, nomeadamente, os encargos relativos à produção
ou aquisição de quaisquer bens ou serviços (como matérias utilizadas, mão-de-obra, energia e outros
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gastos gerais de fabricação, conservação e reparação), e os encargos de distribuição e venda, abrangendo
os de transporte, publicidade e colocação de mercadorias. Os custos ou perdas, indicados no artigo 23.º
do Código do IRC, consistem em decréscimos patrimoniais comprovadamente indispensáveis para
a realização dos proventos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora
reflectidos no resultado líquido do exercício. A pedra de toque da noção de custo para efeitos fiscais
consiste em saber se, perante uma despesa, esta é ou não indispensável para a realização dos ganhos
ou proveitos sobre que recai a tributação – cf. José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2.ª edição refundida
e aumentada, Almedina, 2003, pp. 529 a 568.
A respeito da questão decidenda apontada supra sob o ponto 1.5, no acórdão do Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 28-1-2009, proferido no recurso n.º 575/08, escreve-se
como segue.
O art. 41.º, n.º 1, alínea h) do CIRC, na redacção inicial estabelecia o seguinte:
Não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo
quando contabilizados como custos ou perdas do exercício:
(…)
h) Os encargos não devidamente documentados e as despesas de carácter confidencial.
Vem sendo utilizada normalmente, em diplomas legais, a expressa «despesas confidenciais ou
não documentadas», com equiparação jurídica [art. 27.º do Decreto-Lei n.º 375/74, de 20 de Agosto (na
redacção inicial e na introduzida pela Lei n.º 2/88, de 26 de Janeiro), art. 69.º, n.º 3, da Lei n.º 101/89,
de 29 de Dezembro, art. 4.º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho (na redacção inicial e nas introduzidas pela Lei n. 39-B/94, de 27 de Dezembro, pela Lei n.º 52-C/96, de 27 de Dezembro, e pela Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro].
Despesas confidenciais são despesas que, «como a sua própria designação indica, não são
especificadas, ou identificadas, quanto à sua natureza, origem e finalidade». (Neste sentido, podem
ver-se os acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 23-3-94, proferido no recurso n.º 17812,
publicado em Apêndice ao Diário da República de 28-11-96, página 1145, e de 5-7-2000, recurso
n.º 24632, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 499, página 163, e em Apêndice ao Diário
da República de 17-1-2003, página 2963.) Trata-se de despesas que, pela sua própria natureza, não são
documentadas. (Neste sentido, pode ver-se VÍTOR FAVEIRO, Noções Fundamentais de Direito Fiscal
Português, volume II, página 602, nota (1).
[…]
Na alínea h) do n.º 1 do art. 41.º do C.I.R.C. em vez da terminologia «despesas confidenciais
ou não documentadas» utiliza-se a de «encargos não devidamente documentados e as despesas de
carácter confidencial».
As expressões «despesas confidenciais» e «despesas de carácter confidencial» têm um alcance
claramente idêntico.
[…]
Aliás, sendo a expressão «despesas confidenciais ou não documentadas» utilizada em diplomas
posteriores ao CIRC (os referidos Decreto-Lei n.º 192/90, e Leis n.ºs 39-B/94, 52-C/96 e 87-B/98) e
fazendo-se neles referência ao preceituado naquela alínea h) como não prejudicado pelo neles estatuído,
é de concluir que se empregam as expressões referidas com alcance equivalente.
Assim, na referida alínea h) do n.º 1 do art. 41.º incluir-se-ão as despesas relativamente às quais
não existem os documentos exigidos por lei, independentemente de ser revelada ou ocultada a sua
natureza, origem e finalidade.
Em qualquer caso, porém, tratar-se-á de encargos ou despesas suportadas pelo sujeito passivo que
em termos contabilísticos afectam o resultado líquido do exercício, diminuindo-o, sendo o objectivo
daquela alínea h) o de estabelecer que essa diminuição não é relevante para efeitos de determinação
do lucro tributável.
Porém, com o referido art. 4.º do DL n.º 192/90, para além de aquelas despesas confidenciais e
não documentadas não serem consideradas como custos para efeitos de determinar o lucro tributável,
passaram a ser tributadas autonomamente com as taxas nele indicadas.
A apreciação da existência ou não da devida documentação e da confidencialidade da despesa é feita
tendo por objecto o acto através do qual o sujeito passivo suporta o encargo ou a despesa que é susceptível
de afectar o resultado líquido do exercício, para efeitos de determinação da matéria tributável de IRC.
Isto é, o encargo não estará devidamente documentado quando não houver a prova documental
exigida por lei que demonstre que ele foi efectivamente suportado pelo sujeito passivo e a despesa será
confidencial quando não for revelado quem recebeu a quantia em que se consubstancia a despesa.
Neste passo, devemos dizer do nosso entendimento de que “confidenciais” e “não documentadas”
são todas as despesas realizadas desconhecendo-se a sua conexão com os custos incorridos no âmbito
da respectiva actividade empresarial.
E só a estes custos incorridos no âmbito da respectiva actividade empresarial é que a lei fiscal dá
plena relevância, por se apresentarem como “custos de proveitos”.
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As sucessivas reformas fiscais têm vindo a agravar gradualmente o aproveitamento de “despesas
confidenciais ou não documentadas”, com o propósito de desmotivar as empresas à sua utilização, já
que “as despesas confidenciais ou não documentadas” se apresentam, as mais das vezes e pelas mais
variadas formas, o meio mais eficiente de ocultação de rendimentos tributáveis.
Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho [na redacção do artigo 31.º da Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento de Estado para o ano de 1999)],
«As despesas confidenciais ou não documentadas efectuadas por sujeitos passivos de IRS que possuam
ou devam possuir contabilidade organizada no âmbito do exercício de actividades comerciais, industriais ou agrícolas, ou por sujeitos passivos de IRC, são tributadas autonomamente em IRS ou IRC,
consoante os casos, a uma taxa de 32%, sem prejuízo do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 41.º
do Código do IRC».
Quer dizer: “as despesas confidenciais ou não documentadas”, efectuadas nomeadamente por
sujeitos passivos de IRC, são tributadas autonomamente em IRC, a uma taxa de 32%, sem prejuízo do
disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 41.º do Código do IRC.
Ou seja: “as despesas confidenciais ou não documentadas”, não só não relevam para efeitos de
dedução na determinação do lucro tributável em IRC, como ainda, e cumulativamente, são tributadas
autonomamente e com taxa agravada.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida – acolhendo por inteiro o ponto de vista da impugnante, ora recorrida – entende que «embora as mesmas não sejam dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável, não estão sujeitas a tributação autónoma nos termos do DL n.º 192/90», já
que «As despesas efectuadas pela Impugnante com a aquisição de cheques-auto de gasolina não podem
considerar-se como confidenciais ou indocumentadas, uma vez que se trata de despesas concretas e
provadas por documentos válidos (notas de lançamento internas e notas de venda do respectivo Banco
vendedor)».
Mas a sentença recorrida labora com menos acerto, segundo julgamos.
A impugnante, ora recorrida, «no exercício de 1999, contabilizou na conta “622119010 – Gasolina”, o valor de € 57.511,40, referente a cheques-auto adquiridos a instituições de crédito», «documentados pela Impugnante com os recibos pelas instituições de crédito» – cf. as alíneas a) e b) do
probatório.
A recorrente Fazenda Pública entende que «Os documentos comprovativos de aquisição de
cheques-auto às instituições bancárias, apenas demonstra, a troca de meios de pagamento, nada
demonstrando quanto à sua utilização, nem por quem foram utilizados, desconhecendo-se qual o seu
destino». E, por isso, defende que na situação estamos confrontados com “despesas confidenciais ou
não documentadas”, para os efeitos de tributação autónoma nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 192/90, de 9 de Junho [na redacção da Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento de
Estado para o ano de 1999)].
E tem razão a recorrente Fazenda Pública.
A Administração Fiscal não põe em causa que a aquisição de cheques-auto se encontre devidamente documentada. No (correcto) entendimento da Administração Fiscal, porém, a simples aquisição
de cheques-auto não representa qualquer custo.
Na verdade, em tais casos, a simples documentação da compra de cheques-auto não corresponde à
documentação e comprovação de quaisquer custos ou encargos suportados em proveito da actividade objecto social da empresa – segundo o critério contabilístico-fiscal de custos adoptado pelo Código do IRC.
De resto, na conclusão 3. da sua contra-alegação, é própria impugnante, aqui recorrida, a falar em
“confidencialidade da oferta”. Ora, é a essa suposta “oferta”, eivada de “confidencialidade”, que a lei
dá o nome de “despesa confidencial ou não documentada” – para prever a irrelevação da sua dedução
ao lucro tributável e, ao mesmo tempo, cominar a agravação da sua tributação.
O que é certo, todavia, é que a impugnante, ora recorrida, não dispõe de elementos documentais
comprovativos de que os adquiridos cheques-auto tenham realmente sido gastos em prol da actividade social inscrita no objecto da empresa. Por isso que a Administração Fiscal não se encontra em condições de
saber a finalidade (empresarial, ou não) a que terão sido destinados os valores dos cheques-auto em foco.
As compras possivelmente efectuadas ou os serviços eventualmente recebidos em troca dos valores de tais cheques-auto deveriam estar demonstrados por meio de elementos documentais da escrita
da impugnante, de molde a poder aferir-se da efectiva existência de despesas, custos ou encargos e,
sobremaneira, da sua pertinência ao desenvolvimento da actividade própria do objecto social da empresa
da impugnante, ora recorrida.
Com efeito, documentada a aquisição dos cheques-auto, importaria demonstrar o destino que
tiveram os valores dos mesmos cheques. O desconhecimento da aplicação dada a esses valores
acarreta a não eliminação da questão acerca da indocumentação e confidencialidade da despesa
a que os cheques deram cobertura. Razão bastante para que a despesa, assim desconhecida, deva
ser classificada como não documentada e confidencial, e tributada nos termos do Decreto-Lei
n.º 192/90, de 9 de Junho.
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Como assim, havemos de dizer, com o Ministério Público, que, «ignorando-se se os cheques-auto foram utilizados na aquisição de combustível ou tiveram qualquer outro destino a respectiva
despesa contabilizada deve ser considerada confidencial, porque desconhecida a sua natureza, origem e finalidade, e tributada autonomamente à taxa de 32% aplicável à data dos factos (art. 4º DL
n.º 192/90, 9 Junho)».
Estamos, deste modo, a concluir, e em resposta à questão decidenda, que no caso nos encontramos
em presença de “despesas confidenciais ou não documentadas”, para os efeitos de tributação autónoma
nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho [na redacção do artigo 31.º da Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para o ano de 1999)] – pelo que deve
ser revogada a sentença recorrida que assim o não entendeu.
E, então, havemos de convir, em síntese, que as despesas da empresa, v.g., as de aquisição
de cheques-auto, das quais se não comprove que representam custos de actuação do respectivo
objecto social, constituem “despesas confidenciais ou não documentadas”, para os efeitos de tributação autónoma nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho [na redacção
do artigo 31.º da Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para o ano
de 1999)].
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida
e julgando-se improcedente a impugnação judicial.
Custas pela impugnante/recorrida, na instância e neste STA, fixando-se a procuradoria em 60%.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Jorge Lino (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Reclamação. Reclamação graciosa. Notificação. Prazo. Tempestividade.
Sumário:
Uma vez instaurada a execução, dá-se início à cobrança coerciva dos créditos tributários, não mais sendo admissível que qualquer prazo concedido para pagamento
da dívida exequenda se possa apelidar de prazo para pagamento voluntário, designadamente para efeito de início de contagem de prazo para dedução de reclamação
graciosa.
Processo n.º 38/10-30.
Recorrente: Vítor Manuel da Luz Varela Pinto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Victor Manuel da Luz Varela Pinto, com os sinais dos autos, não se conformando com sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que julgou totalmente improcedente a reclamação deduzida do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Pombal, datado de 2099/08/07, que indeferiu
um requerimento que apresentara no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1449200701036882
e em que questionava a liquidação feita em sede de IRS, do ano de 2003, no respeitante a mais valias
resultantes da alienação de terreno para construção, dela vem interpor o presente recurso, formulando
as seguintes conclusões:
19. Face a todo o exposto nos articulados anteriores, dúvidas não haverá de que, salvo melhor
opinião, a douta sentença não foi sustentada em nenhuma dos factos constantes da p.i. e a documentação
que a integra, porquanto:
a) - O requerimento apresentado em 28/12/2007 (citado Documento n.º 1) é, nitidamente, Tempestivo, dado que o prazo para o pagamento voluntário do IRS em causa, terminou em 29/10/2007;
b) - Não tendo a data indicada na douta sentença (Setembro de 2006), qualquer conexão com o
IRS em causa, mas sim com a CA, que, por sinal, não foi colocada em crise na p. i.
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c) - Circunstância, aliás, que o ora recorrente, na p. i., no seu artigo 27), pediu ao Serviço de
Finanças de Pombal para indicar, aquando da subida, para se aquilatar sobre a tempestividade do requerimento de 28/12/2007;
d) - Tudo isto, se calhar por virtude do mesmo pedido (artigo 27º) da p. i., dissipado pelo Serviço
de Finanças de Pombal, em que individualiza as dívidas pelos nºs de processo e se alcança através do
ofício n.º 6034, de 16/10/2009 (Documento nº4), em que está patente:
- Que o Processo n.º 1449200501034987 (do ano de 2005), diz respeito a CA; e
- Que o Processo n.º 1449200701036882 (do ano de 2007), que consta, até, do requerimento de
28/12/2007, respeita a IRS;
e) - Ofício aquele que, levou o ora recorrente, a apresentar naquele Serviço de Finanças em
28/10/2009, um requerimento (Documento n.º 5), no qual frisa que, a reclamação, tinha a ver só, com
o acto da liquidação do IRS;
f) - Pedindo, inclusivamente, que aquele requerimento, fizesse parte da informação a prestar pelo
Serviço de Finanças;
g) - Chegando a este ponto, sabendo-se que o prazo para apresentar uma reclamação graciosa é de
120 dias (Artigo 70º, n.º 1 do CPPT); que o prazo para pagamento voluntário do IRS em causa terminou
em 29/10/2007; e que o requerimento (citado Documento n.º 1), foi apresentado em 28/12/2007, salvo
melhor opinião, não restam dúvidas que a tempestividade é INEQUÍVOCA.
2 – A Fazenda Publica contra alegou nos termos que constam de fls. 168 e segts, que se dão aqui
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
A) - A “Exposição” apresentada pelo reclamante em 28/12/2007 e que é identificada na presente
como Doc.. 1, não se trata de uma “Reclamação Graciosa”, mas sim, como o próprio nome indica, de
uma “exposição”, a qual foi respondida e notificado do Despacho que sobre ela recaiu;
E) A interposição de uma eventual Reclamação Graciosa, seria extemporânea, ao tempo da sua
apresentação;
O) No Doc. 2, que o reclamante junta, verifica-se que foi citado na qualidade de executado, do
processo de execução fiscal, n.º 1449200701036882;
D) Nessa qualidade e no âmbito do processo de execução fiscal, o pagamento a efectuar, já não
é um ‘pagamento voluntário”, mas sim pagamento coercivo;
E) Pelo, que não poderá ser aplicado as disposições legais, do artº 68, 70 e 102º do CPPT, logo
e, não será de 120 dias, após o termo do prazo para “pagamento voluntário” que poderia interpor reclamação graciosa;
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: decisão declaratória da improcedência da reclamação apresentada contra
decisão do órgão da execução fiscal de indeferimento de reclamação graciosa
FUNDAMENTAÇÃO
1.Embora sem rigor formal (desculpável porque não subscrito por mandatário judicial), o requerimento apresentado em 28.12.2007 (doc.fls.62/63) deve ser interpretado e apreciado como reclamação
graciosa tendo por objecto a liquidação de IRS (ano 2003);e não, como foi erroneamente interpretado
na sentença impugnada, a liquidação de Contribuição Autárquica (ano 2002)
Esta interpretação resulta
a) do teor do documento(onde se questiona a legalidade da tributação em IRS por mais valias
resultantes da alienação de terreno para construção) e da designação de reclamação que o seu subscritor
lhe atribui
b) do teor da informação/parecer que fundamenta a decisão de indeferimento (doc.fls.9/10)
c) do teor da informação oficial (fls.38)
2.O recorrente foi erroneamente notificado da possibilidade de apresentação de reclamação de
decisão proferida pelo órgão da execução fiscal, no prazo de 10 dias (art.276º CPPT), quando deveria
ter sido notificado para interposição de recurso hierárquico no prazo de 30 dias ou dedução de impugnação judicial no prazo de 15 dias (arts.66º nº2,76º nº1 e 102º nº2 CPPT)
3.Em abstracto o uso de um meio de reacção inadequado determina a rejeição da petição, podendo
o interessado exercer o meio de reacção adequado no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado
da decisão judicial (art.37º nº4 CPPT)
Porém, o erro na forma de processo deve ser corrigido mediante convolação para a forma adequada
(art.97º nº3 LGT;art.98º nº4 CPPT)
O princípio de que os interessados não devem ser prejudicados por erros das entidades públicas
competentes tem expressões normativas (arts.161º nº6 e 198º nº3 CPC).
4.No caso em análise obsta à convolação da reclamação (art.276º CPPT) em impugnação judicial
a intempestividade decorrente da sua apresentação em 2.09.2009:
a) a notificação da decisão de indeferimento ocorreu em 10.08.2009 (petição fls.2;doc.
fls.106)
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b) o prazo de impugnação judicial é contínuo, sem qualquer suspensão ou interrupção; quando
termine em férias judiciais o seu termo transfere-se para o primeiro dia útil seguinte (art.20º nº1
CPPT;art.279º CCivil)
c) ao prazo de impugnação judicial não é aplicável o art.145º nº5 CPC
d) tendo o prazo de 15 dias o seu termo final em 25.08.2009 (período de férias judiciais)este
transferiu-se para 1.09.2009 (primeiro dia útil seguinte)
A aplicação do princípio invocado (nº3) e do princípio da economia processual aconselha a que,
no caso de o obstáculo à convolação para o meio processual adequado ser exclusivamente a intempestividade, se a petição for apresentada tempestivamente para o meio processual errado indicado na
notificação, deverá considerar-se a petição tempestiva, corrigindo-se o erro na forma d processo (Jorge
Lopes de Sousa CPFT anotado e comentado Volume 1 2006 p.339)
A correcção resultante da convolação importa a anulação dos actos processuais subsequentes à
petição de reclamação, devendo praticar-se os estritamente necessários à observância da tramitação da
impugnação judicial (art. 199º nº1 CPC)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
- convolação da reclamação (art.276º CPPT) em impugnação judicial tendo como objecto a decisão
de indeferimento da reclamação graciosa
-anulação dos actos processuais subsequentes à petição inicial
-devolução do processo ao TF Leiria para prática dos actos necessários à observância da tramitação
da impugnação judicial.”
Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. No âmbito do processo fiscal n. 1449200501034987, em 01 de Setembro de 2006, foi emitido
um aviso pela F.P. dirigido ao reclamante para proceder ao pagamento do montante em dívida referente
a contribuição autárquica, no prazo de 10 dias contados daquela data — cfr fls. 43, cujo conteúdo se
dá aqui por integralmente reproduzido;
2. Por ofício de 06.04.2009 foi dado conhecimento ao reclamante que se iria proceder à penhora
de bens a si pertencentes por falta de regularização da dívida em causa — cfr. fls. 45, cujo conteúdo se
dá aqui por integralmente reproduzido;
3. No dia 28 de Dezembro de 2007, o reclamante deu entrada nos S.F. de Pombal de um requerimento através do qual expõe a sua discordância em relação à tributação da mais-valia da totalidade
do terreno, no qual termina pedindo a “apreciação desta minha reclamação (...)“- cfr. fls. 62 e 63, cujo
conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido;
4. Por despacho de 28 de Abril de 2009, a F.P. considerou não assistir razão ao reclamante,
conforme os argumentos ali constantes - cfr. fls. 9 e 10, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente
reproduzido;
5. Por ofício de 17 de Junho de 2009 foi o reclamante notificado para, querendo, exercer o seu
direito de audição em relação ao projecto de decisão referido em “4” — cfr fls. 84, cujo conteúdo se
dá aqui por integralmente reproduzido:
6. Em 01 de Julho de 2009, o reclamante deu entrada no S.F. de Pombal do seu requerimento de
defesa - cfr. fls. 85 a 93, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido;
7. Por ofício de 07 de Agosto de 2009 o reclamante foi notificado do despacho de indeferimento
da sua reclamação — cfr. fls. 106, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
5- A sentença sob recurso, após definir a questão basilar a conhecer como consistindo em
saber “se o requerimento apresentado pela reclamante devia ou não ser instaurado como processo
de reclamação graciosa”, concluiu que tal não seria possível dada a respectiva extemporaneidade
decorrente do facto de ter sido apresentado (28/12/07- 3. do probatório) depois de 90 dias a contar
do termo do prazo para pagamento voluntário- artigo 102.º, n. 1, alínea a) do CPPT- (1/09/06-1. do
probatório), sendo certo que, ainda assim, fora assegurado ao reclamante todos os direitos conferidos pela reclamação graciosa.
Tendo em conta as conclusões da sua alegação de recurso, as quais delimitam o respectivo objecto, o recorrente impugna a sentença sob recurso no ponto em que conclui pela intempestividade do
requerimento apresentado tendo em vista o seu aproveitamento no quadro de uma reclamação graciosa
da liquidação de IRS, na parte referente às mais valias.
Para tanto, afirma que a sentença labora em erro quando no probatório fixa matéria de facto atinente
à dívida de contribuição autárquica, quando o que estava em causa no requerimento que apresentara era
a liquidação de IRS do ano de 2003, como alegara na petição inicial, e a respeito da qual o probatório
é totalmente omisso, sendo certo que dos correspondentes factos omitidos se concluiria pela tempestividade do requerimento em causa ser conhecido em sede de reclamação graciosa.
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Vejamos.
Constitui um dado indesmentível que a sentença recorrida se equivocou ao fixar a matéria de
facto atinente à contribuição autárquica e não no que respeita ao IRS de 2003 e, com base nesse quadro factual, concluir pela improcedência da reclamação assente no entendimento do requerimento ser
intempestivo em termos de poder ser aproveitado como reclamação graciosa.
Com efeito, o que está em causa na reclamação são tão somente as incidências decorrentes
de um requerimento em que, na sequência de uma citação feita ao ora recorrente no processo de
execução fiscal n.º 1449200701036882 (apenso ao proc. de execução fiscal identificado no 1. do
probatório), este vem questionar, mediante requerimento, a liquidação de mais valias em sede do
IRS de 2003.
E certo é que se torna possível, em face dos elementos evidenciados pelo processo administrativo
apenso, incontestados e processualmente relevantes, aditar à matéria de facto já fixada na instância a
relativa ao IRS.
Sendo assim, importa ainda dar por adquirido para os autos a seguinte matéria de facto:
- no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1449200701036882, em 23/11/07, instaurado para
cobrança coerciva de dívida de IRS relativa ao ano de 2003, foi emitido um aviso de citação registado
dirigido ao ora recorrente nos termos dos artigos 189.º e 190.º do CPPT;
- consta desse mesmo aviso que no prazo de “30 dias após a citação deverá proceder ao pagamento
da dívida exequenda e acrescidos”, bem como no mesmo prazo requerer “o pagamento em prestações,
nos termos do artigo 196.º do CPPT, a dação em pagamento nos termos do artigo 201.º do CPPT, ou
ainda deduzir oposição com os fundamentos previstos no artigo 204.º do CPPT”.
Confrontado com esta citação, o recorrente veio a 28/12/07, mediante requerimento dirigido ao
Chefe de Repartição de Finanças de Pombal, questionar os termos em que foi feita a liquidação de IRS
do ano de 2003, no que respeita á determinação das mais valias tributáveis.
Certo é ainda que, de acordo com a informação da F.P. constante de fls. 114 dos autos (datada de
15/10/09), a execução em causa se encontra suspensa por pagamento em prestações desde 14-04-09,
tendo sido já pagas 5 destas.
A questão que importa agora colocar é a de saber se deve ser qualificado como “prazo de pagamento voluntário” para efeito da contagem do prazo para dedução de reclamação graciosa nos termos
do artigo 70.º do CPPT, o prazo de 30 dias para pagamento da dívida exequenda e acrescidos concedido
ao ora recorrente na citação que lhe foi feita da instauração da execução.
A resposta não pode deixar de ser negativa.
Com efeito, uma vez instaurada a execução inicia-se aquilo a que, com toda a propriedade,
se chama a cobrança coerciva dos créditos tributários, não mais sendo admissível que qualquer
prazo concedido para pagamento da dívida exequenda se possa apelidar de prazo para pagamento
voluntário, “maxime” para efeito de início de contagem de prazo para dedução de reclamação
graciosa.
De todo o modo, à luz do artigo 84.º do CPPT só “constitui pagamento voluntário de dívidas
de impostos e demais prestações tributárias o efectuado dentro do prazo estabelecido nas leis
tributárias”.
Ora, de acordo com os artigos 77.º, 1.ª parte, alínea b), 90.º e 97.º do CIRS, “in casu”, o
pagamento voluntário do imposto do IRS de 2003 devia ter sido efectuado, o mais tardar, até 31
de Agosto do seguinte àquele a que o rendimento respeita, sendo certo que nada vem alegado que
permita concluir que os prazos previstos nos aludidos normativos para a efectivação da liquidação
não tenha sido respeitada, ou mesmo que a notificação para pagamento voluntário não tenha sido
feita na devida altura.
Resulta do exposto que o prazo concedido ao ora recorrente para pagamento da dívida exequenda
não se define como prazo de pagamento voluntário para efeito de contagem de prazo para dedução de
reclamação graciosa da liquidação.
Como assim, à data em que o recorrente apresentou o requerimento em que questiona o IRS
de 2003, no que tange à determinação das mais valias tributáveis (28/12/07), há muito que se tinha
esgotado o prazo de 120 dias previsto no artigo 70.º do CPPT para deduzir reclamação graciosa da
respectiva liquidação.
Em conclusão, embora por diferentes razões, não merece censura a sentença ao concluir que, em
razão da sua extemporaneidade, não é admissível o aproveitamento de requerimento apresentado pelo
recorrente como reclamação graciosa da liquidação de IRS de 2003.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, com a presente fundamentação, a sentença recorrida.
Custas a cargo do recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge
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Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
IRC. Recurso hierárquico. Correcção da matéria colectável. Fundamentação.
Sumário:
I — São pressupostos cumulativos da aplicação do artigo 57, n.º 1 do CIRC:
a) Existência de relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa.
b) Que entre ambos sejam estabelecidas condições diferentes das que seriam
normalmente acordadas entre pessoas independentes.
c) Que tais relações sejam causa adequada das ditas condições.
d) Que aquelas conduzam a um lucro apurado diverso do que se apuraria na
sua ausência.
II — O direito à fundamentação do acto tributário ou em matéria tributária constitui
hoje uma garantia específica dos contribuintes, devendo aquela obedecer aos
requisitos expressos no artigo 125 do CPA, correspondentes aliás, no essencial,
ao artigo 1º n.os 1 e 2 do Decreto-Lei 256 A/77, de 17 de Junho.
III — Particularmente no que concerne à correcção da matéria colectável prevista naquele artigo 57, há que cumprir as exigências postuladas pelo artigo 80 do CPT.
IV — Se a Administração Fiscal, ao efectuar tal correcção, omite a “descrição dos termos em que normalmente decorrem operações da mesma natureza entre pessoas
independentes e em idênticas circunstâncias”, o acto respectivo é ilegal, devendo
ser anulado.
Processo n.º 573/07-30.
Recorrente: Promorail — Tecnologias de Caminhos de Ferro, SA.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Promorail – Tecnologias de Caminhos de Ferro, S.A., (que antes girava sob a firma Carapeta &
Filhos, S.A.) vem recorrer do acórdão do TCAS, que negou provimento ao recurso contencioso de
anulação, que havia interposto contra despacho do SEAF, de 10 de Dezembro 2000, que lhe indeferiu
recurso hierárquico deduzido contra correcções quantitativas ao lucro tributável dos exercícios de 1995,
1996 e 1997, ao abrigo do art. 57 do CIRC.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“
1) A Administração Fiscal procedeu à correcção dos resultados tributáveis da Recorrente respeitantes aos exercícios de 1995, 1996 e 1997, por acréscimo de proveitos nos montantes respectivamente
de 4.082.589$, 13.491.406$ e 24.622.992$, ao abrigo da faculdade prevista pelo art. 57. do CIRC.
2) Tais correcções foram efectuadas com base nos montantes de amortizações que a Recorrente
contabilizara, naqueles exercícios, respeitantes a um Hotel pela mesma construído e cedido em exploração à sociedade GESTISOR, LDA, expressamente para tal fim constituída pela Recorrente entre esta
e seu sócio dominante, sem contrato escrito e sem contrapartida nos anos de 1995 e 1996 e com uma
ínfima contrapartida de 2.400 contos no de 1997;
3) A cessionária GESTISOR, é uma sociedade em cujo capital a Recorrente participa em 20%,
sendo os restantes 80% detidos pelo sócio maioritário da Recorrente e que nesta participa em 80,9%;
4) Entre a Recorrente e a GESTISOR existem relações especiais que podem relevar para efeitos
de aplicação da faculdade correctiva atribuída à AF pelo art.º 57.º do CIRC;
5) Essa norma, anti-abuso, tem por fim evitar que, pela via da manipulação de preços de bens ou
serviços entre empresas em que se verifiquem relações especiais, os contribuintes possam evadir lucros
á tributação legal ou localizá-los onde gozem de regimes tributários mais favoráveis.
6) Não é consentido à AF aplicá-la analogicamente a situações diferentes do fim legal.
7) A cessão de exploração em questão é insusceptível de evadir resultados, visto que os proveitos
que a Recorrente obtivesse com a remuneração da cessão constituiriam custos da cessionária, sendo
assim indiferente à tributação global do grupo a fixação de um preço para tal cessão da exploração;
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8) E, dadas as relações especiais entre ambas existentes, e a forte proeminência de um sócio que
domina mais de 80% de ambas, a tributação que tenha lugar numa ou noutra reflecte-se de forma idêntica
na esfera patrimonial do mesmo titular. Não se verifica, assim, qualquer motivação de evitação fiscal
na decisão de concessão de exploração e dos seus termos.
9) Por isso, não se verificam os pressupostos de aplicação, no caso, do art.º 57.º do CIRC, o que
fere o acto tributário de correcção de vício de violação de lei.
10) A AF não satisfez os requisitos de fundamentação que são impostos pelas alíneas b) e c) do
art.º 80.º do CPT nos casos de uso da faculdade prevista pelo art.º 57.º do CIRC, pelo que o acto tributário impugnado é ilegal e deve ser anulado.
11) A AF não fez, nem sequer tentou, a “descrição dos termos em que normalmente decorrem
operações da mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias”, como aliás
resulta do esforço não convincente do Acórdão recorrido para descortinar, sem êxito, qualquer método
que a AF tenha adoptado para determinar o “preço de plena concorrência”
12) A “quantificação” pelo “valor pelo qual foi cedida a exploração” que o acórdão recorrido
invoca (pg. 12 do Acordão in fine) não seria nunca um método válido para encontrar o preço de plena
concorrência; aliás se esse fosse o método, então não haveria lugar a correcção;
13) Afinal a AF quantificou o montante efectivo que serviu de base à correcção pela simples parificação com os valores das amortizações escriturados pela Recorrente, valores absolutamente absurdos
enquanto preços de plena concorrência praticáveis entre pessoas independentes como preços da cessão
da exploração, quer nas circunstâncias do caso quer em quaisquer outras.
14) Procedendo assim, a AF não cumpriu a obrigação de fundamentar o acto em conformidade
com a lei, pelo que o mesmo é ilegal e deve ser anulado.
15) Por violação do art.º 106.º/2 da Constituição da República, e do principio da tipicidade fechada da norma tributária, sempre seria inconstitucional a aplicação que AF fez da norma do art.º 57.º
do CIRC, ao considerar como medida das correcções - e portanto facto gerador de imposto - factos
(amortizações) que de nenhum modo se podem considerar abrangidos pela previsão da norma.
16) O Acórdão recorrido, apesar de declarar na sua fundamentação que a AF, para fazer uso da
faculdade do art.º 57.º do CIRC, tem de referir os termos em que normalmente decorrem operações da
mesma natureza entre pessoas independente em idênticas circunstâncias, acabou por julgar improcedente
o recurso contencioso de anulação sem ter encontrado através da sua confusa argumentação onde apoiar
validamente o cumprimento pela AF daquela fundamentação. A decisão está pois em oposição com os
seus fundamentos, o que provoca a nulidade do Acórdão [668º/1 c) do CPC].
17) Assim, por tudo o alegado, julgou mal o Acórdão recorrido, não só em matéria de facto
como na aplicação da lei aos factos apurados, pelo que deve o mesmo ser revogado por este Supremo
Tribunal, que deve decidir pela procedência do recurso contencioso de anulação e anular por ilegal o
acto tributário praticado.
“
E contra-alegou a autoridade recorrida, concluindo, por sua vez, que “o acórdão recorrido deve
ser mantido por ter feito uma correcta interpretação e aplicação da lei aos factos, já que, efectivamente
a AT actuou de acordo com os pressupostos estabelecidos no art.º 57.º, e dentro da margem de discricionariedade técnica conferida pela mesma norma, tendo descrito e fundamentado, clara e suficiente,
a aplicação de cada um daqueles pressupostos, assim como não é inconstitucional a aplicação que a
AT e o acórdão recorrido fazem do mesmo art.º 57.º do CIRC”.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido da inexistência de nulidade
do acórdão, e no do não provimento do recurso.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“
a) - A Recorrente foi constituída em Setembro de 1987 e, por escritura lavrada em 27/11/1997, foi
transformada em sociedade anónima com a designação de “Carapeta & Filhos”, SA, com o capital de
100.000.000$00, dividido em 100.000 acções com o valor nominal de 1.000$00 cada uma, atribuídas
aos accionistas proporcionalmente ao valor da sua quota nos seguintes nºs., valores e percentagens:
- Francisco Silva Carapeta:- 80.990, 80.900.000$00, 80,90%, respectivamente; Maria Luciana Simões
R. Carapeta:- 9.500; 9.500.000$00 e 9,5%, respectivamente; Lourenço José Silva Carapeta:- 4.750,
4.750.000$00 e 4,75%, respectivamente; Marisa Cristina Simões Silva Carapeta: 4.750, 4.750.000$00
e 4,75%, respectivamente e Francisco Martinho Reis Narciso: 100, 100.000$00 e 0,1% - cfr. relatório
da inspecção tributária (IT) no processo instrutor em apenso.
b) - A recorrente tem como actividade principal a construção civil e obras públicas e como actividade secundária a indústria hoteleira e a compra e venda de imóveis - cfr. relatório da inspecção
tributária (IT) no processo instrutor em apenso.
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c) - No âmbito do exercício das referidas actividades, a recorrente decidiu proceder à edificação de
um hotel, localizado no seu concelho-sede, Ponte de Sor, tendo a referida construção ficado concluída
em meados de 1995 - idem;
d) - Desde a sua abertura ao público, a Recorrente cedeu a exploração do novo hotel, sem a celebração de qualquer contrato nesse sentido, a uma sociedade, denominada GESTI-SOR, LDA., que
entre si constituíram expressamente para tal fim - Dito Relatório;
e) - A GESTISOR, LDA, tinha o capital social de 500.000$00, titulado em 400.000$00 pelo sócio
Francisco Carapeta, administrador da empresa “Carapeta & Filhos, SA” e em 100.000$00 por esta sociedade, pelo que é participada em 20% pela sociedade ora recorrente, e em 80% pelo Senhor Francisco
Silva Carapeta que, por sua vez, é titular de 80,9% do capital da ora recorrente - dito relatório;
f) - A cessão da exploração do seu hotel à GESTISOR, LDA, a partir da sua conclusão e início
de actividade em meados de 1995 foi gratuita quanto aos exercícios de 1995 (só segundo semestre) e
de 1996, e com uma só renda determinada em função das condições económicas da exploração a partir
do exercício de 1997 (200.000$/mês, neste ano) - Relatório da IT;
g) - Invocando o art.º 57.º do CIRC, a Administração Fiscal procedeu à correcção dos Resultados
Tributáveis da Recorrente, respeitantes aos exercícios de 1995, 1996 e 1997, por acréscimo de proveitos,
pelas seguintes quantias:
• Exercício de 1995 — 4.082.589$
• Exercício de 1996 — 13.491.406$
• Exercício de 1997 — 24.622.992$
determinadas pelos montantes das amortizações contabilizadas pela Recorrente, nesses exercícios, sobre as imobilizações respeitantes ao Hotel (deduzidas, no que respeita a 1997, do auferido pela
Recorrente como renda da exploração do mesmo hotel)- Relatório da IT.
h) - Em 06/10/1999 a Recorrente recorreu hierarquicamente de tais correcções para o Senhor
Ministro das Finanças, ao abrigo do disposto pelo n.º 2 do art.º 112.º do CIRC - cfr. PI.
i) Em 08/05/200, em apreciação da petição de tal recurso, foi elaborada a informação n.º 570/200,
que se encontra no PI, do seguinte teor:
“(...)
As razões que consubstanciaram tais correcções prenderam-se com o facto se ter verificado que:
1 - Existiam relações especiais entre a ora recorrente e a empresa “GESTISOR, LDA. relacionamento este reconhecido pela própria recorrente, porquanto o administrador e accionista maioritário da
“CARAPETA & FILHOS, S.A. “., é também sócio maioritário da “GESTISOR, LDA.”, que por sua
vez também é participada da ora recorrente.
Somente, e em virtude deste relacionamento especial entre as empresas, associadas e dependentes
da posição dominante do accionista/sócio comum, é que se encontra justificação no envolvimento que
se verificou, traduzido na cedência do hotel nas condições descritas no relatório da I.T.
Torna-se evidente que as condições do referido acordo, que envolve cedência de exploração gratuita
durante 1995 e 1996, e uma contrapartida irrisória para 1997, não assentam no principio fundamental
segundo o qual as transacções entre empresas associadas devem ser efectuadas nas condições que
prevelaceriam entre empresas independentes.
Ora numa situação de independência entre as partes, nenhuma empresa se disporia a ceder gratuitamente a outra a exploração de um empreendimento hoteleiro, com toda a carga de custos inerentes
ao seu financiamento, sem qualquer contrapartida e, ou estipulação de um valor determinantemente
favorável, como o que foi acordado para 3997.
2 - Atente-se ao valor das contraprestações contabilizadas nesse exercício (de Esc: 2.400.000$00),
face a um custo com reintegrações dos equipamentos afectos ao hotel, incluindo o próprio edifício que
ascendeu a Esc: 27.022.990$00.
Sendo o lucro o objectivo prosseguido pelas empresas torna-se evidente que partes independentes
abster-se-iam de tal negócio, tentando e esperando retirar os proveitos de acordo com as condições do
mercado, estudadas para o efeito.
Nestes termos não restam dúvidas que na situação em análise foram de facto estabelecidas condições diferentes das que seriam acordadas entre pessoas independentes.
Em consequência, obviamente que o resultado apurado na contabilidade foi também diferente
- menor - do que se apuraria na ausência dessas relações especiais.
Do exposto anteriormente parece-nos ser de concluir que a situação em análise reúne os pressupostos
que legitimam a administração fiscal a aplicar o regime previsto no artigo 57º do Código do IRC.
3 - Quanto à aplicação do disposto no artigo 80º do Código do Processo Tributário, e de acordo
com as normas aí previstas temos que, quanto à descrição das relações especiais, elas resultam naturalmente da situação de dependência da “GESTISOR, LDA.”, perante os seus proprietários, que são, o
sócio comum e dominante em ambas as empresas, e a própria recorrente sua participante.
4- Relativamente à descrição dos termos em que normalmente decorrem operações da mesma
natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias, tendo em conta a especificidade e
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particularidade da actividade em causa (sector hoteleiro de turismo), o critério seguido pela I.T. para
efeitos de correcção ao lucro tributável dos três exercícios consistiu em quantificar o valor da cedência
de exploração, através do apuramento da contraprestação obtida de forma directa pela “GESTISOR” ou
seja, o valor contabilizado como custo na recorrente respeitante às reintegrações do edifício hoteleiro e
dos equipamentos que o integram, abatidos dos correspondentes proveitos quando obtidos.
5- Em nosso entender, o critério utilizado pela inspecção tributária, parece-nos razoável tendo em
conta que, em circunstâncias idênticas é pouco provável que partes independentes contemplassem um
negócio destes, com uma contrapartida que não cobrisse pelo menos os custos que a cedente teria de
suportar com a manutenção das instalações cedidas a outrém em exploração.
O valor das reintegrações é uma referência que nos parece ter sido tomada com prudência e adequada à situação em causa.
6- Quanto à descrição e quantificação do montante efectivo que serviu de base à correcção, temos
que a mesma tal como já foi descrito no ponto anterior teve como base de cálculo o valor resultante das
reintegrações do Edifício e do Mobilizado calculadas nos termos do Decreto-Regulamentar n.º 2/90 de
12/Jan. (com utilização de quotas mínimas em 1995 e 1996).
Assim para 1995 o investimento de aproximadamente noventa e sete mil e quatrocentos contos,
originou custos de reintegrações contabilizados de Esc: 8.165.178$00;
Para 1996, o investimento de trezentos e oitenta e sete mil contos originou Esc: 13.491. 406$00
de custos contabilizados, e para 1997, as reintegrações ascendem a Esc: 27.022.990$00.
7- Tendo em conta que, tal como já foi referido, que o critério utilizado pela empresa em 1995 e
1996, foi o da utilização da quota mínima de reintegração;
Que em 1995 a exploração foi apenas de um período de seis meses, e que em 1997 houve uma
contrapartida de Esc: 200.000$00 por mês, as correcções foram, tomados em conta aqueles factores, de:
-Esc: 4.082.592$00 para o exercício de 1995;
-Esc: 13.491.408$00 para o exercício de 1996, e
-Esc: 24.622.992$00 para 1997.
V - CONCLUSÃO:
1 - Em face do exposto e dada a verificação dos pressupostos subjacentes à aplicação do artigo 57.º
do Código do IRC, bem como o cumprimento dos requisitos estabelecidos na fundamentação, estabelecidos no artigo 80.º do Código do Processamento Tributário, conclui-se ser de indeferir o presente
recurso hierárquico.
Em consequência e no caso do presente recurso vir a ser indeferido, conforme proposto, tornando-se
definitivas as correcções propostas, deverá ser dado cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 57.º do
Código do IRC, ou seja, na determinação do lucro tributável da participada da ora recorrente, deverão
ser efectuados os correspondentes ajustamentos.
VI - DIREITO DE AUDIÇÃO
Tendo em conta o direito que assiste ao contribuinte nos termos do n.º 1 do art.º 60º da Lei Geral
Tributária, deverá o mesmo ser notificado de acordo com o n.º 4 daquele artigo, para exercer, caso
pretenda, o direito de participação no procedimento tributário.
A Consideração Superior,
ADENDA A INFORMAÇÃO n.º 570/2000 sobre o DIREITO DE AUDIÇÃO, do seguinte teor:
1.- Através do nosso ofício n.º 042509, de 00.06.19, foi a empresa “CARAPETA & FILHOS, S.A.”
NIPC: 501 892 303, notificada nos termos do artigo 60.º n.º 1, alínea b) da Lei Geral Tributária, para,
querendo exercer o direito de participação no procedimento tributário, para o que lhe foi conjuntamente
enviado o “Projecto de Decisão sobre o recurso hierárquico interposto por aquela empresa ao abrigo do
disposto no artigo 112º do Código do IRC, e no qual se conclui pelo respectivo indeferimento.
2. - Incomodado pelo indeferimento à sua pretensão o sujeito passivo, ataca o projecto de decisão
defendendo a sua posição com recurso às normas de direito que contemplam todas as suas garantias.
3. - Já no que diz respeito à matéria de facto e na posição por si assumida quanto às questões
controvertidas continua com a pretensão de demonstrar à Administração Fiscal, que a sua actuação
no pretenso negócio é a contribuição para a qualificação urbana da sua terra para o que investiu sem
qualquer ansiedade lucrativa a quantia de aproximadamente trezentos e noventa milhões de escudos!
4. - Mas não está aqui em causa a prescindibilidade ou não por parte do sujeito passivo do objectivo principal (o lucro) para o qual se direcciona em princípio qualquer negócio, mas sim a licitude de
os motivos invocados para as respectivas correcções.
E neste sentido considera-se que as condições subjacentes às correcções efectuadas subsistem, ou
seja parece irrefutável a existência de relações especiais entre o sujeito passivo e o outro interveniente;
Que é por demais evidente que em virtude dessas relações especiais as condições estabelecidas
são obviamente diferentes das que seriam normalmente acordadas entre independentes, e que por consequência o resultado apurado é forçosamente diverso do que se apuraria na ausência daquelas relações.
Quanto à quantificação das correcções que serviram de base aos ajustamentos nos rendimentos
tributáveis, o critério adoptado pelos Serviços de Fiscalização, face às limitações que à data se colocaram
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na determinação dos valores de mercado, parece razoável, baseado que foi em valores de referência
abaixo dos quais nenhuma empresa se disporia a ceder tais instalações, quanto mais gratuitamente!
5. - Não me parecendo que os argumentos ora apresentados contrariem a decisão proposta na
informação n.º 570/2000, sou de parecer que é de manter o entendimento no sentido de indeferir o
recurso hierárquico.
À Consideração Superior
DSIRC, 21 de Julho de 2000 A P.F. T. 1ª. classe
(Maria de Lurdes Sequeira) “
n)- A qual mereceu a inteira concordância dos Srs,. Director de Serviços e Subdirector - Geral,
havendo o despacho recorrido se apropriado de tais fundamentos ao exarar-se “Converto em definitivo
o projecto de indeferimento do recurso hierárquico com os fundamentos constantes das informações
dos serviços” - cfr. PI.
“
Vejamos, pois:
Quanto à invocada nulidade – conclusão 16. (art. 668, n.º 1 alínea c) do CPC).
Segundo pretende a recorrente, a decisão estaria em oposição com os seus fundamentos, uma vez
que, aí expressando que a AF “tem de referir os termos em que normalmente decorrem operações da
mesma natureza entre pessoas independentes em idênticas circunstâncias”, todavia julgou improcedente o
recurso, “sem ter encontrado… onde apoiar validamente o cumprimento, pela AF, daquela fundamentação”.
Ora, tal nulidade dá-se quando aqueles deveriam conduzir, num processo lógico, à solução oposta
à que foi adoptada na decisão.
Aí, como refere Alberto dos Reis, Código de Processo Civil anotado, vol. V, p. 141, “a construção da sentença é viciosa pois os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente, não ao
resultado expresso na decisão, mas a resultado oposto”.
Ou, como mais recentemente escreve Lebre de Freitas, ibidem, vol. II, p. 670, “entre os fundamentos e a decisão não pode haver contradição lógica; se, na fundamentação da sentença, o julgador seguir
determinada linha de raciocínio, apontando para determinada conclusão e, em vez de a tirar, decidir
noutro sentido, oposto ou divergente, a oposição será causa de nulidade da sentença. Esta oposição não
se confunde com o erro na subsunção dos factos à norma jurídica ou, muito menos, com o erro na interpretação desta (…) A oposição entre os fundamentos e a decisão tem o seu correspondente na contradição
entre o pedido e a causa de pedir, geradora de ineptidão da petição inicial (artigo 193., n.º 2, alínea b))”.
Ora, não se vislumbra, no aresto recorrido, tal contradição.
Efectivamente, a decisão, depois de expressar aquele dever de fundamentação por parte da AF, entendeu-o
cumprido, uma vez que usou o critério da quantificação do valor pelo qual foi cedida a exploração, em
função dos custos que a cedente teria de suportar com a manutenção das instalações cedidas a outrém em
exploração, ou seja, “o valor contabilizado como custo, na recorrente, respeitante às reintegrações do edifício hoteleiro e dos equipamentos que o integram, abatidos dos correspondentes proveitos quando obtidos.”
Tomando, assim, o valor das reintegrações como adequado à situação em causa.
Poderá haver, pois e eventualmente, erro de julgamento mas não a apontada nulidade.
Quanto ao mais:
Nos termos do art. 57, n.º 1 do CIRC, “a Direcção-Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar as correcções que sejam necessárias para determinação do lucro tributável sempre que, em virtude das
relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a IRC, tenham sido estabelecidas condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes, conduzindo a que o
lucro apurado com base na contabilidade seja diverso do que o que se apuraria na ausência dessas relações”.
São assim, cumulativamente, os seguintes os pressupostos de aplicação de tal normativo:
a) Existência de relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa.
b) Que entre ambos sejam estabelecidas condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes.
c) Que tais relações sejam causa adequada das ditas condições.
d) Que aquelas conduzam a um lucro apurado diverso do que se apuraria na sua ausência.
Dispõe, por outro lado, o art. 21, n.º 1 do CPT, epigrafado “direito à fundamentação”, que: “as
decisões em matéria tributária, que afectem os direitos ou interesses legalmente protegidos dos contribuintes conterão os respectivos fundamentos, de facto e de direito”.
Tal direito constitui garantia expressa dos contribuintes, nos termos do seu artigo 19 alínea b).
O conteúdo e os requisitos da fundamentação estão hoje expressos no art. 125 do CPA, correspondente, no essencial, ao art. 1º n.ºs 2 e 3 do Dec.-Lei 256-A/77, de 17 de JUN.
Pretende-se o reforço das garantias da legalidade administrativa e dos direitos individuais dos
cidadãos perante a Administração Pública, considerando-se que a falta de fundamentação das suas
decisões dificulta, muitas vezes, a sua impugnação, graciosa ou contenciosa, ou sequer, como expressava o relatório do falado Decreto-Lei, “uma opção consciente entre a aceitação da sua legalidade e a
justificação de um recurso contencioso”.
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Exige-se, pois, em geral a fundamentação dos actos administrativos - cfr. art. 124 do CPA.
Aliás, o referido direito, com relação aos actos que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos, constitui, hoje, princípio constitucional, de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias
enunciadas no título II da parte 1.ª da Constituição da República – art. 268.
A fundamentação há-de ser expressa, através duma exposição sucinta dos fundamentos de facto
e de direito da decisão; clara, permitindo que, através dos seus termos, se apreendam com precisão os
factos e o direito com base nos quais se decide; suficiente, possibilitando, ao administrado ou contribuinte, um conhecimento concreto da motivação do acto, ou seja, as razões de facto e de direito que
determinaram o órgão ou agente a actuar como actuou; e congruente, de modo que a decisão constitua
conclusão lógica e necessária dos motivos invocados como sua justificação, envolvendo entre eles um
juízo de adequação, não podendo existir contradição entre os fundamentos e a decisão.
Podendo consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anterior parecer,
informação ou proposta, que, neste caso, constituirão parte integrante do respectivo acto (fundamentação por adesão ou remissão).
Pelo que, em tal caso, o despacho integra nele próprio o parecer, informação ou proposta que, assim,
em termos de legalidade, terão de satisfazer os mesmos requisitos da fundamentação autónoma.
Por outro lado, é equivalente à falta de fundamentação, a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareça, concretamente a motivação do acto.
O que tudo constitui jurisprudência e doutrina correntes.
“Importa, pois, que o contribuinte, destinatário da decisão, fique minimamente ciente do iter
volitivo da administração no que concerne à determinação da matéria colectável.
A violação destes requisitos da decisão implica a respectiva ilegalidade, fundamento de subsequente
anulação em sede de impugnação judicial da correspondente liquidação - artigos 89 e 120, alínea c)”
- cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, 2ª edição, pág. 165.
E, no ponto e no que ao caso concreto tange, há que chamar à colação o predito art. 80 do mesmo
diploma, epigrafado “fundamentação das correcções da matéria colectável”, nos termos do qual sempre
que as leis tributárias permitam que a matéria tributável seja corrigida com base em relações especiais entre
contribuinte e terceiro e verificando-se o estabelecimento de condições diferentes das que se verificariam
sem a existência de tais relações, a fundamentação das correcções obedecerá aos seguintes requisitos:
a) Descrição das relações especiais;
b) Descrição dos termos em que normalmente decorrem operações da mesma natureza entre
pessoas independentes e em idênticas circunstâncias;
c) Descrição e quantificação do montante efectivo que serviu de base à correcção.”
Tal normativo mostra bem as precauções com que o legislador rodeou tais correcções à matéria
colectável, com uma disposição expressa, atinente à fundamentação, para além do dever geral já resultante dos ditos artigos 19. e 21., procurando reduzir, ao mínimo, a possibilidade de, a coberto daquele
art. 57, se operar um poder quase discricionário da Administração – cfr. Sá Gomes, As Garantias dos
Contribuintes, in CTF 371, págs. 127 e segts.
Deve, pois, a Administração, em tais casos, descrever os termos em que normalmente decorrem
operações da mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias.
Ora, que nos mostram os autos, a tal propósito, nos termos do antecedente probatório?
O critério seguido pela AF consistiu em quantificar o valor da cedência de exploração, através do
apuramento da contra prestação obtida de forma directa pela Gestisor, Lda., ou seja, o valor contabilizado como custo, na recorrente, respeitante às reintegrações do edifício hoteleiro e dos equipamentos
que o integram, abatidos dos correspondentes proveitos quando obtidos.
Isto, por considerar pouco provável que, em circunstâncias idênticas, “partes independentes contemplassem um negócio destes, com uma contrapartida que não cobrisse, pelo menos, os custos que a
cedente teria de suportar com a manutenção das instalações cedidas a outrém em exploração”.
Tomou-se, pois, o valor das reintegrações como referência prudente e adequada à situação em causa.
Mas, já por aí se vê que não foi cumprido o critério legal.
Na verdade, a AF nada disse sobre os termos em que normalmente decorrem operações da mesma
natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias.
O que a AF considerou é que a operação em causa não correspondia a tal normalidade.
O que é coisa obviamente diferente.
Em tais termos, a AF podia desconsiderar o negócio efectuado mas tinha que averiguar daquela
normalidade, isto é, no critério legal, descrever os termos em que normalmente ocorrem operações da
mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias.
Ora, a AF contentou-se com a razoabilidade do critério, o que é, de todo, insuficiente.
Em termos concorrenciais – o que, no fundo, constitui o critério legal –, a AF teria de considerar,
como pretende a recorrente, tratar-se de uma nova unidade hoteleira, numa zona interior do país e sem
grande expressão turística como é Ponte do Sor, com as inerentes dificuldades iniciais de exploração,
na sua fase de lançamento.
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Aliás, as declarações modelo 22, juntas à petição do recurso contencioso, evidenciam o parco
movimento da exploração.
O critério seguido pela AF é, pois, manifestamente desadequado ao fim legal.
Pois, como é sabido, a norma do art. 57 do CIRC constitui o que se costuma apelidar de norma
anti-abuso, com relação ao sub-preço ou sub-facturação (preços de transferência), no intuito de combater a fraude e evasão fiscal.
Finalisticamente, visa-se, assim, impedir a redução indevida, abusiva ou até fraudulenta da receita fiscal.
Mas tal finalidade só pode conseguir-se estabelecendo-se concretamente um preço concorrencial –
justamente o que seria normalmente praticado por pessoas independentes e em idênticas circunstâncias.
Nada tendo a ver com este – a não ser por pura casualidade –, o valor das reintegrações do edifício
hoteleiro e dos equipamentos que o integram.
Em suma: o apontado critério seguido pela AF não preenche as exigências da alínea b) do art. 57
do CIRC.
Falece, pois, no caso, o requisito a que alude tal alínea, o que implica a ilegalidade do acto de
correcção da matéria colectável contenciosamente impugnado.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso jurisdicional, julgando-se procedente o
recurso contencioso e consequentemente se anulando o impugnado despacho do SEAF, de 10/11/2000
e, em consequência, as preditas correcções ao lucro tributável.
Sem custas.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — António
Calhau.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Reclamação para a conferência. Despacho de não admissão de recurso oposição de
acórdãos. Recurso de Acórdão do STA com fundamento em oposição com Acórdão
do STJ. artigo 284.º do CPPT.
Sumário:
Não pode servir de fundamento a um recurso por oposição de acórdãos, previsto no
artigo 284.º do CPPT, um Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Processo n.º 722/09-30.
Recorrente: Modesto Laranjeira Rodrigues.
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 – Modesto Laranjeira Rodrigues, recorrente nos presentes autos, vem reclamar para a Conferência
do despacho da relatora de fls. 164 que não lhe admitiu recurso para o Pleno da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo do Acórdão deste Tribunal de 12 de Novembro de
2009, proferido nos presentes autos (a fls. 140 a 146), com fundamento em oposição com o Acórdão
do Supremo Tribunal de Justiça de 4 de Março de 2004, proferido no processo n.º 2054/02.
O reclamante fundamenta a reclamação nos termos seguintes (fls. 171/172 dos autos):
O despacho sob reclamação não admitiu o recurso interposto pelo reclamante por oposição de
acórdãos, com fundamento na diferença de hierarquia entre o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Administrativo.
Disseque-se a questão.
1º A matéria fundamento de recurso é de natureza processual civil.
Discute-se a possibilidade de alteração do valor da causa, para efeitos de alçadas.
Esta matéria está exclusivamente contida nas normas processuais civis dos arts. 305º a 319º do
Código de Processo Civil. As normas jurídicas e os poderes judiciais sob análise têm natureza civil.
Não têm natureza administrativa ou tributária.
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Logo, não é possível negar a necessidade de apreciação de jurisprudência do Supremo Tribunal
de Justiça sobre esta matéria.
2º Em ambos os casos, os acórdãos em oposição derivam de jurisprudência firmada pelos Supremos Tribunais de Justiça e Administrativo.
Do ponto de vista jurídico-formal, ambos os órgãos integram a categoria de tribunais superiores
da respectiva hierarquia judicial. Equivalem-se. Tanto é assim, que é norma e regra o Supremo Tribunal
Administrativo fazer apelo à Jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal de Justiça, sempre que se
discutem questões de natureza processual.
Salvo o devido respeito, interpretar o conceito de oposição de acórdãos de uma forma restritiva,
desvalorizando a efectiva oposição entre a jurisprudência de ambos os Supremos Tribunais sobre matéria
processual civil, é negar a aplicação da justiça material ao caso concreto, com base num mero preciosismo formal. Basta um gesto simples para confirmação desta tese: abra-se o Código de Procedimento
e Processo Tributário Anotado pelo Senhor Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no art. 284º - obra de
referência nesta matéria – e leiam-se as respectivas anotações. Nelas se encontram dezenas de citações
de acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, seja para justificar a jurisprudência do STA, seja para
sustentar a doutrina daquele Ilustre Jurista. Não é possível nem parece correcto interpretar restritivamente o conceito de oposição de acórdãos, previsto no art., 284º do CPPT, afastando a jurisprudência
do STJ em matéria processual civil.
3º Tal como decidiu este STA, no seu acórdão de 22 de Outubro de 2008, em que foi relator o
Senhor Conselheiro António Calhau (Processo 0251/08), a regime de recurso de oposição de acórdãos
em Processo Tributário segue um regime diferente do previsto no contencioso administrativo.
Assim, «Como se escreveu no despacho sob censura, não obstante tal recurso ter previsão legal no
artigo 27.º,n.º 1, alínea b) do actual ETAF, o certo é que o CPPT continua a não contemplar um recurso
com esse desiderato ao contrário do que sucede na jurisdição processual administrativa onde o mesmo
se mostra consagrado no artigo 152.º do CPTA. Daí que tenha este STA vindo a entender que no que
respeita à jurisdição tributária se continuará a aplicar o regime de oposição de julgados que não desapareceu da ordem jurídica e se mantém em vigor através da previsão do artigo 284.º do CPPT, assim se
assegurando, deste modo, a tutela efectiva e o princípio da legalidade (v., neste sentido, os acórdãos da
Secção de Contencioso Tributário do STA de 2/5/07 e de 26/9/07, nos recursos 299/06 e 452/07, e do
Pleno da mesma Secção de 13/7/05 e de 6/3/08, nos recursos 1364/04 e 1003/05, respectivamente). E,
assim sendo, na esteira dessa jurisprudência, de que não se vê motivos para nos afastarmos, é de concluir, pois, que o recurso para uniformização de jurisprudência previsto no CPTA não tem aplicação no
contencioso tributário nos meios processuais próprios deste contencioso, como é o caso da impugnação
judicial, embora se admita o mesmo quando nele são aplicados meios do contencioso administrativo,
por remissão dos artigos 97.º. n.º 2 e 279.º, n.º 2 do CPPT, ou subsidiariamente, se se entender que
são aplicáveis meios processuais para que não há remissão (como acções comuns ou intimações para
protecção de direitos, liberdades e garantias), como é o caso das acções administrativas especiais e
dos meios processuais acessórios, a que é aplicável o regime do CPTA, pois não são regulados pelo
CPPT. (sic).
Donde resulta que não pode fazer-se exclusivo apelo à norma do art. 152º, n.º 1, do CPTA para
afastar o recurso perante a oposição de acórdãos, não apenas do STA, mas também entre o STA e o STJ.
Nestes termos, deve deferir-se a presente reclamação, revogar-se o despacho de não admissão do
recurso e substitui-lo por outro que ordene o prosseguimento dos autos nos seus normais termos.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
Cumpre decidir.
- Fundamentação –
3 – Questão a decidir
É a de saber se o despacho recorrido - de não admissão do recurso por oposição de acórdãos,
interposto ao abrigo do artigo 284.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) – fez
correcta interpretação e aplicação da lei, ou se, devia o recurso ter sido admitido, não obstante o acórdão
fundamento que invoca ser um Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.
4 – Requerimento de interposição do recurso e teor do despacho que sobre ele recaiu
É do seguinte teor o requerimento de interposição do recurso (fls. 158 dos autos):
O acórdão proferido nos presentes autos encontra-se em oposição com o acórdão de 4 de Março
de 2004, proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no Processo 03B3646, a que corresponde o Processo em Tribunal n.º 2054/02, do qual foi relator o Exmo. Senhor Juiz Conselheiro Neves Ribeiro,
publicado em www.dgsi.pt e do qual e junta impressão da página da Internet para melhor identificação
e para todos os efeitos legais.
Não se conformando com o acórdão proferido nos presentes autos, estando em tempo e sendo
este o meio próprio, dele vem recorrer para o Pleno das Secções do Supremo Tribunal Administrativo,
nos termos do art. 284º do CPPT.
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Sobre o requerimento supra transcrito, recaiu despacho da relatora do seguinte teor (164 dos autos):
O recurso por oposição de acórdãos previsto artigo 284.º do CPPT pressupõe que os acórdãos
em oposição sejam emanados de Tribunais que integram a mesma Jurisdição (cfr. art. 152.º n.º 1 do
CPTA).
No caso dos autos, o recorrente invoca oposição com o decidido em Acórdão do STJ, que, nos
termos da Constituição, é o órgão superior da hierarquia dos tribunais comuns, não integrando a Jurisdição Administrativa e Fiscal, constitucionalmente garantida (art. 212.º da CRP).
Assim, não admito o presente recurso interposto para o Pleno, com fundamento no artigo 284.º
do CPPT.
Custas do incidente pelo recorrente, fixando-se em 2 UC a taxa de justiça.
Notifique.
5 – Apreciando
5.1 Da não admissão do recurso por oposição de Acórdãos em que o acórdão fundamento é emanado do Supremo Tribunal de Justiça
Pretende o reclamante que seja revogado o despacho de não admissão do recurso que oportunamente apresentou e substituído por outro que ordene o prosseguimento dos autos nos seus normais
termos, não se conformando com a decisão constante do despacho reclamado de não admissão do
recurso, motivada pelo facto de o acórdão fundamento invocado pelo então recorrente ser um Acórdão
do Supremo Tribunal de Justiça, o qual, na perspectiva do despacho reclamado, não pode servir de
fundamento ao recurso por oposição de acórdão previsto no artigo 284.º do CPPT, que pressuporia
que os acórdãos em oposição sejam emanados de Tribunais que integram a mesma Jurisdição (cfr. o
despacho reclamado, a fls. 164 dos autos), no caso a Jurisdição Administrativa e Fiscal.
O entendimento expresso no despacho reclamado é consentâneo com a jurisprudência deste Tribunal em casos similares (cfr. o Acórdão do Pleno desta Secção de Contencioso Tributário do STA de
13 de Julho de 2005, rec. n.º 194/04 e o nosso Acórdão de 13 de Fevereiro de 2008, rec. n.º 490/07),
embora nesses se tenha invocado como fundamento legal dessa interpretação o disposto nas alíneas b)
e b`) do artigo 30.º do ETAF de 1984.
Ora, embora no caso dos autos não seja aplicável o ETAF de 1984 - atendendo a que a impugnação
foi autuada em data posterior à da entrada em vigor do actual Estatuto dos Tribunais Administrativos
e Fiscais (cfr. fls. 1 dos autos, da qual consta como data de instauração do processo o dia 6/12/2006) -,
o mesmo entendimento é de manter, pois que, para determinar a competência para o conhecimento
do recurso previsto no artigo 284.º do CPPT há que recorrer às disposições do ETAF, sendo que, nos
termos do seu artigo 27.º, n.º 1, alínea b), se atribui ao pleno da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo a competência para conhecer dos recursos para uniformização de
jurisprudência.
Esta disposição atributiva de competência ao Pleno da Secção de Contencioso Tributário para
conhecimento dos recursos para uniformização de jurisprudência terá de interpretar-se como fundando
igualmente a sua competência para o conhecimento dos recursos por oposição de acórdãos a que alude
o artigo 284.º do CPPT, que são, afinal, uma espécie (especificamente tributária) de recursos para uniformização de jurisprudência, cabendo nesta designação (assim JORGE LOPES DE SOUSA, Código
de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume II, Lisboa, Áreas Editora,
2007, nota 3, in fine, ao art. 284.º do CPPT).
Ora, se na vigência no ETAF de 1984 apenas era admissível recurso por oposição de acórdãos
emanados de Tribunais superiores integrantes da Jurisdição Administrativa e Fiscal (cfr. artigo 30.º
alíneas b) e b`) daquele diploma) e o mesmo se passa hoje nos recursos para uniformização de jurisprudência, ex vi das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 152.º, n.º 1 do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos (CPTA), tem de entender-se que é também assim relativamente ao recurso por oposição
de acórdãos previsto no artigo 284.º do CPPT.
Há, pois, necessidade de interpretar o artigo 284.º do CPPT em conformidade com o disposto
nas normas do ETAF que definem a competência do pleno da secção de contencioso tributário do
Supremo Tribunal Administrativo (ou seja, o artigo 30.º do ETAF/1984; o artigo 27.º, n.º 1, alínea b)
do novo ETAF, complementado pelo artigo 152.º n.º 1 do CPTA, para os processos a que se aplica o
novo regime, como no caso dos autos) pois que a falta de qualquer formação com competência para
apreciar um determinado tipo de recursos não pode deixar de implicar a sua inadmissibilidade, pois não
pode existir um recurso sem um Tribunal ou formação competente para o apreciar (cfr., neste sentido,
JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 799, nota 3 ao artigo 284.º do CPPT).
Ora, como nem em face do ETAF hoje revogado, nem do vigente se prevê alguma formação dos
tribunais administrativos e fiscais com competência para apreciar recursos por oposição entre acórdãos
do STA e do STJ, antes apenas para apreciar oposição de acórdãos dos TCA e STA, o artigo 284.º do
CPPT tem necessariamente de ser interpretado como reportando-se apenas aos recursos admitidos por
aquelas disposições legais, delas não constando, como se disse já, o recurso por oposição de acórdãos
do STA e do STJ, como também dentro da mesma jurisdição administrativa e fiscal não há recursos por
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oposição de acórdãos entre acórdãos proferidos pelos Tribunais superiores e os tribunais administrativos
e fiscais (neste sentido, o Acórdão do STA de 2 de Maio de 2007, rec. n.º 1128/06).
No sentido de que o recurso por oposição de acórdãos é restrito aos casos de oposição entre
acórdãos do STA e dos TCA vide, na doutrina, JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 797 (nota 2 ao
art. 284.º do CPPT) e MÁRIO AROSO DE ALMEIDA/CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª ed., Coimbra, Almedina,
2007, pp. 879 e 881 (notas 1 e 2 ao art. 152.º do CPTA), referindo-se ao recurso para uniformização
de jurisprudência).
Acresce que esta solução se revela a mais coerente com o sistema instituído bem como com a autonomia das Jurisdições dos Tribunais Judiciais, por um lado, e dos Tribunais Administrativos e Fiscais,
por outro, ambas constitucionalmente garantidas (artigos 211.º e 212.º da CRP, respectivamente), pois
que inexistindo quaisquer relações de hierarquia entre os respectivos órgãos superiores, apenas seria
configurável recursos por oposição de acórdãos provenientes de um e outro Supremo Tribunal se a lei
previsse, e não o faz, uma composição de julgamento integrante de elementos de ambos os Supremos
Tribunais, à semelhança do que sucede nos Tribunais de Conflitos.
E é assim mesmo quando em causa estejam, como estavam nos autos (em que se discutiu o valor
da causa para efeitos de alçada), matérias que podem interessar a todos os tribunais e em relação às
quais, mormente por razões de certeza e segurança jurídica, há inequívocas vantagens de uma aplicação uniforme das regras jurídicas. Sucede, contudo, a competência dos Tribunais é de ordem pública e
resulta da lei, não podendo o interprete estende-la para além daquilo que lhe é consentido pelas regras
de boa hermenêutica jurídica.
Improcede, assim, a reclamação deduzida, sendo de confirmar o despacho de não admissão do
recurso.
- Decisão –
6 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir a reclamação e confirmar o despacho reclamado.
Custas pelo reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 3 UCs.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — João
Valente Torrão.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Transmissão por usucapião. Imposto de selo.
Sumário:
I — É o acto de usucapião de imóvel usucapido que constitui o objecto de incidência
de tributação em imposto de selo e não também a aquisição de benfeitorias realizadas pelo usucapiente no mesmo imóvel.
II — Deste modo, tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rústico onde foi
erguida uma construção, só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de
incidência de imposto de selo.
Processo n.º 805/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Adolfo Manuel Fernandes Pereira e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Braga, que julgou procedente
a impugnação deduzida por Adolfo Manuel Fernandes Pereira e Maria de Fátima Gomes Antunes, melhor
identificados nos autos, contra a liquidação do imposto do selo referente a aquisição por usucapião de
um prédio situado na freguesia de Rendufe, concelho de Amares, inscrito na matriz predial urbana sob
o artº 356, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª). Por força do disposto no artº. 7º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12.11, foi alterado substancialmente o Código do Imposto de Selo (de aqui em diante designado CIS), tendo, no âmbito da

367
incidência do imposto, sido integradas – a título de transmissões gratuitas – as aquisições por usucapião
do direito de propriedade ou de qualquer outro direito real de gozo sobre bens imóveis.
2ª). As aquisições por usucapião são ficcionadas pelo legislador do CIS como tal, ou seja, como
se tratando de transmissões a título gratuito pois que o artº. 1º, n.º 3, alínea a) do CIS dispõe que “são
consideradas transmissões gratuitas, designadamente as que tenham por objecto direito de propriedade
ou figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião.”
3. Constituindo o tributo encargo do adquirente dos bens, no caso o usucapiente, nos termos do
preceituado no artº. 3º, nºs 1 e 3, alínea a) do CIS.
4ª). No que toca ao nascimento da obrigação tributária determina a alínea r) do artº. 5º do CIS
que “A obrigação tributária considera-se constituída nas aquisições por usucapião, na data em que
(...) for celebrada a escritura de justificação notarial”.
5ª) Por seu lado, o artº. 13º, n.º 1 do CIS dispõe que o valor dos imóveis a atender nas transmissões
a título gratuito é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI ou o determinado por avaliação, quanto aos prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
6ª). Por último, a verba 1.2 da Tabela Geral do CIS estabelece que a “aquisição gratuita de bens,
incluindo por usucapião” é tributada à taxa de 10% sobre o valor dos mesmos.
7ª). Para além dos normativos legais ínsitos no CIS acabados de referir importa, ainda, atentar
que da concatenação dos artºs 92º do Código do Notariado (CN) e 117º-A do Código do Registo Predial (CRP) resulta que as aquisições por usucapião formalizada por escritura de justificação realizada
na vigência do CIS só podem reportar-se aos direitos reais inscrito na matriz à data da celebração da
escritura pública de justificação notarial ou cuja inscrição se encontre pedida na mesma data.
8ª). Acrescendo, ainda, que nos termos do disposto no artº. 30º, n.º 1 do CRP nos “títulos respeitantes a factos sujeitos a registo, a identificação dos prédios não pode ser feita em contradição com
a inscrição na matriz”.
9ª) Voltando ao caso sub judicio, é patente que o objecto da dita aquisição é a realidade imobiliária
existente à data da celebração da escritura e não qualquer outra.
10ª). Na verdade, os ora impugnantes, como se deu como provado na douta sentença ora recorrida, construíram um prédio em terreno de terceiro, facto este que não lhes confere a propriedade do
mesmo, pois tal construção se revela uma mera benfeitoria útil, cfr. n.º 3 do art. 216º do Código Civil
(CC), o que o poderá originar o seu levantamento ou, eventualmente, a indemnização do possuidor,
como decorre do disposto no artº. 1273º do CC.
11ª) Nem sendo, igualmente, admissível que o valor das benfeitorias seja deduzido ao valor tributável para efeitos de tributação da aquisição por usucapião.
12ª) Tendo na douta sentença ora recorrida se decidido de forma diversa é inevitável que se conclua que foram violados os arts. 1º, n.º 3, alínea a), 5º, alínea r), 13º, n.º 1 todos do CIS e, bem assim,
a verba 1.2 da Tabela Geral do CIS.
13ª) Destarte é entendimento da AT que a factualidade dos presentes autos preenche os pressupostos de incidência previstos no CIS, sendo, por isso passível de tributação nos exactos moldes que
o foram e que constam dos actos tributários ora em crise.
Nestes termos e nos demais de direito que V. Ex.as doutamente suprirão, deve o presente recurso
ser julgado procedente, revogando-se a douta decisão recorrida e substituindo-se por outra que julgue
totalmente improcedente a impugnação judicial.
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 205, no qual defende a manutenção da decisão
recorrida, uma vez que o imposto do selo deve incidir apenas sobre o valor patrimonial tributário do
prédio rústico adquirido, constante da matriz à data da transmissão - 1975 (artº 13º, n.º 1 do Código
do Imposto do Selo.
3. Colhidos os vistos legais, cabe agora decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) No dia 7 de Maio de 2004, foi celebrada no Primeiro Cartório Notarial de Braga, a escritura de
justificação cujo teor consta de fls. 40 a 43 e se dá por reproduzida;
b) Nessa escritura disseram os ora impugnantes, através da sua procuradora, que são os donos
e legítimos possuidores do prédio misto composto de uma morada de casa para habitação de rés-do-chão e primeiro andar, com a área coberta de 150 m2 e quintal junto, cultura arvense de regadio, com
a área de 3.046,80 m2, inscritos na matriz predial da freguesia de Rendufe, concelho de Amares, sob
o artº 356 urbano e rústico 542.
c) Mais declararam “que adquiriram o imóvel, então constituindo a totalidade de um prédio rústico
onde, por volta do ano de 1980, edificaram o urbano implantado, por compra verbal que efectuaram a Maria
da Conceição Pinheiro e Armanda Pinheiro Marques, compra essa efectuada no ano de 1975, não chegando
todavia a realizar-se a competente escritura, sendo certo que, neste momento, a não conseguem efectivar.”
d) E ainda que “Há mais de vinte anos que estão na detenção e fruição do referido prédio, retirando
todas as utilidades que ele proporciona. De facto, aí edificaram o prédio urbano que habitam e conservam,
e cultivam, semeiam e colhem os frutos produzidos pela parte rústica, pagando os inerentes impostos”.
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e) Em 9 de Outubro de 2006, a administração tributária procedeu às liquidações do imposto do selo
relativo à transmissão gratuita a que se reporta a escritura pública atrás referida, cujas demonstrações
constam de fls. 37 e 38 e se dão por reproduzidas.
f) Como consta das referidas demonstrações, foi considerado o valor tributável de 40.985,00 euros
por liquidação, correspondente ao prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Rendufe do
concelho de Amares sob o artº 356.
g) A data limite para o pagamento voluntário do imposto liquidado foi a de 31 de Dezembro de 2006.
h) Em 30 de Março de 2007, os impugnantes apresentaram reclamações graciosas contra as referidas liquidações.
i) Essas reclamações graciosas não foram decididas.
j) A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 3 de Janeiro de 2008.
5. A única questão a apreciar nos autos, atento o teor das alegações da recorrente, é o de saber se
o imposto do selo devido por transmissão gratuita de imóvel, deverá recair apenas sobre o valor patrimonial do prédio rústico ou também sobre o valor do prédio nele edificado pelos impugnantes.
Esta questão mereceu a atenção deste Tribunal e Secção em variados arestos, tendo-se decidido
que pelo imposto do selo tributam-se, inter alia, os actos de aquisição de imóveis, incluindo o acto de
aquisição por meio de usucapião. Deste modo, é o acto de «aquisição por usucapião» do imóvel usucapido o objecto de incidência de tributação em imposto de selo, e não também o acto de aquisição de
obras ou benfeitorias realizadas no mesmo imóvel pelo próprio usucapiente.
Para assim se decidir, a fundamentação jurídica utilizada foi a seguinte (Acórdão de 13.01.2010 - Recurso n.º 1124/09, tendo este seguido a jurisprudência já estabelecida no Acórdão de 21.10.09 – Recurso
n.º 652/09; a mesma jurisprudência manteve-se depois nos Acórdãos de 20 e 27 de Janeiro de 2010 -Recursos
nºs 773/09 e 922/09, respectivamente):
“O Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro veio também estender ou alargar a transmissões
gratuitas o campo de incidência do Código do Imposto do Selo.
Com efeito, foi alargado o âmbito da incidência objectiva deste imposto, sendo que o mesmo tributa as transmissões gratuitas que tenham por objecto, entre outros, o direito de propriedade ou figuras
parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião.
Assim, sob a epígrafe “Incidência objectiva”, o artigo 1.º, n.º 1, do Código do Imposto do Selo
estabelece que «O imposto do selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros,
papéis, e outros factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens».
E, por seu lado, a alínea a) do n.º 3 do mesmo artigo 1.º do Código do Imposto do Selo preceitua
que «Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designadamente, as que tenham por objecto direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre
bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião».
Por sua vez, e segundo a verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo, o imposto do selo recai
em 10% sobre o valor dos respectivos contratos de «aquisição gratuita de bens, incluindo por usucapião (…)».
Chama-se usucapião à posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, o que faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição
do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação – nos termos do artigo 1287.º do Código Civil.
Do específico regime legal do imposto do selo, logo se vê que o imposto do selo incide sobre
todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis, e outros factos previstos na Tabela Geral
do Imposto do Selo, incluindo as transmissões gratuitas de bens. E, constituindo embora a usucapião
uma aquisição originária (artigo 1287º e seguintes do Código Civil), é a aquisição por usucapião considerada, para efeitos fiscais, uma transmissão gratuita de bens imóveis.
Tal aquisição, consonantemente, aliás, com o princípio da expressão formal dos actos tributáveis
em imposto do selo, só ocorre no momento em que se torna definitivo o documento que titula essa
aquisição ou “transmissão”: a data em que transitar em julgado a acção de justificação judicial ou for
celebrada a escritura de justificação notarial – cf. a alínea r) do artigo 5.º do Código do Imposto do
Selo [“Nascimento da obrigação tributária”].
O que é certo, no entanto, é que o acto tributário tem que ter por base uma situação de facto ou
de direito, concreta, prevista abstracta e tipicamente na lei fiscal como geradora do direito ao imposto.
Tal base é, pois, o pressuposto de facto ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso
de Direito Fiscal, 1972, p. 266.
Segundo o ensinamento de Alberto Pinheiro Xavier, in Conceito e Natureza do Acto Tributário,
p. 263 e ss., no Direito Fiscal vigora o princípio da tipicidade, que se traduz no brocardo latino nullum
tributum sine lege, ou nullum vectigal sine lege, paralelo àquele outro, vigente no Direito Penal,
nullum crimen sine lege. Assim como não há crime que não corresponda a uma definição legal, a um
tipo legal, também não haverá imposto que não corresponda a uma definição legal, a um tipo legal.
Nisto consiste a tipicidade do imposto. O facto tributável, com ser um facto típico, só existe como tal,
desde que na realidade se verifiquem todos os pressupostos legalmente previstos, que, por esta nova
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óptica, se convertem em elementos do próprio facto, bastando a não verificação de um deles para que
não haja, pela ausência de tipicidade, lugar à tributação. No Direito Tributário, a tipologia é dominada
não só por um princípio de taxatividade como também por um princípio de exclusivismo. Opera-se o
fenómeno que a lógica jurídica designa por implicação intensiva. Verifica-se a implicação intensiva
sempre que os elementos enunciados no pressuposto não são apenas suficientes, mas ainda necessários
para a verificação da consequência: se esses elementos se verificarem, segue-se a consequência, mas esta
só se segue se eles se verificarem. Sobre o conceito de “implicação intensiva”, cf. Castanheira Neves,
Questão-de-facto-Questão-de-direito, p. 264, e ainda J. Baptista Machado, Introdução ao Estudo do
Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1991, 5.ª reimpressão, p. 187.
A tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como
tais previstos e descritos, abstractamente, na lei de imposto.
Cf. o que vem de dizer-se no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 21
de Outubro 2009, proferido no recurso n.º 652/09.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida pondera, além do mais, como segue.
[…] o imposto de selo, mesmo quando está em causa uma aquisição por usucapião, só incide
sobre o bem que, ab initio, não se encontrava no património do adquirente pois que só esse bem foi,
na perspectiva da lei fiscal, presumivelmente transmitido.
Se a aquisição por usucapião é, em termos fiscais, uma transmissão, ela só pode ter relevância,
enquanto tal (enquanto transmissão fiscal) na medida em que tenha por objecto algo que não integrava
o património do transmissário, algo que não era sua propriedade, pois só desse modo se pode conceber
uma transmissão uma coisa que passa do património de uma pessoa para o património de outra, uma
coisa que se transmite. E é sobre essa transmissão que incide o imposto do selo.
Por outro lado, importa não perder de vista que as transmissões tributáveis em imposto do selo
são as transmissões gratuitas, isto é, aquelas que não implicaram qualquer contrapartida económica da
parte do transmissário.
Sendo isto assim, facilmente se pode concluir que a liquidação do imposto de selo aqui impugnada é ilegal.
Com efeito, a administração tributária, partindo de uma escritura de justificação notarial de posse
realizada pelos Impugnantes considerou que estes adquiriram por usucapião e que, portanto, lhes foi
transmitido gratuitamente um prédio urbano.
Trata-se, salvo o devido respeito, de claro equívoco.
O prédio urbano que a administração tributária considerou transmitido para os Impugnantes não lhes
foi transmitido, antes foi pelos mesmos construído sobre um terreno que, esse sim, lhes foi transmitido.
De resto, a construção do prédio, representou um acto de posse dos Impugnantes sobre o referido
terreno conducente, entre outros, à usucapião do dito terreno.
Tendo o edifício que se encontra implantado no terreno transmitido e aqui em causa sido construído pelos Impugnantes jamais se pode considerar, por um lado, que o mesmo lhes foi transmitido e,
por outro, que o foi a título gratuito.
Aliás, mesmo que houvesse dúvidas sobre o sentido interpretativo das normas de incidência – e
pensamos que não há – sempre seria de considerar a substância económica dos factos e, a esta luz,
parece-nos indiscutível que edifício construído no terreno resultou do investimento de activos patrimoniais dos Impugnantes e, como tal, não se pode considerar que lhes foi transmitido e muito menos
a título gratuito – cfr. Artº. 11º, n.º 3 da LGT.
Finalmente, refira-se que o facto de a norma do artº. 5º alínea r) do CIS estatuir que a obrigação
tributária se considera constituída, nas aquisições por usucapião, na data em que transitar em julgado
a acção de justificação judicial ou for celebrada a escritura de justificação notarial e de a norma do
artº. 13º, n.º 1 do CIS referir que o valor dos imóveis a considerar nas transmissões gratuitas ser o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão, não permite,
em nosso entender, extrair qualquer argumento no sentido de que o valor a considerar para efeitos
de tributação é o valor de todo o prédio incluindo, portanto, o edifício que nele se acha implantado.
E não permite porque, previamente à questão do valor do bem imóvel a considerar, coloca-se,
como prius lógico, a questão da determinação do bem imóvel que foi objecto da transmissão gratuita
tributável.
Na realidade, o que está em causa não é simplesmente o valor a atender para efeitos de imposto
de selo, ou o momento apenas em que esse valor deve ser atendido.
A questão que, antes de todas, importa equacionar, previamente a saber qual o valor a atender para
efeitos de imposto de selo, é a questão de saber qual o objecto de incidência do imposto de selo devido
no caso: o acto de aquisição do prédio usucapido, ou também o acto de aquisição das benfeitorias nesse
prédio levadas a cabo pelos impugnantes, ora recorridos?
E o certo é que só o acto de aquisição do prédio usucapido é que pode inscrever-se no âmbito
de incidência objectiva do imposto de selo, e não o acto de aquisição das obras ou benfeitorias nesse
prédio realizadas.
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De harmonia com as supracitadas disposições do n.º 1 e do n.º 3, alínea a), do artigo 1.º do Código
do Imposto do Selo, e da verba 1.2 da Tabela Geral do Imposto do Selo, é objecto de incidência em
imposto de selo não mais que o acto de «a aquisição por usucapião».
E, por isso, julgamos que não poderá dizer-se, com carácter genérico, que o valor tributável nas
aquisições por usucapião é o valor patrimonial tributário do prédio adquirido, no momento do nascimento da obrigação tributária (trânsito em julgado da acção de justificação judicial ou celebração da
escritura de justificação notarial), sem qualquer dedução – proposição que estará na base dos actos de
liquidação impugnados.
Estamos deste modo a concluir, e em resposta à questão decidenda, que as liquidações impugnadas
foram operadas exorbitando das normas de incidência objectiva do Código do Imposto do Selo – pelo
que devem as liquidações impugnadas ser anuladas, na medida de tal exorbitância.
Quer dizer: as liquidações impugnadas devem ser anuladas na exacta medida em que as mesmas
exorbitam dos limites legais de incidência objectiva, balizados apenas pelo acto de «aquisição por
usucapião», fora do qual se encontra evidentemente o acto de aquisição de obras ou de benfeitorias
realizadas pelo usucapiente.
Então, havemos de convir, em síntese, que pelo imposto do selo tributam-se, inter alia, os actos
de aquisição de imóveis, incluindo o acto de aquisição por meio de usucapião.
E, assim, o acto de «aquisição por usucapião» do imóvel usucapido é objecto de incidência de
tributação em imposto de selo, e não também o acto de aquisição de obras ou benfeitorias realizadas
no mesmo imóvel pelo próprio usucapiente”
Não existem razões para decidir diferentemente dos arestos acima citados, na medida em que
nos presentes autos os factos provados e o direito a aplicar são idênticos, não tendo existido qualquer
alteração legislativa susceptível de alterar a posição adoptada.
6. Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em um oitavo.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão de Pinho.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Responsável subsidiária que intervém
em representação da executada. Legitimidade. Extinção da instância por inutilidade,
senão por impossibilidade da lide. Falta de patrocínio judiciário.
Sumário:
I — Nos termos dos artigos 18.º, n.º 3, 23.º e 24.º da LGT, o responsável subsidiária
tem legitimidade para, por si próprio, requerer ao órgão de execução fiscal o
reconhecimento da prescrição da dívida exequenda, bem como para reclamar da
decisão que recaia sobre tal requerimento.
II — Intervindo, porém, no processo de reclamação não nessa qualidade, mas de representante legal da executada, a reclamante não tem, nos autos, qualquer impulso
processual, nomeadamente, não efectuou qualquer reclamação; esta foi, antes,
deduzida pela referida executada.
III — Assim, não pode apreciar-se a legitimidade daquela, pois que não existe qualquer
meio processual em relação ao qual se possa aferir a mesma, pelo que há, assim,
que julgar extinta a instância por inutilidade, senão por impossibilidade da lide
— falta de objecto [cf. artigo 287.º, alínea e) do CPC].
IV — Não tendo o responsável subsidiário, nos autos, qualquer impulso processual, tendo
a reclamação sido por ela deduzida em representação da sociedade executada,
parte no processo não é aquela mas sim esta.
V — Pelo que, não tendo a executada constituído advogado, apesar de ser obrigatório, a sua falta acarreta, necessariamente, a absolvição da instância da Fazenda
Pública [cf. artigo 288.º, alínea e) do CPC].
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Processo n.º 824/09-30.
Recorrente: Aldina Neves Coimbra.
Recorridos: Fazenda Pública e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Aldina Neves Coimbra Lemos, melhor identificada nos autos, não se conformando com a
decisão de fls. 40, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que a julgou parte ilegítima na presente reclamação de acto do órgão judicial que indeferiu o requerimento de fls. 607, em que arguía a
prescrição da dívida exequenda, que contra si tinham revertido, dela veio interpor recurso, formulando
a seguinte conclusão:
“A reclamante, Aldina Neves Coimbra Lemos é parte legítima, cfr. art. 18º, n.º 3, da LGT, pelo
que os autos devem prosseguir normalmente, com a procuração desta”.
Este recurso foi admitido por despacho de fls. 48, com a decisão de subir a final.
Entretanto e a fls. 54, foi proferida nova decisão, na qual o Mmº Juiz “a quo” absolveu a Fazenda
Pública da instância, nos termos do disposto no artº 288º, n.º 1, alínea e) do CPC, com a seguinte
fundamentação:
“O valor da presente reclamação, indicado na petição inicial, é de € 450.823,44.
Nos termos do disposto no art.º 6.º, n.º 1, do CPPT, é obrigatório o patrocínio de advogado.
Compulsados os autos, verifica-se que a presente acção foi intentada Aldina Neves Coimbra
Lemos, “na qualidade de representante da firma Gelima – Frigoríficos de Viana, SA”.
Notificada esta para constituir advogado, quedou-se inerte.
Verifica-se, por isso, a excepção de falta patrocínio judiciário, no termos do art.º 494.º/h), do CPC,
de conhecimento oficioso, nos termos do art.º 495º do mesmo código.
Assim, de acordo com o art.º 288º, n.º 1, alínea e), ainda do mesmo código, deve a Fazenda Pública
ser absolvida da instância, o que se determina…”.
Inconformada com esta decisão, a reclamante veio, também, a fls. 62, interpor recurso para esta
Secção do STA, formulando as seguintes conclusões:
a) Deve ser ordenada a baixa, da petição ao Tribunal (TAF) de Braga, por a ora reclamante ser
devedora subsidiária da Gelima - Frigoríficos de Viana, S.A., sem mais, cfr. artº 18º n.º 3, art.º 23º e
24º, todos da LGT.
b) Deve, em alternativa, ser ordenada a baixa ao TAF de Braga, para ser apresentada
outra petição, com aperfeiçoamento, na identidade, da devedora subsidiária, cfr. artº 476º do
C.P.Civil.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento
ao presente recurso, uma vez que e entre outras razões ali referidas, “Dado que a Gelima se encontra em processo de falência, a recorrente está privada de todos os poderes de administração
e representação daquela, que passaram a competir ao administrador nomeado nos termos da lei.
Parece-nos que, o que está verdadeiramente em causa é uma irregularidade de representação,
visto a Gelima não se encontrar devidamente representada, devendo, por isso, o juiz providenciar
pela regularização da instância, nos termos o artigo 24º do CPC, mandando notificar a Gelima na
pessoa do seu representante”.
Do parecer do Ministério Público foram notificadas as partes, tendo respondido, a recorrente,
nos termos que constam de fls. 120 e a representante da Fazenda Pública, nos termos que constam de
fls. 122, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – QUANTO AO RECURSO DE fls. 40
2.1 – Dispõe o artº 26º, n.º 1 do CPC, sob a epígrafe “Legitimidade das partes”, que: “O autor é
parte legítima quando tem interesse em demandar; o réu é parte legítima quando tem interesse directo
em contradizer”.
Como bem anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer, “a legitimidade não se traduz numa qualidade pessoal das partes, mas antes numa certa posição delas face à relação material
controvertida”.
Ora, no caso subjudice, por despacho de 6/6/05 foi ordenada a reversão da dívida exequenda
contra a recorrente, na qualidade de responsável subsidiária (vide fls. 205 e 206).
A ser assim e nessa qualidade, nos termos do disposto nos artºs 18º, n.º 3, 23º e 24º da LGT, aquela
“tinha interesse em agir e, consequentemente, legitimidade para requerer ao órgão de execução fiscal,
por si própria, o reconhecimento da prescrição das dívidas por tributos, bem como para reclamar da
decisão que recaísse sobre tal requerimento”.

372
Com efeito, “não é, porém, apenas relativamente ao executado que é necessário assegurar a
possibilidade de impugnação das decisões proferidas por autoridades no processo de execução fiscal,
como veio a esclarecer-se na redacção introduzida pela Lei n.º 109-B/2001, ao referir expressamente
a reclamação por terceiros.
Na verdade, é constitucionalmente garantido a qualquer pessoa o direito de impugnação contenciosa de quaisquer actos da administração que lesem os seus direitos ou interesses legítimos (art. 268.º,
n.º 4, da CRP), pelo que esta possibilidade de impugnação terá de ser admitida a todos os que se sintam
lesados.
Por outro lado, é também esse o alcance do art. 103.º, n.º 2, da LGT, em que se admite a quaisquer interessados, e não apenas ao executado, a possibilidade de impugnação dos actos materialmente
administrativos praticados no processo de execução fiscal.
É também esse o sentido do n.º 1 do art. 95.º da LGT em que se prevê o direito de impugnação
ou recurso por parte de qualquer interessado, relativamente a qualquer acto lesivo dos seus direitos ou
interesses legalmente protegidos, incluindo-se expressamente, na alínea j) do n.º 2, os praticados na
execução fiscal” (Jorge Sousa, in CPPT anotado, Vol. II, pág. 645).
2.2 – Acontece, porém, que no caso subjudice, a recorrente não só não arguiu a prescrição
da dívida exequenda junto do órgão de execução fiscal em nenhuma daquelas qualidades, mas na
qualidade de “representante legal da firma Gelima – Frigoríficos de Viana, S.A.”, como também
veio, nesta mesma qualidade, deduzir reclamação do despacho que indeferiu aquele requerimento,
outorgando procuração em nome pessoal, para o efeito, a favor de mandatário (vide fls. 607 e 608
do processo apenso e 4 e segs. e 11 do processo de reclamação), sendo certo que nessa altura a
executada já havia sido declarada falida e o processo julgado findo (vide fls. 387 e 390 do processo apenso).
Verifica-se, assim, que a agora reclamante não teve, nos autos, qualquer impulso processual,
nomeadamente não efectuou qualquer reclamação; esta foi, antes, deduzida pela firma Gelima - Frigoríficos de Viana.
Assim, não pode apreciar-se a legitimidade daquela, pois que não existe qualquer meio processual
em relação ao qual se possa aferir a mesma.
Há, assim e consequentemente, que, nessa parte, julgar extinta a instância por inutilidade, senão
por impossibilidade da lide - falta de objecto (cfr. art. 287º, alínea e) do CPC).
2.3 – Deste modo e pelo que fica exposto, afastada fica a questão da irregularidade de representação suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer e pela recorrente, na sua motivação
do recurso.
Aliás, sempre se pode acrescentar que, o que poderia estar verdadeiramente em causa, quando
muito, na hipótese vertente não é uma irregularidade de representação, mas sim falta de poderes da
recorrente para representar a executada, uma vez que, tendo esta sido declarada falida aquela deixou de
ter quaisquer poderes de administração ou de representação em relação a esta, que passaram a pertencer
ao liquidatário então nomeado e, além do mais, dos autos não consta que tais poderes lhe tenham sido
conferidos por este mesmo liquidatário.
A ser assim, como é, não há aqui que dar cumprimento ao disposto no artº 24º do CPC, por não
se encontrarem preenchidos os seus pressupostos.
Contudo, nem por isso fica coarctada à recorrente a possibilidade de requerer a prescrição da
dívida exequenda e reclamar, se necessário, da decisão do órgão de execução fiscal.
Só que o deve fazer invocando a sua qualidade de revertida e nos próprios autos de execução.
3 – QUANTO AO RECURSO DE fls. 62
3.1 – Como resulta do exposto, a ora recorrente não teve nos autos qualquer impulso processual,
sendo a reclamação em causa deduzida pela Gelima - Frigoríficos de Viana, S. A.
E, pelas razões constantes do despacho recorrido, é obrigatório o patrocínio judicial, acarretando
a sua falta as consequências ali referidas.
Refira-se, finalmente, que não é possível o aperfeiçoamento da petição, nos termos pretendidos
pela recorrente, uma vez que e como se disse, não há, em rigor, irregularidade da representação mas,
antes, oposição deduzida por pessoa diversa da recorrente - responsável subsidiária -, quando a peticionária é a própria sociedade.
4 – Nestes termos, acorda-se em:
a) julgar extinta a instância, no concernente ao recurso de fls. 40.
b) negar provimento ao recurso de fls. 62 e seguintes.
Custas pela recorrente, neste STA quanto a todo o julgado, e na instância, sempre com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques da Silva.
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Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010
Assunto:
Conclusões das alegações de recurso deficientes. Falta de resposta ao convite do
tribunal para o seu aperfeiçoamento. Consequências.
Sumário:
I — De acordo com o artigo 685.º-A, n.º 1 do CPC, o recorrente deve apresentar a sua
alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos
por que pede a alteração ou anulação da decisão.
II — Se o recorrente, notificado para efeitos do n.º 3 do artigo 685.º-A do CPC — aperfeiçoamento das conclusões — nada disser e das conclusões não resultarem as
razões de facto ou de direito para o tribunal recorrido se poder pronunciar sobre
o recurso, não pode dele tomar-se conhecimento.
Processo n.º 909/09.
Recorrente: SAMUÉRGIO — Imobiliário, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. João Torrão.
Acordam na secção do contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. SAMUÉRGIO IMOBILIÁRIO, LDª, com os demais sinais dos autos, vem interpor recurso
da sentença proferida pelo Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, que julgou
improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação adicional de IVA no montante de € 21.096,21
referente ao ano de 2001, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
Iª) A sentença não reconheceu aqueles factos supra indicados como alegados, e que são consubstanciadores do erro da administração na quantificação da matéria tributável.
IIª) A sentença nem tão pouco faz apreciação critica da prova testemunhal que recaiu sobre aqueles
dois pontos concretos de matéria de facto alegados.
IIIª) Violando gravemente a lei.
IVª) Revogando-se aquela sentença, o que se pede, far-se-á JUSTIÇA!
2. A Fazenda Pública não contra-alegou.
3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 138, no qual se pronunciou no sentido da notificação da recorrente para proceder ao aperfeiçoamento das suas conclusões, sob a cominação de não
conhecimento do recurso.”
4. Notificada para o aperfeiçoamento das conclusões, tal como sugerido pelo MºPº, a recorrente
nada veio dizer, pelo que este se pronunciou no sentido do não conhecimento do recurso.
5. Suscitada oficiosamente a questão da incompetência, em razão da hierarquia, deste Tribunal
para conhecer do recurso, ouvidas as partes nada vieram dizer.
6. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
7. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) A escrita da impugnante foi objecto de uma acção de fiscalização tendo sido elaborado o relatório datado de 06 de Junho de 2003, cuja está junta ao processo administrativo apenso, e cujo teor
dou aqui por reproduzido.
2º) Na sequência da aplicação dos métodos indirectos na determinação da matéria tributável
foi efectuada a liquidação adicional n.º 03361294 de IVA referente ao ano de 2001 no montante de
€ 21.096,21.
3º) A ora impugnante pediu a revisão da matéria colectável ao abrigo do artigo 91º da LGT, a qual
foi indeferida por decisão do Director de Finanças de Vila Real, datada de 27-11-2003.
8. Conforme acima referido (ponto 4), na sequência de promoção do Ex.mo Magistrado do MºPº,
foi a recorrente notificada para aperfeiçoamento das conclusões das alegações, com a legal cominação
(artº 685º-A, n.º 3 do CPC).
Uma vez que nada veio dizer, há que retirar desse silêncio a consequência legal – não conhecimento do recurso (parte final da citada norma).
9. Nestes termos, acorda-se em não tomar conhecimento do recurso.
Custas pela Recorrente, fixando-se em um sexto a procuradoria.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Cúmulo jurídico.
Sumário:
I — Por força do artigo 113.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro [Orçamento
do Estado para 2009], que deu nova redacção do artigo 25.º do RGIT, a regra do
cúmulo material das contra-ordenações tributárias em concurso foi substituída
pela regra do cúmulo jurídico.
II — E porque esse regime se apresenta abstractamente mais favorável ao arguido, deve
ser aplicado sempre que as coimas aplicadas a cada uma das contra-ordenações
ainda não tenham sido cumpridas.
Processo n.º 983/09-30.
Recorrente: SONICEL — Sociedade Nacional de Comércio Electrodomésticos, S. A.
Recorridos: Fazenda Pública e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. SONICEL – SOCIEDADE NACIONAL DE COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, S A.,
recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão que o Tribunal Tributário de Lisboa proferiu
em 30 de Dezembro de 2008 no recurso judicial interposto da decisão administrativa que aplicou à arguida
uma coima única no montante de € 25.956,60 por força do cúmulo material das coimas de € 14.076,00 e
€ 11.880,60 aplicadas, respectivamente, no processo de contra-ordenação fiscal n.º 3247200506033539
e apenso n.º 3247200506033547.
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A- Tendo sido notificada em 8 de Janeiro de 2009 da decisão recorrida proferida pelo Tribunal
Tributário de Lisboa, no âmbito do recurso de contra-ordenação n.º 2834/06.3 BELSB, a ora Recorrente
vem pelo presente interpor recurso dessa sentença para o Supremo Tribunal Administrativo.
B- Uma vez que o prazo para a referida interposição apenas termina no dia 28 de Janeiro de 2009,
o presente recurso deve considerar-se tempestivo.
C- O objecto do presente recurso respeita unicamente a matéria de direito, em especial à aplicação
retroactiva de regime mais favorável.
D- Nestes termos, a decisão recorrida sustentou, nos termos do disposto no artigo 25.º do RGIT,
a exclusão da regra da cumulação jurídica, pelo que as três coimas em que foi condenada a Recorrente
deveriam ser cumuladas materialmente.
E- De facto, de acordo com o previsto no artigo 25.º do RGIT, na versão vigente antes da alteração introduzida pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que aprovou o OE para 2009, existindo
concurso de contra-ordenações, “as sanções aplicadas (...) são sempre cumuladas materialmente”
F- Contudo, o artigo 113.º do OE para 2009 eliminou o regime da acumulação material das coimas,
consagrando a solução do cúmulo jurídico para efeitos de determinação da coima única a aplicar. De
tal forma que, o regime de concurso agora previsto no RGIT e inteiramente sobreponível ao previsto
no artigo 19.º do RGCO.
G- O regime actualmente vigente no RGIT substancialmente mais favorável para o arguido quando
comparado com o anterior regime assente na acumulação material das coimas.
H- De acordo com o regime da acumulação material (o que foi aplicado no âmbito da decisão
recorrida e posteriormente revogado pelo OE para 2009), e atentos os valores de cada uma das três
coimas parcelares em que foi condenada a Recorrente, esta seria condenada no pagamento de uma
coima única no valor global de € 38.281,60.
I- Por sua vez, de acordo com o novo regime de cumulação jurídica das coimas concretamente
aplicáveis, a Recorrente incorre no pagamento de uma coima a fixar entre o limite mínimo de € 14.076,00,
e o limite máximo de € 30.000,00.
J- Inferindo-se do exposto que, a coima concreta a fixar dentro dos limites identificados será
sempre menor que o montante resultante da acumulação material.
K- Assim, o novo regime agora consagrado é claramente mais favorável.
L- Dispõe o n.º 2 do artigo 3.º do RGCO que, “Se a lei vigente ao tempo da prática do facto for
posteriormente modificada, aplicar-se-á a lei mais favorável ao arguido, salvo se este já tiver sido
condenado por decisão definitiva ou transitada em julgado e já executada”.
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M- Ora, como prescreve a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, e, uma vez que
a decisão recorrida ainda não transitou em julgado, há que aplicar o disposto na nova redacção do
artigo 25.º do RGIT, porque claramente mais favorável ao arguido Recorrente.
1.2. O Exm.º Procurador Geral Adjunto em funções no Tribunal Tributário de Lisboa apresentou
contra-alegações, que finalizou com as seguintes conclusões:
a. A situação objecto dos autos é regulada pelo disposto no art.º 25.º do RGIT;
b. Após a prolação da douta sentença e antes do seu trânsito em julgado, entrou em vigor a nova
redacção dada ao artigo 25.º do RGIT pela Lei n.º 64-A/2008, de 31/12, ao art.º 25.º do RGIT;
c. Relativamente ao anterior regime, o novo regime do artigo 25.º do RGIT é mais favorável à
arguida;
d. Nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 3.º do Dec. Lei n.º 433/82, de 27/10, ex vi alínea b)
do art.º 3.º do RGIT, na situação dos autos, deve ser aplicado o disposto no art.º 25.º do RGIT, na sua
actual redacção.
e. O recurso jurisdicional é procedente.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer no
sentido de que devia ser concedido provimento ao recurso.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida foi fixada a seguinte matéria de facto:
1. Em 16 de Novembro de 2003, foi levantado o auto de notícia de fls. 2 contra a recorrente,
imputando-lhe a prática de uma infracção prevista e punida nos arts. 26º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, alínea a),
do CIVA e 114.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4, do RGIT, porquanto, exercendo a actividade com a CAE 051430,
e registada em IVA no regime normal de periodicidade mensal, não entregou simultaneamente com a
declaração periódica que apresentou fora do prazo legal, a prestação tributária necessária para satisfazer
totalmente o imposto exigível, no montante de Euros 281.518,76.
2. Por despacho do chefe de finanças de Lisboa 2, por delegação de competências, datado de 4
de Julho de 2006, foi proferida a decisão sob recurso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzida, através da qual a reclamante foi condenada ao pagamento uma de coima única no montante de
Euros 25.956,60 (cf. fls. 18 a 20, dos autos).
3. A recorrente foi notificada da decisão referida no ponto anterior em 11 de Julho de 2006 (cf.
fls. 22 e A/R anexo, dos autos).
3. O inconformismo do Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional,
reconduz-se à questão de saber a decisão recorrida enferma de erro de aplicação e de interpretação do
direito ao desatender a pretensão formulada pela arguida, ora Recorrente, no sentido de que lhe fosse
fixada, em cúmulo jurídico, uma coima única resultante do concurso das infracções subjacentes ao
presente processo de contra-ordenação fiscal (n.º 3247200506033539 e apenso n.º 3247200506033547),
bem como ao processo de contra-ordenação fiscal n.º 3247200506043666, o qual deveria ser apensado
a estes autos para o aludido efeito.
Tal pretensão da arguida foi julgada improcedente na decisão recorrida com o argumento de que as
sanções aplicadas em processo de contra-ordenação fiscal são sempre cumuladas materialmente, o que
exclui a pretendida cumulação jurídica e, consequentemente, a solicitada apensação. Em sustentação
dessa tese, afirmou-se que não há «relativamente às contra-ordenações tributárias, o cúmulo jurídico
das coimas que resulta do art. 19.º do RGCO, o que se justifica “pela importância fundamental para o
funcionamento das instituições públicas que têm os créditos fiscais e as fortes razões de prevenção geral
que a amplitude e a frequência da prática de contra-ordenações tributárias faz sobressair” (LOPES
DE SOUSA, Jorge, e SANTOS, Manuel Simas - Regime Geral das Infracções Tributárias, anotado, 3ª
edição, Lisboa, Áreas editora, 2008, pág. 284)» e invocou-se a doutrina contida no acórdão do TCA
Sul de 27/11/2007, no recurso n.º 01804/07.
Assim, a questão que urge resolver é a de se saber qual o regime de punição do concurso de contra-ordenações fiscais: se o regime do cúmulo material, se o regime do cúmulo jurídico.
Em primeiro lugar, convirá recordar que o Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, que consagra
o regime geral do ilícito de mera ordenação social (RGCO), é lei subsidiária em relação ao Regime
Geral das Infracções Tributárias (RGIT), por força do disposto no artigo 3.º, alínea b) deste regime
legal. E que o artigo 3.º desse Decreto-Lei n.º 433/82 estabelece o seguinte:
Artigo 3º
Aplicação no tempo
1 - A punição da contra-ordenação é determinada pela lei vigente no momento da prática do factor
ou do preenchimento dos pressupostos de que depende.
2 - Se a lei vigente ao tempo da prática do factor for posteriormente modificada, aplicar-se-á a
lei mais favorável ao arguido, salvo se este já tiver sido condenado por decisão definitiva ou transitada
em julgamento e já executada.
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3 - Quando a lei vale para um determinado período de tempo, continua a ser punida a contra
ordenação praticada durante esse período.
Este preceito, que preconiza a possibilidade de aplicação da lei posterior mais favorável
ao arguido, ainda que em relação a decisões transitadas mas não executadas, está em consonância com o disposto no n.º 4 do artigo 2.º do Código Penal (1) na alteração produzida pela Lei
n.º 59/2007, de 4 de Setembro (2), acolhendo a regra constitucional plasmada no artigo 29.º da
Constituição da República Portuguesa de 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».
No caso sub judice, tanto na altura em que foram praticadas as infracções tributárias que originaram os aludidos processos contra-ordenacionais, como altura em que foi proferida a decisão recorrida,
vigorava o artigo 25.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), na redacção conferida pela
Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, que impunha, expressa e claramente, o cúmulo material das coimas
ao estabelecer que «As sanções aplicadas às contra-ordenações em concurso são sempre cumuladas
materialmente».
Todavia, por força do artigo 113.º da Lei n.º 64-A/2008 de 31 de Dezembro [Orçamento do Estado para 2009], esse preceito do RGIT passou a ter a seguinte redacção, vigente desde 1 de Janeiro
de 2009:
ARTIGO 25.º
Concurso de contra-ordenações
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.
Donde resulta, nitidamente, que a regra do cúmulo material foi substituída pela regra do cúmulo
jurídico, pois 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.
E porque esse regime se apresenta abstractamente mais favorável ao arguido, deve ser aplicado
sempre que as coimas aplicadas ainda não tenham sido cumpridas.
Por conseguinte, é inequívoco que a arguida, ora Recorrente, tem o direito de requerer que se
pondere a aplicação do novo regime ao concurso de infracções subjacentes ao presente processo
de contra-ordenação n.º 3247200506033539 (apresentação fora de prazo da declaração periódica
de IVA relativa a período de 2003/03) e seu apenso n.º 3247200506033547 (apresentação fora
de prazo da declaração periódica de IVA relativa a período de 2003/02), bem como ao processo
de contra-ordenação n.º 3247200506043666 (apresentação fora de prazo da declaração periódica
de IVA relativa a período de 2003/06) e o direito de requerer que se proceda à apensação deste
processo para os aludidos efeitos.
Nesta conformidade, impõe-se a revogação da decisão recorrida e a baixa dos autos ao tribunal
de 1ª instância para que aí seja efectuada a requerida apensação e proferida decisão de aplicação de
uma coima única à arguida nos termos do artigo 25.º da RGIT na redacção dada pelo artigo 113.º, da
Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa do
processo à 1ª instância para que aí seja efectuada a requerida apensação e proferida nova decisão que
tenha em conta o regime previsto no artigo 25.º da RGIT na redacção dada pelo artigo 113.º, da Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro.
Sem custas.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente Torrão.
(1) Sendo o Código Penal subsidiariamente aplicável no que respeita à fixação do regime substantivo das contra-ordenações
fiscais por força do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro.
(2) Que procedeu à vigésima terceira alteração ao Código Penal de 1982.
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Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Impugnação. Taxa pela ocupação do domínio público com postos abastecedores de
carburantes líquidos, ar e água. Recurso jurisdicional. Alegações. Princípio da
proporcionalidade.
Sumário:
I — Para pôr em causa o decidido quanto ao vício de violação de lei por ofensa do
princípio da proporcionalidade, tinha a recorrente de demonstrar a razoabilidade
do aumento do valor da taxa, pois que lhe cabe justificar a existência de equivalência jurídica no montante do tributo cobrado.
II — Não o tendo feito, pois que as referências que o recorrente faz nas suas alegações
ao acórdão recorrido são meramente genéricas, tem de concluir-se que não poderão
conduzir ao resultado próprio ou típico dos recursos jurisdicionais, revelando-se
ineficazes para produzir o efeito jurídico pretendido (Acórdão do STA de 24 de
Maio de 2006, rec. n.º 1098/05).
Processo n.º: 1024/09-30.
Recorrente: Câmara Municipal de Sintra
Recorrido: ERFRAM – Combustíveis do Algueirão 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 – A Câmara Municipal de Sintra, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Sintra, de 6 de Julho de 2009, que julgou procedente a impugnação deduzida por ERFRAM – Combustíveis do Algueirão, Lda., com os sinais dos autos, contra liquidação de
taxa relativa à instalação de carburantes líquidos, ar e água referente ao ano de 1998, no valor de
Esc. 1.907.710$00, que anulou, apresentando as seguintes conclusões:
1ª – As autarquias locais, nomeadamente os municípios, possuem património e finanças próprias,
designadamente as receitas provenientes dos seus tributos.
2ª – Sendo que estas entidades podem, nos termos legais e no caso que nos ocupa, provir da
cobrança de impostos ou da cobrança de taxas pelos serviços prestados por aquelas, cfr. artº 4º,
n.º 1, als. a) e h) da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro (sendo que, actualmente, o próprio artº 254º, n.º 2,
da CRP, dispõe que os municípios, além das receitas provenientes dos impostos, dispõem de receitas
tributárias próprias;
3ª – Assim sendo, o Município de Sintra, é, nos termos legais (no caso que nos ocupa, de acordo
com o disposto no artº 11º, da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro), permitido cobrar taxas de acordo com
as diferentes Tabelas de Taxas e Licenças, aprovada pela respectiva Assembleia Municipal e em vigor
em cada momento.
4ª – As taxas têm, pois, como pressuposto de facto: a prestação concreta de um serviço público;
na utilização de bens do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento
dos particulares.
5ª - No caso “sub iudice” estamos perante uma taxa na medida em que existe uma relação sinalagmática, já que existe uma contrapartida prestada à ora recorrida, qual seja:
- a faculdade desta (recorrida) ocupar com as suas instalações abastecedoras de carburante, ar
e água o domínio público municipal, bem como a utilização que a mesma faz dos recursos naturais,
ar, solos e água.
6ª – Sendo manifesto que a utilização de bens de utilização pública por via do desgaste ambiental
que o funcionamento de um posto de venda de carburantes implica, sob o ponto de vista da inevitável
contaminação atmosférica e dos solos, constituindo, por um lado, elementos condicionadores em termos
urbanísticos e de aproveitamento dos solos. Bem como, por outro, são um factor de risco público que
não pode deixar de ser ponderado, nomeadamente em sede de protecção civil; já que estamos não só
perante matérias poluentes, mas, mais do que isso, perigosas.
7ª – Com isto não queremos significar que a taxa cobrada seja apenas para cobrir exactamente
os custos.
8ª – Pois que, a relação sinalagmática existente na taxa não pressupõe uma exacta equivalência
económica, podendo a aferição do respectivo montante ser realizado em função não só do custo, mas
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também do grau de utilidade do serviço para quem tem de pagar o tributo, neste sentido n.º 20/03 do
Tribunal Constitucional, publicado na 2ª série do DR de 28 de Fevereiro de 2003, in recurso 327/02
e AC. 513/03, de 28 de Outubro, in recurso 332/01.
9ª – Assim, para que exista um aumento de taxas não tem apenas e forçosamente que se usar
um único critério;
Pois que,
10ª – “… a autorização concedida para o exercício de uma actividade, que afecte a propriedade
pública e bens vários que com ela se conexionem, nomeadamente bens ambientais, pressupõe, naturalmente, o cumprimento das exigências legais que podem, evidentemente, sofrer alterações ou evoluções.
Tais exigências reportam-se necessariamente aos encargos ambientais (actuais e previsíveis em face
de actividades perigosas) que decorrem para as entidades públicas licenciadoras dessas actividades,
presumindo-se, por isso, que se justifique pelo interesse público e sejam exigíveis nessa medida …”,
cfr. Acórdão 849/04 do Venerando Tribunal Constitucional;
11ª – Até porque, a ora recorrente não pode assumir uma postura de indiferença, na medida em
que sobre ela impende o dever constitucionalmente consagrado de defesa do ambiente e qualidade de
vida, cfr. artº 66º da C.R.P..
12ª – Além de que, o supra referido Venerando Tribunal Constitucional, numa situação em tudo
idêntica à dos presentes autos (o posto de abastecimento em causa também ocupa domínio público
e a Tabela de Taxas é a mes(m)a, julgou não julgar inconstitucional a norma constante do n.º 1 do
artigo 42º da Tabela de Licenças e Taxas da Câmara Municipal de Sintra, aprovada em 20 de Outubro
de 1989, entre outros, cfr. Ac. 20/03, 515/03, 849/04;
13ª – Ou seja, precisamente a norma ao abrigo da qual foi liquidada a taxa em apreço nos presentes autos;
14ª – Sendo que, por outro lado, e na sequência desse juízo de constitucionalidade, o Venerando
Tribunal Central Administrativo Sul, por douto acórdão proferido em 26 de Abril de 2005 no processo 2144/99, concluiu pela legalidade da liquidação ocorrida ao abrigo da tabela de taxas ora em
apreço e relativamente a um posto de abastecimento de carburantes líquidos, ar e água instalado em
domínio público deste município.
15ª – Pelo que, no caso “sub iudice”, não foram, salvo melhor opinião violados quaisquer princípios constitucionais ou legais, designadamente o princípio da proporcionalidade e da confiança
ínsito no princípio do Estado de Direito Democrático, cfr. artºs 2º e 266º,nº 2, ambos da CRP e 5º,
n.º 2, do CPA.
Termos em que e nos demais de Direito que Vossas Excelências mui doutamente suprirão, deve
ser dado provimento ao presente recurso, tudo com as legais consequências.
2 – Contra-alegou a impugnante, concluindo nos termos seguintes:
1. A CMS, vem invocar que a taxa é proporcional, por existir uma equivalência ou relação entre
aquilo que se dá e que se recebe e que não existe quebra do princípio da confiança;
2. Alicerça os seus argumentos em decisões do Tribunal Constitucional, esquecendo, contudo,
três questões importantes: i) As decisões do Tribunal Constitucional citadas pela CMS apenas formam
caso julgado no processo em que foi suscitada a inconstitucionalidade e apenas quanto à qualificação
de tributo como taxa e não como imposto; ii) Nos casos citados, o Tribunal Constitucional foi forçado
à decisão da não inconstitucionalidade por alegada insuficiência de prova de vários elementos; iii) O
Tribunal Constitucional não tem poder para declarar a constitucionalidade ou validade do que quer
que seja pois é um mero tribunal de cassação;
3. É desígnio constitucional que “os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à
Constituição e à lei e devem actuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos princípios da
igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé”. (artigo 266º n.º 2 da CRP)
e também o artigo 5º n.º 2 do CPA dispõe que “as decisões da Administração que colidam com direitos
subjectivos ou interesses legalmente protegidos dos particulares, só podem afectar essas posições em
termos adequados e proporcionais aos objectivos a realizar”;
4. Da conjugação das normas “supra” citadas, resulta claro que se pretende que, na sua actuação – incluindo na sua actividade regulamentar – a Administração deve utilizar meios adequados aos
fins que se propõe realizar, proibindo-se o excesso;
5. Nas taxas administrativas, aceita-se pacificamente que deve existir um justo equilíbrio ou
equivalência entre prestações – uma a cargo do ente público, outra a cargo do particular – e que tal
equivalência não é necessariamente económica ou financeira mas tem de ser sobretudo jurídica. Equivalência entre a quantia exigida pelos entes públicos para desenvolverem a actividade administrativa
e o benefício ou vantagem que é retirado pelo utilizador;
6. É desta desproporção que a Recorrida sempre se queixou, pois a contrapartida, benefício ou
vantagem retirada pela Recorrida não aumentou, de todo, na proporção do aumento das taxas, como
resulta das alíneas f) e g) da matéria de facto dada como provada na sentença recorrida;
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7. Conforme foi alegado na p.i. de impugnação, a ora Recorrida manteve a mesma ocupação da
via pública, ou seja não houve aumento de utilização do bem público;
8. A CMS deveria sempre ter em conta os princípios que regem o sistema jurídico quando, na
criação do tributo, adoptou uma posição meramente orçamental, criando um aumento desproporcionado da taxa em questão em 900% sem que a Recorrida tivesse aumentado a ocupação do domínio
público e sem que tenha ocorrido um aumento de contrapartida;
9. Este é um aumento nitidamente desmesurado, desproporcional e completamente inesperado
para a Recorrida e para qualquer munícipe nas condições da mesma, pelo que o artigo 42.º n.º 1 da
tabela de taxas da CMS em apreço é violador do princípio da proporcionalidade e da confiança em
virtude do aumento operado nas taxas aí contido;
10. O Supremo Tribunal Administrativo já se pronunciou no sentido de considerar tal norma
violadora do princípio da proporcionalidade no douto Acórdão proferido no processo n.º 1098/05, de
24/05/2006: “No caso, na verdade, o aumento de tais taxas para o décuplo, de um ano para o outro (1988
para 1989), e da actualização deste último montante, de acordo como índice de preços no consumidor
nos anos seguintes (1990, 1991, 1992, 1993, e 1994), sem que tenham aumentado as contrapartidas
proporcionadas pelo Município ao particular recorrido e sem que se prove também outros interesses
socialmente relevantes para o bem comum que tenham estado subjacentes a esse aumento, igualmente
dignos de tutela jurídica ou mesmo até constitucional, para mais quando as taxas vinham sendo até
então actualizadas, não pode deixar de afectar de forma inadmissível, arbitrária ou demasiado onerosa os direitos e expectativas que a impugnante legitimamente deveria depositar na ordem jurídica
de um Estado de Direito, abalando, de forma inadmissível, o grau de certeza e segurança que todos
os cidadãos depositam na ordem jurídica, com base nas quais conjecturam e orientam as suas vidas,
incluindo económico-empresarial”;
11. Como então foi decidido, e porque em causa está a mesmíssima realidade, deve também este
caso ser decidido em conformidade, mantendo-se a decisão do Tribunal “a quo”;
12. A CMS afirma, e bem, que para caracterizar o tributo como taxa tem que existir, obrigatoriamente, uma equivalência ou correlação entre o que se dá e o que se recebe mas se a CMS defende
que estamos perante uma taxa, tem, obrigatoriamente, de defender a bilateralidade do tributo, sob
pena de confessa ofensa à legalidade;
13. Na senda da ideia acima exposta, a CMS apresenta, em defesa da bilateralidade do tributo,
o argumento de que, para aferir da equivalência entre prestações, se deve atender a critérios de cariz
económico e social e as opções políticas, pois é inadmissível que uma opção política se possa sobrepor
à legalidade;
14. Quanto aos critérios de cariz social, há que atender a documentação dos presentes autos e
pelo saber adquirido ao longo dos processos tratados na jurisprudência pois bem se sabe que nenhum
cariz social esteve subjacente à tomada de decisão de aumentos de taxas mas antes um verdadeiro e
descomedido cariz económico;
15. E tal situação foi despoletada por diversos deputados à Assembleia Municipal aquando da
discussão e aprovação da tabela de taxas, bem como pelo Senhor Álvaro de Carvalho – Vereador
da Câmara Municipal de Sintra –numa reunião da Câmara, chegou a dizer que as taxas teriam sido
aumentadas a “olho por cento”;
16. A avaliação da equivalência entre as prestações, deve adequar-se ao objecto das taxas;
17. Isto porque a CMS vem alegar que um posto de abastecimento de carburantes é elemento condicionador quer do plano urbanístico quer de impactos ambientais, confundindo a CMS as taxas cobradas
por ocupação do domínio público e as taxas relativas a licenciamento de postos de abastecimento;
18. Porque no licenciamento do posto tem efectivamente a CMS de ter cuidados urbanísticos
– competência legalmente atribuída aos Municípios – mas não na taxa de ocupação do subsolo;
19. E porque não se diga que estamos perante um tributo ambiental porque, como é sabido, as
competências das autarquias locais nessa matéria dependem de cooperação Estatal;
20. Para além de ser questionável que haja custos públicos, mormente de recuperação ambiental,
na ocupação do subsolo, os mencionados custos são de atribuição Estadual e não directamente dos
municípios;
21. É certo que o artigo 66º da CRP prevê que constitui dever fundamental de todos, incluindo municípios, a protecção ambiental mas a mesma norma prevê também que as autarquias apenas dispõem de
um poder de colaboração com o Estado em matéria de ambiente, uma colaboração a realizar no quadro
legal em que o Estado promover, não tendo a recorrida conhecimento da existência de tal quadro legal;
22. Até porque na Lei de Bases do Ambiente (adiante LBS) – Lei n.º 11/87, de 7 de Abril, vigente à
data dos factos – é visível a prevalência das atribuições do estado (cfr. a título de exemplo, artigos 33º
e 37º), contendo porém, a possibilidade de o Estado atribuir aos municípios diversas atribuições no
domínio da protecção do ambiente;
23. Contudo, na data dos factos não existia ainda qualquer atribuição de competências aos
municípios nesse âmbito, tendo inclusivamente, em 1995 sido dada autorização ao Governo para tal
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mas a mesma caducou por não utilização, pelo que a CMS não tem competência para aplicação de
qualquer tributo ambiental;
24. Mais. Se a CMS pretende reconhecer um carácter ambiental à taxa aplicada, então terá de
admitir que está a aplicar não uma taxa mas antes um imposto;
25. Isto porque, se tomarmos em conta uma concepção de tributos fiscais em sentido próprio
– por serem tributos extrafiscais – dificilmente os mesmos assumem uma configuração de verdadeiros
tributos bilaterais ou taxas, pois a finalidade dos mesmos prende-se com a receita que proporcionam,
não se contrapondo um benefício específico para o contribuinte;
26. Quando pensamos na criação de tributo atendendo ao princípio poluidor-pagador, também
aqui não há imputação rigorosa e individualizada dos custos efectuados pelo poluidor;
27. Por isso, a bilateralidade torna-se, uma vez mais, difícil de discernir, pois a comparação entre
divisibilidade do benefício proporcionado pelo Estado e demais entes públicos e a utilização/desgaste
do bem público por parte do contribuinte é de difícil percepção, senão mesmo impossível;
28. Em face ao exposto, os tributos ambientais assumem, geral e preferencialmente, a configuração
de tributos unilaterais, pelo que ao defender que estamos perante um tributo de carácter ambiental, a
CMS admite a característica de unilateralidade do mesmo, sendo que não tem competência legal para
liquidar tributos com tais características, violando a legalidade;
29. As decisões do Tribunal Constitucional que foram citadas pela CMS, para além de apenas
terem força de caso julgado nos processos onde foi suscitada a questão da constitucionalidade, partiram
de pressupostos diferentes dos que estão agora em causa;
30. Foi amplamente discutido, em todas as instâncias judiciais, incluindo o venerando Tribunal
Constitucional, se estávamos perante uma taxa ou um imposto, prendendo-se com a questão unilateralidade e bilateralidade do tributo, não estando a ser exaustivamente analisada a questão do aumento
desproporcionado da taxa;
31. A questão da violação do princípio constitucional nunca foi, efectivamente, apreciado pelo
Tribunal Constitucional por ausência de prova de determinados elementos considerados essenciais
para a aferição dessa proporcionalidade;
32. E se no caso concreto dúvidas houver, então que este Tribunal aprecie, dentro as suas competências para tal, a matéria de facto que seja suficiente para comprovar a existência – que salta à vista
– da ofenda à legalidade, mormente princípio da proporcionalidade e da confiança.
33. A CMS invoca ainda jurisprudência do Tribunal Constitucional para justificar a inexistência
de violação do princípio da confiança.
34. Para além dos argumentos acima expostos sobre o valor das decisões do Tribunal Constitucional e as condicionantes concretas que têm influenciado as mesmas, há que atender que durante anos
o posto de abastecimento em causa esteve instalado e utilizou o domínio público, “in casu” o subsolo,
tendo pago a contrapartida (na óptica da CMS) por essa utilização, ou seja a taxa exigida pela CMS,
e durante um largo período de tempo, contou com uma subida gradual e sustentada das taxas;
35. Contudo, de um ano para o outro – 1988 para 1989 – as taxas subiram 900%, sem justificação,
sem aumento de contrapartida, sem aumento de utilização do domínio público.
36. De acordo com o artigo 2º da CRP, a própria ideia de Estado de Direito Democrático implica
a exclusão de normas tributárias agravadoras ou oneradoras da situação dos tributados mas também
a própria estabilidade do Direito.
37. Assim, os entes públicos não podem alterar de sobremaneira as regras do jogo, neste caso do
jogo económico – “in casu” que se joga a longo prazo e sustentadamente – originando um desequilíbrio
cujo alcance era de todo imprevisível aquando do estabelecimento das relações e das subsequentes
renovações das mencionadas relações económicas.
38. Com o aumento desmesurado das taxas, impede a CMS, numa atitude monopolista de quem
é “dono e senhor” do domínio público, a continuação da actividade económica normal e expectável
da Recorrida;
39. Mais. Legitimamente expectável, pois durante um longo período a Recorrida teve oportunidade de sustentar e fortalecer a sua convicção relativamente às regras da sua relação económica com
a CMS, pois o aumento das taxas tinha sido gradual.
40. Nestes termos, considera a Recorrida que não assiste qualquer razão à Recorrente também
no que concerne à alegada violação do princípio da confiança.
Nestes termos e nos demais de direito, deve o presente recurso ser julgado improcedente mantendo-se a decisão recorrida.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos termos
seguintes:
Objecto: apurar se a taxa cobrada pela Câmara Municipal de Sintra por ocupação da via pública por uma estação de abastecimento de combustíveis é ilegal, por desproporcionada em relação
às vantagens que lhe são oferecidas pelo Município.
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FUNDAMENTAÇÃO
A jurisprudência deste tribunal tem vindo a considerar que um aumento, mesmo que percentualmente muito elevado, da taxa devida pela ocupação do domínio público por uma bomba de abastecimento
de combustíveis, não configura, por si só, a violação do princípio da proporcionalidade. Com efeito,
entende que só pode aferir-se existir ou não desproporção conhecendo-se o tempo de vigência da taxa
antes da actualização, ou a verificação de algum desequilíbrio entre aquele valor e a contrapartida
ao mesmo correspondente.
Entre outros podem ver-se os seguintes acórdãos do STA de 10/04/2002, recurso n.º 25.920; de
05/06/2002, recurso n.º 25.917; de 26/02/2003, recurso n.º 568/02; de 24/05/2006, recurso n.º 1098/05
e de 14/10/2009, recurso n.º 492/09.
Em nosso entender o probatório da sentença recorrida fornece todos os elementos para se proceder
àquela avaliação e para apurar se foi, ou não, violado o aludido princípio da proporcionalidade.
No ponto f) do probatório afirma-se que “a liquidação ora impugnada foi efectuada de acordo
com a Tabela de Taxas e Licenças aprovada pela Assembleia Municipal de Sintra, em 20 de Outubro
de 1989 e em vigor desde 2 de Dezembro de 1989 a qual contém o capítulo IX intitulado “Instalações
Abastecedoras de Carburantes Líquidos, Ar e Água”, de onde se destaca que por cada “Bomba de
Combustível” instalada em local público passou a ser exigida a taxa de 300.000$00, actualizável
segundo o índice anual de preços no consumidor, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística,
nos termos do seu artigo 80.º”
Na ponto h), por sua vez, afirma-se que “consta dos autos cópia da Tabela de Taxas e Licenças
aprovada pela Assembleia Municipal de Sintra, relativamente ao ano de 1988, onde se estabelece, no
capítulo IX intitulado “Instalações Abastecedoras de Carburantes Líquidos, Ar e Água” que por cada
“Bomba de Carburantes Líquidos” instalada em local público se exigia a taxa de 30.000$00”.
Constata-se assim que a tabela aprovada pela Assembleia Municipal de Sintra em 20/10/89 é dez
vezes superior à aprovada pela mesma Assembleia em 05/02/88, ou seja, pouco mais de um ano depois
verificou-se um aumento abrupto e não justificado do valor daquelas taxas.
Não resulta do probatório que este aumento, muito considerável e súbito, tenha resultado do desequilíbrio entre aquele valor e o benefício resultante para o ocupante do espaço do domínio público
ou de qualquer outra circunstância justificativa de uma alteração tão significativa.
Não se compreende a razão por que tendo aquelas taxas sido fixadas em 1988, sofreram tamanho aumento apenas um ano depois, tudo apontando para que tenham sido violados os princípios da
proporcionalidade e da confiança.
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
4 – Questão a decidir
É a de saber se enferma do vício de violação de lei, por violação do princípio da proporcionalidade e da confiança, o tributo cobrado à recorrida a título de taxa relativa à instalação de carburantes
líquidos, ar e água, relativa ao ano de 1998.
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto do presente recurso foram
dados como provados os seguintes factos:
a) Por ofício datado de 18 de Março de 1998, foi a Impugnante notificada, pela Divisão de
Licenciamentos de Actividades Económicas da Câmara Municipal de Sintra, para proceder ao pagamento da taxa relativa à instalação abastecedora de carburantes líquidos sita no Largo José Lopes
Miranda, Algueirão – Mem Martins, no valor de 1.907.710$00, até final do mês de Março, nos termos
dos artigos 42º, 43 e 44º da tabela de taxas e licenças – Cfr. documento a fls. 14;
b) A Impugnante, Erfram – Combustíveis de Algueirão, Ldª, explorava, no ano de 1998, e desde
data não apurada, um posto de abastecimento de combustíveis situado no Concelho de Sintra – Cfr.
acordo;
c) O posto de abastecimento de combustíveis referido na alínea antecedente está inteiramente
instalado em terreno do domínio público – Cfr. acordo;
d) A presente impugnação foi deduzida em 22 de Maio de 1998, perante o órgão executivo da
Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo do n.º 2 do artigo 22º da Lei n.º 1/87 de 6 de Janeiro tendo
sido solicitado, em caso de indeferimento, a remessa da impugnação a este Tribunal Tributário – Cfr.
documento a fls. 2;
e) Em 16 de Dezembro de 1999, o órgão executivo da Câmara Municipal de Sintra apreciou a
impugnação referida em d), mantendo a liquidação impugnada – Cfr. documento a fls. 118 e 119;
f) A liquidação ora impugnada foi efectuada de acordo com a Tabela de Taxas e Licenças aprovada
pela Assembleia Municipal de Sintra, em 20 de Outubro de 1989 e em vigor desde 2 de Dezembro de
1989 a qual contém o capítulo IX intitulado “Instalações Abastecedoras de Carburantes Líquidos, Ar
e Água”, de onde se destaca que por cada “Bomba de Combustível” instalada em local público passou
a ser exigida a taxa de 300.000$00, actualizável segundo o índice anual de preços no consumidor,
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publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, nos termos do seu artigo 80.º – Cfr. documento a
fls. 132 a 172, o qual se dá, aqui, por integralmente reproduzido;
g) Na fixação das taxas a pagar pela Impugnante, o Município de Sintra atendeu ao critério do
número de bombas instaladas no terreno ocupado, constante da Tabela de Licenças e Taxas – documento a fls. 132 a 172, o qual se dá, aqui, por integralmente reproduzido;
h) Consta dos autos cópia da Tabela de Taxas e Licenças aprovada pela Assembleia Municipal
de Sintra, relativamente ao ano de 1988, onde se estabelece, no capítulo IX intitulado “Instalações
Abastecedoras de Carburantes Líquidos, Ar e Água” que por cada “Bomba de Carburantes Líquidos”
instalada em local público se exigia a taxa de 30.000$00” – Cfr. documento a fls. 35 a 37;
6 – Apreciando
6.1 Da ilegalidade da taxa por vício de violação de lei: violação dos princípios da proporcionalidade e confiança
A sentença recorrida (a fls. 219 a 233 dos autos), depois de decidir que o tributo em causa tem
natureza jurídica de taxa, trata da questão de saber se o valor que é exigido ao impugnante a título de
taxa é ilegal por desproporcionado em relação às vantagens que lhe são oferecidas pelo município de
Sintra – vício de violação de lei por violação dos princípios da proporcionalidade e confiança.
Conclui no sentido da verificação do vício de violação de lei por ofensa dos supra mencionados
princípios, já que o único critério juridicamente válido que descortina “in casu” na determinação do tributo
devido é o que atende ao número de bombas instaladas e respectivos depósitos e de se encontrarem,
ou não, totalmente instaladas em domínio público (cfr. sentença recorrida, a fls. 229 dos autos), sendo
que no demais, acolhe a orientação consagrada em vários Acórdãos do TCASul, que cita e parcialmente
transcreve, donde resulta que o aumento de tais taxas para o décuplo, de um ano para o outro (1988
para 1989), sem que tenham aumentado as contrapartidas proporcionadas pelo Município ao particular
recorrido e sem que também se prove um aumento dos encargos para si resultantes por essa ocupação
do domínio público pela recorrida, e sem que se prove também outros interesses socialmente relevantes
para o bem comum que tenham estado subjacentes a esse aumento, igualmente dignos de tutela jurídica
ou mesmo até constitucional, para mais quando tais taxas vinham sendo até então actualizadas, não
pode deixar de afectar de forma inadmissível, arbitrária ou demasiado onerosa os direitos e expectativas que a impugnante legitimamente deveria depositar na ordem jurídica de um Estado de Direito,
abalando, de forma inadmissível, o grau de certeza e segurança que todos os cidadãos depositam na
ordem jurídica, com base nas quais conjecturam e orientam as suas vidas, incluindo a económico-empresarial, concluindo que tal aumento de taxas, queda-se por arbitrário, porque não sustentado por
quaisquer premissas que permitam explicá-lo e justificá-lo, não podendo deixar de afectar expectativas
legítimas da recorrida, defraudando-lhe a sua segurança jurídica, obstando a que a mesma possa, com
alguma previsibilidade, calcular os seus custos e antevendo o andamento dos seus negócios de molde
a poder reagir, em tempo, com as medidas que entendesse necessárias às condições de exploração da
sua actividade aí desenvolvida nesse local público, assim estando a liquidação impugnada eivada no
vício de violação de lei (cfr. sentença recorrida, a fls. 231 e 231 dos autos).
O Excelentíssimo Procurador Geral Adjunto, no seu parecer junto aos autos e supra transcrito,
propugna pela confirmação do julgado recorrido, o mesmo fazendo a recorrida, nas contra-alegações
que apresenta, salvo quanto à qualificação do tributo como tendo natureza de taxa.
Alega, a recorrente, embora em termos genéricos, inexistir violação de lei por violação dos princípios da proporcionalidade e da confiança, apoiando-se na jurisprudência constitucional que cita e
defendendo caber a criação de taxas nas suas atribuições legais.
Assistir-lhe-á razão?
Entendemos que não, no que ao vício de violação de lei por violação do princípio da proporcionalidade respeita, pois que quanto à natureza de taxa do tributo questionado não merece censura a
sentença recorrida, pelas razões aí bem expostas.
Já no que à alegada conformação do montante da taxa com o princípio da proporcionalidade, entendemos que a recorrente, para pôr em causa o decidido, que se filia na jurisprudência dos Tribunais
superiores da Jurisdição Administrativa e Fiscal em casos congéneres ao dos autos, teria de ter ido
mais além, procurando demonstrar a razoabilidade do aumento do valor da taxa em causa, pois que tal
justificação apenas pode ser trazida ao Tribunal pela recorrente, a quem cabe justificar a existência de
equivalência jurídica no montante do tributo cobrado.
Ora, as alegações da recorrente, porque meramente genéricas, não são suficientes para fundamentar
a censura da sentença recorrida, pois que não abalaram minimamente a convicção deste Tribunal (fundada na matéria de facto assente nas alíneas e) e h) do probatório supra transcrito) quanto à existência
de violação do princípio da proporcionalidade.
Isto mesmo decidiu este Tribunal, no seu Acórdão de 24 de Maio de 2006 (rec. n.º 1098/05),
onde estava em causa caso substancialmente idêntico ao dos presentes autos (diferindo deste apenas
quanto ao ano a que respeita a taxa impugnada e ao seu montante), e onde, aliás, foram apresentadas
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pela recorrente conclusões das alegações de recurso idênticas às aqui apresentadas, sendo também
substancialmente idênticos os factos fixados no probatório daquele Acórdão e os fixados na sentença
recorrida nos presentes autos.
Ora, atendendo a este paralelismo manifesto e porque se entende não haver razão para decidir
de modo diverso do então decidido, entende-se aqui, como no Acórdão supra citado, que «nas suas
alegações de recurso e nas respectivas conclusões, as referências que a recorrente Câmara Municipal
faz ao aresto recorrido são meramente genéricas, limitando-se a concluir que “existe equilíbrio entre a
quantia exigida à ora recorrida e a contraprestação prestada pela ora recorrente pela utilização dos bens
do domínio público”, fazendo um apelo a “outros critérios de cariz social e a opções políticas”, que,
aliás, não especifica, e à “defesa do ambiente e qualidade de vida” interesses seguramente relevantes e
que cabem nas suas competências, mas que não encontram suporte no probatório de que tenham estado
subjacentes ao aumento das taxas em causa. Ora, sendo genéricas essas referências não são suficientes
para fundamentar a censura do acórdão recorrido. Porque assim, não poderão naturalmente conduzir
ao resultado próprio ou típico dos recursos jurisdicionais, isto é, à revogação, alteração, ou anulação do
decidido, antes se revelando de todo ineficazes para produzir o desejado efeito jurídico» (fim de citação).
O recurso não pode, pois, proceder, visto que a recorrente não logrou convencer este Tribunal da
alegada inexistência de violação do princípio da proporcionalidade.
E assim sendo, desnecessário é o conhecimento da também alegada não violação do princípio da
confiança, pois que, mesmo que se entendesse não ter esse princípio constitucional sido violado - atendendo
a que há que confirmar a sentença recorrida quanto à julgada violação do princípio da proporcionalidade,
que constitui, por si mesmo, fundamento suficiente para julgar verificado o vício de violação de lei em
que a sentença recorrida fundamentou a anulação da liquidação do tributo questionada nos presentes autos -, o recurso estaria de igual modo votado ao insucesso, pelo que essa apreciação constitui acto inútil.
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.
Sem custas, pois que delas estava isenta a recorrente.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Intempestividade. Prescrição. Convolação.
Sumário:
Rejeitada liminarmente, por intempestiva, a petição de oposição à execução fiscal
deduzida com fundamento em prescrição das dívidas exequendas, deve aquela ser
convolada em requerimento a juntar à execução fiscal a correr seus termos no
Serviço de Finanças respectivo.
Processo n.º 1087/09-30.
Recorrente: Lenametal – Metalomecânica do Lena, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Lenametal – Metalomecânica do Lena, Lda., com os sinais dos autos, vem recorrer da decisão
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que, por intempestiva, rejeitou liminarmente a oposição à
execução fiscal instaurada para cobrança de dívidas de IVA dos anos de 1996 a 1999 e que fora deduzida
com fundamento na prescrição das mesmas, formulando as seguintes conclusões:
A) — A petição apresentada fundamenta-se, em exclusivo, na questão da prescrição da dívida
em cobrança coerciva.
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B) — Prescrição cujo conhecimento é oficioso, podendo ser conhecida pelo órgão de execução
fiscal, em requerimento a este dirigido, nos termos do artº 175º do CPPT.
C) — Nos termos do artigo 97º, n.º 3 da LGT e do artigo 98º, n.º 4 do CPPT, sempre que o meio
processual usado não for adequado segundo a lei, deverá ser ordenada a sua correcção ou convolação
naquele que for o mais adequado,
D) — A convolação deverá ser admitida sempre que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade do meio processual para que se convola.
E) — Assim, a oposição à execução fiscal, onde se alegue a questão da prescrição da dívida, ainda
que extemporânea, deverá ser convolada em requerimento ao órgão de execução fiscal para que aprecie
a prescrição, por ser uma questão de conhecimento oficioso.
F) — Pelo que, o douto despacho recorrido violou o princípio da celeridade da justiça tributária e
aproveitamento da peça processual ao meio processual mais adequado (artº 97º, n.º 3 da LGT e artº 98º,
n.º 4 do CPPT), ao rejeitar liminarmente a oposição em lugar de ordenar a sua remessa ao Serviço de
Finanças onde corre termos a execução fiscal, para aí ser apreciada a prescrição.
2- Não houve contra-alegações.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: LENAMETAL — Metalomecânica do Lena, Lda.
Objecto: Decisão que rejeitou liminarmente a oposição por intempestiva, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 209º do CPPT.
FUNDAMENTAÇÃO
O âmbito do recurso é delimitado pelas conclusões das alegações apresentadas.
Nas conclusões da sua alegação de recurso a recorrente apenas pugna pela revogação do despacho
recorrido pelo facto de no mesmo não ter sido ordenada a convolação da oposição à execução fiscal em
requerimento a juntar ao processo de execução fiscal a correr os seus termos no Serviço de Finanças
de Leiria 1, para apreciação da prescrição da dívida em cobrança coerciva.
Entendemos ter razão a recorrente.
Sobre questão em tudo idêntica pronunciou-se recentemente este Supremo Tribunal em acórdão
de 3/6/2009, processo n.º 142/09, cujo discurso jurídico sufragamos, designadamente a parte que, com
a devida vénia, passamos a transcrever:
“Não obstante, o certo é que 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, da mesma forma estatuindo o
n.º 4 do artigo 99º CPPT que em caso de erro na forma do processo, será este convolado na forma de
processo adequada, nos termos da lei.
Sendo assim, inexistindo para o efeito qualquer obstáculo na situação em apreço nos autos, a
presente oposição à execução fiscal deverá ser convolada em requerimento de invocação de prescrição a juntar na execução fiscal a correr seus termos no Serviço de Finanças de Marco de Canaveses.”
No caso concreto a petição apresentada fundamenta-se, em exclusivo, na questão da prescrição. O
conhecimento da prescrição pelo órgão de execução fiscal pode ser feito a todo o tempo, oficiosamente
ou a requerimento do contribuinte. Nestes termos, não se descortina qualquer razão, designadamente a
manifesta improcedência ou intempestividade do meio processual, que obste à convolação da petição
de oposição em requerimento de invocação de prescrição a juntar ao processo de execução fiscal a
correr termos no Serviço de Finanças de Leiria 1.
O recurso merece provimento.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A decisão recorrida verificou que:
A) A oponente foi citada pessoalmente para as execuções fiscais, em 28/09/2001, 19/12/2001,
13/08/2001, 12/12/2002 — fls. 20 a 25.
B) A presente oposição foi apresentada, em 28/01/2009, conforme carimbo aposto a fls. 3, que
se dá por integralmente reproduzido.
5- O despacho sob recurso, como acima se referiu, rejeitou liminarmente, por intempestiva, a
oposição à execução fiscal que fora deduzida com fundamento na prescrição das dívidas exequendas.
Em face das conclusões da sua alegação de recurso, a recorrente não se insurge contra o entendimento perfilhado na sentença de que a oposição deduzida era intempestiva, antes se limita a defender
que essa oposição deveria ser convolada em requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal para
que aprecie a prescrição, dado constituir uma questão de conhecimento oficioso.
É manifesto que a pretensão expressa pela recorrente não pode deixar de obter acolhimento.
De facto, em face da sua intempestividade a oposição deduzida não se revela como o meio processual adequado para a recorrente suscitar o conhecimento da prescrição das dívidas exequendas.
Ora, nesse caso, dispõe o artigo 97.º, n.º3 da LGT que deverá ordenar-se “a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, no mesmo sentido estatuindo o n.º 4

385
do artigo 98.º do CPPT que “em caso de erro na forma de processo, será este convolado na forma de
processo adequado, nos termos da lei”.
Por outra parte, sempre este STA tem vindo a entender que a convolação deverá ser admitida sempre não seja manifesta a improcedência ou intempestividade do meio para que se convola, para além
da idoneidade da petição para o efeito (cfr., entre outros, o acórdão de 3/06/09, no recurso n.º 142/09).
Sendo assim, inexistindo para o efeito qualquer obstáculo na situação em apreço nos autos, a presente oposição deverá ser convolada em requerimento de invocação da prescrição a juntar na execução
fiscal a correr seus termos no Serviço de Finanças de Leiria 1.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida e
ordenando-se a convolação da oposição à execução fiscal em requerimento a juntar na execução fiscal
a correr seus termos no Serviço de Finanças de Leria 1 tendo em vista a apreciação da invocada prescrição, aliás, de conhecimento oficioso.
Sem custas.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge
Lino.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Nulidade de sentença. Iva. Estatuto comunitário da mercadoria. Factura. Documento
T2L. Aposição de visto.
Sumário:
I — A nulidade da sentença, por oposição entre os fundamentos e a decisão, prevista
no art. 125º do CPPT e na alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC, apenas ocorre
quando os fundamentos invocados deveriam conduzir, num processo lógico, à
decisão oposta ou, pelo menos, diferente da que foi adoptada.
II — Se a mercadoria, embora adquirida em território aduaneiro da Comunidade, chegou a Portugal procedente de um país (terceiro) que não integra aquele território
aduaneiro, e se a mesma também não estava sujeita ao regime de trânsito interno
(nº 8 do art. 4º e n.º 2 do art. 163º, ambos do CAC), não pode ser considerada
como tendo estatuto comunitário.
III — A circunstância de a factura e a declaração de venda em causa não terem sido
objecto de visto por parte da instância competente não se configura como mera
irregularidade não essencial para aquele fim.
IV — Não tendo sido apresentado o documento T2L à Alfândega nem tendo sido apresentada factura com aposição do visto pelas autoridades aduaneiras do Estado-membro de partida e não se tratando de mercadoria comunitária, não tem aplicação o disposto nos arts. 315º e sgts. das Disposições de Aplicação.
V — Neste contexto, a liquidação do IVA em Portugal tem fundamento na importação
de mercadoria procedente de território terceiro (arts. 1º n.º 1 alínea b), 5º n.º 1
alínea a) e 7º n.º 1 alínea c) CIVA).
Processo n.º 1158/09-30.
Recorrente: António José Ferreira Agostinho.
Recorrido: Director Geral das Alfândegas.
Relator. Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. António José Ferreira Agostinho, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que,
proferida no TAF de Loulé, lhe julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra liquidação
adicional de IVA do ano de 2006.
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1.2. O recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes, ora subordinadas a alíneas:
a) - O estatuto aduaneiro comunitário da embarcação “AKIALOA / PAT CHRIS”, sindicado através
da Sentença sob recurso, deverá considerar-se como provado, tal qual resulta da documentação junta
aos autos de liquidação oficiosa do IVA, atentos os factos ali dados como provados;
b) - Se não emergente do competente documento T2L, a cuja apresentação, de facto, o recorrente
não procedeu junto da Alfândega de Faro;
c) - Da existência e conteúdos quer da Factura n.º D159 de 15 de Junho de 2004 da firma Domala
Limited, quer da respectiva “Declaração de Venda” emitida por esta mesma firma;
d) - Resultando aliás tal conclusão confirmada, pela documentação integrante dos autos de liquidação de imposto e a concernente à própria legalização da embarcação em território nacional;
e) - A tal conclusão, conduz inequivocamente o espírito do disposto nas normas constantes dos
arts. 315º a 317º das DACAC;
f) - A circunstância de quer a factura, quer a declaração de venda em causa, não terem sido objecto de
visto por parte da instância competente, deverá ter-se por irregularidade não essencial para os fins visados;
g) - Ao concluir em sentido absolutamente contrário ao aqui propugnado, de que não se teria
provado o estatuto aduaneiro comunitário da embarcação e ao manter a liquidação impugnada, andou
mal, a nosso modesto ver, a Sentença ora recorrida;
h) - E mantendo na ordem jurídica a liquidação impugnada, a Sentença ora recorrida, sancionou
uma situação de existência de duplicação de colecta e de imposto referente ao mesmo facto tributário,
dentro do mesmo espaço comunitário;
i) - A Douta Sentença sob recurso, fez uma incorrecta valoração da prova produzida, e uma errada
subsunção dos factos dados com provados aos invocados preceitos legais;
j) - Resultaram deste modo violadas as disposições do RITI, dos arts. 315º, 316º e 317º do Código
Aduaneiro Comunitário e do regime fiscal contido na Sexta Directiva, hoje Directiva 2006/112/CE do
Conselho de 28 de Novembro de 2006;
k) - Bem como a alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC.
Termina pedindo que se considere procedente o presente recurso, revogando-se a sentença recorrida
e ordenando-se, em consequência, a anulação da liquidação de IVA impugnada, por ilegal.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer sustentando que o recurso deve improceder, com base na fundamentação
seguinte:
«A embarcação (mercadoria) foi adquirida pelo recorrente em território aduaneiro da Comunidade
(ilha de Man) (art. 3º n.º 1 CAC).
A mercadoria não é considerada comunitária porque:
a) chegou a Portugal procedente de Gibraltar, país terceiro não pertencente ao território aduaneiro
da Comunidade (art. 3º n.º 1 CAC; art. 313º n.º 2 alínea b) DACAC);
b) não estava sujeita ao regime de trânsito interno (arts. 4º n.º 8 e 163º n.º 2 CAC).
O sujeito passivo adquirente não comprovou o carácter comunitário da mercadoria, mediante a
observância das formalidades seguintes:
- apresentação de um documento T2L (art. 315º n.º 1 DACAC)
- apresentação de factura com aposição do visto pelas autoridades aduaneiras do Estado-membro
de partida (art. 317º DACAC)
- apresentação dos documentos citados com indicação de emissão a posteriori (art. 318º DACAC).
Neste contexto a liquidação do IVA em Portugal tem fundamento na importação de mercadoria
procedente de território terceiro (arts. 1º n.º 1 alínea b), 5º n.º 1 alínea a) e 7º n.º 1 alínea c) CIVA)».
1.5. Foram colhidos os vistos legais e cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. A sentença recorrida julgou provados os factos seguintes:
A) Em 17-05-2004 o impugnante celebrou com Domala LTD, off shore, com sede na Ilha de Man,
o contrato promessa de venda do navio “AKIALOA”, celebrado no Port de Marine Baie des Auges,
pelo preço de 6700.000,00, e ficou estipulado a quantia de 670.000,00, a título de sinal e a quantia
de 6630.000,00 a pagar até 28 de Maio de 2004, sendo o local de entrega no Port de Marine Baie des
Auges (fls. 85 e 86, dos autos);
B) Em 25 de Junho de 2004 o impugnante ordenou a transferência do montante de 6630.000,00
da sua conta para a conta de Fawaz Tarasi (fls. 87, dos autos);
C) Em 15-06-2004 o impugnante adquiriu a embarcação de recreio denominada “AKIALOA” à
sociedade “Off Shore” - Domala Limited, com sede na ilha de Man (factura de fls. 8 e 82, do PA apenso
e inquirição das testemunhas Jorge Henriques e Alcides de Jesus);
D) A embarcação referida em C) iniciou o seu percurso a sul de França (Hyères - Porquerolle)
seguindo para Palma de Mallorca, Ibiza, Aguadulce, tendo como último destino Gibraltar (fls. 1 a 4,
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do PA apenso e fls. 2 a 10, do registo de Bordo, inquirição das testemunhas Jorge Henriques e Alcides
de Jesus);
D) E em 16-07-2004 a embarcação referida em C) chegou à Marina de Vilamoura e o Posto Aduaneiro desta localidade atribui-lhe a contramarca n.º 827-1000-04 (fls. l a 4, do PA apenso);
E) Em 02-08-2005 o impugnante foi notificado para, no prazo de 20 dias apresentar prova do
estatuto comunitário da embarcação referida em A) conforme o teor da notificação de fls. 5, do PA
apenso (fls. 5 e 6, do PA apenso);
F) Na sequência da notificação de 2 de Agosto de 2005 o impugnante enviou cópia certificada
do documento “BILL OF SALE” e informa que a embarcação foi registada no porto da Nazaré com o
nome PAT CRIS (fls. 7 e 8, do PA apenso);
G) Com data de 2005-09-30 foi enviado ao impugnante com A/R a informação de fls. 11, que se
dá por reproduzida:
«Informo Vª Ex.ª que, após apreciação dos documentos que nos enviou e dos esclarecimentos
que entendeu prestar, venho confirmar que não foram cumpridas as obrigações tributárias legalmente
devidas, e como tal constituiu-se dívida aduaneira em sede de IVA. Relativamente ao documento apresentado (Bill of Sale) para prova do estatuto aduaneiro comunitário, esclareço que não cumpre com
o disposto no art. 317º, das DACAC, uma vez que o interessado só fica dispensado de apresentar esse
documento para visto à estância aduaneira competente, quando o valor da mercadoria não exceder os
€ 10.000,00. Acima desse valor o documento de venda, carece de certificação da estância aduaneira
competente do local da expedição (HM Customs & Excise - Ilha de Man). A embarcação deu entrada
na Marina de Vilamoura, proveniente de Gibraltar, tendo sido objecto de contramarca e declaração
sumária, de apresentação à Alfândega, datada de 16/07/2004, através do Formulário de Noticia de
Chegada. A embarcação foi adquirida por Vª Ex.ª em 15 de Junho de 2004 à firma Domala Limited, com
sede na ilha de Man, sendo que em termos fiscais a aquisição referida não cumpre com o disposto no
n.º 1, do art. 5º e o RITI e, como tal está sujeita a tributação em território nacional, independentemente
da qualidade do adquirente ou do vendedor, e de ter pago ou não IVA, no momento da compra. Nestes
termos, corre nesta Alfândega processo oficioso, que contudo, não obsta a que V. Ex.ª possa proceder
à entrega da declaração aduaneira para a liquidação das imposições tributárias legalmente devidas».
H) Em 16-08-2006 o impugnante foi notificado para exercer o direito de audição prévia nos termos
de fls. 17 a 19, do PA apenso (fls. 21 e 22, do PA apenso):
«Na sequência da transacção da embarcação “AKIALOA”, em 15-06-2004, entre a empresa
Domala Limited (com sede na Ilha de Man) na qualidade de expedidor e Vª Ex.ª (com domicílio fiscal
no território nacional) na qualidade de adquirente, a referida embarcação foi introduzida no território
continental e apresentada por Vª Ex.ª às autoridades aduaneiras no Posto Aduaneiro da Marina de
Vilamoura, em nome da DOMALA LIMITED, proveniente de Gibraltar, através do formulário “Notícia
de Chegada”, conforme processo de contramarca n.º 817100004, de 16 de Julho de 2004, daquele
Posto Aduaneiro. Do processo de contramarca consta como proprietário a firma DOMALA LIMITED
e António José Ferreira Agostinho como Capitão/Skiper, não tendo sido apresentado o documento de
suporte à transacção acima referido.
Em 2 de Agosto de 2005 foi V. Ex.ª notificado, através do nosso ofício n.º 1814, para apresentar
o referido documento para prova do estatuto comunitário da embarcação em conformidade com os
arts. 315º a 317º B, do regulamento (CEE) n.º 2454/93, da Comissão, de 2 de Julho - Disposições do
Código Aduaneiro Comunitário.
Em 16 de Agosto de 2005 veio Vª Ex.ª apresentar cópia certificada do documento “Bill of Sale”
para fazer prova do estatuto comunitário da embarcação e informar que a embarcação já se encontrava
registada no Porto da Nazaré, com o nome PAT CRIS.
Em 30.09.2005 e 20.10.2005 foi Vª Ex.ª notificado que o documento enviado para fazer prova
do estatuto comunitário da embarcação, não cumpria com os requisitos previstos nos artigos 315º a
317 - B, do regulamento acima descrito, uma vez que o interessado fica dispensado de apresentar esse
documento para visto à estância competente quando o valor da mercadoria não exceder os € 10.000,00
e, como tal não provou o seu estatuto aduaneiro comunitário.
Acresce que até à presente data não foi apresentada factura correspondente à transacção intracomunitária emitida pela DOMALA LIMITED, na qualidade de sujeito passivo com sede fiscal na Ilha
de Man, onde é aplicável o regime do IVA, nas transacções intracomunitárias (RITI) em conformidade
com o n.º 4, do artigo 1º, do CIVA.
Note-se que para efeitos de RITI, a embarcação está sujeita a IVA em território nacional em
conformidade com o art. 1º, do DL n.º 290/92, de 28 de Dezembro, independentemente de ter pago ou
não IVA na origem. De qualquer forma, sempre que o vendedor seja um sujeito passivo de IVA, registado num Estado-membro, o regime do IVA tem de constar obrigatoriamente na factura de suporte à
transacção comercial.
De qualquer modo, o facto tributário relevante prende-se em primeiro lugar com o facto de não
ter sido apresentada prova do estatuto aduaneiro comunitário e consequentemente para cumprimento
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da obrigação de atribuição de um destino aduaneiro, e como tal, ter-se constituído dívida aduaneira,
nos termos do art. 204º, do CAC.
Por consequência venho informar V. Ex.ª que é intenção desta Alfândega proceder à liquidação
de imposto referente à introdução em livre prática e no consumo no montante total de € 113.191,50
(cento e treze mil cento e noventa e um euros e cinquenta cêntimos) referentes a imposto sobre o Valor
Acrescentado, tendo em conta o valor de base tributável do IVA - € 595.744,70 (quinhentos e noventa
e cinco mil setecentos e quarenta e quatro euros e setenta cêntimos) resultante do valor constante no
documento “Bill of Sale” da Maritime and Coastguard Agency, líquido de imposições fiscais (R.U. da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte - 17,5%) reportado à data efectiva de exigibilidade do imposto, ou seja,
na data em que a embarcação foi finalmente introduzida no território continental, e que corresponde
ao processo de contramarca n.º 817100004, do posto Aduaneiro de Vilamoura, de 16 de Julho de 2004.
Pelo que, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 60º, da Lei Geral Tributária, aprovado
pelo DL n.º 398/98, de 17/12, e artigo 45º, do Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado
pelo DL n.º 433/99, de 26-10, fica V. Ex.ª notificado para no prazo de 8 dias, a contar da recepção do
presente ofício informar por escrito ou oralmente, o que se lhe oferecer sobre o assunto».
I) Em 24-08-2006 o impugnante solicitou o pedido de prorrogação do prazo para audição que foi
deferido (fls. 23 a 28, do PA apenso);
J) Em 01-09-2006 o impugnante solicitou novo prazo de 15 dias que veio a ser indeferido (fls.
28 a 33, do PA apenso);
L) Em 11-09-2008 foi concedido autorização para proceder à liquidação oficiosa (fls. 34 e 35,
do PA apenso);
M) A Alfândega de Vilamoura procedeu em 15-09-2006 à liquidação oficiosa de IVA no valor de
113.191,50, pela introdução pelo impugnante em livre prática e consumo em Portugal da embarcação
referida em A) (fls. 36 a 38, do PA apenso);
N) Em 15-09-2006 o impugnante foi notificado da liquidação oficiosa do IVA, no montante de €
113.191,50 (39 a 47, do PA apenso);
O) O impugnante, em 19-01-2007 deduziu reclamação graciosa tendo, em 24-07-2007 sido notificado da intenção de indeferimento (fls. 54 a 81, do PA apenso);
P) Em 12-12-2008 o impugnante enviou por fax a factura da transacção D159, datada de Junho
de 2004, e juntou diversas facturas do pagamento de combustíveis, de electricidade e de água paga em
diversos portos e “Journal de Bord” (fls. 82 a 89 do PA apenso fls. 50 a 55, dos autos);
Q) Em 18-07-2007 deu entrada a impugnação (fls. 3, dos autos).
2.2. Quanto a factos não provados, a sentença exarou:
«Não se provaram quaisquer outros factos com pertinência para a decisão da causa.»
3.1. Com base nesta factualidade a sentença recorrida veio a julgar improcedente a impugnação,
com fundamentação que, em síntese, é a seguinte:
- Tendo a mercadoria (embarcação) aqui em causa sido adquirida na Ilha de Man e saído do sul
de França (Hyéres - Porquerolle) e tendo como último porto Gibraltar (que não é território aduaneiro
da Comunidade) antes da entrada em Portugal, perdeu o estatuto aduaneiro comunitário (art. 4º n.º 8
do CAC), até porque não estava sujeita ao regime de trânsito interno (art. 4º n.º 7 do CAC).
- Perante a chegada da embarcação a Vilamoura e tendo a Alfândega de Faro notificado o impugnante para fazer prova do estatuto comunitário da embarcação, em conformidade com os arts. 315º a
317º-B, das DACAC, este não logrou fazê-la, não sendo suficiente para a prova desse estatuto o Bill
of Sale, o Diário de Bordo e facturas de combustível, água e electricidade, sendo que nem o facto de
a embarcação se encontrar registada lhe confere tal estatuto comunitário. Tais documentos não fazem
prova do estatuto comunitário da embarcação uma vez que não cumprem os requisitos previstos naqueles
arts. 315º a 317º-B das DACAC e sendo que só ficava dispensado da apresentação daquele documento,
para visto à estância competente, se o valor da mercadoria não excedesse os 10.000 euros.
- E porque o impugnante não provou o estatuto aduaneiro comunitário de tal mercadoria (embarcação), tem a mesma de continuar a entender-se como não comunitária e como dando origem à liquidação em causa, como se fosse mercadoria importada – arts. 4º nºs. 7 e 8 do CAC, 313º, 314º, 314º-C
do DACAC e 1º n.º 1 alínea b), 5º n.º 1 alínea a) e 7º n.º 1 alínea c) do CIVA.
3.2. Em divergência com o assim decidido, o recorrente sustenta (cfr. Conclusão K) que a sentença
decidiu em violação do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC e também (cfr. Conclusão J)
em violação das disposições do RITI e dos arts. 315º, 316º e 317º do CAC e do regime fiscal contido
na 6ª Directiva (hoje Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28/11/2006) pois embora o estatuto
aduaneiro comunitário da embarcação não possa resultar do competente documento T2L (já que, na
verdade, este não foi apresentado pelo recorrente à Alfândega de Faro), tal estatuto deverá considerar-se
como provado, em face da documentação junta aos autos e dos factos julgados provados, ou seja, em
face da existência e conteúdos, quer da factura n.º D159, de 15/6/2004 emitida pela Domala Limited,
quer da respectiva “Declaração de Venda”, também emitida por esta mesma empresa, sendo esta a
conclusão a que conduz inequivocamente o espírito do disposto nas normas constantes dos arts. 315º a
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317º das DACAC e sendo que a circunstância de quer a factura, quer a declaração de venda em causa,
não terem sido objecto de visto por parte da instância competente, deverá ter-se por irregularidade não
essencial para os fins visados.
As questões a decidir são, portanto, a de saber se ocorre a invocada nulidade da sentença (por
oposição entre os fundamentos e a decisão) e a de saber se, no caso, a mercadoria (embarcação) em
causa se deve ter como tendo estatuto aduaneiro comunitário.
4.1. Vejamos a primeira:
Como é sabido, a nulidade por oposição entre os fundamentos e a decisão, prevista no art. 125º
do CPPT e na alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC, apenas ocorre quando os fundamentos invocados
deveriam conduzir, num processo lógico, à decisão oposta ou, pelo menos, diferente da que foi adoptada
(Cfr. Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 691). Trata-se,
portanto, de uma contradição ou incongruência lógico formal entre os pressupostos enunciados para
a decisão e essa própria decisão, em termos tais que os fundamentos invocados pelo juiz devessem
logicamente conduzir a resultado oposto ao expresso na decisão.
No caso sub judice, salvo o devido respeito, não se verifica tal nulidade.
Com efeito, como acima se viu, a sentença é bem expressa ao considerar que tendo a Alfândega
notificado o impugnante para fazer prova do estatuto comunitário da embarcação, em conformidade
com os arts. 315º a 317º-B, das DACAC, este não logrou fazê-la, não sendo suficiente para a prova
desse estatuto o Bill of Sale, o Diário de Bordo e facturas de combustível, água e electricidade, sendo
que o facto de a embarcação se encontrar registada não lhe confere tal estatuto comunitário, pois que
tais documentos não fazem prova do estatuto comunitário da embarcação uma vez que não cumprem
os requisitos previstos naqueles arts. 315º a 317º-B das DACAC e sendo que só ficava dispensado
da apresentação daquele documento, para visto à estância competente, se o valor da mercadoria não
excedesse os 10.000 euros.
E, conclui a sentença, porque o impugnante não provou o estatuto aduaneiro comunitário da
mercadoria (embarcação), tem a mesma de continuar a entender-se como não comunitária e como
dando origem à liquidação em causa, como se fosse mercadoria importada, sendo, portanto, legal a
liquidação impugnada.
Ora, não descortinamos neste raciocínio a invocada contradição, sendo que a questão de saber
se os documentos apresentados preenchem, ou não, a previsão daqueles normativos citados ou se eles
são aplicáveis ao caso, é questão que se coloca, já não no âmbito da validade formal da sentença, mas
no âmbito da sua validade material.
Improcede, portanto, a alegada nulidade da sentença e, consequentemente, a Conclusão K do
recurso.
4.2. Quanto à questão de saber se, no caso, a mercadoria (embarcação) em causa se deve ter como
tendo estatuto aduaneiro comunitário:
4.2.1. Os arts. 4º e sgts. do Código Aduaneiro Comunitário (CAC) e os arts. 313º e sgts. das
respectivas Disposições de Aplicação estabelecem as regras para a determinação do estatuto das mercadorias que circulam ou pretendem circular na União Europeia, sendo que esse estatuto é que releva
na determinação do regime de trânsito que será aplicável a tais mercadorias.
Aquele art. 4º dispõe:
«Na acepção do presente código, entende-se por:
1 (…)
6. Estatuto aduaneiro: o estatuto de uma mercadoria enquanto mercadoria comunitária ou
não comunitária.
7. Mercadorias comunitárias: as mercadorias:
- inteiramente obtidas no território aduaneiro da Comunidade nas condições referidas no
artigo 23º, sem incorporação de mercadorias importadas de países ou territórios que não façam
parte do território aduaneiro da Comunidade. Nos casos de especial importância económica determinados de acordo com o procedimento do comité, as mercadorias obtidas a partir de mercadorias
sujeitas a um regime suspensivo não são consideradas como tendo carácter comunitário,
- importadas de países ou territórios que não façam parte do território aduaneiro da Comunidade e introduzidas em livre prática,
- obtidas no território aduaneiro da Comunidade, quer exclusivamente a partir das mercadorias referidas no segundo travessão quer a partir das mercadorias referidas no primeiro e no
segundo travessões.
8. Mercadorias não comunitárias: as mercadorias não abrangidas pelo n.º 7.
Sem prejuízo dos artigos 163º e 164º, as mercadorias comunitárias perdem esse estatuto
aduaneiro quando são efectivamente retiradas do território aduaneiro da Comunidade.
9. Dívida aduaneira: a obrigação de uma pessoa pagar os direitos de importação (dívida
aduaneira na importação) ou os direitos de exportação (dívida aduaneira na exportação) que se
aplicam a uma determinada mercadoria ao abrigo das disposições comunitárias em vigor.
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10. Direitos de importação:
- os direitos aduaneiros e os encargos de efeito equivalente previstos na importação de
mercadorias,
- as imposições à importação instituídas no âmbito da política agrícola comum ou no âmbito
de regimes específicos aplicáveis a determinadas mercadorias resultantes da transformação de
produtos agrícolas.
11. Direitos de exportação:
- os direitos aduaneiros e os encargos de efeito equivalente previstos na exportação de mercadorias,
- as imposições à exportação instituídas no âmbito da política agrícola comum ou no âmbito
de regimes específicos aplicáveis a determinadas mercadorias resultantes de transformação de
produtos agrícolas.
(…)»
Por sua vez, os arts. 313º e 313º-A das Disposições de Aplicação estatuem:
Artigo 313º
1. Sem prejuízo do disposto no art. 180º do Código e das excepções referidas no n.º 2 do
presente artigo, todas as mercadorias que se encontrem no território aduaneiro da Comunidade
são consideradas mercadorias comunitárias, salvo se se comprovar que não têm estatuto comunitário.
2. Não são consideradas mercadorias comunitárias, salvo se o respectivo estatuto comunitário
for devidamente comprovado, nos termos dos artigos 314º a 323º:
a) As mercadorias introduzidas no território aduaneiro da Comunidade em conformidade
com o art. 37º do Código.
Todavia, em conformidade com o n.º 5 do art. 38º do Código, consideram-se mercadorias
comunitárias as mercadorias introduzidas no território aduaneiro da Comunidade, salvo se se
comprovar que não tem o estatuto comunitário:
- quando, em caso de transporte por via aérea, tenham sido embarcadas ou transbordadas
num aeroporto situado no território aduaneiro da Comunidade com destino a um aeroporto situado nesse território, contanto que o transporte se efectue ao abrigo de um título de transporte
único emitido num Estado-membro ou
- quando, em caso de transporte por via marítima, forem transportados entre portos situados
no território aduaneiro da Comunidade no âmbito de serviços de linha regulares autorizados, em
conformidade com os arts. 313º-A e 313º-B;
(…)
Artigo 313º-A
1. Entende-se por serviço de transporte regular, o serviço regular de transporte de mercadorias em navios que operem exclusivamente entre portos situados no território aduaneiro da
Comunidade e que não possam ter proveniência de, destino a, ou fazer escala, em nenhum ponto
fora desse território nem numa zona franca, sujeita às regras de controlo do tipo I, nos termos
do art. 799º, de um porto nesse território.
2. As autoridades aduaneiras podem exigir prova do respeito das disposições relativas aos
serviços de linha regulares autorizados.
Quando as autoridades aduaneiras verificarem que as disposições relativas aos serviços de
linha regulares autorizados não foram respeitadas, informarão imediatamente de facto todas as
autoridades aduaneiras envolvidas.
E os arts. 23º e 79º, ambos do CAC, estatuem:
Artigo 23º
1. São originárias de um país as mercadorias inteiramente obtidas nesse país.
2. Consideram-se mercadorias inteiramente obtidas num país:
a) Os produtos minerais extraídos nesse país;
(...)
3. Para efeitos de aplicação do n.º 1, a noção de país abrange igualmente as águas territoriais
desse país.
Artigo 79º
A introdução em livre prática confere o estatuto aduaneiro de mercadoria comunitária a
uma mercadoria não comunitária.
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A introdução em livre prática implica a aplicação das medidas de política comercial, o
cumprimento das outras formalidades previstas para a importação de mercadorias, bem como
a aplicação dos direitos legalmente devidos.
E o art. 163º, também do CAC, sob a epígrafe, «Trânsito interno», dispõe:
«1. O regime de trânsito interno permite, nas condições previstas nos nºs. 2 a 4, que as
mercadorias comunitárias circulem de um ponto para outro do território aduaneiro comunitário, passando pelo território de um país terceiro, sem alteração do seu estatuto aduaneiro. Esta
disposição não prejudica a aplicação do n.º 1, alínea b), do art. 91º.
2. A circulação referida no n.º 1 pode-se efectuar:
a) Ao abrigo do regime de trânsito comunitário interno, desde que tal possibilidade esteja
prevista num acordo internacional;
b) A coberto de uma caderneta TIR (Convenção TIR);
c) A coberto de um livrete ATA 75 utilizado como documento de trânsito; ou
d) Ao abrigo do “Manifesto renano” (artigo 9º da Convenção Revista para a Navegação do
Reno);
e) Ao abrigo do formulário 302 previsto no âmbito da convenção entre os estados que são
partes no Tratado do Atlântico Norte sobre o estatuto das suas forças, assinado em Londres em
19 de Junho de 1951; ou
f) Por remessas por via postal (incluindo as encomendas postais).
3. No caso referido na alínea a) do n.º 2, aplicam-se, com as necessárias adaptações, os
artigos 92º, 94º, 95º, 96º e 97º.
4. Nos casos referidos nas alíneas b) a f) do n.º 2, as mercadorias só conservam o estatuto
aduaneiro se o referido estatuto for estabelecido nas condições e na forma previstas pelas disposições adoptadas de acordo com o procedimento do comité.»
Finalmente, o n.º 1 do art. 201º e o n.º 1 do art. 204º do mesmo Código, dispõem:
Artigo 201ª
É facto constitutivo da dívida aduaneira na importação:
a) A introdução em livre prática de uma mercadoria sujeita a direitos de importação ou
b) A sujeição de tal mercadoria a um regime de importação temporária com isenção.
Artigo 204º
1. É facto constitutivo da dívida aduaneira na importação:
a) O incumprimento de uma das obrigações que, para uma mercadoria sujeita a direitos
de importação, derivam da sua permanência em depósito temporário ou da utilização do regime
aduaneiro ao qual foi submetida ou
b) A não observância de uma das condições fixadas para a sujeição de uma mercadoria a
esse regime ou para a concessão de um direito de importação reduzido ou nulo, em função da
utilização da mercadoria para fins especiais.
4.2.2. Da conjugação de todas estas normas resulta, portanto, que, em termos do seu estatuto, as
mercadorias se dividem em duas categorias: mercadorias comunitárias e mercadorias não comunitárias; e que, de uma forma geral, podemos dizer que as mercadorias comunitárias são as inteiramente
obtidas no território aduaneiro da Comunidade; as importadas de países ou territórios que não fazem
parte do território aduaneiro da Comunidade mas que tiverem sido introduzidas em livre prática; e as
obtidas ou produzidas na Comunidade a partir das mercadorias comunitárias e/ou não comunitárias. As
mercadorias não comunitárias são todas as outras mercadorias, incluindo as mercadorias comunitárias
que tenham perdido este estatuto.
E as mercadorias comunitárias cujo estatuto comunitário não possa ser provado, quando exigido,
são também consideradas mercadorias não comunitárias.
Assim, as circunstâncias em que pode ser estabelecido o estatuto comunitário das mercadorias (se
for caso disso) são as seguintes: (1) as mercadorias procedem de outro Estado-Membro e não atravessaram o território de um país terceiro; ou (2) as mercadorias procedem de outro Estado-Membro, tendo
atravessado o território de um país terceiro e sido transportadas a coberto de um documento de transporte
único emitido num Estado-Membro; ou (3) as mercadorias são objecto de transbordo num país terceiro
para um meio de transporte distinto do de carregamento inicial e a coberto de um novo documento de
transporte. O novo documento de transporte deve ser acompanhado de cópia do documento original
referente ao transporte entre o Estado-Membro de partida e o Estado-Membro de destino.
E não se aplicando o atrás exposto, considera-se que as mercadorias têm estatuto não comunitário.

392
4.2.3. Já no que respeita à prova do estatuto comunitário da mercadoria (cfr. arts. 314º e sgts. das
Disposições de Aplicação), pode a mesma ser feita:
- através de um documento T2L (exemplar 4 do Documento Administrativo Único - DAU);
- através de um documento T2LF (exemplar 4 do DAU, para as mercadorias transportadas de,
para ou entre partes do território aduaneiro da Comunidade em que não são aplicáveis as disposições
da Directiva 77/388/CEE (IVA) - Ilhas Anglo-Normandas, Ilhas Canárias, Departamentos Ultramarinos
Franceses: Guadalupe, Martinica, Guiana e Reunião, Monte Athos, Ilhas Aland.
- através de uma factura ou documento de transporte devidamente preenchido, relativo exclusivamente às mercadorias comunitárias, com a indicação da sigla T2L/T2LF consoante o caso;
- através de um manifesto da companhia de navegação, completado e visado pela estância competente, com a indicação “C” para as mercadorias comunitárias, “F” para as mercadorias expedidas
de, para ou entre territórios não-fiscais, e “N” para as outras mercadorias (num “outro” serviço de
transporte marítimo);
- através do manifesto da companhia de navegação, quando se utilizem os procedimentos simplificados de trânsito (nível 2), com a indicação do código “C” para as mercadorias comunitárias;
- através de um talão de caderneta TIR ou livrete ATA (documento aduaneiro internacional utilizado
para a importação temporária de mercadorias destinadas a fins específicos, por exemplo apresentações,
exposições e feiras, como material profissional e amostras comerciais) exibindo a sigla T2L e visado
pela Alfândega;
- através do Documento Administrativo de Acompanhamento (DAA), previsto no Regulamento
(CEE) n.º 2719/92, para mercadorias em livre prática sujeitas a impostos especiais de consumo;
- através das chapas de matrícula e os documentos de registo dos veículos a motor matriculados
num Estado-Membro, se estes estabelecerem claramente o estatuto comunitário dos veículos;
- bem como através de outras formas que, no caso que nos ocupa, não são aplicáveis (são formas
aplicáveis a embalagens, bagagens, produtos de pesca, embalagens postais, mercadorias em zonas
francas ou entrepostos fiscais, mercadorias de exportação proibida).
5.1. No caso presente, a mercadoria (embarcação), embora tenha sido adquirida pelo recorrente na
ilha de Man, que integra o território aduaneiro da Comunidade (cfr. o n.º 1 do art. 3º do CAC), chegou
a Portugal procedente de Gibraltar, país terceiro que não integra aquele território aduaneiro da Comunidade. Assim, porque também não estava sujeita ao regime de trânsito interno (cfr. o n.º 8 do art. 4º e
o n.º 2 do art. 163º, ambos do CAC e acima transcritos), tal mercadoria não pode ser considerada como
tendo estatuto comunitário.
Mas será que, por outro lado, o adquirente comprovou o carácter comunitário da mercadoria?
O recorrente sustenta que essa comprovação resulta desde logo da existência e conteúdos da factura
n.º D159, de 15/6/2004, bem como da respectiva “Declaração de Venda”, ambas emitidas pela empresa
Domala Limited, pois que o espírito das disposições contidas nos arts. 315º a 317º das Disposições de
Aplicação conduzem inequivocamente a essa conclusão.
Mas, salvo o devido respeito, carece de razão.
5.2. Com efeito, tais normativos dispõem o seguinte:
Subsecção 1
Documento T2L
Artigo 315º
1. A prova do estatuto comunitário das mercadorias é feita pela apresentação, do documento
T2L. Este documento é emitido em conformidade com os nºs. 3 a 5.
2. A prova do estatuto comunitário das mercadorias com destino ou proveniência de uma
parte do território aduaneiro da Comunidade na qual não se apliquem as disposições da Directiva
77/388/CEE é feita pela apresentação do documento T2LF. Os nºs. 3 a 5 do presente artigo e os
arts. 316º a 324º-F aplicam-se mutatis mutandis ao documento T2LF.
3. O documento T2LF é emitido num formulário conforme com os exemplares n.º 4 ou n.º 5
do modelo que figura nos anexos 31 e 32.
O formulário pode ser completado, se for caso disso, por um ou mais formulários complementares conformes como exemplar n.º 4 ou com o exemplar n.º 4/5 do modelo que figura nos
anexos 33 e 34.
Quando os Estados-membros não autorizarem a utilização dos formulários complementares
em caso de recurso a um sistema informatizado de tratamento das declarações que edite estas
últimas, esse formulário será completado por um ou mais formulários conformes com o exemplar
n.º 4 ou com o exemplar n.º 4/5 do modelo formulário que figura nos anexos 31 e 32.
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4. O interessado aporá a sigla “T2L” na subcasa direita da casa n.º 1 do formulário e a sigla
“T2Lbis” na subcasa direita da casa n.º 1 ou dos formulários complementares utilizados.
5. Em substituição dos formulários complementares, podem ser utilizadas como parte descritiva do documento T2L listas de carga, emitidas de acordo com o modelo que figura no anexo 45
e preenchidas em conformidade com o anexo 44-A.
Artigo 315º-A
As autoridades aduaneiras podem autorizar qualquer pessoa que satisfaça as condições
do artigo 373º a utilizar como listas de carga, listas que não satisfaçam todas as condições dos
anexos 44 A e 45.
O segundo parágrafo do n.º 1 e os nºs. 2 e 3 do art. 385º aplicam-se mutatis mutandis.
Artigo 316º
1. Sob reserva do disposto no artigo 324º-F, o documento T2L é emitido num único exemplar.
2. O documento T2L e, eventualmente, o(s) formulário(s) complementar (es) ou na(s) lista(s)
de carga utilizado(a) (s) serão a pedido do interessado, visados pela estância competente ou os
documentos T2L bis serão, a pedido do interessado, visados pelas autoridades aduaneiras do
Estado-membro de partida. O visto deve conter as menções seguintes, que, na medida do possível,
devem ser anotadas na casa “C Estância de partida” desses documentos:
a) No que respeita ao documento T2L, o nome e o carimbo da estância competente, a assinatura de um funcionário dessa estância, a data do visto e um número do registo ou o número da
declaração de expedição, se essa declaração for necessária;
b) No que respeita ao formulário complementar ou à lista de carga, o número que figura no
documento T2L, que deve ser aposto por meio de um carimbo que contenha o nome da estância
competente ou manuscrito; neste último caso, deve fazer-se acompanhar do carimbo oficial dessa
estância.
Estes documentos são devolvidos ao interessado.
Subsecção 2
Documentos comerciais
Artigo 317º
1. A prova do estatuto comunitário de uma mercadoria é, nas condições abaixo indicadas, feita
mediante a apresentação da factura ou do documento de transporte relativo a essa mercadoria.
2. A factura ou o documento de transporte, referidos no n.º 1, devem conter, pelo menos,
o nome e o endereço completo do expedidor, a quantidade, a natureza, marcas e números dos
volumes, a designação das mercadorias, bem como a massa bruta expressa em quilogramas e, se
for caso disso, os números dos contentores.
O interessado deve apor de forma evidente no referido documento a sigla «T2L», acompanhada da sua assinatura manuscrita.
3. A factura ou o documento de transporte devidamente completado e assinado pelo interessado será, a seu pedido, visado pela estância competente. O visto deve conter o nome e o carimbo
da estância competente, a assinatura de um funcionário dessa estância, a data do visto e o número
do registo ou o número da declaração de expedição, se essa declaração for necessária.
4. Se o valor total das mercadorias comunitárias incluídas na factura ou no documento de
transporte completado, e assinado em conformidade com o n.º 2 do presente artigo ou com o
artigo 224º, não exceder 10 000 euros, o interessado ficará dispensado de apresentar esse documento para visto à estância competente.
Nesse caso, a factura ou o documento de transporte devem conter, para além das indicações
referidas no n.º 2, a indicação da estância competente.
5. As disposições do presente artigo só se aplicam se a factura ou documento de transporte
disser respeito unicamente a mercadorias comunitárias.
Artigo 317º-A
1. A prova do estatuto aduaneiro comunitário de uma mercadoria é, nas condições abaixo
indicadas, feita através da apresentação do manifesto da companhia de navegação relativo a essa
mercadoria.
2. Do manifesto devem constar, pelo menos, as menções seguintes:
a) O nome e o endereço completo da companhia de navegação;
b) A identificação do navio;
c) O local e a data de carga das mercadorias;
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d) O local de descarga das mercadorias.
Do manifesto devem constar relativamente a cada remessa, pelo menos as menções seguintes:
a) Uma referência ao conhecimento ou a qualquer outro documento comercial;
b) A quantidade, natureza, marcas e número de volumes;
c) A designação das mercadorias de acordo com a sua designação comercial habitual contendo todos os elementos necessários à sua identificação;
d) A massa bruta em quilogramas;
e) Os números dos contentores, se for caso disso;
f) Os seguintes indicadores do estatuto das mercadorias:
- a sigla – “C” (equivalente a “T2L”) para as mercadorias cujo estatuto comunitário pode
ser justificado;
- a sigla “F” (equivalente a “T2LF”) para as mercadorias cujo estatuto comunitário pode ser
justificado, com destino ou proveniência de uma parte do território aduaneiro da Comunidade
na qual não se aplicam as disposições da Directiva 77/388/CEE;
- a sigla “N” para as outras mercadorias.
3. O manifesto devidamente completado e assinado pela companhia marítima será, a seu
pedido, visado pela estância competente. O visto deve conter o nome e o carimbo da estância
competente, a assinatura de um funcionário dessa estância e a data do visto.
Artigo 317º-B
Quando os procedimentos simplificados de trânsito comunitário previstos nos arts. 445º e
448º forem utilizados, a prova do estatuto comunitário das mercadorias é feita pela aposição no
manifesto, da sigla “C” (equivalente a “T2L”) em relação às adições em causa.
E interessando ao caso, dispõe, igualmente, o art. 314º-C o seguinte:
Artigo 314º-C [este artigo foi aditado pelo n.º 9 do art. 1º do Regulamento (CEE) n.º 2787/2000,
que, além do mais, também revogou o anterior art. 218º), onde constava norma idêntica ao n.º 3
deste art. 314º-C].
1. Sem prejuízo das mercadorias sujeitas ao regime de trânsito comunitário interno a prova do
estatuto comunitário das mercadorias só pode ser estabelecida por uma das formas seguintes:
a) Através de um dos documentos previstos nos arts. 315º a 317º-B;
b) De acordo com as modalidades previstas nos arts. 319º a 323º;
c) Pelo documento de acompanhamento referido no Regulamento (CEE) n.º 2719/92 da
Comissão (JO n.º L 276, de 19.9.1992, pág. 1);
d) Pelo documento previsto no art. 325º;
e) Pela etiqueta prevista no n.º 2 do art. 462º-A;
f) Pelo documento previsto no art. 812º que certifica o estatuto comunitário das mercadorias; ou
g) Através do exemplar de controlo T5, para efeitos do art. 843º.
2. (…)
3. Desde que as condições para a sua emissão estejam satisfeitas, os documentos referidos
nos artigos 315º a 323º podem ser emitidos a posteriori. Nesse caso, são revestidos, a vermelho,
de uma das seguintes menções:
(…).
5.3. Ora, no caso, a aplicação do disposto nos transcritos arts. 315º e 316º fica, desde logo, excluída, uma vez que o documento T2L não foi apresentado pelo recorrente à Alfândega de Faro, como
ele próprio reconhece e vem provado.
E a aplicação do disposto no art. 317º fica, igualmente, afastada, dado que, sendo certo que o aí
previsto apenas se aplica se a factura ou documento de transporte respeitarem a mercadorias comunitárias (cfr. o n.º 5 desse artigo), não sendo, no caso, a mercadoria de valor inferior a 10.000 Euros (cfr.
alínea a) do Probatório), não estava o recorrente dispensado de apresentar esses documentos (factura
ou documento de transporte) para visto à estância competente do Estado-membro de partida (nº 4 do
mesmo art. 317º).
Acresce que, como diz o MP, não ocorreu, igualmente, a apresentação dos documentos citados
com indicação de emissão “a posteriori” (nº 3 do actual art. 314º-C das Disposições de Aplicação).
5.4. E não procede a alegação [cfr. Conclusão f) do recurso] de que a circunstância de a factura e
a declaração de venda em causa não terem sido objecto de visto por parte da instância competente se
deverá ter por irregularidade não essencial para os fins visados.
Na verdade, a lei apenas dispensa a aposição de tal visto quando (sempre com o pressuposto de que
se trata de mercadoria comunitária) a mesma é de valor inferior àquela quantia de 10.000 Euros; mas,
mesmo neste caso, não dispensa a aposição nesse documento, «de forma evidente», da «sigla “T2L”,
acompanhada da sua assinatura manuscrita», o que bem reforça a ideia de que estamos perante formali-
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dade/procedimento que, independentemente da sua natureza de formalidade essencial (ad substanciam)
ou formalidade ad probationem, não poderia ser suprida por outros meios de prova (designadamente
pela prova documental que o recorrente pretende), por força do disposto, respectivamente, nos nºs. 1 e
2 do art. 364º do C. Civil, de modo a estabelecer-se o estatuto comunitário da mercadoria em questão.
Veja-se, aliás, que, naquele sentido, também para a prova do estatuto aduaneiro comunitário de
uma mercadoria, através da apresentação do manifesto da companhia de navegação relativo a essa
mercadoria (cfr. art. 317º-A, citado), a lei impõe (cfr. a alínea f) desse artigo) a indicação do estatuto
das mercadorias através de siglas equivalentes ao documento T2L. E, igualmente, para a prova do
estatuto comunitário das mercadorias apresentadas por um expedidor autorizado (arts. 324º-A e sgts.
das Disposições de Aplicação), quando estão em causa os designados «documentos comerciais», a lei
determina que seja a autoridade aduaneira a autorizar o expedidor a poder utilizar esses documentos
sem ter que os apresentar a visto da estância aduaneira competente e determina, ainda, que esses documentos contêm o cunho do carimbo da estância em causa.
5.5. E, assim sendo, e em resposta à questão que sobra para decidir, temos de concluir que, tal
como se decidiu na sentença recorrida, a mercadoria (embarcação) em causa não pode ser havida como
tendo estatuto aduaneiro comunitário.
E porque a liquidação do IVA em Portugal tem fundamento na importação de mercadoria procedente de território terceiro (arts. 1º n.º 1 alínea b), 5º n.º 1 alínea a) e 7º n.º 1 alínea c) do
CIVA), a sentença recorrida, que assim também decidiu, fê-lo de acordo com a lei aplicável, não
ocorrendo a invocada violação das disposições do RITI, dos arts. 315º, 316º e 317º das Disposições
de Aplicação (o recorrente, certamente por lapso, referencia aquelas disposições ao Código Aduaneiro
Comunitário) nem do regime fiscal contido na Sexta Directiva, hoje Directiva 2006/112/CE, do Conselho, de 28/11/2006.
Improcedem, portanto, também as restantes Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo
Madureira.

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Recurso Judicial em processo de contra-ordenação fiscal. Prazo.
Sumário:
O prazo de 20 dias para a interposição de recurso judicial da decisão administrativa
de aplicação de coima, previsto no artigo 80.º do RGIT, conta-se a partir da data
de notificação dessa decisão, e não a contar do termo do prazo para pagamento
voluntário da coima.
Processo n.º 1181/09-30.
Recorrente: Sociedade Agrícola das Quintas de Gradins e Vila Verde, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS QUINTAS DE GRADINS E VILA VERDE, LDA. recorre
para este Supremo Tribunal do despacho proferido pela Mmª Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Mirandela, de não admissão (por extemporaneidade) do recurso judicial que interpôs da decisão
administrativa de aplicação de coima no processo de contra-ordenação n.º 2399200706001165.
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. A Recorrente foi, em 6/9/2007, notificada pela Direcção Geral de Impostos, Serviço de
Finanças de Mesão Frio, da decisão de aplicação da coima no processo de contra-ordenação
n.º 2399200706001165.
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2. Da mesma notificação consta, no seu n.º 2, que a Recorrente tem o prazo de 15 dias para proceder ao pagamento voluntário da coima.
3. No seu n.º 3, consta que, após decorrido o prazo anterior sem que tenha efectuado o pagamento
voluntário poderá no prazo de 20 dias a contar do termo do prazo referido no ponto anterior (n.º 2)
recorrer judicialmente.
4. Ora, o que a Recorrente fez foi respeitar os prazos referidos na notificação da Direcção Geral
de Impostos, Serviço de Finanças de Mesão Frio;
5. Primeiro, deixou decorrer o prazo de pagamento voluntário de 15 dias, e logo após o terminus
desse prazo, começou a contar o prazo de 20 dias para recurso, que terminou precisamente no dia 11
de Outubro de 2007.
6. Data esta em que a Recorrente apresentou o recurso.
7. Sobre estes prazos o Regime Geral das Infracções Tributárias é claro.
8. O art. 78.º do RGIT diz, no seu n.º 2, “fixada a coima pela entidade competente, o arguido
é notificado para pagar voluntariamente no prazo de 15 dias, sob pena de perder o direito à redução
previsto no número anterior”.
9. O art. 80º, n.º 1, diz que o prazo de recurso das decisões de aplicação das coimas é de 20 dias.
10. Acontece que o Magistrado Judicial, ao decidir no despacho do qual se recorre, que o
recurso é extemporâneo, não teve em conta o prazo de 15 dias, fixada a coima, para o pagamento
voluntário da mesma, conforme o art. 78º n.º 2 prescreve e como a própria notificação do Serviço
de Finanças defende.
Nestes termos e nos melhores de direito que V. Ex.ªs doutamente suprirão, deverá ser revogada a
decisão judicial de 1ª instância como é são Justiça.
1.2. O Exm.º Magistrado do Ministério Público apresentou contra-alegações para sustentar a
manutenção do julgado, que rematou com o seguinte quadro conclusivo:
1. Tendo a arguida sido regularmente notificada em 07/09/07, forçoso é concluir que o prazo de
20 dias fixado no art. 80º, n.º 1, do RGIT para interpor recurso terminou em 04/10/07.
2. Pelo que, tendo entrado o recurso judicial da arguida em 11/10/07 inarredável é a conclusão
de que entrou fora de prazo.
3. Por isso, não podia deixar de ser julgado extemporâneo.
4. A decisão recorrida interpretou, pois, correctamente os dispositivos legais aplicáveis, pelo que,
deve manter-se, julgando-se improcedente o recurso interposto, assim se fazendo JUSTIÇA
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de
que devia ser negado provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«Acompanhamos a contra alegação do Ministério Público na 1.ª instância. Com efeito, estabelece o n.º 1 do artigo 80.º do RGIT que “as decisões de aplicação das coimas e sanções acessórias podem ser objecto de recurso para o tribunal tributário de 1.ª instância, no prazo de 20 dias
após a sua notificação, a apresentar no serviço tributário onde tiver sido instaurado o processo
de contra-ordenação.”
A Recorrente foi notificada a 6/09/2007 de que, “dentro do prazo referido no ponto 1 poderá,
querendo, recorrer judicialmente, conforme dispõe o artigo 80.º do citado Regime Geral das Infracções
Tributárias, vigorando o princípio da Proibição da Reformatio in Pejus.”
Tanto pela referência ao artigo 80.º do RGIT, como pelo próprio conteúdo da notificação, fica
bastante claro que o prazo para recorrer é de 20 dias após a sua notificação e nunca após o decurso do
prazo para pagamento voluntário como pretende a Recorrente.
Entendemos, por isso, que a decisão recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação da lei.».
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Com relevo para a apreciação do recurso, são os seguintes os factos que importa ter presentes:
1. A recorrente foi notificada da decisão administrativa de aplicação de coima no processo de
contra-ordenação fiscal n.º 2399200706001165 através de carta registada com aviso de recepção assinado em 06-09-2007 – cfr. fls. 9 verso;
2. Nessa notificação constava o seguinte:
«1- Fica notificado, de acordo com o previsto no n.º 2 do art.º 79º do Regime Geral das Infracções
Tributárias, para no prazo de 20 (vinte) dias a contar da assinatura do aviso de recepção, efectuar o
pagamento da coima no referido processo (...).
2 - Fica ainda notificado, da possibilidade de efectuar o pagamento voluntário da coima no prazo
de 15 dias a contar da assinatura do aviso de recepção, conforme o previsto no art.º 78º n.º 3 do RGIT,
com a redução de 25% do valor fixado no ponto 1 (...).
3 - Mais fica notificado de que, dentro do prazo referido no ponto 1 poderá, querendo, recorrer
judicialmente, conforme dispõe o art.º 80º do citado Regime Geral das Infracções Tributárias, vigorando o Princípio da Reformatio in Pejus.
4 - (...)».
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3. O recurso judicial apresentado pela arguida contra essa decisão foi remetido via fax em
11-10-2007 para o Serviço de Finanças de Mesão Frio – cfr. fls. 10 e seguintes.
3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional,
reconduz-se à única questão de saber se a decisão impugnada incorreu em erro de julgamento ao não
admitir o recurso judicial interposto da decisão administrativa de aplicação de coima no processo de
contra-ordenação fiscal n.º 2399200706001165 com base na extemporaneidade da apresentação do
respectivo requerimento.
Na verdade, a decisão recorrida, proferida a fls. 49, não admitiu esse recurso com base no entendimento de que o prazo para a sua interposição era, por força do disposto no artigo 80.º, n.º 1 do Regime
Geral das Infracções Tributárias (RGIT), de 20 dias após a notificação da decisão que aplicou a coima,
prazo que embora se suspenda aos sábados, domingos e feriados, e veja transferido o seu termo para
o primeiro dia útil seguinte se no último não tiver sido possível a apresentação do recurso (artigo 60.º,
nºs 1 e 2 do Regime Geral das Contra-Ordenações), se encontrava já excedido quando foi apresentado
o requerimento de interposição do recurso.
A Recorrente não se insurge contra a factualidade dada como provada no que concerne à data
em que lhe foi notificada a decisão de aplicação da coima, ocorrida na data da assinatura do aviso de
recepção (6/09/2007), nem contra a data em que apresentou, via fax, o requerimento de interposição de
recurso (11/10/2007). O que invoca é que esse prazo de 20 dias previsto no artigo 80.º, n.º 1 do RGIT
se conta a partir do termo do prazo de 15 dias concedido para o pagamento voluntário da coima, tal
como, aliás, constaria da notificação dessa decisão.
Vejamos.
O artigo 80.º do RGIT estabelece, no seu n.º 1, que “as decisões de aplicação das coimas e sanções
acessórias podem ser objecto de recurso para o tribunal tributário de 1.ª instância, no prazo de 20
dias após a sua notificação, a apresentar no serviço tributário onde tiver sido instaurado o processo
de contra-ordenação.”
Daí que seja inequívoco que o prazo legal de 20 dias para a interposição de recurso judicial da
decisão administrativa de aplicação de coima se conta a partir da data de notificação dessa decisão, e
não a contar do termo do prazo para pagamento voluntário da coima.
Por outro lado, apesar de o Recorrente vir alegar que na notificação da decisão de aplicação da coima constava que o prazo de 20 dias para a interposição do recurso (indicado no
ponto n.º 3 do respectivo ofício) se contava do termo do prazo referido no ponto n.º 2, isto é,
se contava do termo do prazo de 15 dias para proceder ao pagamento voluntário da coima, o
certo é que, conforme facilmente se alcança da leitura do respectivo ofício, essa asserção não
é verdadeira. O referido ofício é bem claro não só na indicação do prazo para a interposição do
aludido recurso, como na indicação do seu termo inicial e, bem assim, na indicação do preceito
legal que rege a matéria.
Na verdade, enquanto o ponto 3 desse ofício comunica ao destinatário que «fica notificado de
que, dentro do prazo referido no ponto 1 poderá, querendo, recorrer judicialmente, conforme dispõe
o art.º 80º do citado Regime Geral das Infracções Tributárias (...)», o ponto 1 informa-o de que «Fica
notificado, de acordo com o previsto no n.º 2 do art.º 79º do Regime Geral das Infracções Tributárias,
para no prazo de 20 (vinte) dias a contar da assinatura do aviso de recepção, efectuar o pagamento
da coima no referido processo (...).».
Em suma, o teor da notificação efectuada não contém qualquer erro na indicação do prazo
para recurso nem gera a mínima incerteza ou dúvida quanto ao seu termo inicial, razão por
que não há, sequer, que evocar a tese de que o acto da parte não pode ser recusado se tiver
sido praticado nos termos e prazos indicados pela secretaria em contrariedade com o legalmente estabelecido, tese cujo suporte normativo radicaria no disposto no n.º 6 do artigo 161.º
do Código de Processo Civil, segundo o qual “Os erros e omissões dos actos praticados pela
secretaria judicial não podem, em caso algum, prejudicar as partes”, e no disposto no n.º 3
do artigo 198.º do mesmo código, que estabelece que “Se a irregularidade consistir em se ter
indicado para a defesa prazo superior ao que a lei concede, deve a defesa ser admitida dentro
do prazo indicado …”.
O recurso não pode, pois, obter provimento.
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas a cargo do Recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Dulce Manuel da Conceição Neto (relatora) — Jorge Lino
Ribeiro Alves de Sousa — Joaquim Casimiro Gonçalves.
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Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Nulidade da sentença. Oposição dos fundamentos com a decisão. Erro de direito.
Liquidação correctiva. Execução fiscal.
Sumário:
I — Nos termos dos artigos 125.º, n.º 1, do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea c), do CPC, é
nula a sentença quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão.
II — Não ocorre tal nulidade quando a decisão de improcedência da oposição é consequência lógica da premissa estabelecida no discurso jurídico da sentença quanto
à validade e eficácia da liquidação correctiva efectuada pela AF e cuja certidão
de dívida constitui o título executivo da execução fiscal a que o recorrente se veio
opor.
III — A liquidação correctiva opera a sanação por reforma da liquidação inicial, retroagindo os seus efeitos à data do acto reformado.
IV — A certidão de dívida de imposto emergente de acto de liquidação correctiva válido
e eficaz constitui título executivo dotado de força executiva (artigos 162.º e 163.º
do CPPT).
Processo n.º 1195/09-30.
Recorrente: Manuel Marques dos Santos, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Manuel Marques dos Santos Cavaco, SA, com os sinais dos autos, não se conformando com a
sentença do Mmo. Juiz do TAF de Viseu que julgou improcedente a oposição por si deduzida à execução
fiscal n.º 0094200300101820.5, por dívida de IRC de 1995, no montante de € 1.023.183,01, dela vem
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I. A decisão recorrida padece de um manifesto erro de direito: o erro de considerar admissível
uma execução fiscal fundada num acto (que o próprio tribunal recorrido considera) que não produz
qualquer efeito jurídico-tributário inovador, que se limita a confirmar uma liquidação anterior (apenas
lhe diminuindo o valor, revogando-a parcialmente) – e que, em virtude dessa falta de eficácia jurídico-tributária, nem sequer seria susceptível de impugnação.
II. A decisão em que culmina a sentença recorrida acha-se em flagrante contradição com os fundamentos onde pretende encontrar justificação: na verdade, não se pode (sem incorrer em contradição)
defender, por um lado, que o acto do Fisco de 2001 não produz qualquer efeito jurídico-tributário
inovador (tal eficácia residiria no acto de 1999, que seria, diz-se, o único acto tributário realmente
existente) e, do mesmo passo, admitir uma execução fiscal que nele se funda.
III. Esta contradição configura uma causa de nulidade da sentença, nos termos do art.º 668.º/1-b)
do CPC.
IV. Não ocorreu, no caso, qualquer fenómeno de desapensação de execuções. O que, no caso, o
Fisco fez não foi desapensar uma execução de outra. O que o Fisco fez foi iniciar, ex novo, uma nova
execução, fundada num outro acto (o acto de 2001, que o tribunal recorrido considera que não inova
nada), que ainda não fora praticado ao tempo da execução preexistente.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Mmo. Juiz a quo sustenta na íntegra a decisão proferida.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
A) Contra a ora oponente foi instaurada execução fiscal n.º 0094200001011111 visando a cobrança
coerciva de IRC de 1994 a 1996;
B) Relativamente às quantias exequendas a oponente apresentou reclamação graciosa tendo a
mesma sido deferida parcialmente originando redução do imposto a pagar. Concretamente ao ano de
1995 procede-se à correcção da liquidação emitindo-se em 21-12-2001 nota de liquidação n.º 2001
8330022303 da qual consta, para além do mais: “Fica V. Ex.ª notificado de que a liquidação do exer-
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cício de 1995 foi corrigida a seu favor originando uma anulação parcial, pelo que o valor a pagar, no
prazo de 30 dias … passa a ser do montante de 1.023.183,01 Euro …”;
C) O Serviço de Finanças da Feira 1 anulou parcialmente o valor da execução fiscal
n.º 0094200001011111 ficando este reduzido à dívida de 1994 e, porque a oponente não pagou o IRC
de 1995, foi instaurado o presente processo de execução n.º 0094200300101820.5;
D) No processo de execução fiscal referido em A) foi prestada garantia no montante de € 1.459.064,64
mas dada a redução referida em C) foi reduzida para € 43.944,25 garantindo apenas o IRC de 1994;
E) A oponente foi notificada para prestar garantia na execução presente, a 0094200300101820.5;
pediu isenção e foi tal pedido indeferido; reclamou deste indeferimento mas ele foi judicialmente
confirmado.
F) Foi notificada da instauração da execução n.º 0094200300101820.5 em 04-07-2003.
G) Os presentes autos foram instaurados em 23-07-2003 – vide carimbo aposto na folha 1 da
petição inicial, correspondente a fls. 2 dos autos.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Viseu que julgou
improcedente a oposição deduzida pelo ora recorrente à execução fiscal n.º 0094200300101820.5, por
dívida de IRC de 1995, no montante de € 1.023.183,01.
Invoca, desde logo, o recorrente nas suas alegações de recurso a flagrante contradição entre a
decisão recorrida e os seus fundamentos, o que configuraria uma causa de nulidade da sentença, nos
termos do artigo 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC.
Com efeito, não se pode, em seu entender, sem incorrer em contradição, defender, por um lado,
que o acto do Fisco de 2001 não produz qualquer efeito jurídico-tributário inovador e, do mesmo passo,
admitir uma execução fiscal que nele se funda.
Vejamos. Estabelece o artigo 125.º do CPPT que constituem causas de nulidade da sentença,
nomeadamente, «a oposição dos fundamentos com a decisão» [sendo que, nos termos do artigo 668.º,
n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil é nula a sentença quando «os fundamentos estejam em
oposição com a decisão»].
Como se diz no acórdão deste Tribunal de 20/5/2009, no recurso n.º 643/08, «Entre os fundamentos
e a decisão não pode haver contradição lógica; se, na fundamentação da sentença, o julgador seguir
determinada linha de raciocínio, apontando para determinada conclusão, e, em vez de a tirar, decidir
noutro sentido, oposto ou divergente, a oposição será causa de nulidade da sentença.
Esta oposição não se confunde com o erro na subsunção dos factos à norma jurídica ou, muito
menos, com o erro na interpretação desta: quando, embora mal, o juiz entende que dos factos apurados
resulta determinada consequência jurídica e este seu entendimento é expresso na fundamentação, ou
dela decorre, encontramo-nos perante o erro de julgamento e não perante oposição geradora de nulidade; mas já quando o raciocínio expresso na fundamentação aponta para determinada consequência
jurídica e na conclusão é tirada outra consequência, ainda que essa seja a juridicamente correcta, a
nulidade verifica-se.
A oposição entre os fundamentos e a decisão tem o seu correspondente na contradição entre o
pedido e a causa de pedir, geradora da ineptidão da petição inicial – cf. Lebre de Freitas, Código de
Processo Civil Anotado, II vol., em anotação ao artigo 668.º».
Todavia, no caso em apreço, não se verifica a apontada nulidade pois os fundamentos da sentença
não estão em contradição com a decisão proferida.
Com efeito, como bem acentua o Exmo. PGA no seu parecer, a decisão de improcedência da
oposição é consequência lógica da premissa estabelecida no discurso jurídico da sentença quanto à
validade e eficácia da liquidação de IRC de 1995 efectuada em 21/12/2001 pela AF e cuja certidão de
dívida constitui título executivo válido e dotado de força executiva.
E daí que se não descortine assim, pois, qualquer contradição entre a matéria de facto considerada
assente, a fundamentação jurídica que daquela decorre e a decisão de improcedência da oposição que
foi proferida, como comprova o raciocínio exposto na sentença recorrida e sustentado pelo Mmo. Juiz
a quo, a fls. 87 dos autos.
Improcede, por isso, a alegada nulidade da sentença.
Quanto ao alegado erro de direito, considera o recorrente ser inadmissível uma execução fiscal
fundada num acto que o próprio tribunal considera que não produz qualquer efeito jurídico-tributário
inovador e se limita a confirmar uma liquidação anterior, apenas lhe diminuindo o valor.
Porém, tal alegação do recorrente não é exacta com o afirmado na sentença recorrida.
O que nesta se diz, citando até jurisprudência nesse sentido, é que «a revogação parcial da liquidação operada pela AF no âmbito do disposto no art.º 130.º do CPT, no processo de impugnação
judicial, não determina a realização de um novo acto de liquidação susceptível de outra impugnação
judicial autónoma. O acto de liquidação é, por natureza, divisível, podendo ser anulado apenas na parte
eivada de erro ou ilegalidade.
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Donde que, sendo igualmente admissível a revogação parcial de uma liquidação e a substituição do
montante da mesma pelo novo montante não se traduz na revogação da liquidação e sua substituição por
outra: a liquidação continua a ser a mesma, se bem que corrigida ou expurgada da parte revogada».
Ou seja, o que se extrai do discurso jurídico da sentença recorrida não é que a liquidação efectuada
em 2001, em resultado da anulação parcial da primeira liquidação inicial efectuada em 1999 por virtude do deferimento parcial de reclamação graciosa, não produza quaisquer efeitos jurídico-tributários
inovadores mas apenas que esta segunda liquidação não tem autonomia em relação à liquidação inicial,
sendo antes uma liquidação correctiva que se traduz na anulação parcial da primeira, expurgando esta
dos vícios que a afectavam.
Na verdade, a liquidação correctiva opera a sanação por reforma da liquidação inicial, retroagindo
os seus efeitos à data do acto reformado (artigo 137.º, n.º 4 do CPA).
Como referem Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e Pacheco Amorim, no seu
Código de Procedimento Administrativo comentado, a pág. 663, “em vez de se revogar o acto que está
ferido de ilegalidade, ele é depurado das suas imperfeições iniciais e mantido (total ou parcialmente)
na ordem jurídica, técnica que deve ser considerada como manifestação do princípio do aproveitamento
do acto administrativo”.
De resto, à revisão e reforma dos actos tributários ou quaisquer outros actos administrativos em
matéria tributária se referem as alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 44.º do CPPT e os artigos 78.º e 79.º
da LGT, regendo nesta matéria e na falta de regras especiais os artigos 137.º a 148.º do CPA, embora os
actos tributários possam também ser objecto de reapreciação administrativa, no âmbito da denominada
reclamação graciosa e recurso hierárquico.
Daí que o discurso jurídico da sentença recorrida não padeça, a nosso ver, de qualquer erro, sendo
certo que o título executivo em que a AF se baseou para instauração da execução fiscal para cobrança
coerciva do IRC de 1995 (v. docs. de fls. 8 e 10), a que o ora recorrente se veio opor, é exequível na
medida em que configura certidão de dívida emergente de acto de liquidação correctiva válido e eficaz,
observando os requisitos legais que lhe conferem força executiva (artigos 162.º, alínea a) e 163.º, n.º 1
do CPPT).
Por outro lado, também na decisão recorrida se não afirma estarmos perante qualquer desapensação
de execuções nem tal resulta da matéria de facto nela considerada assente.
A única referência que a tal respeito é feita na sentença é que o órgão de execução fiscal tem
poderes de apensação e desapensação de execuções, conforme previsto no artigo 179.º do CPPT, mas
daí não se pode inferir, sem mais, que tenha sido isso o sucedido neste caso, pois nem tal se afirma
expressamente nem resulta do probatório fixado.
Improcedem, desta forma, todas as alegações de recurso apresentadas.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando, em consequência, a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em metade.
Neto.

Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce

Acórdão de 18 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Renovação de acto anulado.
Sumário:
Decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária a nulidade insuprível
da decisão administrativa de aplicação da coima, há lugar à baixa dos autos à
autoridade tributária que aplicou a coima para eventual renovação do acto sancionatório.
Processo n.º 1212/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Reklame — Serviços Promocionais Unipessoal, Lda. e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da decisão proferida pelo Mmº Juiz
do no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, em 17 de Março de 2009, que declarou a nulidade
da decisão administrativa de aplicação de uma coima no montante de € 440,00 à arguida REKLAME
– SERVIÇOS PROMOCIONAIS UNIPESSOAL, LDA.
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. Decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária nulidade insuprível deve ser
ordenada a baixa dos autos à AT para eventual sanação da mesma e renovação do acto sancionatório.
2. Assim, a douta sentença recorrida 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 substituída
por outra que ordene a baixa dos autos à AT para eventual sanação da nulidade decretada.
3. Na melhoria do direito e com vista à uniformidade da jurisprudência, deve ser decidido pelo
STA que, em processo tributário de contra-ordenação, que a sentença que decreta a nulidade insuprível
não há lugar a absolvição da instância nem a arquivamento dos autos mas antes à baixa dos autos à AT
para eventual sanação da mesma e renovação do acto sancionatório.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Não obstante a coima aplicada à arguida pela autoridade administrativa não ultrapassar um
quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não ter sido aplicada sanção acessória, o que impediria, em princípio, a interposição do presente recurso jurisdicional à luz do n.º 2 do
artigo 83.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), o certo é que, como advoga o Recorrente, o mesmo é manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito e visa a uniformidade
da jurisprudência relativa à questão colocada - que consiste em saber qual a consequência de ser decretada a nulidade insuprível da decisão administrativa que aplicou a coima – atenta a contraditoriedade
da decisão recorrida com a generalidade das decisões que este Supremo Tribunal Administrativo tem
proferido sobre a matéria.
Com efeito, quer a doutrina quer a jurisprudência têm vindo a admitir a aplicação do artigo 73.º,
n.º 2 do regime geral do ilícito de mera ordenação social (RGCO) às infracções tributárias, por força
do artigo 3.º, alínea b) do RGIT (1), no qual se prevê a aceitação do recurso da sentença, a requerimento
do arguido ou do Ministério Público, quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da
aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência.
No presente caso, patenteando-se a necessidade do recurso para a melhoria da aplicação do direito
e uniformidade da jurisprudência, deve aceitar-se, como se aceitou, aliás, em 1ª instância, o recurso
jurisdicional.
O objecto do presente recurso é a decisão judicial que, julgando «verificada a nulidade insuprível
prevista no art. 63.º, n.º 1, alínea d), ex vi do art. 79.º, n.º 1 alínea b) e c), e 27.º, todos do RGIT», anulou a decisão de aplicação da coima e todo o processado subsequente e determinou que se notificasse
o Serviço de Finanças desta decisão.
Advoga o Ministério Público, ora Recorrente, que a decisão recorrida devia ter determinado,
antes, a baixa dos autos à autoridade tributária que aplicou a coima para eventual renovação do acto
sancionatório.
Deste modo, a questão que se coloca consiste em saber qual é o procedimento conforme com a
declaração judicial de nulidade insuprível em processo de contra-ordenação tributária.
Trata-se de questão que já foi inúmeras vezes tratada nesta Secção do Supremo Tribunal Administrativo (designadamente nos acórdãos proferidos em 17/01/2007, no recurso n.º 1124/06; em 4/02/2009,
no recurso n.º 729/08; em 20/05/2009, no recurso n.º 351/09; em 3/06/2009, no recurso n.º 444/09; em
21/10/2009, no recurso n.º 872/09; e em 25/11/2009, no recurso n.º 938/09), sempre no sentido de que
quando é decretada judicialmente a nulidade insuprível da decisão administrativa de aplicação da coima
há lugar à baixa do processo de contra-ordenação à autoridade tributária que a aplicou para eventual
renovação do acto sancionatório.
Esta posição jurisprudencial, que aqui se deixa reiterada, funda-se, essencialmente, no facto de
a declaração de nulidade dos actos referidos no n.º 1 do art.º 63.º do RGIT ter por consequência «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 puro arquivamento do processo contra-ordenacional.
Tal como se deixou explicado no acórdão proferido de 03/06/2009, proferido no recurso n.º 444/09,
«a qualificação dessa nulidade como insuprível não significa que ela não possa ser sanada, mas antes
que o decurso do tempo não tem esse efeito, pelo que a sanação respectiva só pode concretizar-se com
a supressão da deficiência ou irregularidade, designadamente com a prática, de acordo com a lei, do
acto omitido ou da irregularidade praticada.
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O próprio art.º 19.º do CPPT estabelece que o tribunal ou entidade para onde subir um processo
administrativo tributário deverá tomar a iniciativa de sanar ou mandar suprir qualquer deficiência ou
irregularidade (cfr. Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT Anotado, 2.ª edição, págs. 403/05).
E, por força do que dispõe o citado n.º 3 do artigo 63.º do RGIT, apenas são anulados os actos
processuais consequentes dos que conformam a nulidade, aproveitando-se as peças úteis ao apuramento dos factos.
Sendo que o limite temporal não é o momento em que os autos são tornados presentes ao juiz,
ainda que tal apresentação valha como acusação – artigo 62.º, n.º 1 do RGCO – mas a definitividade
da decisão que aplica a coima.
Como se refere no acórdão de 22/9/04, proferido no processo 531/04, “não pode, por outro lado,
esquecer-se que, em rigor, a decisão que aplica a coima constitui, substancialmente, um acto administrativo, embora de conteúdo sancionatório, como decisão autoritária de um órgão da Administração,
que, ao abrigo de normas de direito público, visa produzir efeitos jurídicos numa situação individual e
concreta, cuja apreciação jurisdicional só não cabe exclusivamente aos tribunais administrativos e fiscais
por razões de praticabilidade (cfr. art.º 120.º do CPA, o preâmbulo do DL 232/79, de 24 de Julho e ainda
Faria da Costa, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra n.º 62, 1986, pág. 166).
De modo que não pode impedir-se a Administração de renovar o acto anulado, por vícios procedimentais, como é o caso”.
Assim, decretada, em processo judicial de contra-ordenação tributária, a nulidade insuprível
decorrente da falta de algum dos requisitos legais da decisão que aplica a coima, há lugar, não à absolvição da instância, mas antes à baixa dos autos à AF para eventual sanação da mesma e renovação
do acto sancionatório.».
Na defluência do que fica exposto, conclui-se que a sentença devia ter determinado a remessa do
processo à autoridade administrativa que proferiu a decisão de aplicação da coima para que ela pudesse
retomar o processado a partir do último acto que não foi anulado e renovar, assim, o acto sancionatório.
O recurso merece, pois, provimento.
3. Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida na parte em que determinou
a notificação dessa decisão ao Serviço de Finanças, a qual deve ser substituída por outra que determine a remessa dos autos à autoridade tributária que aplicou a coima para eventual renovação do acto sancionatório.
Sem custas.
Lisboa, 18 de Fevereiro de 2010. — Dulce Manuel Neto (Relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão.
(1) A este propósito, vide Jorge de Sousa e Simas Santos, in “Regime Geral das Infracções Tributárias, Anotado”, págs.
505 e 506, e os inúmeros acórdãos deste Supremo Tribunal sobre a matéria.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Juros Indemnizatórios (artº 43º, n.º 1 da LGT). Requisitos. Declaração de nulidade do
acto tributário. Acto consequente de acto anulado por falta de fundamentação.
Sumário:
I — Anulado o acto de segunda avaliação do prédio, é nulo, e não anulável, ex vi da
alínea i) do n.º 2 do artigo 133.º do Código de Procedimento Administrativo, o
acto subsequente de liquidação de Contribuição Autárquica incidente sobre aquele
prédio.
II — O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral
Tributária pressupõe que no processo se determine que na liquidação “houve
erro imputável aos serviços”, entendido este como o “erro sobre os pressupostos
de facto ou de direito imputável à Administração Fiscal”, que não se deve ter por
verificado, se a declaração de nulidade do acto de liquidação for motivada exclusivamente pelo facto de a liquidação ser um acto consequente do acto anulado
por falta de fundamentação.
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Processo n.º 22/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Contimobe, Imobiliária de Castelo de Paiva, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Sintra que, na impugnação
deduzida por “Contimobe – Imobiliária de Castelo de Paiva, SA” contra a liquidação de contribuição
Autárquica do ano de 1999, a condenou no pagamento de juros indemnizatórios à impugnante, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
Iª) - O presente recurso visa reagir contra a douta sentença declaratória da total procedência da
impugnação deduzida contra a liquidação de Contribuição Autárquica do ano de 1999, no segmento
que condena a Fazenda Nacional no pagamento de juros indemnizatórios à Impugnante.
IIª) - Fundamentação da sentença recorrida (síntese): Na esteira do entendimento jurisprudencial
transcrito [AC. de 11/10/2007, no Recurso n.º 796/05] outra conclusão não se alcança que não seja a
de considerar procedente o pedido de condenação ao pagamento de juros indemnizatórios ao impugnante.
IIIª) - No tocante à questão dos juros indemnizatórios, temos que a mais recente jurisprudência
— Acórdãos do STA proferidos em 01/10/2008 e 29/10/2008 nos processos 0244/08 e 0622/08 respectivamente — tem-se pronunciado no sentido de que esse pedido não poder proceder quando a anulação
do acto de liquidação impugnado se fundamenta num vício de forma por falta de fundamentação.
IVª) - Ora no caso dos autos, e tal decorre expressamente do Ac. proferido pelo TCA Sul em
27/05/2008; que a sentença recorrida foi revogada e anulado o acto tributário aí impugnado: a segunda
avaliação do edifício do Cascaishoping, por vício de falta de fundamentação.
Vª) - Na medida em que o acto de avaliação de imóvel é um acto prejudicial do acto de liquidação de CA, pois este tem de se conformar com aquele, a anulação do acto de 2ª avaliação, como acto
prejudicial, acarreta a invalidade do acto de liquidação de CA consequente;
VIª) - Conclui-se que o acto impugnado, a liquidação de CA do ano de 1999, também padece
desse mesmo vício de falta de fundamentação.
VIIª) - A douta sentença ora recorrida a manter-se na ordem jurídica, na condenação da Fazenda
Publica no pagamento de juros indemnizatórios, revela-se desconforme com a mais recente jurisprudência, supra citada.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada, com as
devidas consequências legais.
2. A Recorrida não contra alegou.
3. O Exmº Magistrado do MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 301/302 defendendo que a
decisão recorrida deve ser revogada.
4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5. Com interesse para a decisão foram como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) Em 4 de Janeiro de 1996, a ora Impugnante, CONTIMOBE — Imobiliária de Castelo de Paiva,
S.A., requereu ao Chefe do 1º Serviço de Finanças de Cascais a 2ª avaliação do prédio urbano denominado Cascaishopping, sito nos limites de Alcoitão, Estrada Nacional n.º 9, freguesia de Alcabideche,
município de Cascais - Cfr. documento a fls. 4 e segs. do PAT, apenso aos autos;
b) Em 17 de Julho de 1996 foi lavrado termo de avaliação, referente ao prédio urbano referido em
a), no qual consta o seguinte: (...) A Comissão decidiu, por maioria, baseando-se nos seguintes valores
de referência relativos à área total do terreno e à área de construção:
74.571 m2 de construção x 120.000$00 = 9.948.520.000$00
159.160 m2 de terreno x 2.000$00 = 318.320.000$00
9.266.840.000$00
(nove milhões, duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta milhões de escudos), valor
este para o valor total do imóvel (...). “— Cfr. documento a fls. 158 a 163;
d) Em 1 de Agosto de 1996 a Administração do Condomínio do prédio urbano designado Cascaishopping foi notificada do resultado da 2ª avaliação, por ofício datado de 31 de Julho de 1996 - Cfr.
documento a fls. 36 do PAT, apenso aos autos;
e) Em 29 de Outubro de 1996 deu entrada, na 1ª Repartição de Finanças de Cascais Impugnação
Judicial referente ao acto de 2ª avaliação a que respeita a alínea c) — Cfr. documentos a fls. 183 a 189
dos autos;
f) A Impugnação Judicial referida na alínea antecedente foi distribuída no Tribunal Tributário de
1ª Instância de Lisboa, 5º Juízo, 1ª Secção com o n.º 325/02 — Cfr. ofício a fls. 220;
g) Em 27 de Maio de 2008 foi proferido Acórdão pelo Tribunal Central Administrativo Sul, em sede
de recurso jurisdicional no âmbito do processo de Impugnação Judicial referido na alínea antecedente,
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o qual decidiu revogar a sentença recorrida e anular o acto tributário impugnado — Cfr. certidão de
fls. 228 a 260;
h) O Acórdão do TCAS referido em g), que antecede, transitou em julgado em 12 de Junho de
2008 — Cfr. certidão de fls. 228;
i) Em 28 de Abril de 2000 a Impugnante foi notificada da nota de cobrança 99/500210160/1503/11/5
referente à liquidação da Contribuição Autárquica do ano de 1999 da fracção U-10904-A, na qual consta
o valor tributável total de 3.058.057.200$00 e a colecta de 33.638.629$00 — Cfr. documento 1 junto
com a p.i., o qual se dá aqui por integralmente reproduzido;
j) Em 31 de Julho de 2000 deu entrada a presente Impugnação Judicial — Cfr. carimbo aposto
na p.i. a fls. 2.
6. Conforme resulta da conclusão 1ª das alegações da recorrente, a única questão a apreciar neste
recurso é a de saber se, no caso concreto dos autos, tem fundamento legal a condenação da Fazenda
Pública em juros indemnzatórios a favor da impugnante.
6.1. A recorrente Fazenda Pública defende que tal condenação não colhe o apoio legal, louvando-se em jurisprudência deste Tribunal e Secção.
Com efeito, a condenação em juros indemnizatórios a favor do contribuinte só deve ter lugar
quando o acto tributário for anulado por erro sobre os pressupostos de factos ou por erro sobre os
pressupostos de direito.
No caso dos autos, porque a anulação do acto tributário resultou de vício de forma – falta de fundamentação -, não se verificam os pressupostos para a condenação enunciados no artº 43º, n.º 1 do CPPT.
Neste mesmo sentido se manifestou o Ex.mo Magistrado do MºPº junto deste Tribunal no parecer
acima referido e no qual se escreveu que a expressão erro usada no artº 43º, n.º 1 da LGT, inculca a
intenção do legislador de eleger como fundamento dos juros indemnizatórios apenas o erro sobre os
pressupostos de facto e o erro sobre os pressupostos de direito.
6.2. O artº 43º, n.º 1 da LGT, estabelece o seguinte:
“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.”
Temos então, antes de mais, de apurar se o pagamento indevido resultou de erro imputável aos
serviços da Administração Tributária.
O Mmº Juiz recorrido declarou nula esta liquidação por entender que estamos perante um acto
consequente de acto anulado, aplicando-se, por isso, o disposto no artº 133º, n.º 2, alínea i) do Código
de Procedimento Administrativo.
E, em nosso entender, decidiu bem, tal como resulta do Acórdão deste Tribunal e Secção de
12.11.2009, proferido no Recurso n.º 822/09, sobre questão semelhante, e no qual se escreveu o seguinte:
“A resposta à questão de saber qual o vício de que enferma o acto de liquidação de Contribuição
Autárquica questionado nos autos resulta directa e inequivocamente da lei, pois que a alínea i), do
n.º 2, do artigo 133.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) estabelece que: «2- São, designadamente, actos nulos: i) Os actos consequentes de actos administrativos anteriormente anulados
(…)», tendo, aliás, a sentença recorrida expressamente mencionado esta disposição legal (cfr. sentença
recorrida, a fls. 283 dos autos).
Em face desta disposição legal, não restam, pois, quaisquer dúvidas quanto ao vício de que enferma o acto de liquidação. Trata-se de um acto nulo, e não de um acto anulável, pelo que a sentença
recorrida devia ter apenas declarado a nulidade do acto de liquidação, e não, como fez (cfr. a parte
decisória da sentença recorrida, a fls. 285), anular a liquidação. É que, como ensina FREITAS DO
AMARAL (Curso de Direito Administrativo, vol. II, 8.ª reimpr. da edição de 2001, Coimbra, Almedina,
2008, p. 406), «O reconhecimento judicial da existência de uma nulidade toma a forma de “declaração
de nulidade” e tem “natureza meramente declarativa”. (…). Não se pode anular um acto nulo: se o
acto é nulo, declara-se a sua nulidade, não se anula».
Porém, em nosso entender, já na questão da condenação em juros indemnizatórios a decisão violou,
por erro de interpretação, o artº 43º, n.º 1 da LGT.
Com efeito, a orientação jurisprudencial deste Tribunal e Secção nesta matéria, resulta também
do Acórdão 822/09 acima referido e transcrito, no qual ficou escrito o seguinte:
“Afrontemos agora a questão de saber se são devidos juros indemnizatórios numa situação, como
a dos autos, em que o acto de liquidação é nulo em consequência da anulação, por vício de falta de
fundamentação, de acto prejudicial daquele (no caso, o acto de segunda avaliação do imóvel).
Questão semelhante foi objecto do Acórdão deste Tribunal de 5 de Maio de 1999 (rec. n.º 5557-A),
onde se decidiu que o direito a juros indemnizatórios pressupõe que no processo se determine que na
liquidação “houve erro imputável aos serviços”, entendido este como o “erro sobre os pressupostos
de facto ou de direito imputável à Administração Fiscal”, e que não se deve ter por verificado, ao
contrário do decidido, se a declaração de nulidade do acto de liquidação for motivada exclusivamente
pelo facto de a liquidação ser um acto consequente do acto anulado por falta de fundamentação.
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No mesmo sentido, o Acórdão deste Tribunal proferido no passado dia 4 de Novembro (rec.
n.º 665/09).
As razões deste entendimento estão bem sintetizadas pelo Excelentíssimo Procurador-Geral
Adjunto no seu parecer junto aos autos e encontram-se desenvolvidas no primeiro dos citados
Acórdãos e em muitos outros depois deste que reproduzem aquela fundamentação (cfr. a título de
exemplo, para além dos citados no parecer do Ministério Público e no recurso da Fazenda Pública,
os recentes Acórdãos deste Tribunal de 25 de Junho de 2009, rec. n.º 346/09, de 9 de Setembro de
2009, rec. n.º 369/09 e de 4 de Novembro de 2009, rec. n.º 665/09; vide, também, JORGE LOPES
DE SOUSA, «Juros nas Relações Tributárias», in Problemas Fundamentais do Direito Tributário,
Lisboa, Vislis, 1999, em especial pp. 159/162), à qual se adere, em cumprimento no disposto no
n.º 3 do artigo 8.º do Código Civil.
É que a procedência da impugnação deduzida contra a liquidação questionada, no caso dos
autos, resulta tão-só da verificação da nulidade do acto de liquidação em consequência da anulação
do acto de segunda avaliação do imóvel, resultado este ope legis e que o Tribunal se devia ter limitado
a declarar.
Ora, o direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do artigo 43.º da LGT, pressupõe que
no processo se determine que na liquidação “houve erro imputável aos serviços”, entendido este
como o “erro sobre os pressupostos de facto ou de direito imputável à Administração Fiscal”, e
que não se deve ter por verificado, ao contrário do decidido, se a declaração de nulidade do acto
de liquidação for motivada exclusivamente pelo facto de a liquidação ser um acto consequente
do acto anulado por falta de fundamentação (cfr. o Acórdão deste Tribunal de 5 de Maio de 1999,
rec. 5557-A)”.
Não estando então provado nos autos que houve erro de facto ou de direito imputável aos serviços
da Administração Tributária, há que reconhecer razão à recorrente quanto ao carácter indevido dos juros
indemnizatórios, não podendo manter-se a sentença recorrida, nesta parte.
7. Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida
na parte relativa à condenação da Fazenda Nacional em juros indemnizatórios à impugnante, que não
são devidos.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão de Pinho.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto.
Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Subida imediata. Prejuízo irreparável.
artigo 278.º do CPPT. Sua constitucionalidade.
Sumário:
I — Não obstante o carácter taxativo do disposto no art.º 278.º, n.º 3 do CPPT, deve
ter subida imediata, sob pena de inconstitucionalidade material do preceito, por
violação do princípio da tutela judicial efectiva (art.º 268.º da CRP), a reclamação
de qualquer acto do órgão de execução fiscal que cause prejuízos irreparáveis
ao executado, que não sejam os inerentes a qualquer execução, ou em que, com
a subida diferida, a reclamação perca toda a utilidade.
II — Só é completamente inútil a reclamação com subida diferida quando o prejuízo
eventualmente decorrente daquela decisão não possa ser reparado.
III — Não preenche tal condicionalismo a reclamação do acto do Chefe do Serviço de
Finanças que ordenou a instauração de processo de execução fiscal e a citação
da reclamante, com fundamento na sua ilegalidade.
Processo n.º 102/10-30.
Recorrente: Cruz & Companhia, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
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Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Cruz & Companhia, Lda., com sede em Lageosa do Dão, Tondela, não se conformando com
a sentença do Mmo. Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que decidiu pela subida diferida da reclamação que aquela sociedade apresentou do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de
Tondela, datado de 29/07/2009, que ordenou a instauração de processo de execução fiscal e a citação
da reclamante, ocorrida na mesma data, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
A. A douta sentença recorrida entendeu que o caso sub judice não integra uma situação de prejuízo
irreparável e, em consequência, não determinou a subida imediata, com efeito suspensivo, da presente
reclamação.
B. Todavia, a Cruz & Companhia, Lda., alegou e demonstrou factos que consubstanciam uma
situação de prejuízo irreparável, nomeadamente alegou e discriminou que a relação activo/passivo da
empresa apresenta um forte desequilíbrio no que respeita a valores de médio ou longo prazo, acentuando
ainda mais, no que se refere a valores de curto prazo, com graves reflexos na sua tesouraria, bem como
que, se as execuções que identificou no articulado de reclamação, incluindo o processo executivo sobre
o qual corre a presente reclamação, derem lugar a penhoras, o desequilíbrio da relação activo/passivo
aumentará, precipitando a empresa para o incumprimento imediato e generalizado das suas responsabilidades, pondo em causa a sua sobrevivência enquanto reunião de factores de produção, tendo como
consequência inevitável a sua insolvência.
C. É certo que a Cruz & Companhia, Lda., coloca a verificação do prejuízo irreparável com a
concretização da penhora de bens do seu património que, mais do que uma mera suposição, consubstancia uma real e previsível consequência processual.
D. Contudo, tal facto não obsta o conhecimento imediato da presente reclamação, dado que resulta
da melhor doutrina que o direito à tutela judicial efectiva não se restringe à possibilidade de reparação
dos prejuízos provocados por uma actuação ilegal, exigindo antes que sejam evitados os próprios
prejuízos (cfr. Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e
Comentado, pág. 667).
E. A Cruz & Companhia, Lda., alega que a concretização da penhora de bens lhe irá provocar
prejuízos na sua actividade, tais como o previsível aumento do desequilíbrio da relação activo/passivo
e na precipitação da empresa para o incumprimento imediato e generalizado das suas responsabilidades,
pondo em causa a sua sobrevivência e tendo como consequência inevitável a sua insolvência.
F. Da mesma forma, caso se avance para a penhora sobre os bens comercializados pela Cruz &
Companhia, Lda. – o vinho armazenado – esta ficará impossibilitada de efectuar negócios jurídicos e
a sua actividade comercial paralisará, o que conduzirá inevitavelmente à sua insolvência – um prejuízo
irreparável.
G. Insolvência essa que pela sua própria natureza, como é do conhecimento comum, encerrará
um prejuízo manifestamente elevado, de grau não imediatamente apreensível, que não é facilmente
computável em termos monetários.
H. Pelo que, a presente reclamação é um daqueles casos de subida imediata, nos termos do artigo 278° do CPPT, sob pena de perder toda a utilidade.
Sem prescindir:
I. A douta sentença a quo faz uma aplicação da norma contida no art. 278° do CPPT na dimensão
normativa segundo a qual haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos irreparáveis
que não sejam os inerentes a qualquer execução, dimensão normativa essa que padece de inconstitucionalidade orgânica e material, inconstitucionalidade essa que aqui se invoca para os devidos efeitos.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. PGA neste Tribunal emite parecer no sentido de ser negado provimento ao presente
recurso.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostra-se fixada na sentença recorrida a seguinte matéria de facto:
A) No dia 16 de Julho de 2009 deu entrada no Serviço de Finanças de Tondela Certidão de dívida
emitida pelo Instituto da Vinha e do Vinho acompanhada de ofício onde se solicitou a instauração de
execução fiscal — cfr. fls. 4 a 7 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido o mesmo
se dizendo dos demais documentos infra referidos;
B) O Chefe do Serviço de Finanças de Tondela, por despacho proferido em 29-07-2009, ordenou
a citação da executada, ora Reclamante — vide fls. 9;
C) A ora Reclamante foi citada, pessoalmente, na pessoa do seu administrador Alfredo Rodrigues
da Cruz, em 30/07/2009, para os termos da execução fiscal — cfr. fls. 11;
D) Em 10/08/2009, via postal, remeteu ao Serviço de Finanças de Tondela a reclamação que
originou os presentes autos — cfr. fls. 12 a 29;
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E) Não foi efectuada a penhora ou a venda de bens da Reclamante — este facto resulta dos autos
pois nele está integrado o processo executivo;
F) De acordo com um balanço provisório respeitante ao mês 8 do exercício de 2008 (veja-se
documento constante de fls. 26 a 28, que a Fazenda Pública não questionou), a ora reclamante tem:
F1) um activo bruto de 89.538.950,20 € e um passivo exigível de 78.868.032,87 €;
F2) um imobilizado líquido com o valor contabilístico de 1.224.767,58 €;
F3) Stocks avaliados no valor de 28.274.635,36 €;
F4) Créditos a receber, a médio e longo prazo, que totalizam o montante de 13.890.993,19 €;
F5) Créditos a receber, a curto prazo, que totalizam o montante de 38.776.765,80 €;
F6) Dívidas a terceiros, de médio e longo prazo, no total de 17.114.760,34 €, sendo 11.206.725,44 €
a instituições bancárias;
F7) Dívidas a terceiros, de curto prazo, no total de 61.634.183,72 €:
a instituições de crédito no valor de 29.112.269,06 €;
saldo da conta corrente de fornecedores no montante de 7.272.704,88 €;
títulos a pagar a fornecedores no montante de 114.867,77 €;
dívidas a accionistas no montante de 2.510.756,18 €;
total de imobilizados de fornecedores no montante de 134.934,10 €;
dívidas ao Estado e a outros entes públicos no montante de 13.163,32 €;
outros credores no montante de 18.401.613,47 €.
G) Para além da execução a que esta Reclamação respeita pendem no Serviço de Finanças de
Tondela outras execuções, dos anos de 2002 a 2008, que no seu conjunto atingem dívidas em montante
superior a 27.000.000,00 €, não se encontrando nenhuma suspensa nos termos do artigo 169° do Código
de Procedimento e de Processo Tributário — veja-se certidão de fls. 112 a 116;
H) Dívidas cuja validade/regularidade é questionada em processos de impugnação, oposição e ou
reclamação de actos do órgão de execução fiscal — idem anterior, observações a fls. 116.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Viseu que entendeu
que o caso sub judice não integra uma situação de prejuízo irreparável e, em consequência, não determinou a subida imediata, com efeito suspensivo, da presente reclamação.
A questão que constitui o objecto do presente recurso, e que consiste assim em saber se a reclamação apresentada deve, ou não, subir imediatamente ao tribunal para efeitos da sua decisão, e não apenas
após a penhora e venda dos bens da executada, já foi apreciada em casos idênticos noutros acórdãos
desta Secção do STA, como é o caso mais recente dos proferidos em 29/7/09 e 27/01/10, nos recursos
n.os 589/09 e 1169/09, respectivamente.
A esse propósito se escreveu no último desses arestos, citando, aliás, o já dito no primeiro, que o
artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário apenas autoriza a subida imediata da
reclamação, 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 deferimento 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 no n.º 3 do artigo 278.º do CPPT 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.
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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.».
No caso em apreço, a decisão do órgão da execução fiscal objecto da presente reclamação é o
despacho que ordenou a instauração de processo de execução fiscal e citação da reclamante.
Alega a recorrente que a concretização da penhora de bens lhe irá provocar prejuízos na sua actividade, pondo em causa a sua sobrevivência e tendo como consequência inevitável a sua insolvência,
integrando, por isso, uma situação de prejuízo irreparável.
Não há dúvida que, 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.° 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 se relacionar 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 acórdão do STA de 15 de Fevereiro de 2006 — recurso
n.° 41/06.
Por outro lado, também se não vê em como a citação só por si possa provocar à executada prejuízos necessariamente irreparáveis ou como a subida diferida duma reclamação daquela fará com que
esta perca toda a sua utilidade.
Em conclusão se dirá, pois, que a interpretação correcta do regime de subida previsto no artigo 278.º, n.º 3 do CPPT será a de que só haverá subida imediata quando, sem ela, ocorrerem prejuízos
irreparáveis que não sejam os inerentes a qualquer execução.
Por outro lado, no âmbito da protecção constitucional garantida pelo direito à tutela judicial
efectiva não se pode incluir protecção contra os inconvenientes próprios de qualquer processo judicial
executivo, pois eles são inerentes ao próprio funcionamento do regime judiciário global relativo à tutela
dos direitos (Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, vol. II, p. 667).
Sustenta, ainda, 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.
Daí que não ocorra, pois, a invocada inconstitucionalidade.
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Improcedem, desta forma, as alegações de recurso, impondo-se, por isso, a confirmação da decisão
recorrida que entendeu não conhecer, de imediato, do mérito da reclamação apresentada.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando, assim, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – António Calhau (relator) – Miranda de Pacheco – Pimenta
do Vale.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Recurso extraordinário de revisão. Esgotamento do poder jurisdicional. Inexistência
jurídica.
Sumário:
I — A decisão que julgou procedente a impugnação judicial deduzida contra todos
os actos de liquidação, proferida já depois de transitado em julgado o despacho
que admitiu liminarmente a impugnação em relação apenas a dois desses actos
de liquidação, não pode considerar-se como resultado do exercício do poder jurisdicional do juiz, não será uma decisão jurisdicional, uma vez que este já não
o tinha, pelo que não é, assim, aquela decisão exequível, uma vez que carece de
existência jurídica.
II — Assim, não é o recurso extraordinário de revisão, nem mesmo o recurso ordinário,
o meio processual adequado para reagir contra a sentença que assim decidiu.
III — Mas antes, a declaração da sua inexistência jurídica a requerer nos autos onde a
mesma foi proferida.
Processo n.º 503/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: COLIPRAIA – Construções Turísticas, Lda e Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Magistrado do Ministério Público, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que julgou improcedente o recurso extraordinário de revisão, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
I- Ao declarar a caducidade do direito de impugnação das liquidações não indicadas nos artºs 85º
e 88º da p.i., o despacho de fls. 222 é um despacho de indeferimento liminar parcial, que apreciou oficiosamente e julgou verificada a excepção peremptória de caducidade relativamente a tais liquidações,
pelo que, tendo transitado, constitui nessa matéria caso julgado para as partes.
II- Ao apreciar na sentença todas as impugnações incluindo as que haviam sido liminarmente não admitidas pelo despacho de fls. 222, existe violação do caso julgado formado anteriormente por tal despacho,
pelo que se mostram inteiramente preenchidos os requisitos exigidos pela alínea f) do artº 771º do CPC.
III- Tal norma não é aplicável apenas a sentença, dado o seu próprio teor literal, face à referência
a “decisões”, nem pressupõe que ambas as decisões contraditórias tenham decidido sobre o mérito da
causa, bastando, face à sua necessária articulação com o disposto no artº 675º, n.º 2, que exista contradição “entre duas decisões que, dentro do processo, versem sobre a mesma questão concreta da relação
processual”, como sucede no caso dos autos.
IV- Tendo ocorrido o trânsito em julgado de ambas as decisões contraditória proferidas no processo,
a forma processual adequada para fazer cumprir aquela que transitou em primeiro lugar, nos termos
do artº 675º, n.º 1 do CPC, é o recurso de revisão com o fundamento previsto no artº 771º alínea f) do
mesmo código, não constituindo qualquer impedimento o facto de as decisões terem sido proferidas
dentro do mesmo processo, como decorre expressamente do disposto no artº 675º, n.º 2 do CPC.
V- Não decidindo nos termos supra exposto violou a douta sentença ora recorrida o disposto nos
artºs 675º, n.º 1 e 2 e 771º, alínea f) do CPC, aplicáveis por força no disposto no artº 2º, alínea e) do CPPT.
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A recorrida não contra-alegou.
Em cumprimento do despacho do Relator de fls. 70, foram as partes notificadas para se pronunciarem a respeito da possibilidade de vir a ser entendido que o meio adequado para reagir contra
a sentença revidenda, prolatada já depois do trânsito em julgado do despacho de fls. 222, não era o
recurso ordinário ou o recurso extraordinário de revisão, mas sim o requerimento dirigido aos próprios
autos a solicitar que seja cumprido aquele despacho, uma vez que a sentença sob revisão padece de
inexistência jurídica, já que, na altura em que foi proferida, se havia esgotado o poder jurisdicional do
juiz (cfr. artº 666º, n.º 1 do CPC).
Apenas respondeu a Fazenda Pública nos termos que constam de fls. 78 e em que conclui no
sentido da inexistência da sentença em causa.
Instado a pronunciar-se, o Exmº Procurador-Geral Adjunto opinou no sentido de que “não há lugar
a requerimento dirigido aos autos, mas sim a recurso ordinário se estivesse (que não está) em tempo”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Em 19-03-02 deu entrada a impugnação no TAF (carimbo aposto no rosto de fls. 1, do vol I);
B) Em 04-06-02 a impugnação foi liminarmente admitida, mas apenas quanto às liquidações referidas nos artºs 85º (de 21 Dezembro 2001), no montante de 794.500$00 e 88º (de 21 Dezembro 2001), no
montante de 1.303.895$00 da PI, por as restantes serem extemporâneas (fls. 222, do vol II, dos autos);
C) Em 28-06-07, foi proferida decisão nestes autos que julgou a impugnação procedente e, em consequência anulou as liquidações em causa e a restituição à impugnante da quantia total de 7.670.739$00
(fls. 259 a 278, do volume II, que se dá por reproduzida para todos os efeitos legais).
3 – Comecemos, então, por apreciar a questão prévia suscitada pelo Relator, por que prejudicial.
Dos elementos recolhidos dos autos resulta que, em 19/03/02, deu entrada a impugnação judicial
no TAF de Loulé.
Por despacho datado de 4/6/02, a impugnação foi liminarmente admitida, mas apenas quanto às
liquidações constantes dos artºs 85º (de 21 Dezembro 2001), no montante de 794.500$00 e 88º (de 21
Dezembro 2001), no montante de 1.303.895$00, da p.i., por as restantes serem extemporâneas, caducando, assim, o direito da sua impugnação, o qual transitou em julgado (vide fls. 222).
Em 28/6/07, foi proferida sentença que julgou a impugnação procedente e, em consequência anulou
todas as liquidações elencadas na petição inicial e ordenou a restituição à impugnante da quantia total
de 7.670.739$00, à revelia do que havia decidido no despacho supra referido, a qual também transitou
em julgado (vide fls. 259 a 278 e 282).
Foi desta sentença que foi interposto recurso extraordinário de revisão e que foi rejeitado pela
decisão de fls. 40 e segs. deste recurso, que aqui damos por integralmente reproduzida para todos os
efeitos legais.
4 – A questão que, como vimos, aqui se coloca consiste em saber se o Ministério Público podia
reagir contra a sentença proferida no processo de impugnação judicial através do recurso extraordinário
de revisão ou mesmo do recurso ordinário.
Estabelece o artº 666º do Código de Processo Civil que “proferida a sentença, fica imediatamente
esgotado o poder jurisdicional de juiz quanto à matéria da causa” (nº 1) e que “o disposto nos números
anteriores, bem como nos artigos subsequentes, aplica-se, até onde seja possível, aos próprios despachos” (nº 3).
No caso dos autos e como vimos, o Juiz “a quo”, depois de ter proferido despacho liminar em
que admitiu a impugnação judicial apenas em relação às liquidações referidas na petição inicial sob
os itens 85º e 88º, uma vez que considerou as outras extemporâneas, despacho este que transitou em
julgado, veio posteriormente a proferir sentença em que julgou a impugnação judicial procedente quanto
a todas as liquidações, sendo certo que, em relação às liquidações, que não as supra referidas, se havia
já esgotado o poder jurisdicional do juiz.
Sendo assim, importa agora determinar como é que deve ser qualificado este vício que afecta
uma decisão judicial proferida depois de esgotado o poder jurisdicional do juiz que a profere: como
inexistência ou ineficácia ou nulidade.
A este propósito, ensina-nos o Conselheiro Jorge de Sousa, in CPPT anotado, Vol. I, 5ª ed., pág.
917, que “é controvertido se o vício que afecta uma decisão judicial proferida depois de esgotado o poder
jurisdicional de juiz que a profere deve qualificar-se como inexistência ou ineficácia ou nulidade.
No primeiro sentido, podem ver-se Paulo Cunha, em Processo Comum de Declaração, volume 2º,
páginas 354-355, e Fernando Luso Soares, Processo Civil de Declaração, páginas 854-855.
No segundo sentido, embora a propósito da questão diferente de duas decisões transitadas sobre
o mesmo objecto, regulada no art. 675.º do C.P.C., se pronuncia o Prof. Alberto dos Reis, Código de
Processo Civil Anotado, volume V, páginas 196-197.
Com a invocação desta doutrina, nos acórdãos da SCT do STA de 17-1-1996, recurso n.º 19458,
e de 20-5-98, recurso n.º 22253, entendeu-se ser de revogar a decisão proferida depois de esgotado o
poder jurisdicional, por erro de julgamento.

411
Pela qualificação de nulidade por excesso de pronúncia optou esta Secção do STA no acórdão de
22-2-95, recurso n.º 17354.
Normalmente, quando é interposto recurso da segunda decisão que tiver sido proferida, a questão
da qualificação jurídica do vício que a afecta não tem interesse prático, pois essa última decisão não
transitou em julgado e, nestas condições, qualquer das teses a que se adira, retirando eficácia no processo
a esta decisão, conduz à prevalência da primeira como único acto processual relevante.
No entanto, a prevalência da primeira decisão teria de ser a solução adequada, à face da regra
formulada no art. 666.º, n.º 1, do CPC, mesmo que tivessem decorrido os prazos legais de impugnação
desta segunda decisão e, por isso, a tese da inexistência jurídica, com a consequente impossibilidade
de trânsito em julgado, é a que melhor se adequa ao regime legal previsto naquela disposição.
Por outro lado, esta é a tese que melhor se compagina com a terminologia utilizada naquele
art. 666.º, n.º 1, uma vez que, depois de esgotado o poder jurisdicional que originariamente detinha,
o juiz deixa de o ter e, nessas condições, a decisão proferida depois de tal esgotamento não poderá
considerar-se como resultado do exercício de poder jurisdicional, não será uma decisão jurisdicional,
situação esta a que é adequada a qualificação legal de inexistência jurídica”.
Deste modo e pelo que fica exposto, a decisão que julgou procedente a impugnação judicial deduzida contra todos os actos de liquidação, proferida já depois de transitado em julgado o despacho de
fls. 222 deste processo de impugnação, não pode considerar-se como resultado do exercício do poder
jurisdicional do juiz, não será uma decisão jurisdicional, uma vez que este já não o tinha, não sendo
assim aquela decisão exequível, uma vez que carece de existência jurídica.
Assim, não é o recurso extraordinário de revisão, nem mesmo o recurso ordinário, o meio processual adequado para reagir contra a sentença que assim decidiu.
Mas antes e pelas razões supra apontadas, a declaração da sua inexistência jurídica a requerer nos
autos onde a mesma foi proferida.
5 – Nestes termos e na procedência desta questão prévia, acorda-se em negar provimento ao
presente recurso.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – Pimenta do Vale (relator) – Miranda de Pacheco – Brandão
de Pinho (votei a decisão, no entendimento de se tratar de uma situação de ineficácia – art. 675º n. 2
do C.P Civil -, que não de inexistência, por se tratar de acto imanado do juiz, consequentemente de
entidade investida de poder jurisdicional – no pleno exercício das suas funções -, ainda que esgotado
no caso concreto – art. 661º n. 1 do mesmo diploma – cfr. Alberto dos Reis, C.P. Civil Anotado, vol V
págs 113/4 e Castro Mendes, Direito Processual Civil, 2º vol págs 309/12).

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Artigo 150.º-A do CPC. Taxa de Justiça inicial insuficiente. Regularização.
Sumário:
I – A redacção dada ao artigo 150º-A do CPC pelo Dec-Lei n.º 34/2008, de 26.02, só
entrou em vigor a 20 de Abril de 2009, pois que embora o artigo 26.º, n.º 1 deste
diploma determinasse a sua entrada em vigor para 1 de Setembro de 2008, o Dec-Lei n.º 181/2008, de 28.08, deferiu essa entrada em vigor para 5 de Janeiro de
2009, e, por sua vez, o artigo 156º da Lei n.º 64-A, de 31.12.2008 (Lei do Orçamento de Estado para 2009) adiou essa entrada em vigor para 20 de Abril de 2009.
II – À luz do regime do Código das Custas Judiciais aprovado pelo Dec-Lei n.º 324/2003,
de 27.12 (aplicável aos processos judiciais tributários instaurados após 1 de
Janeiro de 2004 - artigo 73º-A, n.º 2), particularmente dos seus artigos 23.º, 24.º
e 28.º, bem como das regras processuais contidas no Código Processo Civil na
redacção dada pelo DL 303/2007, de 24.08, no caso de pagamento insuficiente da
taxa de justiça inicial autoliquidada em processo de oposição a execução fiscal e
de não ter havido recusa da petição pela secretaria, deve o juiz mandar notificar
o autor para, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento do montante da taxa de
justiça em falta, com a cominação referida no n.º 3 do artigo 486º-A do CPC.
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Processo n.º 751/09-30.
Recorrente: Marco Paulo Pereira da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Cons.ª Drª. Dulce Manuel Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Marco Paulo Pereira da Silva, com os demais sinais dos autos, recorre para este
Supremo Tribunal da decisão proferida em 3 de Dezembro de 2008 pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de rejeição liminar da petição de oposição que deduziu à
execução fiscal n.º …, com fundamento na insuficiência da taxa de justiça devida.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:

A — Nem o Serviço de Finanças onde foi apresentada a petição inicial de oposição à execução
fiscal, nem a Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que recebeu a oposição e a
levou à distribuição anotaram a insuficiência da taxa de justiça devida in casu;
B — Ao rejeitar, liminarmente, a petição inicial de oposição à execução fiscal, com fundamento na
insuficiência de pagamento de taxa de justiça inicial, o Tribunal recorrido violou o disposto no art.º 209.º
do CPPT que estabelece, de uma forma taxativa, os fundamentos para a sua rejeição liminar.
C — De acordo com o disposto no art.º 26.º do Dec-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, a nova
redacção dada ao art.º 150.º-A do CPC só entrou em vigor no dia 5 de Janeiro de 2009;
D — Sendo a decisão objecto do presente processo datada de 3 de Dezembro de 2008, o Meritíssimo Juiz a quo não poderia ter aplicado um preceito normativo que ainda não havia entrado em vigor
na ordem jurídica portuguesa.
E — Ao rejeitar a petição de oposição à execução fiscal com fundamento numa norma que ainda
não havia entrado em vigor no nosso ordenamento jurídico, o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Coimbra fez uma incorrecta aplicação da lei e do direito.
Nestes termos e nos mais de direito, com o mui douto suprimento de V. Ex.ªs, deve a sentença
recorrida ser revogada, determinando-se ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra o recebimento da petição de oposição, com o pagamento da taxa de justiça em falta, assim fazendo V. Ex.ªs a
competente JUSTIÇA.
1.2. A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal emitiu o douto parecer de fls. 112/113,
onde, em suma, defende que o recurso merece provimento, porquanto a nova redacção do artigo 150º-A
do Código de Processo Civil só entrou em vigor a 20 de Abril de 2009, pelo que não podia servir, como
serviu, de fundamento à decisão recorrida.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A questão colocada no presente recurso consiste em saber se decisão recorrida incorreu em erro
ao julgar que já se encontrava em vigor o n.º 2 do artigo 150º-A do Código de Processo Civil (CPC) na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro (1), e que, à luz desse preceito, a insuficiência da taxa de justiça inicial conduzia à rejeição liminar da petição de oposição à execução fiscal.
Com efeito, nessa decisão, lavrada após ter sido aberta conclusão nos autos em 7/11/2008 com a
informação de que a taxa de justiça paga não correspondia à taxa devida, julgou-se o seguinte:
«Este tribunal já entendeu que a falta ou insuficiência da taxa de justiça inicial tinha como consequência o pagamento da mesma com multa.
Todavia é hoje diverso o entendimento face ao estatuído no art.º 150º-A, n.º 2 do CPC.
Este normativo foi introduzido pelo DL 34/08, de 26/2, que entrou em vigor em 7 de Abril do ano
em curso por força do art.º 28º, n.º 1, alínea b) da Portaria n.º 114/2008 de 6/2.
É consabido que têm aplicação supletiva as regras do CPC nos termos do art. 2.º alínea f) do CPPT
de acordo com a natureza dos casos omissos do processo judicial tributário. Neste o juiz tem de proferir
despacho de recebimento liminar das oposições (art.º 209º do CPPT), o que pressupõe uma apreciação das
condições de admissibilidade de acordo com os arts. 150º-A, 467º, 474º do CPC, por força do artº 28º do CCJ.
Nestes termos, decide-se rejeitar liminarmente a petição.
Notifique.
Coimbra, 3 de Dezembro de 2008».
Dado que o Recorrente defende que o n.º 2 do Dec-Lei n.º 34/2008, que deu nova redacção ao artigo 150.º-A do CPC, só entrou em vigor no dia 5 de Janeiro de 2009, pelo que ainda não vigorava quando
foi proferida a decisão recorrida, a questão que urge, desde logo, resolver é a da saber qual a data em que
entrou em vigor o referido artigo 150.º-A do CPC, cujo n.º 2 passou a dispor do seguinte modo: «A junção de
documento comprovativo do pagamento de taxa de justiça de valor inferior ao devido nos termos do Regulamento das Custas Processuais, equivale à falta de junção, devendo o mesmo ser devolvido ao apresentante».
Apesar de se afirmar na decisão recorrida que essa norma entrou em vigor no dia 7/04/2008 por
força do disposto no artigo 28º, n.º 1, alínea b), da Portaria n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro, o certo é que
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nessa data apenas se passou a aplicar o disposto no capítulo II dessa Portaria às acções previstas no seu
artigo 2º. Aliás, bastava reparar que a citada Portaria foi publicada em 6 de Fevereiro, antes, portanto,
da publicação do Dec-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, para logo perceber que ela não podia ter tido
por previsão a entrada em vigor da alteração introduzida ao artigo 150º-A pelo citado Decreto-Lei.
E a alteração ao questionado preceito do Código de Processo Civil só entrou em vigor no dia
20 de Abril 2009.
Com efeito, embora o artigo 26º, n.º 1 do Dec-Lei n.º 34/2008 determinasse a sua entrada em vigor
para 1 de Setembro de 2008, a verdade é que essa norma foi alterada pelo Dec-Lei n.º 181/2008, de 28 de
Agosto, que deferiu essa entrada em vigor para 5 de Janeiro de 2009. E, por sua vez, o artigo 156º da
Lei do Orçamento de Estado para 2009 (Lei n.º 64-A, de 31.12.2008), adiou, mais uma vez, a entrada
em vigor do Dec-Lei n.º 34/2008 para 20 de Abril de 2009.
Neste contexto, e sabido que o artigo 27º do Dec-Lei n.º 34/2008, na redacção dada pela referida
Lei do Orçamento, dispõe que as alterações às leis de processo “aplicam-se apenas aos processos
iniciados a partir da entrada em vigor do presente Decreto-Lei, respectivos incidentes, recursos e
apensos”, não podem subsistir dúvidas de que a nova redacção do artigo 150º-A do CPC só entrou em
vigor a 20 de Abril de 2009, não podendo, como tal, servir de fundamento à decisão recorrida, proferida
no dia 3 de Dezembro de 2008.
E, assim sendo, impunha-se aplicar o artigo 150.º-A do CPC na redacção que detinha antes da
mencionada alteração, e que é do seguinte teor:
“1 - Quando a prática de um acto processual exija, nos termos do Código das Custas Judiciais,
o pagamento de taxa de justiça inicial ou subsequente, deve ser junto o documento comprovativo do
seu prévio pagamento ou da concessão do benefício do apoio judiciário, salvo se neste último caso
aquele documento já se encontrar junto aos autos.
2 - Sem prejuízo das disposições relativas à petição inicial, a falta de junção do documento referido no número anterior não implica a recusa da peça processual, devendo a parte proceder à sua
junção nos 10 dias subsequentes à prática do acto processual, sob pena de aplicação das cominações
previstas nos artigos 486.º-A, 512.º-B e 690.º-B”.
Donde decorre que, estando em causa uma petição inicial e não se comprovando o pagamento integral da taxa de justiça inicial, o regime legal aplicável é o que decorre do Código das Custas Judiciais
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27.12 (aplicável aos processos judiciais tributários instaurados
após 1 de Janeiro de 2004 - art. 73.º-A n.º 2), particularmente dos seus artigos 23.º, 24.º e 28.º, e das regras
processuais contidas no Código Processo Civil na redacção dada pelo DL 303/2007, de 24 de Agosto.
Pelo que será a essa luz que cumpre, agora, analisar se foi correcto avançar para o imediato indeferimento da petição face à detectada insuficiência da taxa de justiça inicial auto-liquidada.
Nos termos do artigo 23.º n.º 1 do Código das Custas Judiciais (CCJ), “Para promoção de acções e
recursos, bem como nas situações previstas no artigo 14º, é devido o pagamento da taxa de justiça inicial
autoliquidada nos termos da tabela do anexo I”. E nos termos do artigo 24.º n.º 1 alínea a) desse Código
“O documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça referida no número anterior é entregue ou
remetido ao tribunal com a apresentação da petição ou requerimento do autor, exequente ou requerente”.
O mesmo estipula o art. 467.º n.º 3 do CPC, segundo o qual «autor deve juntar à petição inicial o
documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial ou da concessão do benefício
de apoio judiciário, na modalidade de dispensa total ou parcial».
Por outro lado, segundo o artigo 28.º do CCJ, “A omissão do pagamento das taxas de justiça
inicial e subsequente dá lugar à aplicação das cominações previstas na lei de processo”.
Ora, lendo as cominações que a lei de processo estipula, observa-se que se a parte não juntar o
documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça devida ou o documento que atesta a concessão
de apoio judiciário, a secretaria deve recusar o recebimento da petição, salvo nas situações tipificadas
no n.º 4 do art. 467.º, de harmonia com o preceituado no art. 474º alínea f), ambos do CPC.
Com efeito, o art. 474.º do CPC estipula que a secretaria recusa o recebimento da petição inicial
quando não tiver sido junto o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça inicial ou
o documento que ateste a concessão de apoio judiciário, excepto no caso previsto no n.º 5 do artigo 467.º
do CPC (2). Todavia, nesse caso, e por força do preceituado no artigo 476.º do CPC, o autor pode apresentar outra petição ou juntar o documento comprovativo dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de
recebimento ou da distribuição da petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado,
considerando-se a acção proposta na data em que a primeira petição foi apresentada em juízo.
No caso em apreço, o Oponente juntou com a petição documento comprovativo do prévio pagamento de taxa de justiça autoliquidada, mas de montante insuficiente, o que justificava a sua imediata
recusa pela secretaria, em harmonia com o referido artigo 474.º alínea f) do CPC.
Se a secretaria o tivesse feito, o Oponente podia ter juntado o documento comprovativo do pagamento do montante de taxa de justiça em falta, dentro dos 10 dias subsequentes à recusa de recebimento,
de harmonia com o preceituado no artigo 476.º do CPC. Se não concordasse com essa recusa, podia
reclamar para o juiz nos termos do artigo 475.º do CPC, cabendo recurso de agravo do despacho que
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confirmasse o não recebimento, ainda que o valor da causa não ultrapassasse a alçada do tribunal de 1ª
instância. E se não quisesse recorrer desse despacho, conformando-se com a confirmação judicial da
recusa da petição, ainda assim, nos termos do artigo 476.º, podia, no prazo de 10 dias subsequentes à
notificação desse despacho, apresentar nova petição com o comprovativo do pagamento da taxa inicial
devida, considerando-se a acção proposta na data em que a primeira petição foi apresentada em juízo.
E se assim é quando a secretaria recusa o recebimento da petição, nos termos da alínea f) do artigo 474.º, também não pode deixar de o ser quando a secretaria, por erro seu, não verifica a ausência
daquele requisito formal no exame preliminar e, por via disso, a irregularidade só vem a ser constatada
mais tarde, aquando da apreciação liminar da petição pelo juiz, tanto mais que segundo o disposto no
artigo 161.º n.º 6 do CPC “Os erros e omissões dos actos praticados pela secretaria judicial não podem,
em qualquer caso, prejudicar as partes”.
Razão por que entendemos que a melhor solução passa pela concessão à parte da oportunidade
de sanar a situação, pois se essa oportunidade é concedida quando não há erro da secretaria, muito
mais tem que o ser quando ocorre esse erro, atento o disposto no n.º 6 do artigo 161.º do CPC. Admitir
que a petição possa ser imediatamente indeferida pelo Juiz, sem que antes seja dada ao apresentante a
possibilidade de pagar a taxa de justiça em falta, seria “queimar” uma etapa que a lei pretende assegurar-lhe, acabando o erro da secretaria (de aceitar indevidamente a petição) por prejudicá-lo.
Neste contexto, somos levados a concluir que no espírito do legislador esteve a intenção de conceder à parte uma oportunidade de sanar este tipo de irregularidade puramente formal, pelo que qualquer
que seja a fase processual em que se constate a falta ou insuficiência do pagamento da taxa da justiça
inicial, deve ser-lhe concedida a possibilidade de sanar a situação.
Por outro lado, como se deixou mencionado no acórdão proferido por este Supremo Tribunal em 9 de
Abril de 2009, no recurso n.º 90/08, citando o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa proferido em 16 de
Novembro de 2006 no recurso n.º 6366/2006, cuja fundamentação sufragamos, «...não nos repugnaria, para
efeitos de pagamento de taxa de justiça, equiparar o opoente ao R. (aliás, parece ser esse o entendimento de
Salvador da Costa, na obra citada, pág. 195, quando aí afirma, por referência à alínea b) do nº1 do art. 24º
do CCJ, que as «expressões réu e requerido estão utilizadas em sentido amplo, em termos de abrangência,
além do mais do executado no que concerne à oposição à execução executiva, à reclamação de créditos ou
à penhora»), com a consequente possibilidade de beneficiar do estabelecido no art. 486º-A do CPC. É que,
não se poderá olvidar que a oposição surge por referência a uma execução em curso e dentro de um prazo
estabelecido na lei, com consequências radicais se esse prazo for ultrapassado (art. 817º, nº1, a) do CPC).
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 (a não se defender o
que se deixou explanado) no caso da oposição à execução, 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, 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.
Pelo que se deixou dito, ou perfilhando a tese seguida nos ditos arestos, que nos parece ajustada
ao figurino legal (que poderia ser mais claro), ou equiparando, para efeitos do pagamento da taxa de
justiça, o opoente ao réu numa acção declarativa, sempre seria de dar oportunidade ao Opoente para
pagar o que faltava da taxa de justiça.». (3)
É este, pois, o regime que, salvo o devido respeito, se nos afigura mais correcto em face do disposto
nos artigos 28.º do CCJ e 150.º-A n.º 2 do CPC, não sendo correcto que o Juiz avance para o imediato
indeferimento da petição de oposição à execução fiscal sem prévio convite à parte para, no prazo de
10 dias, efectuar o pagamento do montante da taxa de justiça em falta, acrescido de multa de igual
montante, nos termos previstos no art. 486.º-A do CPC, sob cominação de rejeição da petição inicial.
Pelos fundamentos expostos, o recurso merece provimento, sendo de revogar a decisão recorrida.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido, baixando os
autos para notificação do ora recorrente a fim de depositar, no prazo de 10 dias, a taxa de justiça em falta,
acrescido de multa de igual montante, sob cominação de rejeição da petição inicial, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – Dulce Manuel Neto (relatora) – Pimenta do Vale – João Valente Torrão.
(1) Diploma que aprovou o Regulamento das Custas Processuais e introduziu alterações em diversas normas do CPC.
(2) Segundo o qual, “Sendo requerida a citação nos termos do artigo 478.º, faltando, à data da apresentação da petição em juízo, menos de cinco dias para o termo do prazo de caducidade ou ocorrendo outra razão de urgência, deve o autor
apresentar documento comprovativo do pedido de apoio judiciário requerido, mas ainda não concedido”.
(3) Esta tem sido, aliás, a jurisprudência acolhida por este Supremo Tribunal, como se pode ver pela leitura dos Acórdãos
proferidos em 30/09/2009, no recurso n.º 833/09, em 4/11/09, no recurso n.º 564/09, em 18/11/2009, no recurso n.º 918/09, em
20/01/2010, no recurso n.º 1026/09, e em 27/01/2010, no recurso n.º1025/09.
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Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Imposto de selo. Usucapião. Valor patrimonial.
Sumário:
I – Pelo imposto de selo tributam-se, inter alia, os actos de aquisição de imóveis,
incluindo o acto de aquisição por meio de usucapião.
II – Tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rústico onde foi edificado um
prédio urbano, só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de incidência
de imposto de selo.
Processo n.º 806/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Gomes Antunes e mulher.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O representante da Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do
TAF de Braga que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por António Gomes Antunes,
e sua mulher, Alzira Soares Antunes, com os sinais dos autos, contra a liquidação de imposto de selo
referente à aquisição por usucapião de um prédio situado na freguesia de Rendufe, concelho de Amares,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 358, e, consequentemente, anulou a liquidação em causa,
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I. O objecto do presente recurso reconduz-se à questão da determinação da matéria colectável, ou
seja, consiste em saber se na aquisição por usucapião em causa nos presentes autos o imposto de selo
deve incidir sobre o valor de todo o imóvel – partes rústica e urbana – ou se, ao invés, aquele apenas
deverá incidir sobre o valor do prédio onde foi edificada a construção.
II. Por outras palavras, ainda, nos presentes autos importa determinar qual a realidade imobiliária
que foi objecto de justificação: a existente à data da escritura de justificação ou a contemporânea do
início da posse pelos usucapientes.
III. Nesta matéria é entendimento da Administração Tributária (doravante designada AT) que será
a realidade inscrita na matriz à data da justificação a relevante para efeitos de tributação.
Porquanto,
IV. Por força do disposto no art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12.11, foi alterado substancialmente o Código do Imposto de Selo (de aqui em diante designado CIS), tendo, no âmbito da
incidência do imposto, sido integradas – a título de transmissões gratuitas – as aquisições por usucapião
do direito de propriedade ou de qualquer outro direito real de gozo sobre bens imóveis.
V. As aquisições por usucapião – não obstante, em bom rigor, não serem transmissões, nem tão-pouco se poderem qualificar como gratuitas ou onerosas – são ficcionadas pelo legislador do CIS como
se tratando de transmissões a título gratuito.
VI. Na verdade, estabelece o art.º 1.º, n.º 3, alínea a) do CIS que “são consideradas transmissões
gratuitas, designadamente as que tenham por objecto direito de propriedade ou figuras parcelares desse
direito, sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião” (sublinhados nossos).
VII. Constituindo o tributo encargo do adquirente dos bens, no caso o usucapiente/impugnante,
nos termos do preceituado no art.º 3.º, n.ºs 1 e 3, alínea a) do CIS.
VIII. No que toca ao nascimento da obrigação tributária determina a alínea r) do art.º 5.º do CIS
que “A obrigação tributária considera-se constituída nas aquisições por usucapião na data em que (…)
for celebrada a escritura de justificação notarial” (sublinhados nossos).
IX. Ou seja, para efeitos de incidência do imposto de selo e determinação do nascimento da
obrigação tributária o legislador estabeleceu que seria a data de celebração da escritura de justificação
o momento elegível e não o termo inicial da posse ou o momento em que se completou o prazo de
usucapião.
X. Por seu lado, o art.º 13.º, n.º 1 do CIS dispõe que o valor dos imóveis a atender nas transmissões
a título gratuito é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI ou o determinado por avaliação, quanto aos prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
XI. Por último, a verba 1.2 da Tabela Geral do CIS estabelece que a “aquisição gratuita de bens,
incluindo por usucapião” é tributada à taxa de 10% sobre o valor dos mesmos.
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XII. Para além dos normativos legais ínsitos no CIS acabados de referir importa, ainda, atentar
que da concatenação dos art.ºs 92.º do Código do Notariado (CN) e 117.º-A do Código do Registo
Predial (CRP) resulta que a aquisição por usucapião formalizada por escritura de justificação realizada
na vigência do CIS só pode reportar-se aos direitos reais inscritos na matriz à data da celebração da
escritura pública de justificação notarial ou cuja inscrição se encontre pedida na mesma data.
XIII. Acrescendo, ainda, que nos termos do disposto no art.º 30.º, n.º 1 do CRP nos “títulos respeitantes a factos sujeitos a registo, a identificação dos prédios não pode ser feita em contradição com
a inscrição na matriz”.
XIV. Voltando ao caso sub judicio, é patente que – mesmo que se considere, como se deu como provado na douta sentença ora recorrida, que para o património dos ora impugnantes apenas se transmitiu o
terreno e, ainda, que foram os impugnantes ora recorridos quem no mesmo edificou a habitação – o objecto
da dita aquisição é a realidade imobiliária existente à data da celebração da escritura e não qualquer outra.
XV. Na verdade, os ora impugnantes – a ser aquela a factualidade – construíram um prédio em
terreno de terceiro, facto este que não lhes confere a propriedade do mesmo, pois tal construção se
revela uma mera benfeitoria útil, cfr.n.º 3 do art.º 216.º do Código Civil (CC), o que poderá originar
o seu levantamento ou, eventualmente, a indemnização do possuidor, como decorre do disposto no
art.º 1273.º do CC.
XVI. Nem sendo, igualmente, admissível que o valor das benfeitorias seja deduzido ao valor
tributável para efeitos de tributação da aquisição por usucapião.
XVII. Destarte é entendimento da AT que a factualidade dos presentes autos preenche os pressupostos de incidência previstos no CIS, sendo, por isso, passível de tributação nos exactos moldes que
o foram e que constam dos actos tributários ora em crise.
XVIII. Tendo na douta sentença ora recorrida se decidido de forma diversa é inevitável que se
conclua que foram violados os art.ºs 1.º, n.º 3, alínea a), 5.º, alínea r), 13.º, n.º 1, todos do CIS, e, bem
assim, a verba 1.2 da Tabela Geral do CIS.
Contra-alegando, vieram os impugnantes pugnar pela manutenção da sentença recorrida.
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 fixada a seguinte matéria de facto:
a) No dia 7 de Maio de 2004, foi celebrada no Primeiro Cartório Notarial de Braga a escritura de
justificação cujo teor consta de fls. 41 a 44 e aqui se dá por reproduzido.
b) Nessa escritura disseram os ora Impugnantes, através da sua procuradora, que são donos e
legítimos possuidores do prédio misto composto por uma morada de casas para habitação de rés do
chão e primeiro andar, com a área coberta de 150 metros quadrados e quintal junto, cultura arvense de
regadio, com a área de 3046,80 metros quadrados, inscritos na matriz predial da freguesia de Rendufe,
concelho de Amares, sob o artigo 358 urbano e rústico 543.
c) Mais declararam “que adquiriram o imóvel, então constituindo a totalidade de um prédio rústico
onde, por volta do ano de 1980, edificaram o urbano implantado, por compra verbal que efectuaram a
Maria Conceição Pinheiro e Armanda Pinheiro Marques, (…) compra essa efectuada no ano de 1975,
não chegando todavia a realizar-se a competente escritura, sendo certo que, neste momento, a não
conseguem efectivar (…)”.
d) E ainda que: “Há mais de vinte anos que estão na detenção e fruição do referido prédio, retirando
todas as utilidades que ele proporciona. De facto, aí edificaram o prédio urbano que habitam e conservam,
e cultivam, semeiam e colhem os frutos produzidos pela parte rústica, pagando os inerentes impostos”.
e) Em 9 de Outubro de 2006, a administração tributária procedeu às liquidações do imposto do selo
relativo à transmissão gratuita a que se reporta a escritura pública atrás referida, cujas demonstrações
constam de fls. 37 e 38 e aqui se dão por reproduzidas.
f) Como consta das referidas demonstrações, foi considerado o valor tributável de 42.310,00 euros
por liquidação, correspondente ao prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Rendufe do
concelho de Amares sob o artigo 358.
g) A data limite para o pagamento voluntário do imposto liquidado foi a de 31 de Dezembro de
2006.
h) Em 30 de Março de 2007, os Impugnantes apresentaram reclamações graciosas contra as
referidas liquidações.
i) Essas reclamações graciosas não foram decididas.
j) A petição inicial da presente impugnação judicial foi apresentada em 3 de Janeiro de 2008.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Braga que julgou
procedente a impugnação judicial deduzida pelos ora recorridos contra a liquidação de imposto de selo
efectuada pela AF relativo à transmissão gratuita a que se reporta a escritura de justificação referente ao
prédio misto inscrito na matriz predial da freguesia de Rendufe, concelho de Amares, sob o artigo 358
urbano e rústico 543, na parte em que a AF considerou tributável o valor do prédio urbano.
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A questão objecto do presente recurso reconduz-se, assim, como reconhece a recorrente FP à questão da determinação da matéria colectável, ou seja, consiste em saber se na aquisição por usucapião em
causa nos presentes autos o imposto de selo deve incidir sobre o valor de todo o imóvel – partes rústica e urbana – ou se, ao invés, aquele apenas deverá incidir sobre o valor do prédio onde foi edificada a construção.
Revogado que foi, a partir de 1/1/2004, o Código da Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações
pelo DL 287/2003, de 12/11, as transmissões gratuitas de imóveis passaram a ser reguladas pelo Código
do Imposto de Selo, cujo artigo 1.º, no que aqui interessa, dispõe que o imposto de selo incide sobre
todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos previstos na Tabela Geral,
incluindo as transmissões gratuitas de bens.
Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designadamente,
as que tenham por objecto direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião, sendo sujeitos passivos do imposto neste caso os respectivos
beneficiários [artigos 1.º, n.º 3, alínea a) e 2.º, n.º 2, alínea b) do CIS].
Constituindo o imposto encargo do adquirente dos bens, nos termos do preceituado no artigo 3.º,
n.ºs 1 e 3, alínea a) do mesmo CIS.
Por seu turno, no que toca ao nascimento da obrigação tributária, determina a alínea r) do artigo 5.º
do CIS que esta se considera constituída nas aquisições por usucapião na data em que for celebrada a
escritura de justificação notarial.
Sendo que, de acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 13.º do CIS, o valor dos imóveis a atender
nas transmissões a título gratuito é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI
ou o determinado por avaliação, quanto aos prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
Ora, de acordo com o probatório fixado, o que resulta é que no caso em apreço a AF tributou o prédio
urbano integrado por edifício construído pelos impugnantes em terreno que estava na sua posse e que adquiriram por usucapião, considerando ter o mesmo sido-lhes transmitido, quando não foi isso que sucedeu.
O que lhes foi efectivamente transmitido por usucapião foi, sim, um prédio rústico sobre o qual
os mesmos edificaram aquele prédio urbano.
E, assim sendo, como se acentua no acórdão desta Secção de 21/10/09, no recurso 652/09, «O que é
certo, no entanto, é que o acto tributário tem que ter por base uma situação de facto ou de direito, concreta,
prevista abstracta e tipicamente na lei fiscal como geradora do direito ao imposto. Tal base é, pois, o pressuposto de facto ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso de Direito Fiscal, 1972, p. 266.
No Direito Fiscal vigora o princípio da tipicidade, que se traduz no brocardo latino nullum tributum
sine lege, ou nullum vectigal sine lege, paralelo àquele outro, vigente no Direito Penal, nullum crimen
sine lege. Assim como não há crime que não corresponda a uma definição legal, a um tipo legal, também
não haverá imposto que não corresponda a uma definição legal, a um tipo legal. Nisto consiste a tipicidade do imposto. O facto tributável, com ser um facto típico, só existe como tal, desde que na realidade
se verifiquem todos os pressupostos legalmente previstos, que, por esta nova óptica, se convertem em
elementos do próprio facto, bastando a não verificação de um deles para que não haja, pela ausência
de tipicidade, lugar à tributação. No Direito Tributário, a tipologia é dominada não só por um princípio
de taxatividade como também por um princípio de exclusivismo. Opera-se o fenómeno que a lógica
jurídica designa por implicação intensiva. Verifica-se a implicação intensiva sempre que os elementos
enunciados no pressuposto não são apenas suficientes, mas ainda necessários para a verificação da consequência: se esses elementos se verificarem, segue-se a consequência, mas esta só se segue se eles se
verificarem – cf., sobre o princípio da tipicidade em Direito Fiscal, Alberto Pinheiro Xavier, Conceito
e Natureza do Acto Tributário, p. 263 e ss. Sobre o conceito de “implicação intensiva”, cf. Castanheira
Neves, Questão-de-facto-Questão-de-direito, p. 264, e ainda J. Baptista Machado, Introdução ao Estudo
do Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1991, 5.ª reimpressão, p. 187.
A tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como
tais previstos e descritos, abstractamente, na lei de imposto.».
Neste contexto, como vem entendendo a mais recente jurisprudência deste Tribunal (v., além
do aresto citado, os acórdãos de 13/1/10, 20/1/10 e de 27/1/10, proferidos nos recursos n.ºs 1124/09,
773/09 e 922/09, respectivamente), o acto de aquisição por usucapião de imóvel objecto dessa aquisição
é, de facto, incidente de tributação em imposto de selo, não o sendo, porém, já o acto de aquisição de
benfeitorias entretanto realizadas no mesmo imóvel pelo sujeito beneficiário da usucapião.
E como só o prédio rústico foi, no caso em apreço, objecto de tal forma de aquisição, só o valor
deste deve ser considerado na determinação do valor a atender para efeitos de imposto de selo.
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, confirmando, assim, a decisão recorrida.
Custas pela Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – António Calhau (relator) – Miranda de Pacheco – Pimenta
do Vale.
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Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Recurso inconsequente.
Sumário:
O recurso jurisdicional é inconsequente e o seu provimento juridicamente impossível,
se o recorrente deixa sem impugnação o fundamento «de violação do caso julgado»,
em que também se esteia o despacho recorrido.
Processo n.º 1027/09-30.
Recorrente: Joaquim Fernandes Marques.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Jorge Lino.
1.1 Joaquim Fernandes Marques vem recorrer do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Coimbra, que decidiu «rejeitar liminarmente a presente oposição».
1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões.
1. O recorrente apresentou OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO com fundamento em inconstitucionalidade dos artigos 24º, n.º 4, alínea b) e 27º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro,
normas permissivas não apenas da execução como ainda da aplicação extra-territorial da lei material
e processual fiscal alemã,
2. A impugnada execução resulta, tão-só, da aplicação do artigo 24º, n.º 4, alínea b) do Decreto-lei
n.º 296/2003, de 21 de Novembro, de acordo com o qual o Estado Alemão, para ter legitimidade para a
formulação do pedido de cobrança, não tem que demonstrar (mas, tão só, que declarar) o preenchimento
das condições postas pela alínea a) do n.º 1 do artigo 22º do Decreto-lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro (declarar o crédito ou o título executivo não terem sido objecto de reclamação, impugnação ou de
dedução de oposição à execução apresentados perante as instâncias administrativas ou jurisdicionais
competentes do Estado Alemão).
3. Padece de inconstitucionalidade o estatuído nesse artigo 24º, n.º 4, alínea b) do Decreto-lei
n.º 296/2003, de 21 de Novembro, por denegação dos direitos fundamentais do recorrente, constitucionalmente protegidos, de acesso ao Direito e de tutela jurisdicional efectiva – artigo 20º, n.º 1 da CRP.
4. Padece ainda de inconstitucionalidade – por violação do descrito artigo 20º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa (CRP), e, ainda, por violação do princípio da soberania da República
portuguesa, presente nos artigos 1º, 2º e 3º da CRP, bem como, finalmente, por violação do princípio
da igualdade, previsto no artigo 13º da CRP – a regra de competência territorial internacional posta
pelo artigo 27º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, nos termos do qual deveria a
oposição ser proposta perante as instâncias judiciais competentes do Estado Alemão, e em conformidade
com a legislação interna desse Estado.
5. O douto Tribunal recorrido não se pronunciou sobre as suscitadas questões de inconstitucionalidade, com o fundamento de não ser o foro competente para apreciar a oposição.
6. A competência territorial internacional do tribunal recorrido resulta da solicitada decisão de
desaplicação do artigo 27º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro,
7. Da solicitada desaplicação dos artigos 24º, n.º 4, alínea b) e 27º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 296/2003,
de 21 de Novembro resulta a extinção da execução, e, logo, a procedência da oposição.
Termos em que deve conceder-se provimento ao presente recurso, e, consequentemente, a oposição
ser julgada procedente, por provada, com fundamento em inconstitucionalidade dos artigos 24º, n.º 4,
alínea b) e 27º, n.º 1 do diploma permissivo da execução e da aplicação extra-territorial da lei fiscal
alemã – Decreto-lei n 296/2003, de 21 de Novembro, com todas as consequências legais.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento,
dizendo, além do mais, o seguinte:
«O poder jurisdicional do TAF de Coimbra já se encontraria esgotado no momento em que
a decisão foi prolatada. Com efeito, aquele tribunal já havia proferido decisão, em 13 de Janeiro
deste ano, transitada em julgado, em acção em que os sujeitos, o tributo e o título executivo
são rigorosamente os mesmos, julgando-se incompetente internacionalmente e absolvendo a
Fazenda Pública da instância. Se o tribunal tomasse agora conhecimento de novos fundamentos
apresentados pelo recorrente, estaria a contradizer decisão já anteriormente tomada e transitada
em julgado».
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1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Para estear a decisão de «rejeitar liminarmente a presente oposição», escreve-se no despacho
recorrido, inter alia, o seguinte:
«(…) tendo este Tribunal já proferido decisão, transitada em julgado, no pretérito dia 13 de Janeiro
de 2009, em que os sujeitos, o tributo, o título executivo são os mesmos sempre seria de admitir que,
eventualmente, já se encontraria esgotado o poder jurisdicional deste Tribunal para apreciar a questão,
sob pena de violação do caso julgado».
Em relação à questão «de violação do caso julgado», que também serve de fundamento à decisão
do despacho recorrido, de rejeição liminar dos presentes autos de oposição à execução fiscal, o ora
recorrente, nada diz – apesar de ter sido expressamente notificado para o efeito por ordem do relator
neste Supremo Tribunal Administrativo (fls. 101 e ss.).
Se o recorrente não trata das questões decididas na sentença recorrida, «pode chegar-se a uma
situação em que não seja possível conhecer-se do objecto do recurso», uma vez que «o Tribunal
superior está impedido de tomar posição sobre elas, pois nesta matéria vale o princípio do dispositivo, nos termos do qual é o recorrente que delimita o âmbito do recurso através das conclusões das
alegações» – cf. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado,
4.ª edição, 2003, na anotação 15 ao 282.º.
No presente recurso não se apresenta impugnado o fundamento «de violação do caso julgado»,
no qual se estribou (também) o despacho recorrido para indeferir liminarmente a presente oposição à
execução fiscal.
Com efeito, esse fundamento de «violação do caso julgado», apesar de no despacho recorrido haver
sido objecto de julgamento, não pode ser conhecido no presente recurso, pois que um tal fundamento
não se encontra incluído nas conclusões da alegação do recurso do ora recorrente.
E, assim, em face da não impugnação de tal fundamento do despacho recorrido, a questão «de
violação do caso julgado» deve ser considerada definitivamente julgada no Tribunal a quo.
Portanto: é inútil, e não representa virtualidade alguma de levar ao provimento do recurso, a
impugnação de outros fundamentos a que se arrima o despacho sub judicio, pela razão de que, terminantemente julgada no Tribunal a quo a questão «de violação do caso julgado», o despacho se apresenta
escorado em fundamento não controvertido, seguro, e suficiente.
E, então, havemos de convir, a terminar, e em síntese, que o recurso jurisdicional é inconsequente
e o seu provimento juridicamente impossível, se o recorrente deixa sem impugnação o fundamento «de
violação do caso julgado», em que também se esteia o despacho recorrido.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – Jorge Lino (relator) – Casimiro Gonçalves – Dulce Neto.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. art.º 150º do CPTA. Convolação do processo. Recurso
jurisdicional.
Sumário:
I — Não é admissível o recurso de revista, nos termos do disposto no artº 150º do
CPTA, se a decisão recorrida foi proferida pelo Tribunal Central Administrativo
em 1º grau de jurisdição.
II — Contudo, é de convolar o recurso de revista interposto nos termos do predito
artº 150º em recurso jurisdicional, nos termos do artº 280º do CPPT e atento o
disposto no artº 26º, alínea a) do ETAF/02.
Processo n.º 1073/09-30.
Recorrente: Maria Gorete Fogueiro de Carvalho.
Recorrido: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Maria Gorete Fogeiro de Carvalho, melhor identificada nos autos, não se conformando com o
acórdão do TCA Sul que julgou improcedente a acção administrativa especial que havia deduzido contra o
acto de indeferimento tácito do recurso hierárquico interposto para o Ministro de Estado e das Finanças, do
acto do indeferimento expresso da reclamação graciosa da liquidação de imposto de selo no montante de
€ 2.552,00, e tendo em vista obter a sua anulação, dele vem, nos termos do disposto no artº 150º do Código
de Processo nos Tribunas Administrativos, interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A – Nas transmissões gratuitas (ficcionadas ou não) ao invés das aquisições originárias, existe sempre uma relação bilateral, ou seja, conforme supra referido, um sujeito passivo e um sujeito activo.
B – No douto acórdão recorrido (cfr. pág. 8) consta que a Recorrente, adquiriu os bens através de
escritura de justificação realizada no dia 20.08.04, efectuada na sequência de partilha verbal por morte
dos seus pais, o que constitui uma forma de aquisição gratuita e enquanto tal isenta de imposto de selo
nos termos do artigo 6º, alínea e) do CIS que dispõe que os descendentes, ascendentes e o cônjuge estão
isentos nas transmissões gratuitas em que sejam beneficiários.
C – A posição perfilhada no Acórdão Recorrido, impõe a conclusão que as aquisições por usucapião estão – sempre – sujeitas ao pagamento do imposto de selo, solução que o Legislador do CIS não
pretendeu, pois dessa forma carece de fundamento a sua consagração como transmissões gratuitas nos
termos do artigo 2º, n.º 2, alínea b) do CIS.
A Fazenda Pública contra-alegou nos termos que constam de fls. 131 e seguintes, que se dão aqui
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
A – O presente recurso de revista não preenche qualquer dos requisitos previstos no art. art. 150º,
do C.P.T.A.
B – O entendimento da Recorrente Jurisdicional estriba-se na seguinte fundamentação:
B.1 – Nas transmissões gratuitas existe sempre uma relação bilateral, ao contrário das aquisições
originárias, tendo os bens sido adquiridos com base em escritura de justificação realizada em 20/08/2004,
efectuada na sequência de partilha verbal por morte dos seus pais.
B.2 – Todavia, o Tribunal a quo, em vez de considerar tal transmissão isenta de Imposto do Selo
(art. 6º alínea e) do respectivo Código) deliberou que a mesma deveria ser tributada, dado tratar-se
duma transmissão com base em usucapião.
C – O Tribunal recorrido entendeu e muito bem, que:
C.1 – A justificação notarial permite somente estabelecer e reatar o trato sucessivo em sede de registo
predial, como aquisição originária, nunca como aquisição derivada, pois o usucapiente não sucede nos
direitos dum qualquer anterior titular de direito real de gozo sobre o bem adquirido por usucapião.
C.2 – Porque à usucapião não lhe subjaz qualquer fonte contratual, dado ter carácter originário e
não derivado, a partir da entrada do CIS as aquisições com base nesse instituto passaram a ser tributadas
porque abrangidas pelas respectivas regras de incidência objectiva, tal como decorre da interpretação
conjugada do art. 1º, n.º 1 com a parte final da alínea a) do n.º 3 do mesmo artigo. E, de acordo com
o comando contido na alínea r) do art. 5º do CIS, o momento do nascimento da obrigação de Imposto
ocorreu na data da aludida escritura (20/08/2004).
C.3 – O legislador “ficcionou” a aquisição por usucapião como transmissão gratuita de bem, pois
incluiu-a nesta categoria jurídica, ideia que é reforçada com o disposto na verba 1.2 da Tabela Geral do
Imposto do Selo, do que decorre que, subsequentemente, devem ser cumpridas as obrigações acessórias
previstas na lei que, no caso, consistem na apresentação das declarações previstas no art. 26º do CIS e
no art. 15º do Dec-Lei n.º 287/2003, de 12/11, sem esquecer que tal aquisição só pode reportar-se aos
direitos reais constantes da matriz, à data da celebração da escritura de justificação.
D – Com base nas conclusões anteriores, falecem todos os argumentos aduzidos pelo aqui Recorrente Jurisdicional.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de o recurso ser rejeitado, por não
preencher os requisitos previstos no artº 150º do CPTA, uma vez e por um lado, a decisão não foi proferida pelo TCA Sul em segunda instância e, por outro, “as questões suscitadas no presente recurso não
preenchem os pressupostos do referido normativo, já que decorrem de um particular enquadramento
factual, com base no qual o Tribunal Central Administrativo Sul concluiu (vide fls. 102) que não houve
transmissão de direitos mas sim aquisição originária dom direito de propriedade por usucapião”.
Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), tendo respondido, apenas,
a recorrente nos termos que constam de fls. 140 e 141, que aqui se dão também por reproduzidos para
todos os efeitos legais.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido considerou provada a seguinte matéria de facto:
1 - Em 07/08/2006 a Impugnante apresentou no Serviço de Finanças do Sabugal uma reclamação
graciosa autuada com o n.º 1260 2006 0 400 028.5 e referente ao Imposto do Selo de que tinha sido
notificada para pagar, na quantia de 2.552,00€.
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2 - Tal liquidação teve como origem uma escritura de justificação celebrada em 20 de Agosto de
2004, no Cartório Notarial do mesmo Concelho, através da qual os prédios referidos nessa escritura
foram adquiridos por usucapião, tendo um resultado de compra verbal em 1972 e o outro de partilha
verbal subsequente ao óbito dos seus pais.
3 - Em despacho de 24/10/2006, o Chefe do Serviço de Finanças do Sabugal entendeu que o
pedido não merecia provimento, ordenando a notificação da interessada para, querendo, exercer por
escrito o respectivo direito de audição prévia.
4 - Exercido o direito de audiência prévia, o referido Chefe do Serviço de Finanças indeferiu a
reclamação socorrendo-se dum Despacho do Subdirector-Geral dos Impostos de 28/09/2004, segundo o
qual “-para efeitos fiscais a aquisição por usucapião é uma aquisição originária que só ocorre no momento
em que o documento que a titula se torna definitivo, devendo o usucapiente solicitar a liquidação do
Imposto do Selo nos termos dos art.s 23º, 25º e 26º a 28º do CIS, apresentando para o efeito no Serviço
de Finanças da área da residência a declaração de modelo oficial”, o que o contribuinte cumpriu.
5 - Em 08 de Novembro de 2006 a A. foi notificada daquele despacho e ainda de que poderia,
querendo, interpor recurso hierárquico e deduzir impugnação judicial.
6 - A A. optou por apresentar, em 14 de Novembro de 2006, recurso hierárquico, dirigindo-o ao Senhor
Ministro das Finanças, mas havendo sido ordenada a remessa dos autos ao Director de Finanças da Guarda.
7 - Naquela Direcção de Finanças foi elaborada uma informação em 30/11/2006, de que se destaca,
com relevância para os autos, o seguinte:
a) Os prédios justificados constam da relação de bens apresentada por óbito do pai da aqui A. (Pº
Imposto Sucessório n.º 25389, do Serviço de Finanças do Sabugal;
b) Quando se encontrava em vigor o Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre
as Sucessões e Doações, a aquisição por usucapião não era tributada neste Imposto;
c) Todavia, da interpretação conjugada do n.º 1 do art. 1º com a parte final da alínea a) do n.º 3
do mesmo preceito, do Código do Imposto do Selo (doravante, CIS) que revogou, entre outros, aquele
Código, resulta que as aquisições por usucapião são tributadas, pois incluem-se nas regras de incidência objectiva; e, de acordo com a alínea r) do art. 5º do mesmo Código, o momento do nascimento da
obrigação de Imposto ocorre, in casu, na data da escritura de justificação.
8 - Seguidamente, os autos foram enviados para a Direcção de Serviços do Imposto Municipal
sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, do Imposto do Selo, dos Impostos Rodoviários e das
Contribuições Especiais (D.S.I.M.T.), sendo que, até à presente data, não recaiu qualquer decisão sobre
o recurso hierárquico em causa.
3 – Antes de mais, importa apreciar a questão prévia suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto, por que prejudicial.
Alega este Ilustre Magistrado que o presente recurso deve ser rejeitado uma vez que a decisão
recorrida não foi proferida pelo TCA Sul em segunda instância.
Vejamos se lhe assiste razão.
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”.
Daqui resulta, assim, que o recurso de revista para o STA só é possível das decisões do TCA
proferidas em segundo grau de jurisdição.
Ora, no caso dos autos, estamos perante um processo de acção administrativa especial que foi
julgado, em primeira instância, pelo TCA, por força do disposto no artº 38º, alínea b), por ser hierarquicamente o competente.
Sendo assim, falece um dos requisitos de admissão do presente recurso, a saber: que a decisão do
TCA tenha sido proferida em 2ª instância.
Pelo que, o mesmo não pode, pois, ser admitido.
4 – Contudo, dispõe o artº 97º, n.º 3 da LGT, com vista à “celeridade da justiça tributária” e à concessão de uma tutela jurisdicional efectiva e plena (vide nºs 1 e 2), que deverá ordenar-se “a correcção do
processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, procurando, assim, evitar-se que, apesar
de uma errada eleição da forma processual idónea, o tribunal deixe de pronunciar-se sobre o mérito da causa.
Como escrevem Leite Campos e Outros, in Lei Geral Tributária anotada, 3ª ed., pág. 502, nota 3,
“trata-se de uma injunção ao próprio juiz. Este só estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção
da forma de processo quando ela se mostre de todo inviável”.
Por outro lado, estabelece o artº 98º, n.º 4 do CPPT que “em caso de erro na forma do processo,
este será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei”.
Todavia, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convolação é admitida sempre desde
que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva
petição para o efeito.
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“Há, pois, que efectivar a chamada “convolação do processo”, unanimemente admitida e frequentemente praticada, no STA, em ordem à concretização das preditas finalidades.
Trata-se, ao fim e ao cabo, de anular os actos que não possam ser aproveitados quer em função
do rito processual próprio quer por diminuírem as garantias de defesa - “sendo o processo expressão de
normas de direito público que ditam as regras sob as quais deve correr a actividade das partes na defesa
das suas pretensões e do tribunal na sua apreciação, a todos vinculando, nunca as partes ou o tribunal
poderão dispor do processo” - (cfr. cit., nota 7) -, praticando-se os que forem estritamente necessários
para que o processo se aproxime, tanto quanto possível, da forma estabelecida na lei.
O que tudo não constitui mais do que a aplicação dos princípios anti-formalista, pro actione e
favorecimento do processo.
Ou seja: corrigir os defeitos de ordem processual, atenta a necessidade de sobreposição do imperativo de obtenção da justiça material aos entraves de índole formalista” (Acórdão desta Secção do
STA de 3/10/08, in rec. n.º 934/08).
Ora, nos autos, parece não haver qualquer obstáculo de natureza substantiva ou processual, a que
o recurso siga a forma correspondente ao recurso jurisdicional previsto no artº 280º do CPPT e atento
o disposto no artº 26º, alínea a) do ETAF/02.
5 – Nestes termos, acorda-se em:
a) Não admitir o recurso nos termos do artº 150º do CPTA;
b) Convolá-lo em recurso jurisdicional, nos termos do disposto no artº 280º do CPPT.
Sem custas.
Transitado, à distribuição na Secção.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Dedução de perdas. IRS. Categoria B.
Sumário:
Em sede de IRS, o resultado líquido negativo apurado no âmbito da categoria B num
determinado ano não pode ser deduzido no resultado líquido positivo, apurado no
âmbito da categoria G, do mesmo ano (art. 55º do CIRS).
Processo n.º 1085/09-30.
Recorrente: António Emílio Rodrigues Fontainhas.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. António Emílio Rodrigues Fontainhas, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença
que, proferida pelo TAF de Braga, lhe julgou improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação
de IRS do ano de 2003, no montante global de € 32.072,23, por não englobamento de quantias respeitantes a retenção na fonte e a perdas a reportar.
1.2. O recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
I – As “perdas a reportar” apenas foram suportadas pela venda do bem.
II – Pelo que deveriam ser consideradas.
III – Não o sendo, mostra-se violado o art. n.º 109º, 1º, da C.R.P.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando-se no seguinte:
«O resultado líquido negativo apurado no âmbito da categoria B, declarado pelo sujeito passivo
no ano 2003, não pode ser deduzido no resultado líquido positivo do mesmo ano, apurado no âmbito
da categoria G, porquanto:
a) o reporte apenas é possível nos resultados líquidos positivos dos seis anos seguintes àquele em
que se apurou o resultado líquido negativo
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b) o reporte apenas opera em relação a resultados líquidos positivos da mesma categoria, com
excepção dos resultados líquidos positivos gerados pelo exercício de actividade agrícola, silvícola ou
pecuária (art. 55º, nºs. 1 e 3, als. a) e c) CIRS)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados e não provados os factos seguintes:
2.1. Factos provados:
1. Pela liquidação n.º 2007 5004587033, respeitante a IRS do ano de 2003, foi apurado imposto na
quantia de € 32.072,23, conforme melhor consta da respectiva nota demonstrativa, junta pelo impugnante
a fls. 17 dos autos e a fls. 40 a 42 do apenso, que aqui se dá por integralmente reproduzida.
2. O impugnante apresenta, “perdas a reportar”, nos anos fiscais de 1998 a 2005, sendo que relativamente a 2003, apresenta perdas a reportar no montante de € 67.174,78, relativamente – fls. 2 a
14 do apenso.
3. O impugnante em 29.01.2003, efectuou permuta pelo preço de € 199.520,00 de um prédio rústico, inscrito na matriz sob o art. 505, da freguesia de Monção, pelas fracções G, J e BE, posteriormente
avaliadas no valor global de € 204.990,00, e tendo apresentado declaração de rendimentos, não reflectiu
nesta os ganhos de mais valias obtidos com aquele contrato – cf. fls. 14 a16 do apenso.
4. Não tendo o impugnante apresentado declaração de substituição e apuradas mais valias no
montante € 101.779,50, foram oficiosamente alterados os rendimentos declarados, relativamente à
categoria G, para o montante de € 101.779,50 – cf. fls. 20 a 22.
5. Em 2003 o impugnante possuía contabilidade organizada e apresentou prejuízos fiscais declarados no âmbito da categoria B. – cf. apenso.
2.2. Factos não provados:
Que os prejuízos fiscais respeitem à categoria G.
3.1. Com base nesta factualidade e definindo como questão a decidir a que se prende com a invocada errónea quantificação dos rendimentos (por não terem sido consideradas as verbas de € 2.654,15,
respeitante a retenções na fonte, e de € 67,174,78, respeitante a perdas a reportar), a sentença veio a
julgar improcedente a impugnação, com fundamentação que, em síntese, é a de que o montante de €
2.654,15 foi efectivamente considerado, contrariamente ao alegado, e o montante de € 67.174,78 não
tinha que ser considerado, face às regras estabelecidas nos arts. 22º, n.º 1, 47º e 55º, nºs 1 e 3 do CIRS,
uma vez que as perdas da categoria B não são comunicáveis mas apenas reportáveis a rendimentos
líquidos positivos da mesma natureza, isto é, da mesma categoria se os houver.
3.2. Em divergência com o assim decidido, o recorrente continua a sustentar que as “perdas a
reportar” apenas foram suportadas pela venda do bem, pelo que deveriam ser consideradas e, não o
sendo, se mostra violado o n.º 1 do art. 109º da CRP.
Vejamos.
4.1. Segundo se dispõe no n.º 1 do art. 22º do CIRS, o rendimento colectável em IRS é o que
resulta do englobamento dos rendimentos das várias categorias auferidos em cada ano, depois de feitas
as deduções e os abatimentos previstos no mesmo código.
E em termos de determinação do rendimento colectável, o art. 55º (também do CIRS), sob a epígrafe
«Dedução de perdas» dispunha, à data dos factos (redacção da Lei n.º 32-B/2002, de 30/12), o seguinte:
«1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, é dedutível ao conjunto dos rendimentos
líquidos sujeitos a tributação o resultado líquido negativo apurado em qualquer categoria de rendimentos.
2 - O resultado líquido negativo apurado na categoria F só pode ser reportado aos cinco anos
seguintes àquele a que respeitam, deduzindo-se aos rendimentos líquidos da mesma categoria.
3 - O resultado líquido negativo apurado na categoria B é tratado de acordo com as seguintes regras:
a) O resultado só pode ser reportado, de harmonia com a parte aplicável do artigo 47º do Código
do IRC, aos seis anos seguintes àquele a que respeita, deduzindo-se aos resultados líquidos positivos
da mesma categoria, sem prejuízo do disposto nas alíneas seguintes;
b) As perdas resultantes do exercício de actividades agrícolas, silvícolas e pecuárias não são todavia
comunicáveis, mas apenas reportáveis, de harmonia com a parte aplicável do artigo 47º do Código do
IRC, a rendimentos líquidos positivos da mesma natureza;
c) O resultado líquido negativo apurado nas restantes actividades da categoria B não é igualmente
comunicável aos rendimentos líquidos positivos resultantes do exercício de actividade agrícolas, silvícolas e pecuárias, mas apenas reportável, de harmonia com a parte aplicável do artigo 47º do Código
do IRC, a rendimentos líquidos positivos das restantes actividades daquela categoria;
d) Os respectivos titulares deverão, salvo se estiverem sujeitos ao regime simplificado, assegurar
os procedimentos contabilísticos que permitam distinguir claramente os resultados das actividades
agrícolas, silvícolas e pecuárias dos das restantes actividades da categoria B (…)».
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Por sua vez, o art. 47º do CIRC (dedução de prejuízos), dispunha:
«1 - Os prejuízos fiscais apurados em determinado exercício, nos termos das disposições anteriores,
são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos seis exercícios posteriores.
2 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, nos exercícios em que tiver lugar o apuramento
do lucro tributável com base em métodos indirectos, os prejuízos fiscais não são dedutíveis, ainda que se
encontrem dentro do período referido no número anterior, não ficando, porém, prejudicada a dedução,
dentro daquele período, dos prejuízos que não tenham sido anteriormente deduzidos.
3 - (…)
4 - Quando se efectuarem correcções aos prejuízos fiscais declarados pelo sujeito passivo, devem
alterar-se, em conformidade, as deduções efectuadas, não se procedendo, porém, a qualquer anulação
ou liquidação, ainda que adicional, do IRC, se forem decorridos mais de seis anos relativamente àquele
a que o lucro tributável respeite.
(…)».
4.2. Embora configurado em termos de estrutura cedular (por categorias de rendimento), o IRS
é um imposto único sobre o rendimento; daí a regra contida no n.º 1 deste seu art. 55º: é dedutível
ao conjunto dos rendimentos líquidos sujeitos a tributação o resultado líquido negativo apurado em
qualquer categoria de rendimentos.
Mas, como logo se refere no segmento inicial deste n.º 1, tal regra sofre as excepções constantes
dos números seguintes do mesmo artigo [excepções que, no dizer de André Salgado Matos - Código
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, Anotado, 1999, Nota 2 ao art. 54º, pag. 329
– e reportando-se o autor à redacção que então constava no art. 54º) quase que esvaziam a regra do
n.º 1, «estabelecendo a incomunicabi1idade dos resultados líquidos negativos apurados precisamente
nas categorias em que eles são mais susceptíveis de ocorrer. Trata-se de uma enorme brecha no carácter
unitário do IRS e uma concessão muito extensa à cedularidade.»].
Ou seja, embora os rendimentos desta categoria B, se forem positivos, sejam, em princípio, comunicáveis aos rendimentos das outras categorias, já não são comunicáveis se forem negativos, devendo,
antes, a perda sofrida ser reportada, para efeitos da respectiva dedução, aos eventuais rendimentos
positivos apurados nesta categoria nos anos posteriores.
No caso dos autos, o resultado líquido negativo (- 67.174,78 Euros), foi declarado (relativamente
ao ano de 2003) em sede dos rendimentos da categoria B (cfr. os nºs. 1 e 5 do Probatório e o facto
julgado não provado) e o recorrente pretende que esse resultado negativo seja dedutível aos resultados
líquidos positivos da categoria G.
Todavia, falece-lhe a razão legal.
É que, conforme resulta do art. 55º que acima se deixou transcrito, nomeadamente do seu n.º 1 e das
als. a) e c) do seu n.º 3, tal resultado líquido negativo apurado no âmbito da categoria B, além de apenas
poder ser objecto de reporte nos anos seguintes (e não no ano em que o prejuízo é declarado), também
apenas pode operar em relação a resultados líquidos positivos daquela mesma categoria B, com excepção
dos resultados líquidos positivos gerados pelo exercício de actividade agrícola, silvícola ou pecuária.
4.3. Na Conclusão III o recorrente alega que, não sendo as ditas perdas consideradas, se viola o
art. 109º, 1º, da CRP.
4.3.1. Ora, por um lado, este invocado art. 109º da CRP (que nem sequer tem aquele n.º 1) nada tem
a ver com esta matéria: inserido na Parte III, Organização do poder político, Título I, Princípios gerais,
determina, sob a epígrafe «Participação política dos cidadãos» que «A participação directa e activa de
homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do
sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos
e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos políticos.».
4.3.2. Mas, por outro lado, se o recorrente se está a referir ao disposto no n.º 1 do art. 103º ou ao
n.º 1 do art. 104º, ambos da CRP, o que é certo é que também não explicita de que modo aquele art. 55º
do CIRS viola tais normas.
O n.º 1 do art. 103º dispõe que «O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do
Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza.»
E o n.º 1 do art. 104º dispõe que «O imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das
desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado
familiar.»
Ora, não se vê que aquele regime de dedução de perdas previsto no art. 55º do CIRS afronte tais
disposições constitucionais.
É certo que embora o n.º 1 desse art. 55º pareça, à primeira vista, consagrar «o princípio da intercomunicabilidade dos custos das diversas categorias de rendimento, um princípio que parece decorrer
do princípio da capacidade contributiva, mais especificamente do seu vector qualificado designado
por princípio do rendimento líquido (…) lendo o disposto nos números seguintes desse artigo, logo
nos damos conta de que um tal princípio é totalmente infirmado, uma vez que neles é negada inclusive
a intercomunicabilidade de custos dentro da própria categoria B» (Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2ª
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Edição, Almedina, pags. 517/518). Solução que, será «de difícil articulação com a tributação pelo
rendimento real e a unicidade do imposto» (Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª Edição,
Coimbra Editora, pag. 333).
Não parece, porém, que este regime de excepções consagrado no art. 55º do CIRS viole aqueles
princípios constitucionais, atendendo a que a lei, considerando as dificuldades de conhecimento efectivo dos reais rendimentos obtidos em sede das categorias ali mencionadas, mas pretendendo, ainda
assim, harmonizar todas as exigências do sistema de tributação unitária do rendimento, proceda a essa
harmonização, consagrando concomitantemente, todavia, as derrogações que entendeu necessárias
e adoptando a regra do reporte nos resultados líquidos positivos, da mesma categoria, dos seis anos
seguintes àquele em que se apurou o resultado líquido negativo. Reporte que garantirá ao contribuinte
a possibilidade de, afinal, poder deduzir as perdas verificadas.
Veja-se que mesmo quanto ao princípio da tributação pelo lucro real das empresas (nº 2 do art. 104º
da CRP) o Tribunal Constitucional (cfr. ac. n.º 84/2003, de 12/2/2003) entendeu que, não se tratando de
uma imposição absoluta, “… a tributação das empresas pelo seu rendimento real constitui um princípio
ou uma regra que permite, excepcionalmente, desvios ou excepções.”
Concluímos, assim, que o regime de dedução de perdas previsto no art. 55º do CIRS também não
seria incompatível com as ditas regras constitucionais.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Vale.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Decisões proferidas pelo TCA em 2º grau de jurisdição. Recorribilidade.
Sumário:
I — Das decisões do TCA proferidas em 2º grau de jurisdição, nos termos dos artigos 41º
n.º 1 alínea A) e 42º n.º 1 alínea A) do ETAF, não cabe recurso jurisdicional para a
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (cfr. ainda
artigo 32º n.º 1 alínea a) do mesmo diploma legal) todos na redacção introduzida
pelo DL 229/96, de 29.11.
II — Este, que extinguiu o 3º grau de jurisdição no contencioso tributário, logra
aplicação em todos os processos instaurados depois da sua entrada em vigor
– 15.09.1997 –.
Processo n.º: 1090/09-30.
Recorrente: Maria Dulce Machado Dias.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformada com o acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte que lhe negou provimento ao recurso jurisdicional e assim manteve a decretada rejeição liminar dos embargos de terceiro
que antes apresentara junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, dele interpôs depois recurso
jurisdicional para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo a embargante Maria Dulce Machado
Dias, nos autos convenientemente identificada.
Admitido e instruído o presente recurso – cf. despacho de fls. 172, alegações de fls. 176 e 177 e
contra-alegações de fls. 179 e seguintes, subiram depois os autos a este Supremo Tribunal – cf. despacho de fls. 215-.
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Aqui o Ex.mo Magistrado do Ministério Público suscitou a questão prévia da inadmissibilidade
deste recurso, opinando pela sua rejeição.
Alega para tanto que:
- o DL n.º 229/96, de 29 de Novembro, extinguiu, no contencioso tributário, o terceiro grau de
jurisdição para os processos instaurados após a sua entrada em vigor – cfr. art. 120º do ETAF;
- esta verificou-se em 15.09.1997 – cf. artigo 114º do ETAF e Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho;
e que
- o processo de oposição à execução deu entrada em 2003.
Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre a suscitada questão prévia – cf.
despacho do relator de fls. 219 – nada foi requerido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Tem razão o Ex.mo Magistrado do Ministério Publico.
Os presentes autos de oposição à execução fiscal foram efectivamente instaurados já em 2003 e
os embargos de terceiro foram apresentados em 24.04.2002.
Logo em plena vigência já do estabelecido no DL n.º 229/96, de 29.11, que, além do mais, determinou a extinção do 3º grau de jurisdição no contencioso tributário relativamente aos processos
instaurados após a sua entrada em vigor. (O Tribunal Central Administrativo foi declarado instalado e
iniciou o seu funcionamento em 15.09.97 – cfr. Portaria n.º 398/97, de 18.06.97.)
Assim e de harmonia com a redacção dada pelo referido DL aos artigos 32º, 41º, 42º e 120º do
ETAF então em vigor e artigo 103º, n.º 1, alínea a) da LPTA ao tempo ainda em vigor, importa concluir que o aresto impugnado com o presente recurso, porque proferido já sobre sentença do TAF de
Braga, isto é, em segundo grau de jurisdição, não era susceptível de sindicância através do interposto
e admitido recurso jurisdicional.
Daí que seja de concluir e decidir agora pela procedência da suscitada questão prévia já que, como
é sabido e decorre do disposto no artigo 687º, n.º 4 do CPC, subsidiariamente aplicável, a decisão de
admissão do recurso não tem a virtualidade de vincular o tribunal superior.
Pelo exposto e nos termos das convocadas e aplicáveis disposições legais, perante a inadmissibilidade do recurso interposto, dele e do seu objecto acordam os Juízes desta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em não tomar, consequentemente, conhecimento (no
mesmo sentido, entre outros, os acórdãos tirados nos processos n.º 455/02, de 03.07.2002, e 458/03,
de 08.10.2003, este, a contrario).
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. art.º 150º do CPTA.
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 na consequência - nulidade ou anulabilidade - para um acto de liquidação que, em aplicação
da lei ordinária, viole o princípio da legalidade tributária, por esta questão se
encontrar hoje, praticamente, esgotada em termos de uma jurisprudência pacífica,
reiterada e uniforme.
Processo n.º 1130/09-30.
Recorrente: José Maria Pimenta.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – José Maria Pimenta, 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, indeferira liminarmente, por intempestiva, a impugnação judicial
que havia deduzido contra o acto de liquidação de IRS, do ano de 2006, dele vem, nos termos do disposto no artº 150º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
1. Os factos tributários constitutivos ou geradores do imposto são elementos essenciais da relação
jurídica tributária, nomeadamente do CIRC.
2. 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.
3. A relação jurídica tributária de IRC é condição essencial para o procedimento de liquidação e
consequentemente para o acto tributário ou liquidação deste tributo.
4. O facto tributário constitutivo, previsto nas regras de incidência do CIRC é elemento essencial
do acto tributário em IRC.
5. A impugnação é o meio processual para dirimir toda e qualquer ilegalidade (existência e validade) 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.
6. A inexistência do facto tributário constitutivo provoca a inexistência do acto, aplicando-se-lhe
o regime da nulidade previsto no artigo 133º do CPA.
7. 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.º 3 do artigo 102º do CPPT.
8. A decisão recorrida viola o disposto no artigo 268º n.º 4 da C.R.P; o artigo 95º, n.º 1 da L.G.T;
o artigo 133º do C.P.A; o artigo 99º do CPPT e o artigo 102º, nº3 do CPPT.
Não houve contra-alegações.

O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de o recurso “ser rejeitado”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) A liquidação impugnada efectuada ao impugnante com o n.º 2008 5000037654,
referente a IRS de 2006, devidamente notificada aos sujeitos passivos em 09.04.08, e cujo
termo de cobrança voluntária se verificou em 12.05.08 — cfr. “Print Informático” de fls. 17
e 18 e de fls. 19, dos autos;
B) Em 24.10.08, foi apresentada no Serviço de Finanças de Sintra 4 a presente petição
inicial de impugnação — cfr. carimbo aposto no rosto da p. i. a fls. 4 dos autos.
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.
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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).
Vejamos, então, se, no caso em apreço, se verificam os requisitos apontados.
Tal como resulta do acórdão recorrido, o TCA Sul negou provimento ao recurso interposto da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra por entender que “…como
decorre do estatuído no art. 135.º do CPA, a regra da invalidade dos actos administrativos
é a da mera anulabilidade, tendo a nulidade uma aplicação meramente residual, sendo
cominada para os casos elencados no corpo do art.º 133.º, do mesmo CPA…
Mas sendo assim, crê-se, então forçoso concluir-se, como, implicitamente, o terá
entendido o despacho recorrido, que a inexistência de factos tributários não acarreta a
nulidade do acto tributário de liquidação, na medida em que não consubstancia qualquer
dos elementos essenciais dos actos administrativos, nos termos delimitados pelo referido
art.º 120.º do CPA, uma vez que, independentemente da existência, ou não, dos factos
tributários, aquele acto de liquidação não deixa de ser uma manifestação de vontade da
administração…destinada a produzir efeitos, produzido por entidade/autoridade administrativa competente, com ancoragem em normas de direito público e visando fazer repercutir
aqueles efeitos, de natureza jurídica, em situações individualizadas e concretas, no caso,
na esfera jurídica do recorrente, como ele mesmo o patenteia ao pretender reagir contra o
mesmo através do presente meio processual.
…Ou seja, o que se considera é que a inexistência de factos tributários adequados a suportarem um qualquer acto de liquidação que neles se deva basear, sendo indiscutivelmente
uma causa da sua invalidade, acarreta, no entanto, apenas e de acordo com a regra geral,
a sua mera anulabilidade, e já não, como pretende o recorrente, a respectiva nulidade.
…Mas sendo assim então é assertivo que a regra a aplicar, “in casu”, para aferir da
tempestividade da presente impugnação não pode ser outra que não a que foi ponderada
pela decisão recorrida, i. e., a plasmada na alínea a), do n.º 1, do art.º 102.º, do CPPT,
na medida em que se não verificam os pressupostos para a aplicação do n.º 3 do mesmo
preceito legal”.
Já o recorrente explica, assim, a sua pretensão nas respectivas conclusões da sua motivação do recurso e que aqui damos por reproduzidas para todos os efeitos legais.
Como se vê, a questão a dirimir consiste em saber se a falta ou a inexistência de factos tributários tem como consequência a nulidade ou anulabilidade do acto tributário de
liquidação, com a consequente reprodução no prazo para deduzir impugnação judicial.
Diga-se, desde já, que a decisão do TCA Sul se estriba na jurisprudência pacífica e
reiterada deste Supremo Tribunal Administrativo.
Com efeito, tendo vindo este Supremo Tribunal a entender que, um acto que, em
aplicação da lei ordinária, viole alegadamente o princípio da legalidade tributária não é
nulo, mas anulável.
Apenas os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental são
nulos (cfr. artº 133º, nº2, alínea d) do CPA) - o que não é o caso dos autos.
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, os arestos citados pelo Exmº Procurador-Geral
Adjunto, no seu parecer.
Assim sendo, não se vê, pois, como uma decisão sobre esta questão, em termos de
revista excepcional, “seja claramente necessária” para uma melhor aplicação do direito,
nos expressos termos do artº 150º, n.º 1 do CPTA.
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Por outro lado, a resolução da questão levantada pelo recorrente não requer um esforço
interpretativo particularmente acentuado, antes representando um grau de dificuldade que
não ultrapassa o que é normal nas controvérsias judiciárias, existindo, inclusivamente e
como vimos, uma jurisprudência abundante sobre as consequências – nulidade ou anulabilidade – para um acto que viole o princípio da legalidade tributária.
É, assim, de concluir pela não verificação dos pressupostos de admissão do recurso
de revista.
4 – Nestes termos, acorda-se em não admitir o presente recurso, face à não verificação
dos requisitos expressos no n.º 1 do artº 150º do CPTA.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – Pimenta do Vale (relator) – Brandão de Pinho –
Jorge Lino.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Imposto municipal sobre imóveis. Privilégio creditório.
Sumário:
I – A partir da entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, em 1
de Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu artigo 122.º
e do artigo 744.º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de
privilégio creditório imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente
na data da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores.
II – Daí que o crédito reclamado de IMI inscrito para cobrança posteriormente ao
ano corrente na data da penhora, ainda que liquidado antes da venda ou da adjudicação do prédio a que diz respeito, não possa ser admitido e graduado como
crédito privilegiado.
Processo n.º 1194/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Investments 2234 Overseas Fund IV B.V.F.P. e Outros.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença de
verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, na parte
em que graduou o crédito reclamado pela Fazenda Pública por dívida de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) do ano de 2008 inscrito para cobrança no ano de 2009, isto é, inscrito posteriormente ao ano
corrente na data da penhora do imóvel efectuada em 20/05/2008 no processo de execução fiscal n.º ….
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. O CCP aprovado pelo DL n.º 45104, de 1 de Junho de 1963, nomeadamente, o § 2º do seu
artigo 230º, foi, na sequência do art. 35º-2 da Lei de autorização legislativa n.º 106/88, de 17/9, revogado
pelo artigo 3º, n.º 1 dos DL nºs 442-A/88 e 442-B/88 (que aprovaram os Códigos do IRS e IRC, respectivamente) e pelo DL n.º 442-C/88 (que aprovou o CCA), todos de 30 de Novembro de 1988, tendo este último ressalvado nos seus artigos 3º, 5º e 8º determinadas situações previstas no CCP, que não a dos autos.
2. Por sua vez, o DL n.º 287/2003, de 12/11 (que aprovou o CIMI), que, por força do disposto
no seu art.º 32º entrou em vigor em 1/12/2037 (com excepção de algumas das sua normas relativas à
avaliação e peritagem) revogou no seu art. 31º-1 o CCA e o CCP, na parte ainda vigente, “considerando-se a contribuição o autárquica substituída pelo imposto municipal sobre imóveis (IMI) para todos os
efeitos legais”.
3. De acordo com o art. 122º do CIMI que veio substituir e reproduzir o 24º, n.º 1 do CCA, o IMI
“goza das garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial” não remetendo
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nenhum desses normativos, implícita ou explicitamente, para o disposto no § 2º do artigo 230º do
revogado CCP.
4. O art. 744º do Cod. Civil é a única norma legal a conceber um tal benefício, não consentindo
a sua letra e espírito uma interpretação no sentido de se poder conferir privilégio a créditos de CA/IMI
liquidados após a penhora e até à venda ou adjudicação.
5. Quanto ao crédito relativo à CA, exequenda e reclamada, não está em causa o entendimento
pacífico dos tribunais superiores indicados na sentença recorrida, que culminou com o citado Ac. do
Pleno do STA de 11/7/2006 (Pº n.º 060/03), no sentido de que o legislador do CCA disse menos do que
queria, na medida em que os créditos por CA, posteriores à datada da penhora e liquidados antes da venda
ou da adjudicação beneficiavam do privilégio imobiliário previsto no art.º 744º-1 do Cod. Civil.
6. Só que, com a vigência do art. 122º do CIMI, renasce a dúvida outrora gerada com a entrada
em vigor do CCA, concretamente do seu art.º 24º, n.º 1, se encontrava ou não revogado o artº 230º,
§ 2 do CCP, (na redacção do Decreto-lei n.º 764/75 de 31/12), sendo certo que, como é sabido, a CA
extinguiu e substituiu a CP e o IMI extinguiu e substituiu a CA.
7. Isso porque, temos que a argumentação a favor vigência do art. 230º § 2 do CCP deixou de
subsistir com a entrada em vigor do CIMI, não só porque o art. 31º do DL 287/2003, de 12/11 é expresso
e inequívoco a não querer deixar em vigor qualquer resquício do CCP, mas porque a revogação do
art. 24º do CCA arrastou necessariamente a revogação da disciplina ou regime jurídico que lhe estava
imanente ou associado, ou seja, se o art. 230º § 2 do CCP sobrevivia à sombra do art.º 24º do CCA,
com a eliminação deste da ordem jurídica o mesmo sucedeu com aquele outro dispositivo legal.
8. Sendo certo que, a entender-se como revogado o citado art. 230º § 2 pelo CCA, a revogação
deste pelo CIMI não implica uma repristinação daquele preceito, sob pena de violação do art. 7º-4 do
Cod. Civil.
9. Pelo que, a ser assim, uma vez que, nos autos, a penhora do imóvel foi efectuada em 20/05/2008
e parte do IMI reclamado pelo RFP foi inscrito para cobrança em 20/3/2009, ou seja, posteriormente
ao ano da penhora, não deveria o respectivo crédito ser admitido nem graduado.
10. A douta sentença ao admitir e graduar o crédito reclamado atrás referido, de IMI (de 2008 e
inscrito para cobrança em 2009), para além do ano da data da penhora, violou os artigos 122º-1 do CIMI
e 744º n.º 1 do Código Civil, pelo que deve ser anulada e substituída por outra que não admita tal crédito.
11. Já assim foi decidido por esse Douto STA, nos Acs. de 7/1/2009 (Pº n.º 0863/08) e de 29/4/2009
(Pº n.º 01008/08), o 1º dos quais no âmbito da acção 587/06.4 deste TAF.
***
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto do Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto
parecer no sentido de ser concedido provimento ao recurso, subscrevendo a posição defendida pelo
Recorrente.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente os seguintes factos:
A- Com base nas certidões de dívida de fls. 2 a 5 do processo de execução fiscal apenso, foi instaurada contra Maria da Conceição Travessa dos Santos e Maximiano Nunes Bento, a execução fiscal
n.º … para cobrança coerciva das dívidas de IRS dos anos de 2001 a 2004 – fls. 1 do apenso.
B- Nos referidos autos de execução fiscal e para garantia da quantia exequenda, por auto de
penhora de fls. 253, datado de 20/05/2008, foi penhorado aos executados a casa de rés-do-chão com
logradouro e quintal, destinada a habitação, inscrita na matriz sob o artigo 2524 da freguesia de Salvaterra de Magos.
C- A penhora identificada na alínea antecedente foi registada na Conservatória do Registo Predial
de Salvaterra de Magos, através da Ap. 15 de 2008/05/23 - fls. 30.
D- Sobre a fracção autónoma identificada em B) supra foi constituída hipoteca voluntária a favor
do Banco Comercial Português, S.A., para garantia de empréstimo, concedido por este Banco aos executados, da quantia de 13.500.000$00; juro anual de 6,45%, acrescido de 4% em caso de mora; despesas
de 540.000$00 e no montante máximo de 18.272.250$00, registada na Conservatória do Registo Predial
de Peniche através da Ap. 10 de 2001/08/07 - fls. 14 a 26 e 29 e 30.
E- Através da escritura pública outorgada em 29/12/2008, o Banco Comercial Português, S.A.
cedeu à reclamante Investments 2234 Overseas Fund IV B.V., o crédito que detinha sobre os executados
– fls. 36 a 202.
F- A transmissão de crédito referida na alínea antecedente foi registada na Conservatória do Registo
Predial de Salvaterra de Magos através da Ap. 1390 de 2009/01/07 - fls. 223.
G- Os executados são devedores de IMI dos anos de 2007 e 2008, respeitante ao imóvel penhorado
na execução fiscal – fls. 226 a 228 e 243.
***
3. O inconformismo do Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional,
reconduz-se à única questão de saber a decisão recorrida enferma de erro de aplicação e de interpretação
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do direito ao ter julgado que o crédito reclamado de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente
ao ano de 2008 mas inscrito para cobrança em 2009, isto é, inscrito posteriormente ao ano corrente na
data da penhora, efectuada em Maio de 2008, pode ser graduado como crédito privilegiado nos termos
previstos no artigo 744.º do Código Civil.
Com efeito, a sentença acolheu o entendimento de que todos os créditos reclamados pela Fazenda
Pública – provenientes de IMI dos anos de 2007 e 2008 e inscritos para cobrança em 2008 e 2009,
respectivamente – gozavam do privilégio imobiliário especial previsto no artigo 744.º do Código Civil,
com a seguinte argumentação:
«Os créditos de IMI, por seu turno, fruem das garantias especiais previstas no Código Civil para a
contribuição predial, em conformidade com o art. 122º do CIMI. Assim, face ao disposto no já mencionado art. 744º, n.º 1 do CC e verificando-se que o imposto reclamado incide sobre o imóvel penhorado,
atendendo, ainda ao facto de a jurisprudência dos tribunais superiores entender que o art. 24º, n.º 1, do
CCA deve interpretar-se no sentido de que os créditos por contribuição autárquica, posteriores à data
da penhora e liquidados antes da venda ou adjudicação de bens, beneficiam do privilégio imobiliário
previsto no art. 744.º, n.º 1 do CC, interpretação que é de sufragar para o art. 122º do IMI, os créditos
reclamados pela Fazenda Pública gozam de privilégio imobiliário especial.».
Já o Ministério Público, ora Recorrente, sustenta posição diversa, advogando que o IMI inscrito
para cobrança em momento posterior ao ano corrente na data da penhora (no caso, o IMI referente ao ano
de 2008, inscrito para cobrança no ano de 2009), não goza do privilégio creditório imobiliário previsto
nas disposições combinadas dos artigos 122.º do Código do IMI e 744.º, n.º 1, do Código Civil, por
força do que vem determinado no n.º 1 do artigo 31.º do Dec-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro.
Vejamos.
O artigo 744.º do Código Civil preceitua, no seu n.º 1, que «Os créditos por contribuição predial
devida ao Estado ou às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora,
ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão
sujeitos àquela contribuição».
Tal privilégio imobiliário especial, atribuído à contribuição predial, veio, porém, a ser estendido
à Contribuição Autárquica pelo artigo 24.º do Código de Contribuição Autárquica (aprovado pelo
DL n.º 442-C/88, de 30 de Novembro) e, posteriormente, ao Imposto Municipal sobre Imóveis pelo
artigo 122º do Código do IMI (aprovado pelo DL n.º 287/2003, de 12 de Novembro). Com efeito, o
artigo 24.º do Código da CA diz, no seu n.º 1, que «A contribuição autárquica goza das garantias
especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial», e o artigo 122.º do Código do IMI
estabelece, no seu n.º 1, que «O imposto municipal sobre imóveis goza das garantias especiais previstas
no Código Civil para a contribuição predial».
Deste modo, e visto que aquele preceito do Código Civil apenas confere privilégio imobiliário
especial aos créditos de contribuição predial, contribuição autárquica e imposto municipal sobre
imóveis, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente e nos dois
anos anteriores, não devendo, por força de tal preceito, ser considerada na verificação e graduação de
créditos as contribuições/impostos inscritos para cobrança após esse período, a questão que se coloca
é a de saber se existe alguma norma legal que o permita, ou, mais precisamente, se ainda se encontra
em vigor o artigo 230.º, § 2º do Código de Contribuição Predial, dado que este preceito autorizava que
se atendesse, na verificação e graduação dos créditos, ao imposto que viesse a ser liquidado até à data
da venda ou da adjudicação do prédio.
Como se sabe, Código de Contribuição Predial foi revogado pelo Dec-Lei n.º 442-A/88 (que aprovou o Código do IRS), pelo DL n.º 442-B/88 (que aprovou o Código do IRC) e pelo DL n.º 442-C/88
(que aprovou o Código da CA, embora este tenha ressalvado seus nos arts. 3.º, 5º e 8.º determinadas
situações previstas no Código de Contribuição Predial, que não a dos autos), diplomas que entraram
em vigor em 1 de Janeiro de 1989.
Donde resultaria, em princípio, a revogação do referido do artigo 230.º § 2.º do Código de Contribuição Predial, pois que o Código de CA, que ressalva expressamente algumas disposições daquele
Código de Contribuição Predial, não ressalvara essa disposição legal.
Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, que culminou com o acórdão
do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 8/11/2006, proferido no Recurso n.º 630/03, veio a
adoptar entendimento contrário, argumentando que o legislador do Código da CA havia dito menos do
que queria e que se devia considerar ressalvada a disposição contida no § 2.º do artigo 230.º do CCP,
razão por que se devia considerar que os créditos por contribuição autárquica, posteriores à datada da
penhora e liquidados antes da venda ou da adjudicação, ainda beneficiavam do privilégio imobiliário
previsto no n.º 1 do art.º 744ºdo Código Civil.
Perante tal posição jurisprudencial, acolhida e plasmada em diversos arestos (1), firmou-se o
entendimento de que apesar de a reclamação de créditos de contribuição predial e contribuição autárquica por parte do Estado se dever reportar aos inscritos para cobrança na data da penhora e nos dois
anos anteriores, se devia, ainda, atender, na graduação, aos créditos que viessem a ser liquidados após
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a penhora e até à venda ou adjudicação, dado que «a remissão do privilégio da contribuição autárquica
para a contribuição predial não poderá deixar de abranger o mencionado artº 230.º do C. C. Predial,
na parte em que se refere ao indicado privilégio, que nesta parte sempre se deverá entender como em
vigor.» - cfr. acórdão de 10/03/2004, no recurso n.º 117/04.
Todavia, o diploma que aprovou o Código do IMI (DL n.º 287/2003, de 12.11), veio decretar que
«A partir da data da entrada em vigor do CIMI, são revogados os Códigos da Contribuição Autárquica,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-C/88, de 30 de Novembro, e da Contribuição Predial e do Imposto
sobre a Indústria Agrícola, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45104, de 1 de Julho de 1963, na parte ainda
vigente, considerando-se a contribuição autárquica substituída pelo imposto municipal sobre imóveis
(IMI) para todos os efeitos legais» (n.º 1 do artigo 31.º).
O que torna clara a intenção do legislador de revogar todos os preceitos ainda vigentes do Código de Contribuição Predial, inviabilizando a defesa de uma tese que persista no entendimento da
manutenção de vigência de determinadas regras normativas previstas nesse Código, designadamente
do § 2.º do seu artigo 230.º.
Na verdade, não só a lei é clara e inequívoca na vontade de abolir qualquer resquício daquele
Código, como a revogação do artigo 24º do Código de CA arrastou necessariamente a revogação de
todo o regime jurídico que lhe estava imanente ou associado, ou seja, daquele § 2.º do artigo 230.º do
CCP, o qual, segundo a citada jurisprudência, sobrevivia à sombra deste artigo 24º do Código de CA.
Deste modo, tendo em conta que nem a letra nem o espírito do artigo 744.º do Código Civil consentem outra interpretação que não seja a de conferir privilégio imobiliário apenas aos impostos inscritos
para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores, e
face à ausência de norma que permita ou autorize a extensão desse privilégio aos impostos liquidados
até à data da venda ou da adjudicação do prédio, somos levados a concluir que a partir da entrada em
vigor do Código do IMI, em 1 de Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu
artigo 122.º e do artigo 744.º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de privilégio
creditório imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto
equivalente e nos dois anos anteriores.
Em sentido idêntico, vejam-se os Acórdãos deste Tribunal de 7/01/2009, no recurso n.º 863/08 e
de 29/04/2009, no recurso n.º 1008/08.
Assim sendo, e uma vez que, no caso vertente, a penhora do imóvel foi efectuada em 20/05/2008,
não deveria o reclamado crédito de IMI inscrito para cobrança no ano de 2009 ter sido admitido e
graduado, por não gozar do privilégio creditório imobiliário previsto nas disposições combinadas dos
artigos 122.º do Código do IMI e 744.º, n.º 1, do Código Civil.
Termos em que merece inteiro provimento o presente recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso relativamente ao crédito reclamado de IMI inscrito para cobrança no ano de 2009, o qual, assim, se exclui da graduação, nesta parte
se revogando a sentença recorrida que no demais se mantém.
Custas pela Fazenda Pública, na 1.ª instância, e na proporção do seu decaimento.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. — Dulce Neto (relatora) – Alfredo Madureira – Valente Torrão.
(1) Cfr. entre outros, os acórdãos proferidos em 25/06/1998, no recurso n.º 22.143; em 10/03/2004, no recurso n.º 117/04;
em 29/04/2004, no recurso n.º 113/04; em 10/11/2004, no recurso n.º 780/04; em 19/05/2004, no recurso n.º 630/03.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Caso julgado. Identidade de causa de pedir.
Sumário:
I – A excepção do caso julgado pressupõe a repetição de causa antes decidida por
sentença insusceptível já de recurso ordinário e visa evitar que o tribunal seja
colocado perante a iminência de contradizer ou reproduzir o julgado anterior
– artigo 497º n.º 1 e 2 do CPC –.
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II – São, assim, seus requisitos a identidade de sujeitos, pedido e causa de pedir – artigo
498º n.º 1 do CPC –.
III – Não se verifica ocorrer identidade de causa de pedir quando, num dos processos
– comum colectivo –, se invoca o direito a indemnização cível por responsabilidade
civil extra contratual emergente da prática de crime e no outro – em processo
de execução fiscal –, se invoca antes o direito emergente de acto de liquidação
de quantia não oportunamente paga e que determinou a emissão do competente
título executivo e viabiliza a cobrança coerciva da quantia assim liquidada, independentemente da verificação ou não dos pressupostos da responsabilidade civil
extracontratual.
Processo n.º: 1196/09 – 30.
Recorrente: Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP.
Recorrido: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformado com a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou procedente
a oposição deduzida pela Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima à execução fiscal contra si
instaurada pelo Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE) para cobrança da quantia de
€211.447,35 relativa a reembolsos de comparticipações financeiras indevidamente recebidas do Fundo
Social Europeu no âmbito de acção de formação profissional, com fundamento na existência da excepção de caso julgado, dela interpôs recurso para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo
o Exequente IGFSE.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso e, pugnando pela revogação do
julgado, formulou, a final, as seguintes conclusões:
A – Entende este Instituto que inexiste o alegado caso julgado material, na medida em que nos
processos em questão – pedido de indemnização civil enxertado no processo crime e processo executivo – não se está perante uma repetição da causa, pois não existe identidade de pedidos e de causas
de pedir;
B – No caso vertente, estamos perante um processo de execução fiscal instaurado para a cobrança
coerciva de uma dívida, em execução da decisão da Comissão Europeia (CE) que recaiu sobre o pedido
de pagamento de saldo do “dossier” 88 0977 P1 e que constituiu a “Santa Casa da Misericórdia de
Ponte de Lima” na obrigação de restituir a quantia de €211.447,35;
C – No pedido de indemnização civil deduzido pelo Digmº. Magistrado do Ministério Público
no âmbito do processo comum colectivo nº 169/99 que correu termos no Tribunal Judicial de Ponte
de Lima, estava em causa o ressarcimento dos danos emergentes da eventual prática de um crime de
fraude na obtenção do subsídio, no valor de 56.372.905$00, acrescido de juros à taxa legal, no âmbito
das acções de formação profissional apoiadas pelo Fundo Social Europeu (FSE) levadas a cabo pela
referida entidade, enquadradas nos “dossiers” 880977P1, 880980P1, 881093P1 e 881098P3, conforme
se pode constatar pelo teor do Acórdão, de 26.11.02, do citado Tribunal e do Acórdão, de 12.05.03, do
Tribunal da Relação de Guimarães;
D – Conforme decidido, nomeadamente, nos Acórdãos proferidos nos processos nºs 61/02 e
6502/02, respectivamente, do Tribunal Central Administrativo Norte e do Tribunal Central Administrativo
Sul, a decisão proferida no âmbito do pedido de indemnização civil enxertada no processo/crime não
pode constituir excepção de caso julgado num processo executivo, na medida em que não se verifica
a identidade entre o pedido e a causa de pedir, dada a diferente natureza dos processos;
E – Assim, o alcance do caso julgado da sentença proferida no âmbito do pedido de indemnização cível é totalmente distinto da decisão que vier a ser tomada nos presentes autos, não havendo em
consequência, qualquer possibilidade de se contradizerem ou reproduzirem;
F – Na verdade, a obrigação de proceder à devolução das verbas decorrentes de uma decisão
administrativa não é a mesma que resulta da prática de actos ilícitos que constituem crime e da responsabilidade de reparar os danos emergentes desse crime;
G – Com efeito, a condenação ao pagamento das quantias ilicitamente obtidas ou desviadas dos
fins a que se destinam, prevista no art. 39º do Decreto-Lei nº 28/84 de 20 de Janeiro, a que alude a
sentença – a quo –, tem carácter sancionatório, característica essa que não tem o acto administrativo
que determina a restituição de verbas indevidamente recebidas ou não aplicadas do Fundo Social
Europeu e do Estado Português;
H – O acto administrativo não tem como fundamento um indevido e ilícito empobrecimento do
património da Administração, que é o que está na base da condenação ao pagamento da indemnização
cível e que se traduz na reparação da lesão derivada da prática de um crime;
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I – O procedimento criminal e o procedimento administrativo são independentes, na medida em
que se regem por regras e princípios diversos e prosseguem fins diferentes;
J – Donde, a prescrição do direito de indemnização civil determinada no âmbito do processo
crime não pode constituir caso julgado na instância executiva fiscal, não afectando, consequentemente,
a existência e exigibilidade da dívida exequenda;
L – A sentença em crise ao decidir da forma como o fez violou o disposto nos artigos 497º, 498º
e 671º, nº 1 todos do CPC, bem como o disposto na alínea i) do nº 1 do art. 204º do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer
no sentido de que o recurso deve ser julgado procedente, por considerar não se verificar no caso sub
judice identidade da causa de pedir, um dos requisitos da excepção do caso julgado.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar e decidir.
O tribunal recorrido deu como assente a seguinte matéria de facto:
a) No Serviço de Finanças de Ponte de Lima foi instaurado e corre termos contra a Oponente,
o processo de execução fiscal com o nº 2321200701020773, para cobrança coerciva da quantia de
211.447,35 euros relativa a reembolsos de comparticipações financeiras indevidamente recebidos
do Fundo Social Europeu (116.296,04 euros) e do Estado Português (95.151,31 euros) no âmbito da
acção de formação profissional.
b) Serve de título à referida execução a “certidão” cujo teor consta de fls. 37 dos autos e aqui
se dá por reproduzido.
c) A Oponente foi notificada pelo IGFSE I.P. através do ofício de 11 de Novembro de 2005, para
proceder à restituição dos montantes em dívida aí identificados, nos termos que constam de fls. 43 a
45 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.
d) Contra a Oponente correu termos no Tribunal Judicial de Ponte de Lima o Processo Comum
Colectivo com o nº 37/02.TBPTL.
e) Nesse processo foi formulado pelo Ministério Público a solicitação do Departamento para os
Assuntos do Fundo Social Europeu, hoje IGFSE, pedido de indemnização civil que foi julgado procedente tendo a Oponente sido condenada a pagar a quantia de 154,652,77 euros ao Estado Português
e a quantia de 126.534,09 euros ao Fundo Social Europeu.
f) Nessas quantias estavam englobadas aquelas que se referem supra na alínea a).
g) Interposto recurso dessa decisão condenatória, veio a ser proferido acórdão final pelo Tribunal
da Relação de Guimarães datado de 12 de Maio de 2003 e cujo teor consta de fls. 11 a 32 e aqui se
dá por reproduzido no seu teor.
h) Nesse acórdão foi proferida decisão que absolveu a Oponente do pedido civil contra si formulado por considerar verificada a prescrição do direito de indemnização que através do mesmo se
pretendia efectivar.
i) Em 7 de Agosto de 1990, o DAFSE devolveu á Comissão das Comunidades Europeias em Bruxelas a quantia de PTE56.72.905$00 que corresponde á que se refere supra na alínea d).
j) A Oponente foi citada para a execução em 11 de Dezembro de 2007.
Ainda em adenda à matéria dada como provada, sublinha a sentença recorrida que “através da
execução fiscal contra a qual se dirige a presente oposição, o IGFSE pretende obter a cobrança coerciva
das quantias que foram indevidamente recebidas pela Oponente, no montante de 211.447,35 euros,
sendo que esta quantia está englobada naquela que constitui objecto do pedido de indemnização civil
formulado no processo crime atrás referido”.
Perante esta factualidade, a sentença recorrida entendeu e julgou verificada a excepção dilatória
do caso julgado que, por si só, obstava ao conhecimento do mérito – cfr. artigos 493º, nº2 e 494º, i) do
CPC e consequentemente julgou procedente a oposição á respectiva execução fiscal.
É contra o assim decidido que se insurge o Exequente e ora Recorrente, nos termos das transcritas
conclusões do presente recurso jurisdicional, convocando em abono da tese que sufraga e entendimento
dos Tribunais Centrais Administrativos Sul e Norte, vertido em arestos que identifica.
A questão aqui colocada é a de saber se o invocado julgado pelo Tribunal da Relação de Guimarães ao decretar a prescrição do pedido cível de indemnização por danos emergentes da prática de
crime formulado em processo comum colectivo faz ou não caso julgado no processo de execução à
execução fiscal onde se persegue a cobrança coerciva de quantia liquidada e não oportunamente paga
em processo de execução de decisão da Comissão Europeia, vindo adquirido que a quantia objecto da
presente execução se encontra incluída (englobada) no pedido daquele processo comum.
É sabido que a invocada excepção dilatória do caso julgado, a repetição de uma causa depois
de decidida com trânsito em julgado uma primeira, tendo por escopo último evitar que o tribunal seja
colocado iminência de contradizer ou reproduzir julgado anterior – cfr. artigo 497º, 1 e 2 do CPC –,
reclama para a sua verificação a concorrência cumulativamente identidade de sujeitos, pedido e causa
de pedir.
Vem apenas controvertido com o presente recurso a identidade da causa de pedir.

435
Identidade de causa de pedir que efectivamente se verifica não ocorrer.
Na verdade, no convocado aresto do Tribunal da Relação de Guimarães que apreciava pedido de
indemnização cível deduzido em processo crime por fraude na obtenção de subsídio e onde se perseguia
a condenação da arguida, a aqui Executada, em indemnização pelos danos emergentes da prática do
respectivo crime – cfr. artigos 128º do C. Penal e 483º e 562º do C. Civil –, tendo-se aí concluído pela
absolvição da arguida face à considerada verificada prescrição do direito de indemnização decorrente
de facto ilícito – artigos 118º, 1, al. b) do C. Penal, 498º do C. Civil e 37º, 1 e 3 do DL 28/84 –,
Na execução que subjaz ao presente processo de oposição o que se invoca é um direito emergente de um acto de liquidação de uma quantia que não foi paga, acto esse que está subjacente à
emissão do titulo executivo que originou o processo executivo e que gerou, só por si, o direito à
cobrança da quantia liquidada que é distinto e não depende da eventual existência de um direito
concorrente à cobrança da mesma quantia, que poderia existir se se verificassem os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual. Excerto do acórdão desta Secção do passado dia
02.12.2009, processo n.º 811/09, onde se apreciou e decidiu a questão jurídica em tudo idêntica
à aqui suscitada.
Daí que, concordantemente, deva concluir-se também aqui que se não verifica ocorrer a excepção
dilatória do caso julgado, procedendo assim as conclusões do presente recurso jurisdicional, procedência
que haverá de demandar a revogação do sindicado julgado para que a oposição à execução judicial
possa prosseguir os seus termos legais se outra que não esta causa a tanto possa obstar.
Termos em que acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em conceder
provimento ao recurso e em revogar a impugnada sentença.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – Alfredo Madureira (relator) – Brandão de Pinho – Pimenta
do Vale.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Embargos de terceiro. Registo Predial. Terceiro.
Sumário:
I – Para efeitos de registo predial, terceiros são aqueles que tenham adquirido de
autor comum direitos incompatíveis entre si (artigo 5.º n.º 4 do Código de Registo
Predial).
II – A penhora em execução fiscal, enquanto direito real de garantia, e o direito de
propriedade não se definem como direitos adquiridos do mesmo autor comum, uma
vez que no primeiro caso a Fazenda Pública não adquire do executado qualquer
direito real de gozo, o qual tão pouco tem intervenção no acto de penhora, não
sendo, deste modo, susceptível de criar a convicção da existência do direito de
propriedade sobre o imóvel.
III – Daí que seja oponível à penhora o direito de propriedade não registado pelo
embargante.
Processo n.º 1197/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Domingos José Fernandes, Fazenda Pública e outros.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- O Ministério Público vem recorrer do despacho do M.mo Juiz do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Braga que rejeitou os embargos de terceiro deduzidos por Domingos José Fernandes, com os
sinais dos autos, por entender que a penhora embargada inscrita previamente prevalece sobre a aquisição
do direito de propriedade invocado pelo embargante, formulando as seguintes conclusões:
1. Resulta do art. 5º, n.º 1 do CRPredial que “os factos sujeitos a registo só produzem efeitos em
relação a terceiros depois da data do respectivo registo”, ou seja, inter partes, os factos sujeitos a re-
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gisto são eficazes ainda que não registados, o que leva a concluir que só para com terceiro sua eficácia
depende do registo.
2. O registo predial destina-se a dar publicidade a situação jurídica dos prédios, não tendo natureza
constitutiva como se alcança do disposto no art. 7º, segundo o qual “o registo definitivo constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que o registo o define”.
3. O conceito restrito, de terceiro, para efeitos de registo predial, adoptado no Ac. n.º 3/99, veio
a ser legalmente consagrado pelo DL n.º 533/99, de 11/12, e que acrescentou o n.º 4 ao art. 5º, da CRP
cuja redacção é a seguinte: “Terceiros, para efeitos de registo, são aqueles que tenham adquirido de um
autor comum direitos incompatíveis entre si”.
4. Face ao entendimento adoptado pelo Ac. STJ n.º 3/99, e consagrado no DL n.º 533/99, a inoponibilidade de direitos a um terceiro, para efeitos de registo, pressupõe que ambos os direitos tivessem
advindo de um mesmo transmitente comum, excluindo “os casos em que o direito em conflito com o
direito em conflito deriva de uma diligência judicial seja ela arresto, penhora ou hipoteca judicial” — cfr.
Ac. STJ de 07/07/99, CJSTJ. Tomo II, pág. 164.
5. Assim, ocorrendo conflito entre uma aquisição por compra e venda anterior não levada ao registo
e uma penhora posterior registada, aquela pode obsta à eficácia desta última e prevalecer sobre ela.
6. In casu a embargada, titular de um direito real de garantia registado sobre um imóvel anteriormente vendido ao embargante, sem que este tivesse registado a aquisição, não é terceiro pois os
respectivos direitos não provêm de um autor comum.
7. O direito em conflito deriva e uma diligência de penhora, pelo que lhe é oponível o direito de
propriedade não registado do embargante.
8. Constituindo os embargos de terceiro, nos termos do art. 237º do CPPT, um meio de tutela
judicial da posse ou de qualquer outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência,
deveriam os mesmos ter sido recebidos e a embargada e executada notificada para contestar.
9. Decidindo como decidiu, o M.mo Juiz a quo violou o disposto nos arts. 237º, do CPPT, 351º,
n.º 1, do CPC, 5º, do CRPredial.
2- Não foram apresentadas contra-alegações.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, dado que o recurso foi interposto pelo
Ministério Público.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1- O embargante teve conhecimento em 22 de Novembro de 2008 que nos autos de execução
para pagamento de quantia certa, sob a forma de processo comum, à margem melhor identificados, foi
penhorado em 23 de Outubro de 2007, o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o numero 283-U, de Ferreiros, com dependência na Cave, destinada a garagem, inscrito na matriz
sob urbano 1511 fracção U.
2- A referida penhora foi registada provisória por dúvidas na conservatória do Registo Predial de
Amares, pela apresentação 14/07.10.24, convertida em definitiva pela apresentação 08/08.01.28.
3- O embargante só teve conhecimento da penhora na data referida em 1º, em virtude de nessa
data ter sido informado pelo seu advogado, quando se deslocou ao escritório deste, a fim de tomar
conhecimento de assuntos do seu interesse e, tendo nessa mesma data passado procuração forense.
4- O mandatário por sua vez teve conhecimento da penhora no dia 11 de Novembro, do corrente ano,
quando se dirigiu à Conservatória do Registo Predial de Amares, para tratar do I.M.I. do prédio em causa
5- Por escritura pública de compra e venda celebrada em 9 de Agosto de 2004, no Cartório Notarial de
Amares, a executada vendeu o prédio descrito ao embargante e este o comprou, pelo preço de 3.960,00 euros.
6- Preço esse efectivamente pago pelo embargante a quando da celebração da referida escritura.
7- O embargante promoveu o registo do acto de aquisição acima referida, pela apresentação
6/2008.11.25.
5- O despacho recorrido rejeitou os embargos deduzidos com fundamento no facto da penhora
embargada inscrita previamente prevalecer sobre a aquisição do direito de propriedade invocado pelo
embargante, donde que este direito seja inoponível à Administração Fiscal.
Para tanto, concluíra-se na mesma decisão que o direito que embargante e exequente pretendiam
fazer valer provinham da mesma pessoa, o executado.
Por sua parte, o recorrente Ministério Público vem defender, em suma, que a embargada, titular
de um direito real de garantia registado obre um imóvel anteriormente vendido ao embargante, não é
terceiro para efeitos de registo posto que os respectivos direitos não provêm do mesmo autor comum
e daí que seja oponível à penhora o direito de propriedade não registado pelo embargante.
Vejamos, então.
Não vem questionado no recurso que terceiros, para efeitos de registo, sejam aqueles que tenham
adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si.
Aliás, tal conceito foi expressamente consagrado no n.º 4 do artigo 5.º do Código de Registo Predial (aditado pelo DL n.º 53/99, de 11 de Dezembro) e mostra-se em consonância como o entendimento
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restritivo a esse respeito largamente maioritário que a jurisprudência deste STJ, bem como deste STA,
vinha perfilhando até então (cfr. acórdão uniformizador de Jurisprudência n.º 3/99, de 18/05/99, do
STJ e acórdãos deste STA de 12/11/97, 9/04/97, 15/12/99 e 12/01/00, nos recursos n.ºs 20.927, 21.298,
24.275 e 23.682).
A controvérsia suscita-se, antes, quanto a saber se o direito de propriedade e a penhora se definem
como “direitos incompatíveis adquiridos a um mesmo autor comum (mesmo transmitente).
Em sentido afirmativo, como já se disse, se entendeu no despacho sob recurso.
Não temos por acertado tal entendimento.
De facto, ao invés do que acontece no caso da aquisição do direito de propriedade, na penhora em
execução fiscal a Fazenda Pública não adquire do executado qualquer direito real de gozo, tão pouco
lhe tendo sido criada por parte do mesmo a convicção de que seria o titular do direito de propriedade
do imóvel em causa.
Sendo assim, não lhe assiste uma expectativa igual à de quem, como o embargante, adquiriu o
direito de propriedade do executado, convencido que ele era seu e de que podia transmiti-lo.
O direito de penhora que possui a Fazenda Nacional emerge tão somente da pertinente diligência
efectuada no processo executivo, sem qualquer intervenção do anterior proprietário do imóvel em causa.
Como se afirma no já citado acórdão de 12/01/00, no recurso n.º 23.682 – “Em súmula, a Fazenda
Pública, porque o executado não interveio na penhora, não adquiriu dele direito incompatível com o do
adquirente do mesmo imóvel, em momento anterior à penhora; e, porque o executado transmitira para
a embargante a propriedade de imóvel que veio a ser penhorado na execução, não adquiriu nenhum
direito pela penhora, pois nenhum direito o executado detinha então que pudesse ser transmitido. Não
é, pois, terceiro relativamente à compra e venda, que lhe é oponivel, embora não registada.
No mesmo sentido se posiciona Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, a fls. 147,
anotação 24 ao artigo 167.º, ao defender que “– Este entendimento jurisprudencial, baseia-se no facto
do executado não ter intervenção no acto de penhora, pelo que não se pode afirmar que o exequente
recebe dele o seu direito sobre o bem que é objecto de penhora, e a função do registo ser garantir ao
adquirente de um direito sobre um prédio que aquele não realizou em relação a ele actos capazes de
prejudicar o direito adquirido que não constem do registo.
Porém, só são merecedores da protecção dada pelo artigo 5.º n.º 1 do Código do Registo Predial,
aqueles que adquirem direitos incompatíveis sobre o mesmo prédio com intervenção directa do autor
comum, gerando-lhes a convicção da existência daquele e na sua esfera jurídica”.
Em conclusão, como defende o recorrente Ministério Público, a embargada, titular de um direito
real de garantia registado sobre um imóvel em momento anterior ao registo da aquisição do direito de
propriedade, não se define como terceiro para efeitos de registo predial, pois que esses direitos não
provêm de um autor comum.
Desta forma, os embargos não deveriam ter sido rejeitados com o fundamento invocado no despacho sob recurso.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se, em consequência, o
despacho recorrido, devendo os autos baixar à 1.ª instância para efeito de admissão dos embargos, se
a tal nada mais obstar, e consequente notificação da Fazenda Pública para contestar.
Sem custas.
Lino.

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – Miranda de Pacheco (relator) – Brandão de Pinho – Jorge

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Coima. Pagamento voluntário. Recurso judicial. Legitimidade.
Sumário:
I – O pagamento voluntário de coima, quando legalmente admitido, determina a extinção do procedimento de contra-ordenação decorrente da completa realização do
seu objecto, com a consequente extinção da responsabilidade contra-ordenacional
do arguido.
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II – Uma vez extinto esse procedimento por contra-ordenação, o arguido, por falta
de interesse em agir, não detém legitimidade para interpor recurso da decisão
administrativa que aplicou a coima.
Processo n.º: 1230/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Globalrent – Sociedade Portuguesa Rent a Car, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Exmº Magistrado do Ministério Publico, não se conformando com sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que, julgando improcedente o recurso judicial da decisão administrativo de aplicação
de coima, condenou a sociedade Globalrent – Sociedade Portuguesa Rent a Car, Lda, no pagamento de
uma coima no valor de €15.901,32 e custas, referente à falta de apresentação da declaração periódica
de IVA de Julho de 1998, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1 – A decisão em apreço faz errado julgamento de direito;
2 – Na verdade face, ao aos factos dados como provados na decisão e, nomeadamente nos pontos 4, 5 e 6 dos “Factos Provados” da decisão sob recurso, porque ocorreu o pagamento voluntário da
coima, no decurso do processo de contra-ordenação, e antes da apresentação do recurso pela arguida,
o procedimento contra-ordenacional instaurado contra a arguida “Globalrent – Sociedade Portuguesa
Rent a Car, Lda “extinguiu-se nos termos do disposto no artigo 61º alínea c) do RGIT;
3 – Pelo que, a decisão em apreço deveria ter decidido encontrar-se extinto o procedimento contra-ordenacional instaurado contra a arguida e,
4 – Face à extinção do procedimento contra-ordenacional, antes da apresentação do recurso pela
arguida, ter rejeitado tal recurso interposto pela arguida, em 20.9.2000, quer por falta de legitimidade
e interesse em agir da recorrente, quer por falta de objecto do recurso.
5 – Deve assim, a decisão em apreço ser revogada e substituída por outra que decida que, à data
da interposição do recurso da decisão da autoridade administrativa, já se encontrava extinto o procedimento contra-ordenacional instaurado contra a arguida pela prática da infracção enunciada no auto de
noticia de fls. 2 e sgs, e, por conseguinte, ser manifesta a falta de legitimidade e de interesse da arguida
para recorrer e a carência de objecto do recurso e, consequentemente,
6 – Decida rejeitar o recurso interposto a fls. 30 e sgs dos autos.
7 – Normas jurídicas violadas: art.º 78º, nºs 2º e 3º e 61º, alínea c) do RGIT, artigo 401º, nº1, alínea b)
e 2 do C. P. Penal, ex vi artigo 3º, alínea b) do RGTT e art.º 41º, n.º 1 do Dec-Lei n.º 433/82, de 27.10).
Se, assim, se não entender diremos:
8 – A sentença é nula pois,
9 – Conheceu de questões de que não podia tomar conhecimento;
10 – Na verdade, a sentença em apreço não podia conhecer do objecto do recurso interposto em
20.9.2000 – fls. 30-pois,
11 – Em 15.09.2000, a arguida procedeu ao pagamento voluntário da coima que lhe foi aplicada
— cfr.fls.29;
12 – Pelo que à data da interposição do recurso, e face ao pagamento voluntário da coima durante
o processo de contra-ordenação, estava já extinto o procedimento contra-ordenacional contra ela instaurado, pelo que a sentença em apreço não podia conhecer do que estava extinto, do que já não existia.
13 – Ao fazê-lo a sentença violou o disposto nos artigos 379º, nº1, alínea c) do CPP, ex vi artigo 3º,
alínea b) do RGIT, artº 41 do RGCOC (Dec-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro).
14 – Pelo que é nula, nulidade que se argúi e requer seja decretada para todos os efeitos legais
e, em consequência, se ordene a devolução do processo a este Tribunal de 1ª instância para que seja
proferida nova sentença expurgada da nulidade.
15 – Normas jurídicas violadas: artigos 379º, nº1, alínea c) do CPP ex vi artigo 3º, alínea b) do
RGIT, artº 41 do RGCOC (Dec. Lei n. 433/82, de 27 de Outubro).
2 – Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 – No dia 15/2/1999, na Direcção de Serviços de Cobrança do I.V.A., quando se encontrava no
exercício das suas funções, um funcionário da Administração Fiscal, verificou pessoal e directamente
que a sociedade “Globalrent – Sociedade Portuguesa de Rent a Car, Lda.”, com sede em Sacavém,
Loures, e área de competência deste Tribunal, enquadrada em I.V.A. no regime normal com periodicidade mensal, não efectuou o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado, previamente liquidado
nos termos da lei, relativamente ao mês de Julho de 1998, no montante global de €79.506,61 (setenta
e nove mil quinhentos e seis euros e sessenta e um cêntimos), tudo conforme auto de notícia de fls.2 e
3, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido;
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2 – O auto de notícia mencionado no nº.1 deu origem ao presente processo de contra-ordenação
fiscal, cuja parte administrativa correu seus termos no 4º. Serviço de Finanças de Loures;
3 – No âmbito da qual o arguido foi notificado nos termos e para os efeitos do artº199, do C. P.
Tributário, através de carta registada no pretérito dia 10/4/1999, não tendo apresentado defesa (cfr.
fls.4 e 5 dos autos);
4 – Em 6/7/2000, por despacho do Director de Finanças de Lisboa, exarado a fls.25 e 26 dos autos e
que se dá aqui por integralmente reproduzido, foi aplicada coima ao arguido no montante de €15.901,32
(quinze mil novecentos e um euros e trinta e dois cêntimos), devido à prática da contra-ordenação
negligente identificada no nº.1 supra, e p.p. nos artºs 26, nº1, e 40, nº1, do Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado (C.I.V.A) e 29, nº2, do Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras
(R.J.I.F.N.A.), decisão que lhe foi comunicada em 1/9/2000 (cfr.fls.27 e verso dos presentes autos);
5 – Em 15/9/2000, a sociedade arguida efectuou o pagamento da coima e custas em que foi condenada no âmbito dos presentes autos, tudo no montante total de €15.936,24 (cfr documento junto a
fls.29 dos presentes autos; informação exarada a fls.36 dos presentes autos);
6 – Em 20/9/2000, deu entrada no 4º Serviço de Finanças de Loures o recurso da decisão de aplicação de coimas interposto pelo arguido e que deu origem ao presente processo (cfr. data de entrada
aposta a fls. 30 dos autos);
7 – O arguido agiu animado de vontade livre e consciente, através dos seus representantes, sabendo
que a sua conduta (não entrega nos cofres do Estado do imposto sobre o valor acrescentado previamente
liquidado nos termos da lei), porque ilícita e punível, lhe estava legalmente vedada;
8 – Da conduta do arguido resultou efectivo prejuízo para a Fazenda Nacional (expresso no montante
de imposto liquidado e não entregue nos cofres do Estado no tempo e lugar devidos - €79.506,61);
9 – Consta dos autos que o arguido se encontra indiciado da prática de outras infracções ao disposto no regime declarativo e de pagamento do I.V.A. (cf. quadro 2 constante da informação anexa ao
auto de notícia e junta a fls.3 do processo);
10 – O presente processo esteve com a instância suspensa entre 28/11/2002 e 3/4/2009, nos termos
do artº 74, nº2, do R.G.I.T. (cfr. despachos de suspensão da instância e de cessação da mesma exarados
a fls.53 e 128 dos presentes autos).
5 – O Ex.mo Magistrado do Ministério Público recorrente, em resumo, vem defender na sua
alegação de recurso que, tendo sido efectuado o pagamento voluntário da coima aplicada antes da interposição do recurso judicial (4, 5 e 6 do probatório), o respectivo procedimento contra-ordenacional
extinguiu-se nos termos do artigo 61º, alínea c) do RGIT e daí que o recurso judicial deva ser rejeitado
ou, se assim não se entender, a sentença seria nula por ter conhecido do que já se encontrava extinto.
Vejamos.
Constitui um dado indesmentível que na altura em que o recurso judicial foi interposto da decisão
administrativa de aplicação da coima (20/05/2000), esta já se encontrava paga desde 15/05/2000.
Será, então, que nessas circunstâncias o recurso se apresenta como admissível?
Acompanhando o recorrente, entendemos que não.
Com efeito, nos termos da alínea c) do artigo 193º do Código de Processo Tributário (em vigor à
data do pagamento voluntário e da interposição do recurso e não a alínea c) do artigo 61º do RGIT, como
pretende o recorrente), o procedimento por contra-ordenação extingue-se pelo pagamento voluntário
no decurso do processo de contra-ordenação.
Isso significa que, não obstante, mediante acto que reveste natureza meramente formal/declarativa
o respectivo processo ainda não ter sido arquivado pela entidade competente (artigo 207º, n.º 1 do CPT),
o que até se compreende atento o diminuto lapso de tempo decorrido entre o pagamento voluntário da
coima e a interposição de recurso, a arguida deixou de ter qualquer interesse juridicamente atendível
no resultado do recurso interposto.
Na verdade, o pagamento voluntário da coima, quando legalmente admitido, como é o caso,
determina a extinção do procedimento de contra-ordenação decorrente da completa realização do seu
objecto, com a consequente extinção da responsabilidade contra-ordenacional do arguido.
Sendo assim, ainda que lhe fosse favorável, a decisão jurisdicional que viesse a ser proferida
no recurso não repercutiria qualquer efeito útil na sua esfera jurídica, sendo certo que o interesse em
recorrer se define pela utilidade derivada da procedência do recurso.
Acresce que a notificação que lhe foi feita (cfr. fls. 27) não deixava dúvidas quanto à possibilidade
que lhe era dado a conhecer de, em alternativa, no prazo de 15 dias efectuar o pagamento da coima ou
recorrer judicialmente da decisão administrativa que a aplicou.
Impõe-se, pois, concluir que uma vez extinto o procedimento por contra-ordenação decorrente
do pagamento voluntário da coima aplicada, o arguido, por falta de interesse em agir, não detém legitimidade para interpor recurso da decisão administrativa que aplicou a coima.
Daí que o recurso não deveria ter sido admitido, ficando prejudicado o conhecimento da nulidade
da sentença que subsidiariamente vem arguida.
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Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se, em consequência, a
sentença recorrida e rejeita-se o recurso judicial interposto da decisão administrativa de aplicação da
coima.
Não sendo devidas neste STA, as custas na 1.ª instância são a cargo da recorrente judicial “Globalrent”, fixando-se a taxa de justiça em 2 UCS.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. – Miranda de Pacheco (relator) – Dulce Neto – Alfredo Madureira.

Acórdão de 24 de Fevereiro de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Taxa de justiça inicial. Pagamento insuficiente. Rejeição
liminar da petição inicial.
Sumário:
Ocorrendo, em processo de oposição à execução fiscal, falta de pagamento da taxa
de justiça inicial e não tendo a petição inicial sido recusada pela secretaria, não
há lugar à rejeição liminar da mesma pelo juiz, devendo, antes, ser ordenada a
notificação do oponente para, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento da taxa
de justiça em falta, acrescida de multa de igual montante, sob cominação de recusa
de recebimento da petição inicial apresentada.
Processo n.º 1242/09-30.
Recorrente: Marco Paulo Pereira da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Marco Paulo Pereira da Silva, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão
da Mma. Juíza do TAF de Coimbra de 3/12/2008 que rejeitou liminarmente a petição de oposição à
execução fiscal que oportunamente apresentara nos Serviços da Administração Fiscal, com fundamento
em falta ou insuficiência de taxa de justiça inicial, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
A) - Nem o Serviço de Finanças onde foi apresentada a petição inicial de oposição à execução
fiscal, nem a Secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que recebeu a oposição e a
levou à distribuição anotaram a insuficiência de taxa de justiça devida in casu;
B) - Ao rejeitar, liminarmente, a petição inicial de oposição à execução fiscal com fundamento na
insuficiência de pagamento de taxa de justiça inicial, o Tribunal recorrido violou o disposto no art.º 209.º
do CPPT que estabelece, de uma forma taxativa, os fundamentos para a sua rejeição liminar;
C) - De acordo com o disposto no art.º 26.º do Dec-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, a nova
redacção dada ao art.º 150.º-A do CPC só entrou em vigor no dia 5 de Janeiro de 2009;
D) - Sendo a decisão objecto do presente recurso datada de 3 de Dezembro de 2008, a Meritíssimo
Juiz a quo não poderia ter aplicado um preceito normativo que ainda não havia entrado em vigor na
ordem jurídica portuguesa;
E) - Ao rejeitar a petição de oposição à execução fiscal com fundamento numa norma que ainda
não havia entrado em vigor no nosso ordenamento jurídico, o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Coimbra fez uma incorrecta aplicação da lei e do direito.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Este tribunal já entendeu que a falta ou insuficiência da taxa de justiça inicial tinha como consequência o pagamento da mesma com multa.

441
Todavia, é hoje diverso o entendimento face ao estatuído no art.º 150.º-A, n.º 2, do CPC.
Este normativo foi introduzido pelo DL 34/08, de 26/2, que entrou em vigor em 7 de Abril do ano
em curso por força do art.º 28.º, n.º 1, alínea b) da Portaria n.º 114/2008, de 6/2.
É consabido que têm aplicação supletiva as regras do CPC, nos termos do art.º 2.º, alínea f) do
CPPT, de acordo com a natureza dos casos omissos do processo judicial tributário. Neste o juiz tem de
proferir despacho de recebimento liminar das oposições (art.º 209.º do CPPT), o que pressupõe uma
apreciação das condições de admissibilidade de acordo com os art.ºs 150.º-A, 467.º, 474.º do CPC,
por força do artº 28º do CCJ.
Nestes termos, decide-se rejeitar liminarmente a petição.
Notifique.
Coimbra, 3 de Dezembro de 2008.»
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Coimbra que rejeitou
liminarmente a petição de oposição à execução fiscal apresentada pelo ora recorrente, com fundamento
na insuficiência da taxa de justiça inicial, face ao estatuído no artigo 150.º-A, n.º 2 do CPC, introduzido
pelo DL 34/08, de 26/2, que, em seu entender, teria entrado em vigor em 7 de Abril de 2008, por força
do artigo 28.º, n.º 1, alínea b) da Portaria n.º 114/2008, de 6 de Fevereiro.
Do assim decidido, discorda o recorrente, invocando violação do disposto nos artigos 209.º do CPPT,
que estabelece, de forma taxativa, os fundamentos para a rejeição liminar da petição inicial de oposição
à execução fiscal, e 26.º do DL 34/08, de 26/2, que introduziu a nova redacção dada ao artigo 150.º-A
do CPC, mas só a partir de 5/1/2009, sendo que a decisão recorrida é datada de 3/12/2008.
Vejamos. Antes de mais, importa referir qual o regime legal aqui aplicável.
Após sucessivos diferimentos, o DL 34/2008, de 26/2, que introduziu alterações em diversas normas do CPC e aprovou o Regulamento das Custas Processuais, entrou em vigor em 20/4/2009 (artigo
156.º da Lei 64-A/2008, de 31/12).
Assim, no caso em apreço, o valor da taxa de justiça inicial, a pagar conjuntamente com a apresentação da petição inicial, rege-se pelo CCJ e não pelo Regulamento das Custas Processuais.
Por seu turno, o artigo 150.º-A, n.º 2 do CPC, na redacção dada pelo DL 34/08, de 26/2, invocado
como fundamento da decisão recorrida para a rejeição liminar da petição inicial de oposição, é inaplicável
neste caso porque o DL 34/08 só entrou em vigor em 20/4/09, ou seja, depois da apresentação da petição
e mesmo à data em que foi proferida a própria decisão recorrida ainda a norma invocada não vigorava.
Alega, ainda, o recorrente que ao rejeitar liminarmente a petição inicial de oposição à execução
fiscal com fundamento na insuficiência de pagamento de taxa de justiça inicial o tribunal recorrido
violou o disposto no artigo 209.º do CPPT que estabelece, de forma taxativa, os fundamentos para a
sua rejeição liminar.
Na verdade, a eventual falta de pagamento parcial da taxa de justiça inicial não é fundamento de
rejeição liminar da oposição à execução fiscal previsto no artigo 209.º, n.º 1 do CPPT.
Todavia, dispõe o artigo 28.º do CCJ que a omissão do pagamento da taxa de justiça inicial dá
lugar à aplicação das cominações previstas na lei de processo.
Ora, o CPC, no seu artigo 474.º, na redacção aqui aplicável, dispõe na sua alínea f) que a secretaria
deve recusar o recebimento da petição inicial quando não tenha sido junto o documento comprovativo
do prévio pagamento da taxa de justiça inicial.
Por sua vez, diz o artigo 476.º do mesmo CPC 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.
Preceituando o artigo 150.º-A do CPC, na redacção de então, que a falta de junção do documento
em causa 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.
Acresce que, aceitando-se a natureza declarativa da oposição (artigo 211.º, n.º 1 do CPPT), a
irremediável recusa do recebimento da respectiva petição, com aquele fundamento, conduziria a um
entendimento inaceitável: a parte ficaria prejudicada em consequência de uma indevida omissão da
secretaria, na medida em que estaria impedida de apresentação de nova petição (artigos 161.º, n.º 6 e
476.º do CPC).
Aliás, tem sido essa a jurisprudência reiterada deste STA (v. acórdãos desta Secção de 9/4/08,
30/9/09 e 27/1/10, proferidos nos recursos n.ºs 90/08, 833/09 e 1025/09, respectivamente), não vendo
razões para dela divergir.
Como expressamente se refere no primeiro dos arestos citados, «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
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lançar mão do benefício estabelecido no art.º 476.º. Ora, o autor não pode ser prejudicado por uma tal
omissão da secretaria (art.º 161.º, 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, 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, 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.
Pelo que se deixou dito, ou equiparando, para efeitos do pagamento da taxa de justiça, o opoente
ao réu numa acção declarativa, sempre seria de dar oportunidade ao opoente 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.».
Em conclusão se dirá, pois, que, neste caso, não podia a Mma. Juíza a quo ter rejeitado liminarmente a petição, por falta ou insuficiência da taxa de justiça inicial, não só porque tal fundamento não
figura entre os previstos no artigo 209.º do CPPT mas também porque o citado artigo 150.º-A, n.º 2 do
CPC, na redacção dada pelo DL 34/08, de 26/2, não era aqui aplicável, impondo-se, antes, fosse dada
ao oponente a oportunidade de, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento do eventual remanescente
da taxa de justiça em falta, acrescido de multa de igual montante, sob cominação de recusa de recebimento da petição inicial.
A decisão recorrida não pode, por isso, manter-se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando-se, assim, a decisão recorrida, que deve ser
substituída por outra que, se a tal nada mais obstar, ordene a notificação do oponente para proceder ao
pagamento da taxa de justiça em falta (devendo indicar-se o respectivo montante), no prazo de 10 dias,
acrescida de multa de igual montante, sob cominação de recusa de recebimento da petição inicial.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
IFADAP. 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 21/10-30.
Recorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP.
Recorrido: Fernando Rodrigues da Fonseca e mulher.
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, não se conformando com a decisão
do Mmo. Juiz do TAF de Mirandela que, nos termos do artigo 204.º, n.º 1, alínea i) do CPPT, julgou
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extinta a execução fiscal instaurada no SF de Vila Real e que aí corre contra Fernando Rodrigues da
Fonseca e esposa Maria Alice Nogueira Martins, residentes em …, por dívidas ao IFADAP, no montante
de € 9.327,76, dela interpôs recurso para o TCAN, formulando as seguintes conclusões:
I – Os contratos de atribuição de ajudas celebrados com o IFADAP têm a natureza de contratos
administrativos;
II – Os actos que rescindem os contratos de atribuição de ajudas e decidem exigir a restituição
das ajudas concedidas têm a natureza de actos administrativos;
III – Os referidos actos determinam a restituição de quantias certas à pessoa colectiva de direito
público ordenante;
IV – Para as indicadas restituições rege, pois, o artigo 155.º do CPA que manda aplicar o processo
de execução fiscal regulado no CPPT;
Foram, assim, violados os artigos 148.º, n.º 2 do CPPT e 155.º do CPA.
Termos em que sendo dado provimento ao presente recurso deve ser revogada a sentença recorrida.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Por acórdão de 19/11/2009, 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 os autos, o Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido
de que deve ser dado provimento ao recurso com as legais consequências.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Na decisão recorrida, mostra-se assente a seguinte factualidade:
1. Entre o Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
(IFADAP), por um lado, e João Avelino Rodrigues Teixeira e Ana Cristina Teixeira Rebelo Mourão,
por outro, foi celebrado um contrato que versou sobre ajuda ao investimento a exploração agrícola de
jovem agricultor, em projecto apresentado por estes (que recebeu o n.º 99.21.2253.1) que consta de
fls. 28 a 31 e que o dou aqui por reproduzido;
2. Os aqui Oponentes prestaram a favor do IFADAP uma garantia (fiança) até ao limite de
14.000.000$00, “Para segurança do reembolso da ajuda que o IFADAP vai pagar a João Avelino
Rodrigues Teixeira, nos termos que este celebrou (…)” – fls. 12 que dou aqui por reproduzida;
3. Por carta datada de 20/12/2004 o João Teixeira foi notificado de que deveria proceder à reposição considerada indevidamente recebida no montante total de 8.071,17 €, pelo facto de se verificar
a ausência de comprovação da totalidade de investimentos aprovados, conforme fls. 33 que dou aqui
por reproduzida;
4. Por carta datada de 30/5/2005 os aqui Oponentes foram notificados, na qualidade de fiadores
no citado contrato, para procederem ao pagamento de 8.835,41€ porque o João Teixeira, apesar de ter
sido interpelado, não ter realizado qualquer pagamento – fls. 13 e 14;
5. O Chefe do SF de Santa Marta de Penaguião recebeu uma carta do IFADAP em 18/5/2006, na
qual aquele Instituto, “Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 28.º do Decreto-Lei n.º 79/98,
de 27 de Março, aplicável in casu por força do disposto no art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 250/02, de 21
de Novembro, e no artº 148.º, n.º 2, alínea a) do Código de Procedimento e de Processo Tributário”
remete uma certidão de dívida, da qual consta que os fiadores, aqui Oponentes, são também devedores
ao Instituto da quantia total de 9.111,19 €, e pela qual se requer que seja instaurado processo de execução fiscal – fls. 40 que dou aqui por reproduzida;
6. A certidão de dívida aludida consta de fls. 41 e dou-a aqui por reproduzida.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Mirandela que, nos
presentes autos de oposição deduzidos pelos ora recorridos, julgou extinta a execução fiscal que contra
estes foi instaurada, por dívidas ao recorrente.
Em causa está uma dívida ao IFADAP, resultante de um contrato celebrado com os oponentes.
A decisão recorrida funda-se na circunstância de o Mmo. Juiz a quo 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.
Sobre esta questão tem vindo este Tribunal a pronunciar-se, de forma reiterada e pacífica, no sentido
de, contrariamente ao entendido pelo Mmo. Juiz a quo, terem os serviços de finanças competência para
a cobrança coerciva de dívidas ao IFADAP, resultantes de incumprimento de contratos de atribuição
de judas financeiras, mediante processo de execução fiscal.
A esse propósito, vejam-se os acórdãos de 25/6/2009, 26/08/2009, 23/9/2009 e 21/10/2009 nos
recursos n.ºs 416/09, 609/09, 650/09 e 462/09, respectivamente.
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Por não se vislumbrar razão que justifique alterar tal jurisprudência, aqui se reafirma, pois, o
mesmo entendimento, reproduzindo o que a esse respeito já se acentuou, por exemplo, no acórdão de
23/09/2009, no recurso n.º 650/09, supra citado:
«O IFADAP é um instituto de direito público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia
administrativa e financeira e património próprio, que se rege pelo disposto no seu Estatuto e, 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.
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
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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, 3 de Março de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Princípio do contraditório. Reclamação de acto do órgão da execução. Falta de notificação da contestação. Nulidade processual.
Sumário:
I — A reforma operada no Código de Processo Civil pelo Dec.Lei n.º 329-A/95, de
12 de Dezembro, e pelo Dec.Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro, ampliou o âmbito
tradicional do princípio do contraditório previsto no n.º 3 do artigo 3.º, trazendo
uma noção mais lata de contraditoriedade, com origem na garantia da participação
efectiva das partes no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade
de, em plena igualdade, influírem em todos os elementos (factos, provas, questões
de direito) que se encontram em ligação com o objecto da causa e que em qualquer
fase do processo apareçam como potencialmente relevantes para decisão.
II — Razão por que o juiz deve facultar às partes a oportunidade de se pronunciarem
sobre qualquer questão que as possa afectar e que ainda não tenham tido possibilidade de contraditar, mesmo tratando-se de questões meramente de direito
e que sejam de conhecimento oficioso. Só assim não será em casos de manifesta
desnecessidade, por se tratar de questão simples e incontroversa.
III — Apesar de o CPPT não prever, para o processo de reclamação regulado nos artigos 276.º e seguintes, o articulado de resposta à contestação da Fazenda Pública,
tal não obsta à necessidade de observância do princípio do contraditório sempre
que nesta seja suscitada questão que obste ao conhecimento da reclamação e que
o reclamante não tenha tido possibilidade de contraditar, devendo, em tal, caso,
o juiz determinar a sua notificação para se pronunciar, possibilitando-lhe influir
activamente na decisão pela apresentação de argumentos jurídicos que possam
contribuir para um real debate contraditório e que possam ser ponderados na
decisão.
IV — A falta de observância desse dever implica a prática de uma nulidade processual
nos termos previstos no artigo 201.º, n.º 1, do CPC.
Processo n.º 63/10-30.
Recorrente: José Acácio Querido dos Santos.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JOSÉ ACÁCIO QUERIDO DOS SANTOS, com os demais sinais dos autos, recorre para este
Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de improcedência da reclamação que deduziu, ao abrigo do disposto nos artigos 276º e seguintes do CPPT, contra o acto praticado
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pelo órgão da execução fiscal no âmbito do processo executivo n.º … e apensos contra si instaurado para
cobrança de dívidas tributárias, que lhe determinou a entrega, no prazo de 20 dias, das chaves do imóvel
que nesse processo foi arrematado pela sociedade “M. CARMO IMÓVEIS, UNIPESSOAL, LDA”.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
I. Salvo o devido e merecido respeito, o Recorrente não se conforma com a douta sentença proferida nos presentes autos.
II. A ausência de notificação ao recorrente da contestação da Fazenda Pública constitui nulidade,
nos termos do art. 201.º do CPC.
III. Nos termos do artigo 3.º, n.º 3 do CPC, o Juiz deve observar e fazer cumprir ao longo de todo
o processo, o princípio do contraditório.
IV. A falta de notificação da referida contestação da Fazenda Pública viola, ainda, o princípio da
proporcionalidade ínsito no Estado de Direito Democrático, plasmado no art. 2.º da CRP e, ainda, os
princípios dos direitos fundamentais a uma tutela judicial efectiva e a um processo equitativo, previsto
no art. 20.º, n.º 1 a 4 da CRP.
V. Nestes termos, julgando procedente a arguida nulidade processual por violação do art. 3.º, n.º 3
do CPC, art. 2.º e art. 20.º n.º 1 a 4 da CRP deve ser ordenada a anulação de todos os actos subsequentes
ao articulado de contestação apresentado em juízo pela Fazenda Pública e como consequência, anulada
a decisão de que ora se recorre, com todas as consequências legais.
Sem Prescindir,
VI. A reclamação foi apresentada tempestivamente pelo Recorrente.
VII. Em 08.10.2009, o Recorrente foi citado pelo Serviço de Finanças das Caldas da Rainha, através
do ofício n.º 7149 de 2009.10.01, nos termos do qual “a presente citação substitui a citação efectuada
através do n/of. n.º 6497, que, por lapso, indicava o prédio como sendo da freguesia de Vidais quando
deveria ser Carvalhal Benfeito).”
VIII. O Recorrente foi citado do aludido ofício n.º 7149, em 08.10.2009, nos termos do qual
se comunica ao Recorrente a substituição do ofício n.º 6497 de 2009.09.10 anteriormente remetido,
considerando-se a citação efectuada nesta data.
IX. Em consequência foi anulada a anterior citação de 15.09.2009, iniciando-se deste modo o
prazo de 10 dias para reclamar nos termos do art. 276º do CPPT.
X. O Recorrente apresentou tempestivamente reclamação contra o acto notificado, em
28.10.2009.
XI. Face ao exposto, é forçoso concluir pela tempestividade da petição inicial apresentada pelo
Recorrente, devendo a douta decisão recorrida ser anulada, com as demais consequências legais.
De novo sem Prescindir,
XII. A douta sentença recorrida dá como provado que o Recorrente foi citado pelo oficio n.º 7149,
de 2009.10.01, em substituição da nota de citação anteriormente feita, constante do oficio n.º 6497.
XIII A douta decisão enuncia que o Recorrente foi citado em 14.09.2009.
XIV. Nos factos provados, a douta sentença enuncia que o Recorrente foi notificado pelo oficio
n.º 7149, de 2009.10.01, remetido pelo Serviço de Finanças das Caldas,
XV. Ou seja, a data de elaboração do ofício é posterior a data de citação enunciada na douta sentença.
XVI. Face ao exposto, infere-se que a douta sentença recorrida é nula nos termos da alínea c), do
n.º 1, do art. 668.º CPC, devendo ser anulada, com as demais consequências legais.
Sem Prescindir e ad cautelam,
XVII A reclamação do art. 276.º do CPPT é o meio processual adequado para reagir contra o acto
praticado pelo Órgão de Execução Fiscal,
XVIII.É o próprio Serviço de Finanças das Caldas da Rainha, que o indica como o meio processual adequado.
XIX. A nota de citação para entrega das chaves do imóvel carece de aplicabilidade e fundamento,
não sendo aplicável ao caso concreto, devendo ser declarada nula e de nenhum efeito.
XX. Salvo melhor entendimento, o reclamante, visando atingir actos ou decisões praticadas no
âmbito de um processo de execução fiscal, está adstrito a fazê-lo pelo meio processual previsto no
art. 276º do CPPT, isto é, através da reclamação.
XXI. No que diz respeito à ausência de conclusões, salvo melhor entendimento, a não formulação
das mesmas não é motivo de ineptidão ou rejeição da petição.
XXII. Por último, no que diz respeito ao regime de subida da reclamação, se a mesma obteve
subida imediata foi porque assim o entendeu o Chefe do Serviço de Finanças das Caldas da Rainha,
sendo tal regime de subida alheio ao Recorrente.
XXIII. Face ao exposto, por a reclamação ser legal e tempestiva, deve ser revogada a decisão
recorrida, ordenando-se a baixa do processo para conhecimento do fundamento da reclamação apresentada pelo Recorrente.
XXIV. Por tudo o exposto, salvo melhor opinião, a douta sentença recorrida violou o disposto nos
art. 3.º, n.º 3 CPC e art. 2.º e 20.º, n.º 1 a 4 da CRP, art. 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC e no art. 276.º do CPPT.
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Nestes termos e nos demais que Vossas Excelências mui doutamente suprirão, dando provimento
ao recurso, julgando-o procedente em conformidade com as presentes conclusões e revogando a douta
sentença recorrida, farão, como de costume, inteira e sã JUSTIÇA.
1.2. A Recorrida – FAZENDA PÚBLICA – não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento
ao recurso, por entender, em suma, que não assiste razão ao Recorrente quer no que toca à invocada
nulidade processual por falta de notificação da contestação da Fazenda Pública, quer no que toca à
questão da adequação do meio processual utilizado para reagir contra o acto de notificação do executado
para entrega das chaves do imóvel vendido e tempestividade dessa reclamação, quer, finalmente, no
que toca à nulidade da decisão recorrida por oposição entre os fundamentos e a decisão.
1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente
do processo, cumpre decidir as questões colocadas, as quais se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas.
2. Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 14-03-2007, no âmbito dos PEF … e Aps e …, foi efectuada penhora do imóvel inscrito
na respectiva matriz predial sob o artigo n.º 845 urbano e n.º 500 rústico, da freguesia de Carvalhal
Benfeito, Caldas da Rainha, pertença do reclamante.
2. No âmbito dos mesmos PEF foi igualmente efectivada a penhora dos veículos automóveis
marca SCANIA, matrícula … e MITSUBISHI matrícula …;
3. Por despacho de 15-06-2008 do Sr. Chefe do Serviço de Finanças, foi indicado o dia 1908-2009
pelas 10.00h para a venda dos veículos, a qual foi efectuada por proposta em carta fechada, cuja abertura
veio a ser adiada para o dia 20-10-2008;
4. Posteriormente, na qualidade de credores com garantia real, foram citados o Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, IP, e a firma Estêvão & Mota, Lda., os quais apresentaram reclamação
de créditos, tendo a esta última desistido da reclamação;
5. O veículo de matrícula … foi adjudicado a Rute Isabel Franco dos Santos, filha do executado, no
exercício do seu direito de remição, pelo valor de € 2.751,00, valor este que foi aplicado nos autos;
6. O outro veículo, de matrícula …, não teve propostas na venda judicial, e foi vendido posteriormente, por negociação particular, tendo sido adjudicado a Acácio Ferreira Henriques Alves, pelo
valor de € 6.000,00;
7. No que respeita ao bem imóvel, supra citado, deu-se o direito de remição a Rute Isabel Franco
dos Santos, a qual não efectuou o depósito do preço apesar de devidamente notificada para o efeito, pelo
que se acabou por adjudicar o prédio por €68.100,00 ao proponente da melhor proposta - M. Carmo
Imóveis Unipessoal, Lda., com o NIPC 508316898;
8. Existe a Reclamação de Créditos que corre termos no TAF de Leiria, com n.º 1346/09.8 BELRA,
em que é executado o ora reclamante, e os PEF estão apensos a esse.
9. O ora reclamante foi notificado pelo oficio n.º 7149, de 2009.10.01, remetida pelo Serviço de
Finanças das Caldas da Rainha, (em substituição da nota de citação anteriormente feita, constante do
ofício n.º 6497, proferida no âmbito do PEF) para, no prazo de 20 dias, entregar no Serviço de Finanças
exequente, as chaves do imóvel descrito em “1”, deste probatório, adjudicado a referida M. Carmo
Imóveis Unipessoal, Lda.;
10. O ora reclamante pedira o pagamento em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, o que
foi deferido, com suspensão da venda do imóvel penhorado pelo período de 12 meses - cfr. despacho
de fls. 17-19 do processo, datado de 26.7.2007, cujo teor se dá por reproduzido;
11. Por despacho de fls. 19, dos autos, datado de 26.7.2007, foi proferido despacho a designar a
venda do veículo … e do veículo …;
12. O executado, ora reclamante, foi notificado de tal despacho, referido em “10” e “11”, supra,
por ofício de 18.6.2008, a fls. 36;
13. Cfr. fls. 57, dos autos, consta despacho do OEF, entre o mais: “Uma vez que se mostra paga
parte substancial da dívida, ao abrigo do artigo 893º do CPC, determino o adiamento da abertura para
20.10.2008”;
14. Tal despacho, referido em “13” supra, foi notificado ao Executado pelo oficio n.º 6601, registo
n.º RS758280569PT;
15. O despacho de fls. 100, do processo, determinou a venda do imóvel, pelo valor base de €
86.510,00, nos termos do artigo 248º do CPPT, designando, para tal, o dia 19.1.2009;
16. O Executado, ora reclamante, foi notificado do despacho que determinou a venda do imóvel,
cfr. fls. 101, a qual foi concretizada a 09.12.2008;
17. Por ofício de 23.6.2009, dirigido à M. Carmo Imóveis Unipessoal, Lda., foi a esta comunicada
a venda e adjudicação por € 68.100,00 do imóvel descrito em “1” supra, cfr. fls. 184 do processo;
18. Efectuados os pagamentos do preço, IMT e Imposto de Selo devidos foi passado o respectivo
Título de Adjudicação à firma M. Carmo Imóveis Unipessoal Lda., que consequentemente requereu
a entrega do bem.
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19. Para o efeito foi citado o executado em 14.09.2009, nos termos do artº 928º do CPC, para
proceder à entrega do bem com a consequente entrega das chaves do imóvel.
20. A fls. 52 do PA junto (fls. 70 do PEF) constam os seguintes informação e despacho, que, por
traduzirem a documentação de suporte respectiva, se transcreve:
«(...) Aos 02 de Outubro de 2009, faço os presentes autos conclusos com a seguinte informação:
- Foram os mesmos instaurados por dívidas de IVA dos anos de 2005 e 2006 no valor de € 32.038,42,
Coimas Fiscais do ano de 2006 no valor de € 1791,32, e IRS (ret. fonte) no valor de € 32,00.
- Em 14.03.2007 foi efectuada (via SIPA) a penhora do prédio misto inscrito na respectiva matriz
urbana sob o art.º 845 e rústica sob o artº 500 da freguesia de Carvalhal Benfeito, descrito na CRP sob
o n.º 01247/980128, e efectivado o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial.
- Foi igualmente efectuada a penhora (via SIPA) dos veículos marca SCANIA matrícula … e
MITSUBISHI matrícula ….
- Dado o incumprimento do plano prestacional, solicitado nos termos do artº 196º do CPPT, por
despacho de 15.06.2008 do Sr. Chefe de Finanças foi designada a marcação da venda dos veículos para
o dia 19.08.2008 às 10 horas, ao balcão deste SF.
- O valor fixado para a venda foi de € 10.000,00 para o veículo matrícula … e de € 2000,00 para
o veículo de matrícula ….
- Para o veículo matrícula … encontra-se registada uma penhora efectuada pelo IGFSS de Leiria
no valor de € 51.195,89 e para o veículo de matrícula … o registo de uma penhora efectuada pela firma
Estêvão & Mota Lda no valor de € 8.490,18 (proc. judicial n.º 1113/060 TBCLD), pelo que, foram os referidos credores devidamente citados nos termos do artº 240º do CPPT para reclamarem os seus créditos.
- A Segurança Social reclamou créditos no valor de € 108.512,80 e a firma Estêvão e Mota Lda veio
aos autos desistir da reclamação de créditos alegando ter sido regularizado o crédito com o executado.
- Em 19.08.2008 (data designada para a venda) o executado efectuou um pagamento nos termos
do art.º 264º do CPPT (pagamento por conta) no valor de € 12.000,00.
- Por despacho do Sr. Chefe de Finanças exarado nos autos em 19.08.2009, foi determinado o adiamento da abertura das propostas, ao abrigo do disposto no artº 893º do CPC, para o dia 20.10.2008.
- No dia 20.10.2008 o veículo de matrícula … foi adjudicado a filha do executado, Rute Isabel
Franco dos Santos, no exercício do direito de remição, pelo valor de € 2.751,00, cujo pagamento do
depósito do preço foi efectuado na mesma data.
- Para o veículo de matrícula … não foram apresentadas propostas, pelo que, por despacho de
20.10.2008 do Chefe de Finanças foi determinada a venda por negociação particular, tendo sido fixado
o valor de € 5.000,00.
- O veículo foi adquirido em 15.12.2008 por Joaquim Acácio Ferreira Henriques Alves pelo valor
de € 6.000,00.
- Para a venda do imóvel supra identificado foi designado o dia 19.01.2009, por despacho de
03.11.2008 do Chefe de Finanças, exarado nos autos a fls. 100, tendo sido fixado, nos termos da alínea a)
do n.º 1 do art. 250º do CPPT, o valor de € 86.510,00 (oitenta e seis mil quinhentos e dez euros), sendo
de € 71.510,00 a parte urbana e de € 15.000,00 a parte rústica.
- Foram citados os credores com garantia real, Estêvão & Mota Lda, o BES - Banco Espírito Santo
e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Leiria, e efectuada a citação ao cônjuge, nos
termos e para os efeitos determinados no artº 239º do CPPT.
- Reclamaram os seus créditos a Segurança Social no valor de € 109.251,68 e o BES no valor de
€ 29.077,75.
- No dia 19.01.2009 (dia da venda do imóvel), vem o executado ao autos efectuar um pagamento
por conta, no valor de € 1.800,00, requerendo o adiamento da abertura das propostas por um período
de 60 dias, petição que foi aceite pelo Chefe de Finanças, conforme despacho a fls. 154.
- Em 16.03.2009 o executado volta a apresentar pedido de adiamento da abertura das propostas
por um período não superior a 28 dias, tendo em vista a resolução de financiamento bancário.
- O Sr. Chefe de Finanças determina novo adiamento para o dia 17.04.2009 (despacho a
fls. 171).
- No dia 17.04.2009, para além da presença obrigatória de 2 funcionários encontrava-se também
presente a filha do executado, Rute Isabel Franco dos Santos, que, no acto da abertura das propostas
manifestou interesse no exercício do direito de remição.
- A única proposta existente foi apresentada, via internet, pela firma M. Carmo Imóveis Unipessoal
Lda., pelo valor de € 68.100,00.
- Uma vez exercido o direito de remição, e dada a indisponibilidade do proponente remidor de
efectuar o pagamento quer da totalidade quer de 1/3 do depósito do preço, foi o/a mesmo/a advertido/a
que iria ser notificado/a para efectuar o pagamento total no prazo de 15 dias, nos termos do artº 256.º
do CPPT e n.º 2 artº 897.º do CPC.
- Em 17.04.2009 foi emitida a competente notificação para o domicílio fiscal de Rute Isabel Franco
dos Santos, cujo AR foi assinado pelo seu pai Sr. José Acácio Querido dos Santos em 23.04.2009.

449
- Dado o tempo decorrido sem que tivesse sido efectuado o depósito do preço, foi o imóvel adjudicado ao proponente M. Carmo Imóveis Unipessoal Lda. em 23.06.2009, pelo valor de € 68.100,00.
- A notificação emitida em 23.06.2009 foi recebida em 24.06.2009 e o respectivo pagamento do
depósito do preço foi efectuado em 01.07.2009 conforme guia mod. 50 a fls 186 dos autos.
- Efectuados os pagamentos do preço, IMT e Imposto de Selo devidos foi passado o respectivo
Titulo de Adjudicação à firma M. Carmo Imóveis Unipessoal Lda., que consequentemente requereu a
entrega do bem.
- Para o efeito foi citado o executado em 14.09.2009, nos termos do artº 928.º do CPC, para proceder a entrega do bem com a consequente entrega das chaves do imóvel.
- Encontra-se sanada a falha na citação, na qual, por lapso, foi indicado que o imóvel pertencia à
freguesia de Vidais quando deveria ser de Carvalhal Benfeito.
- Os produtos das vendas do veículo matrícula … e do imóvel encontram-se a aguardar graduação
de créditos por parte do TAF de Leiria.
- A tratar-se de uma reclamação deduzida nos termos do artº 276º do CPPT deveria a mesma ter
sido apresentada no prazo de 10 dias a contar da notificação (artº 277.º do CPPT), o que, na sequência
da notificação efectuada ao executado em 14.09.2009, se revela intempestiva.
S.F. Caldas da Rainha, 2 de Outubro de 2009
DESPACHO
Atendendo ao disposto no artº 278º do CPPT, remeta-se a presente reclamação ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.
S.F. Caldas da Rainha, 02 de Outubro de 2009.
O Chefe de Finanças (...).».
3. As questões a decidir no presente recurso – considerando que o «thema decidendum» do mesmo
é estabelecido pelas conclusões da respectiva alegação – consistem em saber se:
- ocorreu uma nulidade processual, por não ter sido notificada ao Reclamante, ora Recorrente,
a contestação apresentada pela Fazenda Pública, na medida em que tal consubstancia a violação do
direito ao contraditório previsto no artigo 3.º, n.º 3 do CPC, do princípio da proporcionalidade previsto
no art. 2.º da CRP, e do direito a uma tutela judicial efectiva e a um processo equitativo plasmado no
art. 20.º, n.º 1 a 4 da CRP;
- a sentença padece de nulidade, nos termos previstos no artigo 125º do CPPT e artigo 668.º, n.º 1
alínea c) do CPC, por oposição entre os fundamentos e a decisão;
- a sentença incorreu em erro ao julgar que era errado o meio processual utilizado e que era intempestiva a petição de reclamação para efeitos de convolação na forma de processo adequada
Por se tratar de questão que pode prejudicar o conhecimento dos vícios que vêm imputados à
sentença, importa começar pela apreciação da invocada nulidade processual.
3.1. Da nulidade processual.
Está em causa uma eventual nulidade secundária, anterior à sentença, e traduzida, essencialmente,
na violação do direito ao contraditório previsto no artigo 3.º, n.º 3 do CPC, por virtude de o Reclamante,
ora Recorrente, não ter sido notificado da contestação apresentada pela Fazenda Pública.
No que concerne à sucessão processual que releva para a apreciação desta questão, há que reter que
após a apresentação da contestação pela Fazenda Pública e emissão de parecer pelo Ministério Público,
foi imediatamente proferida a sentença, sem que ao Reclamante tivesse sido dada a oportunidade de se
pronunciar sobre o conteúdo da contestação e teor do parecer do Ministério Público, e sem que tivesse
tido, entretanto, qualquer intervenção no processo.
Tal nulidade pode ser suscitada no recurso interposto da sentença, pois que embora as nulidades
secundárias em que o tribunal haja porventura incorrido só possam ser, em princípio, conhecidas mediante reclamação a deduzir no prazo geral de 10 dias previsto artigo 153.º do CPC, o certo é que, por
força do n.º 1 do artigo 205.º do mesmo Código, esse prazo tem de ser contado do conhecimento da
nulidade pelo interessado. E, no caso vertente, face à sucessão processual acima exposta, o prazo para
arguição da nulidade não se tinha ainda iniciado quando foi proferida a decisão recorrida - por falta
de conhecimento, pelo interessado, da irregularidade alegadamente cometida - a qual, desse modo, dá
cobertura à referida nulidade.
Aliás, a irregularidade cometida só se consumou verdadeiramente com a pronúncia da decisão
judicial, pois como se deixou devidamente explicitado no acórdão desta Secção e Tribunal proferido
em 9/04/1997, no recurso n.º 21070, «a nulidade acabou por ficar implicitamente coberta ou sancionada
pela sentença, dado que a nulidade cometida se situa a seu montante e o dever omitido se encontra
funcionalizado à sua prolação, pelo que tal nulidade processual se tornou também vício formal da
sentença que lhe deu cobertura.».
Em suma, e como se referiu no acórdão deste Tribunal de 30/01/2002, proferido no recurso
n.º 26653, neste tipo de situações «o recurso interposto da sentença é o meio adequado de reagir e de
apreciar nulidades processuais anteriores à publicação daquela, que não a reclamação para o tribunal
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perante o qual as nulidades ocorreram». Neste sentido, vejam-se, aliás, os seguintes acórdãos da Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- de 19 de Outubro de 1994, no recurso com o n.º 18409, publicado no Apêndice ao Diário da
República de 20 de Janeiro de 1997, págs. 2360 a 2363;
- de 24 de Abril de 1996, no recurso com o n.º 19917, publicado no Apêndice ao Diário da República de 18 de Maio de 1998, págs. 1283 a 1291;
- de 9 de Abril de 1997, no recurso com o n.º 21070, publicado no Apêndice ao Diário da República de 9 de Outubro de 2000, págs. 890 a 896.
- de 15 de Setembro de 1999, no recurso com o n.º 45312, in Cadernos de Justiça Administrativa
18-51,
- de 11 de Março de 1998, no recurso n.º 21050, in base de dados jurídico-documentais do Ministério da Justiça.
E os seguintes acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal
Administrativo, com texto integral em http://www.dgsi.pt:
- de 2 de Outubro de 2001, proferido no recurso com o n.º 42385;
- de 20 de Março de 2002, proferido no recurso com o n.º 38441.
Pelo que a presente arguição está em tempo e a via utilizada para o efeito é a própria.
Dito isto, cumpre indagar da ocorrência da arguida nulidade processual, por omissão de notificação da contestação apresentada pela Fazenda Pública, onde esta suscitara a questão do erro na forma
de processo, no entendimento de que o objecto da pretensão do Reclamante era, afinal, a anulação da
venda efectuada na execução e que o meio processual idóneo para tal efeito era a acção para anulação
de venda e não a presente reclamação - posição que foi igualmente defendida pelo Ministério Público
e que veio a ser acolhida na decisão recorrida, sem que nunca tivesse sido dado ao Reclamante a possibilidade de se pronunciar sobre tal excepção.
Como se sabe, as nulidades processuais são quaisquer desvios do formalismo processual seguido,
em relação ao formalismo processual prescrito na lei, e a que esta faça corresponder – embora não de
modo expresso – uma invalidação mais ou menos extensa de actos processuais (1).
A nulidade invocada pelo Recorrente não consta do rol exaustivo de nulidades insanáveis que o
legislador consagrou no artigo 98.º do CPPT, motivo por que será à luz do regime do art. 201.º e segs.
do Código de Processo Civil que deveremos aferir se estamos perante uma irregularidade processual
susceptível de ser qualificada como nulidade (secundária).
Nos termos do art. 201.º, n.º 1, do CPC, “a prática de um acto que a lei não admita, bem como a
omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o
declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa”.
Ou seja, as nulidades, enquanto violações da lei processual, têm que revestir uma de três formas:
a) prática de um acto proibido; b) omissão de um acto prescrito na lei; c) realização de um acto imposto
ou permitido por lei, mas sem as formalidades requeridas. E, concomitantemente, têm de poder influir
no exame ou na decisão da causa.
Por seu turno, o n.º 3 do artigo 3.º do CPC estabelece que “o juiz deve observar e fazer cumprir,
ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta
desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que
as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem”.
É o chamado princípio do contraditório, que, sobretudo após a reforma operada pelo Dec.Lei
n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, e pelo Dec.Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro, se transformou numa
das pedras basilares em que assenta todo o nosso Código de Processo Civil.
Com efeito, essa norma, introduzida pela referida reforma, veio ampliar o âmbito tradicional do
princípio do contraditório, trazendo uma noção mais lata de contraditoriedade, com origem na garantia da participação efectiva das partes no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade
de, em plena igualdade, influírem em todos os elementos (factos, provas, questões de direito) que se
encontram em ligação com o objecto da causa e que em qualquer fase do processo apareçam como
potencialmente relevantes para decisão.
Dele decorre, pois, o dever de facultar sempre às partes a oportunidade de, antes de a decisão
ser proferida, se pronunciarem sobre qualquer questão que as possa afectar e que ainda não tenham
tido possibilidade de contraditar, mesmo tratando-se de questões meramente de direito e que sejam
de conhecimento oficioso. Só assim não será em casos de manifesta desnecessidade, por se tratar de
questão simples e incontroversa.
Aliás, o Tribunal Constitucional tem vindo a considerar a consagração do princípio do contraditório
como algo integrado no direito de acesso aos tribunais, consagrado no artigo 20.º da Constituição da
República Portuguesa (2) e, como já deixou sublinhado, «o processo de um Estado de Direito (processo
civil incluído) tem, assim, de ser um processo equitativo e leal. E, por isso, nele, cada uma das partes
tem de poder fazer valer as suas razões (de facto e de direito) perante o tribunal, em regra, antes que
este tome a sua decisão. É o direito de defesa, que as partes hão-de poder exercer em condições de
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igualdade. Nisso se analisa, essencialmente, o princípio do contraditório, que vai ínsito no direito de
acesso aos tribunais, consagrado no artigo 20º nº1, da Constituição.».
Por conseguinte, o escopo principal do princípio do contraditório deixou de ser a defesa, no sentido
negativo de oposição ou resistência à actuação alheia, para passar a ser a influência, no sentido positivo
de direito de influir activamente, no desenvolvimento e no êxito do processo (3). Daí que, mesmo relativamente às questões de direito, a norma proíba as decisões-surpresa, ou seja, decisões baseadas em
fundamento que não tenha sido considerado previamente pelas partes, enquanto violadoras do princípio
do contraditório - conforme, aliás, o Supremo Tribunal de Justiça tem tido oportunidade de afirmar (4).
É neste contexto que se justifica e compreende que nenhuma decisão deve ser tomada pelo juiz
sem que previamente tenha sido dada ampla e efectiva possibilidade à parte contra quem é dirigida de
a discutir, de a contestar e de a valorar, com vista a evitar decisões surpresa. E a inobservância deste
contraditório consubstanciará, fatalmente, uma nulidade processual se a omissão do convite à parte
para tomar posição sobre qualquer questão que a possa afectar e que ainda não tenha tido possibilidade
de contraditar, for susceptível de influir no exame ou decisão da causa.
Exposta esta doutrina, e passando à análise da questão suscitada, resta-nos dizer que propendemos a
entender que foi, efectivamente, violado o princípio do contraditório, uma vez que não foi dada ao Reclamante
qualquer possibilidade de se pronunciar sobre a excepção invocada pela Fazenda Pública e secundada pelo
Ministério Público, obstativa do conhecimento do mérito da reclamação e que, analisada na decisão recorrida, veio a determinar a improcedência da reclamação por erro na forma de processo e impossibilidade de
convolação na forma de processo adequada «por intempestividade e falta de aptidão da petição para tal.».
É certo que, como diz o Exm.º Magistrado do Ministério Público no seu douto parecer, o CPPT
não prevê, para o processo de reclamação regulado nos artigos 276.º e seguintes, qualquer resposta ou
réplica à contestação da Fazenda Pública. Todavia, tal não obsta à necessidade de observância do disposto no n.º 3 do art.º 3.º do CPC sempre que a Fazenda Pública suscite qualquer excepção ou questão
que obste ao conhecimento da reclamação, devendo, em tal, caso, o juiz determinar a notificação do
reclamante para se pronunciar, querendo, no prazo geral de 10 dias.
Por outro lado, não se pode afirmar que a irregularidade cometida não tem potencialidade para
influenciar a decisão sobre a matéria da adequação do meio processual utilizado e possibilidade de
convolação, pois, abstractamente, as considerações que o Reclamante possa fazer podem influenciar a
decisão desta questão, até porque não se pode dizer que é totalmente evidente e inquestionável que o
executado não pode usar o processo de reclamação para arguir, como arguiu, irregularidades processuais
que, alegadamente, terão sido praticadas ao longo do processo executivo e que, na sua perspectiva,
determinam a anulação de todo o processado (incluindo a venda), desobrigando-o da entrega das chaves
em conformidade com o pedido que formula na reclamação.
Razão por que seria de elementar prudência que o julgador tivesse dado cumprimento ao dever legal
de convidar o Reclamante a tomar posição sobre a referida questão, possibilitando-lhe influir activamente
na respectiva decisão pela apresentação de argumentos jurídicos que contribuíssem para um real debate contraditório e que pudessem ser ponderados na decisão (independentemente de serem nela atendidos ou não).
Em conclusão, a irregularidade cometida constitui nulidade processual à face do disposto no
art. 201.º, n.º 1, do CPC, o que implica a anulação de todo o processado após a contestação apresentada pela Fazenda Pública, devendo os autos voltar ao TAF de Leiria para que aí se dê observância ao
mencionado princípio e se profira, no momento próprio, nova decisão.
Face à procedência desta questão, fica prejudicado o conhecimento das demais suscitadas no
recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso e anular todo o processado posterior à contestação da Fazenda Pública, determinando a descida dos autos ao Tribunal de 1ª Instância para que aí se
proceda à notificação dessa peça processual ao Reclamante e para que seja proferida, no momento
próprio, nova decisão.
Sem custas, dado que a Recorrida não contra-alegou.
Lisboa, 3 de Março de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira (Vencido. Negaria
provimento ao presente recurso jurisdicional, confirmando a impugnada sentença, com a fundamentação invocada pelo Exmº. Procurador Geral Adjunto neste S.T.A. que, com a devida vénia,
subscrevo.) – Valente Torrão.
(1) Cf. MANUEL DE ANDRADE, in “Noções Elementares de Processo Civil”, pág. 176.
(2) Cfr., nomeadamente, o Acórdão n.º 177/00, proferido em 22/03/2000 e o Acórdão n.º 358/98, proferido em 12/05/1997,
consultáveis no seguinte endereço electrónico: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos.
(3) Cfr. LEBRE DE FREITAS, in “Introdução ao Processo Civil, Conceitos e Princípios Gerais à luz do Código Revisto”,
1996, pág. 96.
(4) Cfr., entre outros, os acórdãos de 18/11/1999, Proc. n.º 794/99; de 16/02/2000, Proc. n.º 732/99; de 5/12/2000, no
Proc. n.º 3247/00, e de 05/07/2001, Proc. n.º 2038/01.
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Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Competência do STA. Matéria de facto.
Sumário:
I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer de recursos interpostos de decisões
dos TT de 1.ª instância que não tenham como fundamento exclusivo matéria de
direito -artigos 12.º, n.º 5, 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) do ETAF e 280.º, n.º 1
do CPPT.
II — O recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito quando o recorrente invoca matéria de facto alheia à factualidade dada por assente na sentença
recorrida.
Processo n.º 373/09-30.
Recorrente: Luis Miguel da Silva Cabrita.
Recorrido: Instituto de Emprego e Formação Profissional.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Luís Miguel da Silva Cabrita, melhor identificado nos autos, inconformado com a sentença
do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra
a liquidação efectuada pelo IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) no montante de
€ 51.028,50 (10.230.296$00), resultante de um apoio concedido por este Instituto, no âmbito da execução fiscal n.º …, pendente da Repartição de Finanças do Porto Santo, dela vem interpor o presente
recurso formulando, as seguintes conclusões:
1- Relativamente à questão da ilegitimidade passiva do impugnante, tem-se por provado que
à data da adjudicação e restituição da subvenção pública, o impugnante não era o legal representante
da “Sociedade”.
2- Tendo a douta sentença omitido a pronúncia sobre a produção de prova que fundamenta a
ilegitimidade passiva do impugnante e estando em causa uma defesa tipificada, no âmbito do artº 204º
do C.P.P.T, mormente acerca da ilegitimidade passiva e também de outras questões de ilegalidade
“prescrição e caducidade do procedimento tributário” era necessário recorrer a normas residuais e de
maior amplitude, cf. artºs 99º e 102º do C.P.P.T.
3- Sendo assim, deve-se ordenar a revogação da sentença recorrida por nulidade de pronúncia,
uma vez que a douta sentença recorrida deixou de conhecer da matéria de facto alegada e da prova a
produzir, cf. artº 668º do C.P.C, aplicável “ex vi” artº 2º do C.P.P.T.
4- Dado que o recorrente não se limitou a suscitar a questão da ilegitimidade passiva, mas tendo
alegado também a extinção dos autos de reversão da execução fiscal por duas causas extintivas: prescrição e caducidade do procedimento tributário e o tribunal não ter apreciado esta parte essencial da
matéria de defesa, resultando dai a omissão de pronúncia da sentença recorrida e a sua consequente
nulidade insanável.
5- Relativamente à qualificação e natureza da obrigação dos autos, a divida exequenda tem a
natureza de dívida para-fiscal, e não dívida civil, pelo que assentando a dívida numa taxa, deverá ser
aplicado o regime consagrado no D.L n.º 445/80, de 4 de Outubro, e como tal ser cobrado coercivamente
por via da execução fiscal.
6- No tocante à prescrição e caducidade do Procedimento Tributário, no caso em apreço a
dívida encontra-se prescrita, por força do estatuído no artº 5º do D.L n.º 389/97, de 17 de Dezembro,
não devendo o recorrente ser obrigado a pagar o imposto liquidado, levando à extinção da instância por
inutilidade superveniente da lide, de acordo com o disposto no artº 287º do Código de Processo Civil,
“ex vi” artº 2º, alínea e), do Código de Procedimento Tributário.
2 – O recorrido Instituto de Emprego e Formação Profissional, não contra-alegou.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer suscitando a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste STA para o conhecer do presente recurso uma vez “... que
o recorrente manifesta clara divergência nas ilações de facto retiradas do probatório.”
4 – Desta questão prévia foram notificadas as partes (cfr. artº 704º, n.º 1 do CPC), tendo respondido,
apenas, o recorrente nos termos que constam de fls. 280 e em que defende que o recurso tem somente
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por fundamento matéria de direito, nomeadamente “…a natureza jurídica do tributo requerido em
sede de execução fiscal.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) – Por despacho de 13/12/1993, da Exma. Directora do Centro de Emprego de Moscavide, cuja
cópia consta de fls. 22 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida, foi concedido ao ora
impugnante e a Carlos Manuel O’ Connor Shirley um apoio financeiro no montante de € 42.557,44
(8.532.000$00), destinado à criação de cinco postos de trabalho, sendo € 14.185,81 (2.844.000$00) de
subsídio não reembolsável e a parte restante – €28.371,62 (5.688.000$00) – concedida sob a forma de
empréstimo sem juros, reembolsável em 8 prestações semestrais após um ano de carência, conforme
informação e termo de responsabilidade, cujas cópias constam de fls. 22 a 27 dos autos e que aqui se
dão, igualmente, por integralmente reproduzidas.
B) – O impugnante recebeu do IEFP (Instituto de Emprego e de Formação Profissional) a importância de apoio financeiro referida em A), conforme recibos de quitação cujas cópias constam de
fls. 28 a 31 dos autos e que aqui se dão por integralmente reproduzidas (3.065.600$00 em 17/12/1993,
2.391.669$00 em 22/12/1993 e 3.074.731$00 em 31/12/1993).
C) – Considerando que os beneficiários do apoio financeiro não cumpriram com as obrigações
assumidas para com o IEFP, foi proferido, em 01/02/1999, pelo Director do Centro de Emprego de
Moscavide, despacho, cuja cópia consta de fls. 36 e 37 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida, determinando a transformação em reembolsável do montante concedido a titulo de subsídio não
reembolsável, referido em A), o vencimento imediato da totalidade da divida e a sua cobrança coerciva.
D) – No seguimento do despacho, referido em C), o IEFP enviou ao ora impugnante uma carta
registada com aviso de recepção, notificando-o para proceder ao pagamento voluntário da importância
em divida (€ 42.557,44 / 8.532.000$00), não tendo tal notificação sido concretizada, por devolução da
dita carta – cf. documentos de fls. 43 a 47 dos autos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
E) – Não tendo o ora impugnante procedido ao pagamento da importância em dívida, referida em D),
foi emitida pelo IEFP certidão de dívida, cuja cópia consta de fls. 48 e 49 dos autos e que aqui se dá por
integralmente reproduzida, com base na qual foi instaurado, em 20/09/1999, pelo Serviço de Finanças de
Loures 3, o processo de execução fiscal n.º …, com vista à cobrança do valor de € 51.028,50 (10.230.296$00),
no qual se incluem juros de mora vencidos até 29/09/1999, no montante de €8.471,06 (1.698.296$00).
F) – O ora impugnante foi citado, para os termos da execução fiscal, referida em E), em 18/04/2000,
conforme aviso de recepção cuja cópia consta de fls. 85 dos autos e que aqui se dá por integralmente
reproduzida.
G) – A petição inicial da presente impugnação deu entrada em 12/06/2000.
6 – Sendo de conhecimento oficioso (artigo 16.º, n.ºs 1 e 2 do CPPT) e prioritário (artigo 13.º do
CPTA), importa desde já apreciar a questão prévia da incompetência deste Supremo Tribunal, em razão
da hierarquia, suscitada pelo Ex.mo Procurador-Geral Adjunto no seu douto parecer de fls. 267 e seguinte.
O artigo 26.º, alínea b), do ETAF de 2002 estabelece que compete à Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais
tributários, com exclusivo fundamento em matéria de direito.
O artigo 38.º, alínea a) do mesmo diploma atribui competência aos Tribunais Centrais Administrativos para conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, com excepção dos referidos
na citada alínea b) do artigo 26.º.
Em consonância com esta norma, o artigo 280.º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais
tributários de 1.ª instância cabe recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo se
a matéria do mesmo for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção Tributária
do Supremo Tribunal Administrativo.
A infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta
do Tribunal, que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito da decisão
final (artigo 16.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT).
6.1.- Para determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos artigos 26.º, alínea b)
e 38.º, alínea a) do ETAF DE 2002 e 280.º, n,º 1, do CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas
alegações de recurso e respectivas conclusões suscite qualquer questão de facto ou invoque, como
suporta da sua pretensão, factos que não foram dados como provados na decisão recorrida e que estes,
em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.
Não releva, para efeitos da determinação da competência, saber se, para decidir da questão de
direito tal como o tribunal ad quem a entende, vai ou não ser efectivamente necessário a matéria de
facto fixada na decisão recorrida, pois o tribunal ad quem, antes de estar decidida a sua competência,
não pode antecipar a sua posição sobre a solução da questão de direito, pois decidir qual é a solução
cabe apenas ao tribunal que estiver já julgado competente.
Assim, a questão da competência hierárquica para efeitos daquela norma é uma questão prévia que
tem de ser decidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.
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Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos que não vêm dados
como provados e que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para o julgamento da causa; se o faz,
o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, e fica, desde logo, definida a
competência da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal, então já julgado competente, vir a concluir que
a discordância sobre a matéria de fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevantes para a
decisão do recurso, à face da posição de direito que entenda adequada.
6.2- Acontece que, no caso “sub judicio”, o recorrente invoca na conclusão 1 da sua alegação o
seguinte “Relativamente à questão da ilegitimidade passiva do impugnante tem-se por provado que
à data da adjudicação e restituição da subvenção pública, o impugnante não era legal representante
da “Sociedade”.
Ora, esta afirmação não encontra qualquer suporte na matéria de fato dada por assente na sentença
e certo é que o próprio recorrente elege a ilegitimidade passiva como questão que importa conhecer
no recurso.
6.3- Sendo assim, como é, alicerçando-se o recurso na ocorrência de factos não julgados como
provados na sentença, impõe-se concluir que não tem como fundamento exclusivo matéria de direito,
donde que este Supremo Tribunal seja hierarquicamente incompetente para o seu conhecimento (artigos 26.º, alínea b do ETAF e 280, n.º 1 do CPPT).
Termos em que se acorda julgar este Supremo Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do presente recurso, declarando competente, para o efeito, o Tribunal Central Administrativo
Sul (Secção do Contencioso Tributário) – (cfr. art. 18.º, n.º 3 do CPPT), para o qual o recorrente poderá
requerer a remessa do processo de harmonia com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em duas unidades de conta e a procuradoria
em 1/6.
Lisboa, 3 de Março de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Dulce Neto — Jorge Lino.

Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Acto de liquidação. Ratificação pela entidade competente. Prazo.
Sumário:
I — Tendo sido ratificado o acto de liquidação de IRS dentro do prazo de contestação
concedido à Fazenda Pública, da harmonia com o disposto nos artºs 137º e 141º
do CPA, este acto praticado pela entidade competente, que visa sanar a ilegalidade
de um acto anterior, mantendo o mesmo conteúdo decisório deste, é um acto de
ratificação-sanação, que substitui o acto primário na ordem jurídica.
II — O que determina a perda de objecto da impugnação judicial, o que é causa de
extinção da instância por impossibilidade da lide, nos termos do disposto no
artº 287, alínea e) do CPC.
Processo n.º: 697/09-30.
Recorrente: David Manuel Almeida de Oliveira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – David Manuel Almeida de Oliveira, melhor identificado nos autos, não se conformando com a
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que julgou extinta, por inutilidade superveniente
da lide, a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRS, referente ao ano
2000, no valor de € 22.538,29, dela vem interpor o presente recurso formulando as seguintes conclusões:
1. O recorrente invocou, na petição inicial, a incompetência do autor do acto de fixação do rendimento colectável sujeito a IRS do ano de 2000, porque, residindo nessa data no distrito de Aveiro, o
competente para o acto seria o Sr. Director de Finanças de Aveiro e não o do Porto;
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2. O Sr. Director de Finanças de Aveiro ratificou o acto praticado pelo Sr. Director de Finanças
do Porto em 22.03.2007;
3. A petição inicial foi entregue no Serviço de Finanças de Coimbra 1 em 06.04.2005;
4. O recorrente foi notificado da contestação da Fazenda Pública em 07.03.2008;
5. Não consta dos autos, nem da contestação da Fazenda Pública, em que data foi esta notificada
para contestar;
6. Não se podendo, por esse efeito, considerar que o acto foi ratificado no prazo da contestação;
7. O recorrente não foi notificado para alegar;
8. O recorrente não foi notificado para responder à invocada inutilidade superveniente da lide;
9. Na data da ratificação do acto este já tinha produzido todos os seus efeitos legais (liquidação
de IRS e processo de execução fiscal);
10. Foi sonegado ao recorrente o seu direito de defesa;
11. Foi violado o princípio do Contraditório;
12. Assim, foram violadas as seguintes disposições legais – artigo 120º e 121º, ambos do CPPT
e n.º 3 do artigo 32 do CPC, aplicável por força do disposto no artigo 2º do CPPT.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
- Todos os factos alegados pelo impugnante;
- Em 22/03/2007, o Director de Finanças de Aveiro ratificou o acto impugnado, praticado pelo
Director de Finanças do Porto.
3 – O Mmº Juiz “a quo” circunscreveu a questão a apreciar nos presentes autos a saber “se o acto
de correcção da matéria colectável foi praticado por entidade competente, nos termos do artigo 99.º,
alínea b) do CPPT e, em caso positivo se o vício foi sanado pela autoridade competente”.
Sendo assim e não tendo sido arguida, pelo recorrente, com o presente recurso, qualquer nulidade
da sentença, temos que dar por assente que mais nenhuma questão, para além desta, se impunha ao
juiz conhecer.
E a propósito, ali se decidiu que, muito embora a entidade competente para elaborar o acto de
liquidação fosse o Director de Finanças de Aveiro, contudo este havia ratificado o acto anteriormente
praticado pelo Director de Finanças do Porto, ficando, assim, sanado o vício.
E mais entendeu o Sr. Juiz “a quo” que não cabia ao tribunal recorrido pronunciar-se sobre a
bondade ou conteúdo da ratificação do acto de liquidação efectuado por aquele, mas apenas constatar
que o referido acto não sendo nulo ou inexistente, nos termos do disposto no artº 133º do CPA, mas
antes anulável, o mesmo foi ratificado em prazo legal, isto é, “até ao termo do prazo que a Fazenda
Pública dispunha para contestar”, sendo que este último segmento da sentença também não é posto em
causa pelo recorrente.
Para concluir que “o acto praticado pela autoridade competente, que veio a sanar a ilegalidade
de acto anterior, mantendo o seu teor decisório, que não foi posto em causa, é um acto que substitui o
anterior na ordem jurídica e determina a perda de objecto da presente impugnação”.
Alega, porém e em suma, o recorrente que não foi notificado da contestação da Fazenda Pública; não
consta dos autos, nem da contestação da Fazenda Pública, em que data foi esta notificada para contestar;
não foi notificado para alegar e não foi notificado para responder à invocada inutilidade superveniente
da lide, pelo que lhe foi sonegado o direito de defesa e violado o princípio do contraditório.
Mas não lhe assiste razão.
Com efeito e como resulta dos autos, o recorrente foi notificado da contestação da Fazenda Pública, assim como para se pronunciar sobre a questão da invocada inutilidade superveniente da lide
(vide fls. 51).
Por outro lado e muito embora o recorrente não tenha sido notificado para alegar, o certo é que
tal não se impunha, uma vez que essa notificação só teria lugar se o Mmº Juiz “a quo” não conhecesse,
como conheceu, de imediato do pedido, como resulta do artº 113º do CPPT, já que não havia controvérsia sobre os factos relevantes para a decisão.
Pelo que não foi, assim, violado o princípio do contraditório previsto no artº 3º, n.º 3 do CPC, aqui
aplicável ex vi do disposto no artº 2º, alínea e) do CPPT, e muito menos o direito de defesa.
Acresce que a Fazenda Pública foi notificada para contestar e solicitar a prova adicional, para o que
lhe foi concedido um prazo de 90 dias e que o mandado de notificação data de 9/1/07 (vide fls. 31 e 32).
É certo que não consta a data em que, efectivamente, ocorreu essa notificação. Todavia, ficamos
a saber que a contestação deu entrada na Direcção de Finanças de Coimbra em 18/4/07 e a (in) tempestividade da mesma nunca foi posta em causa pelo recorrente, sendo certo que oportunidade para o
efeito não lhe faltou (vide fls. 55 e 56).
Assim sendo, tendo o acto de liquidação sido ratificado pelo Director de Finanças de Aveiro em
22/3/07 e notificado o recorrente da ratificação do citado acto em 12/4/07 (vide probatório e fls. 52 a
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54), é evidente que essa ratificação se processou dentro do prazo de contestação da Fazenda Pública,
tudo de harmonia com os artºs 137º e 141º do CPA.
Deste modo e como bem se salienta na sentença recorrida, citando a jurisprudência deste STA, “o
acto praticado pelo órgão competente visa sanar a ilegalidade de um acto anterior, mantendo o mesmo
conteúdo decisório deste, é um acto de ratificação-sanação, que substitui o acto primário na ordem
jurídica, e que determina a perda de objecto da presente impugnação”, o que é causa de extinção da
instância por impossibilidade da lide, nos termos do disposto no art. 287º, alínea e) do CPC.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e julgar extinta a instância
por impossibilidade da lide.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 3 de Março de 2010. — Pimenta do Vale (relator) –—Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Decisão judicial. Nulidade. Fundamento legal.
Sumário:
A invocação de nulidade de decisão judicial por omissão de pronúncia, relativamente a
questão não colocada ao Tribunal, não tem fundamento legal, nem, aliás, sentido.
Processo n.º 955/09-30.
Recorrente: CSC Computer Sciences (Portugal), Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “CSC Computer Sciences (Portugal), Lda” vem requerer a declaração de nulidade ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão de 16 de Dezembro de 2009, proferido nos presentes autos, «por
erro na qualificação jurídica dos factos» – aduzindo para o efeito o seguinte.
1. Refere o douto Acórdão, no seu Ponto 3, que “a questão a resolver tem a ver com a alegada
caducidade do direito à liquidação do imposto em causa”. Com o devido respeito, tal não é verdade,
pois nunca a recorrente alegou a caducidade do direito à liquidação – nem na impugnação inicialmente
apresentada, nem no recurso para o STA.
2. A Administração Fiscal (“AF”) fez a liquidação dentro do prazo de caducidade do direito à liquidação previsto no art. 45º da Lei Geral Tributária (“LGT”), e tal não foi impugnando pela recorrente.
O que a recorrente impugnou foi o fundamento com que a AF fez essa liquidação.
3. A recorrente nunca alegou que, não sendo apresentada em tempo pelo contribuinte a declaração a que se refere o art. 112º do Código do IRC, e não sendo efectuada a liquidação pela AF até
30 de Novembro do ano seguinte àquele a que respeita ou dentro do prazo de seis meses a contar do
termo do prazo para apresentação da declaração, caducaria o direito da AF de promover a liquidação.
Pelo contrário, a recorrente reconhece e sempre reconheceu claramente que, na falta de apresentação
da declaração pelo contribuinte, a AF pode efectuar a liquidação desde que o faça dentro do prazo de
caducidade de quatro anos previsto no art. 45º da LGT.
4. A questão não está no prazo previsto na alínea b) do n.º 1 do art. 83º do Código do IRC (30 de
Novembro do ano seguinte àquele a que a declaração respeita ou dentro do prazo de seis meses a contar do
termo do prazo para apresentação da declaração), mas no fundamento para a liquidação: “(...) tem por base
a totalidade da matéria colectável do exercício mais próximo que se encontre determinada” (– sublinhado
nosso). E foi isso que foi impugnado!
5. É que, se a liquidação não for efectuada pela AF dentro do prazo previsto naquela alínea b) do
n.º 1 do art. 83º do Código do IRC, esta não fica impedida de efectuar a liquidação (desde que o faça
dentro do prazo de caducidade de quatro anos). Isso não se contesta, e nunca se contestou.
6. O que a AF deixa de poder é de usar como base para a liquidação a matéria colectável do
exercício mais próximo que se encontre determinada, e passa a ter que fazer a liquidação com base nos
elementos de que disponha, ao abrigo do previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 83º do Código do IRC (e
já não do previsto na alínea b) do referido número e artigo).
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7. Esta diferença não é isenta de importância. Na verdade, a lei só permite à AF efectuar a liquidação com base na matéria colectável do exercício mais próximo que se encontre determinada desde
que o faça até 30 de Novembro do ano seguinte àquele a que a declaração respeita, ou dentro do prazo
de seis meses a contar do termo do prazo para apresentação da declaração. Se não o fizer dentro deste
prazo, só pode fazer a liquidação com base nos elementos de que disponha. E estes elementos são
necessariamente elementos relativos ao próprio exercício em questão, ou seja, ao próprio exercício
relativamente ao qual se vai efectuar a liquidação, e não elementos relativos a outros exercícios, como
é o caso previsto na alínea b). A actuação da AF está balizada por lei, não é totalmente discricionária!
Maxime, se a AF não dispuser de elementos relativos ao exercício para o qual pretende efectuar a liquidação, ou se os elementos de que dispuser não forem suficientes ou não merecerem credibilidade,
poderá efectuar a liquidação com base em métodos indirectos. Mas não pode é efectuar a liquidação
com base na matéria colectável do exercício mais próximo que se encontre determinada.
8. Faz sentido esta distinção da lei. E que, se a AF efectuar a liquidação dentro do prazo de seis
meses a contar da data para entrega da declaração (30 de Novembro do ano seguinte àquele a que a
declaração respeita, se o exercício fiscal for o ano civil), ainda se está bastante próximo do exercício
cuja matéria se encontre determinada, e bastante próximo do termo do exercício cuja liquidação se
pretende efectuar. Após esse prazo de seis meses, a lei entende que essa proximidade deixa de existir e,
por conseguinte, deixa de fazer sentido e, consequentemente, de ser possível, utilizar como base para a
liquidação a matéria colectável do exercício mais próximo, antes devendo a AF ater-se aos elementos
que tiver relativos ao próprio exercício cuja liquidação pretenda efectuar (parte-se do princípio que,
passado tanto tempo, a AF possuirá já outros elementos que não a matéria colectável do exercício mais
próximo que se encontre determinada).
9. Ora a AF efectuou a liquidação em Junho de 2003, e notificou essa liquidação à recorrente em
11 de Junho de 2003, ou seja, passados cerca de três anos e meio do final do exercício a que respeita
a liquidação (1999). A AF não podia, pois, efectuar a liquidação com base na matéria colectável do
exercício mais próximo que se encontrava determinado, mas tinha outrossim que utilizar os elementos
de que dispusesse relativamente ao exercício de 1999 (podia, mesmo, ter utilizado métodos indirectos).
Por outras palavras, a AF não podia ter efectuado a liquidação com fundamento na alínea b) do n.º 1
do art. 83º do Código do IRC, mas tinha que a ter efectuado com fundamento na alínea c) do n.º 1 do
art. 83º do Código do IRC.
10. Este é que é o vício de violação de lei que foi alegado pela recorrente na impugnação que
apresentou, em primeira instância, e que é objecto do recurso apresentado para esse douto Tribunal, e
não qualquer caducidade do direito à liquidação por parte da AF.
11. Ora esta questão, este vício alegado pela recorrente tanto na impugnação como no recurso,
que é, aliás, o fundamento de ambos, não foi objecto de pronúncia por parte desse douto Tribunal, e
nem sequer foi considerado na elaboração do Acórdão. O Tribunal deixou, pois, de se pronunciar sobre
uma questão – a questão essencial e fulcral, sublinhe-se – que deveria ter sido apreciada. Desta feita,
o Acórdão emitido em 16 de Dezembro de 2009 é nulo, por violação do disposto na alínea d) do n.º 1
do art. 668º do CPC – “é nula a sentença quando (...) o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que
devesse apreciar (...)”. Desta feita, deverá o Tribunal declarar nulo o Acórdão emitido, e substituí-lo
por outro que não contenha a referida nulidade.
12. A título subsidiário, caso não se considere existir nulidade do Acórdão, o que por mera cautela
de patrocínio se concede, então terá necessariamente de se considerar ter havido manifesto lapso do
Tribunal na qualificação jurídica dos factos, devendo o Acórdão ser reformado em conformidade, ao
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 669º do CPC.
13. Na verdade, se se considerar que o Tribunal não deixou de se pronunciar sobre a questão
que lhe foi remetida, e que devia ter apreciado, então terá de se considerar que o Tribunal errou manifestamente ao qualificar como de caducidade uma questão que era, ao invés, não de caducidade, mas
de fundamentação ilegal do acto de liquidação. Por outras palavras, o Tribunal deu uma qualificação
jurídica errada aos factos que lhe foram submetidos para apreciação, o que, face ao teor da p.i. de impugnação e do documento de recurso apresentados, revela manifesto lapso. O Acórdão deverá, assim,
ser reformado em conformidade.
14. A ausência de declaração de nulidade ou, subsidiariamente, de reforma do Acórdão emitido em
16 de Dezembro de 2009, que ora se requer, equivalerá à denegação de justiça por parte do Tribunal,
pois deixa de ser apreciada, correcta e devidamente, a questão fundamental da impugnação e do recurso,
o seu objecto, ou seja, o vício de violação de lei por ter sido efectuada uma liquidação ao exercício
de 1999 com fundamento ilegal. Tal denegação de justiça consubstancia uma violação directa e flagrante das normas constitucionais. Dispõe o n.º 4 do art. 20º da Constituição da República Portuguesa
(“CRP”) que “todos têm direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo
razoável e mediante processo equitativo”. Mais: o direito à impugnação dos actos administrativos que
lesem os direitos ou interesses legalmente protegidos dos administrados está garantido pelo n.º 4 do
art. 268º da CRP. A tutela constitucional dos direitos e garantias da recorrente deixaria de ser efectiva,
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caso se admitisse que o Tribunal fosse livre de deixar de apreciar matéria que, nos termos legais, está
obrigado a apreciar. Em tal situação, o processo deixaria de ser equitativo, em desfavor da recorrente,
e a impugnação do acto de liquidação ficaria esvaziada de qualquer utilidade prática. Tal actuação – ou
ausência de actuação – do Tribunal seria, pois, inconstitucional.
Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas Excelências mui doutamente suprirão, se requer
que o presente requerimento seja recebido e, a final, seja o Acórdão proferido em 16 de Dezembro de
2009 declarado nulo, por violação do disposto na primeira parte da alínea d) do n.º 1 do art. 668º do
CPC, e substituído por outro que não contenha aquele vício.
Subsidiariamente, caso se entenda não existir nulidade do referido Acórdão, requer-se a Vossas
Excelências que seja o mesmo reformado, ao abrigo do disposto na parte final da alínea a) do n.º 2 do
art. 669º do CPC, por ter existido manifesto lapso do Tribunal na qualificação jurídica dos factos.
1.2 Ao que a Fazenda Pública veio responder como segue.
1. Pede a Rte. que o Tribunal, em Conferência, declare a nulidade do Acórdão de 16 de Dezembro,
prolatado nos autos, ou, subsidiariamente, o reforme, por erro na qualificação jurídica dos factos.
2. E fá-lo argumentando que “a questão não está no prazo previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 83º
do CIRC, mas (...) no fundamento para a liquidação: “(...) por base a totalidade da matéria colectável
do exercício mais próximo que se encontre determinada”.
3. Não tem, porém, razão a Rte. Se não, vejamos.
4. Ela pretende que o acórdão fez errada qualificação dos factos dado que o que ela impugna é
que a AT possa, para além de seis meses a contar do prazo de entrega da Declaração de IRC sem que a
entrega seja feita, recorrer ao meio referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 83º do CIRC. E que se a AT
o não fizer naquele prazo (de seis meses) então já se não pode socorrer daquele meio mas de elementos
de que disponha. Ora
5. O Acórdão nem faz errada qualificação dos factos – a Rte não indica quais os factos erradamente
qualificados – nem se limita a dizer que feita a liquidação pela AT dentro do prazo de caducidade (4
anos) não é discutível a questão dos meios utilizáveis pela AT.
6. A Rte é que, no afã de prosseguir com uma impugnação que não mereceu aceitação nem na
fase contenciosa nem na de recurso jurisdicional, insiste nos meios que a lei lhe reconhece e utiliza
argumentos que são cada vez mais limitados, recusando-se a ver que a sua interpretação da lei é que
talvez não seja a melhor. Na verdade,
7. O que o n.º 1 artigo 83º do CIRC, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 109-B/2001, de
27/12, determina é que: a) Quando a liquidação deva ser feita pelo contribuinte nas declarações a que
se referem os artigos 112º e 114º, tem por base a matéria colectável que delas conste; (Redacção do
Decreto-lei n.º DL 198/2001 – 3 de Julho); b) Na falta de apresentação da declaração a que se refere
o artigo 112º, a liquidação é efectuada até 30 de Novembro do ano seguinte àquele a que respeita ou,
no caso previsto no n.º 2 do referido artigo, até ao fim do 6º mês seguinte ao do termo do prazo para
a apresentação da declaração aí mencionada e tem por base o montante mínimo previsto no n.º 4 do
artigo 53º ou, quando superior, a totalidade da matéria colectável do exercício mais próximo que se
encontre determinada; (Redacção dada pelo n.º 1 do artigo 44º da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro); c) Na falta de liquidação nos termos das alíneas anteriores, a mesma tem por base os elementos
de que a administração fiscal disponha.
8. É óbvio que a alínea c) transcrita não visa determinar uma restrição dos meios a utilizar pela
AT para substituir a falta de declaração anual cometida pelos contribuintes. Aliás, o legislador, na economia do sistema arquitectado pelo n.º 1 do artigo 83º na redacção ao tempo em vigor para garantir a
liquidação na falta de declaração gere as soluções em progressiva disponibilização de meios. Na falta
de liquidação nos termos das alíneas a) e b) a liquidação é feita com base nos elementos de que a AF
disponha. Ora a alínea c) não faz qualquer restrição aos meios de que a AF disponha. Designadamente
não diz que esses elementos são apenas os relativos ao exercício em falta. A AF também tem disponíveis as declarações anteriores e não excluindo da mesma alínea essa declarações não se vê como pode
a Rte. interpretá-la no sentido em que o faz. O douto Acórdão posto em crise não o faz e bem. Segue
outra metodologia que é muito mais correcta do que a da interpretação restritiva utilizada pela Rte. A
de qualificar os prazos referidos na alínea b) do mesmo n.º e artigo. Se o prazo fosse peremptório, a
metodologia de liquidação prevista na alínea não seria utilizável para além deles (prazos). Mas sendo
meramente ordenador da actividade da AF, então a mesma metodologia é utilizável para além dos
prazos nela estabelecidos.
9. Aliás, se bem se atentar no conjunto do artigo, ele não é uma norma garantista dos contribuintes mas antes uma norma garantista da liquidação. A sua teleologia está na consecução do objectivo
liquidação.
10.O douto Acórdão posto em crise não confunde em nenhuma das suas afirmações o prazo de
caducidade com os prazos referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 83º do CIRC. E muito menos
faz qualificação errada de factos.

459
11. E, ao contrário do que A Rte. pretende, não deixou de se pronunciar sobre os meios de suprir
a omissão da obrigação de declaração de IRC. Foi disso que tratou ao sindicar a questão dos prazos
previstos nas alíneas b) e c) referidas, designadamente ao referir que: “No caso, o que a lei pretende é
disciplinar a acção interna da administração fiscal, estabelecendo prazos de actuação para liquidação
do imposto.
E, assim, as consequências da sua inobservância não são a ilegalidade da liquidação, mas
eventualmente a responsabilidade disciplinar dos funcionários e, mesmo, a responsabilidade civil
extracontratual do Estado, demonstrados que sejam, pelo contribuinte, prejuízos inerentes, nos termos do art. 22º da Constituição, para o que, como é sabido, nem sequer é necessária uma imputação
individual, bastando a existência da chamada culpa funcional dos serviços, como este STA tem vindo
uniformemente a entender.
Nem se compreenderia a fixação de um prazo de caducidade tão curto e exíguo: se tivesse sido
esse o escopo legal, o legislador tê-lo-ia dito expressamente como fez, por exemplo, a propósito da
inspecção.”.
12. Não sofre, pois, o douto Acórdão posto em crise do vício de nulidade. E
13. Também não carece de reforma, dado que, definidos como meramente ordenadores da actividade da AF os prazos consagrados nas referidas alíneas, a questão levantada pela Rte., de restrição
dos meios utilizáveis pela AF na hipótese de não respeito dos prazos da alínea b) perdem utilidade.
Pois se, por serem meramente ordenadores, possibilitam a utilização dos meios previstos na alínea, eles
podem ser utilizados na hipótese da alínea c). E não se olvide que a questão só surge porque a Rte faz
da alínea c) uma interpretação restritiva, que a interpretação sistemática não permite.
Nestes termos e nos mais de direito, devem ser indeferidos ambos os pedidos constantes do Requerimento da Rte: o de declaração de nulidade por que não ocorre qualquer dos vícios previstos no
n.º 1 do artigo 668º do CPC; o de reforma porque não se divisa no douto Acórdão qualquer dos vícios
previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 669º do CPC.
1.3 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2. É nula a sentença quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar – como
determina a alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil.
E, não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da
sentença quando, por manifesto lapso do juiz, tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável
ou na qualificação jurídica dos factos – como se diz na alínea a) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de
Processo Civil.
No requerimento sub judicio vem dizer-se, no essencial – cf. mormente os seus pontos 9, 10, e
11:
1. que «A AF não podia, pois, efectuar a liquidação com base na matéria colectável do exercício
mais próximo que se encontrava determinado, mas tinha outrossim que utilizar os elementos de que
dispusesse relativamente ao exercício de 1999 (podia, mesmo, ter utilizado métodos indirectos)»;
2. que «Este é que é o vício de violação de lei que foi alegado pela recorrente na impugnação que
apresentou, em primeira instância, e que é objecto do recurso apresentado para esse douto Tribunal»;
3. e que «esta questão, este vício alegado pela recorrente tanto na impugnação como no recurso,
que é, aliás, o fundamento de ambos, não foi objecto de pronúncia por parte desse douto Tribunal».
Na petição inicial dos presentes autos de impugnação judicial, a ora requerente vem efectivamente
alegar que «a Administração Tributária não podia efectuar a liquidação ao abrigo da citada alínea b) do
n.º 1 do artigo 83.º do Código do IRC, ou seja, tendo como base “a totalidade da matéria colectável do
exercício mais próximo que se encontra determinada”» (cf. o artigo 7.º da petição inicial).
A verdade, porém, é que a ora requerente – o que imediatamente se evidencia da leitura das quatro
minguadas conclusões que apresentou – no recurso da sentença para o Supremo Tribunal Administrativo
não incluiu essa apontada questão, de que a Administração Tributária «não podia efectuar a liquidação
(…) tendo como base “a totalidade da matéria colectável do exercício mais próximo que se encontra
determinada”».
Como assim, sobre tal questão (da liquidação com base na totalidade da matéria colectável do
exercício mais próximo), que não lhe foi colocada, não podia (nem oficiosamente devia) o Supremo
Tribunal Administrativo ter-se pronunciado pelo seu acórdão agora em causa – razão por que não se
verifica a omissão de pronúncia alegada pela ora requerente.
E também não há fundamento legal e, por isso, não se justifica a falada reforma do acórdão. Na
realidade, a ora requerente não demonstra minimamente que o acórdão agora questionado, «ao qualificar
como de caducidade uma questão», como diz, haja cometido «manifesto lapso (…) na determinação
da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos».
Por último, podemos seguramente dizer que, pela interpretação das normas aplicadas pelo acórdão
em questão não ocorrem as faladas “denegação de justiça” e “violação directa e flagrante das normas
constitucionais”. A ora requerente, aliás, não se dá sequer ao labor mínimo de, na situação, esboçar
os contornos materiais da figura de “denegação de justiça” de que fala; e muito menos se afadiga a
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compor o quadro de “violação directa e flagrante das normas constitucionais” atentatório do figurino,
que apenas aponta, desenhado no n.º 4 do artigo 20.º, e n.º 4 do artigo 268.º, ambos da Constituição
da República Portuguesa.
E, então, havemos de convir, em síntese, que a invocação de nulidade de decisão judicial por
omissão de pronúncia, relativamente a questão não colocada ao Tribunal, não tem fundamento legal,
nem, aliás, sentido.
3. Termos em que se acorda indeferir o requerimento de nulidade e de reforma.
Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em quatro unidades de conta.
Lisboa, 3 de Março de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — António Calhau.

Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Juros indemnizatórios. Anulação da liquidação. Impugnação judicial. Execução de
julgados. Meio processual adequado.
Sumário:
I — A impugnação judicial de liquidações de IRC efectuadas pela Administração
Tributária em cumprimento de sentença anulatória de anteriores liquidações não
constitui o meio processual adequado para conhecer de pedido de juros indemnizatórios decorrentes da anulação destas últimas liquidações.
II — A concretização da indemnização ínsita nos juros indemnizatórios é objecto de
liquidação autónoma, diferentemente do que acontece com os juros compensatórios que são englobados na liquidação da dívida tributária (artigo 35.º n.º 3 da
LGT).
Processo n.º: 1065/09-30.
Recorrente: Conduril – Construtora Duriense, 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 - Conduril – Construtora Duriense, SA, com os sinais dos autos, vem recorrer da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida
contra as liquidações decorrentes das correcções operadas pelas notas de liquidação n.ºs 2007 8010015517
e 2007 8310015519 relativas a IRC dos anos de 1996 e 1997, formulando as seguintes conclusões:
1ª- A douta sentença recorrida faz errada leitura do disposto no artigo 43º, n.º 1 da LGT e da viabilidade
de sua alegação na impugnação fiscal, porquanto em 2002 não era possível cumular o pedido de anulação do
acto com a condenação, o que só foi possível a partir de 1 de Janeiro de 2004, data em que entrou em vigor
o CPTA (artigo 7º da Lei 15/2002 de 22 de Fevereiro, com a redacção da Lei 4-A/2003 de 19 de Fevereiro).
2ª- A questão do regime de execução das sentenças de anulação das liquidações também oferece
reservas, dúvidas e dificuldades, face à mudança de regime, tendo o novo regime (do CPTA) pressupostos
que não se verificavam no formato da impugnação judicial, nada impedindo a Rte. de, tal como fez, optar
por um requerimento a pedir os reembolsos e os juros indemnizatórios e abrindo-se um procedimento
administrativo autónomo, o que foi assim aceite pela Administração Tributária, ao conferir à Rte. a
faculdade de reclamar ou impugnar judicialmente as liquidações feitas na base desse requerimento. É
assim errado dizer-se que a Rte não podia seguir esse caminho, sendo forçoso propor uma execução.
3ª- Não se pode falar, como se lê na douta sentença, em decisão proferida pelo Ministro das Finanças, pois
tudo se resume a um novo procedimento fiscal: liquidação oficiosa, notificação, prazo para reclamar ou impugnar judicialmente. Ao argumentar nesse sentido, a Administração Tributária age contra facto próprio (má fé).
4ª- A Rte tem direito aos juros indemnizatórios, desde o desembolso das diferenças do IRC de
1996 e 1997 até ao efectivo reembolso, PORQUE É CLARO, EVIDENTE, INDESMENTÍVEL E
INEGÁVEL que tem de imputar-se à Administração Tributária a alteração dos montantes do IRC em
causa, no mínimo, por erro de seus funcionários e serviços: não há, nem pode haver, nenhum erro da
Rte, nem de terceiros. Aliás, é mais do que erro: é intenção, embora laborando em erro.
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5ª- A Rte, em idêntico requerimento, pediu os juros indemnizatórios do IVA, que também desembolsou na altura, e, a mesma Administração Tributária reembolsou todas as diferenças e mais os
juros indemnizatórios – o que significa dois pesos e duas medidas, ou pessoas com critérios diferentes
dentro do mesmo serviço.
2- Não houve contra-alegações.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Conduril – Construtor Duriense, SA
Objecto do recurso: decisão de recusa de conhecimento de pedido de juros indemnizatórios (art.
43º n.º 1 LGT)
FUNDAMENTAÇÃO
1. As liquidações de IRC impugnadas constam das notas de liquidação … 517 (ano 1996) e …
519 (ano 1997), tendo sido efectuadas pela administração tributária em execução de antecedentes sentenças do TF Penafiel, transitadas em julgado, declaratórias da procedência de impugnações judiciais
deduzidas pela actual recorrente contra liquidações oficiosas de IRC nos montantes de € 78.586,64
(ano 1996) e de € 112.984,66 (ano 1997) (docs. fls. 71/94).
Contrariamente à pretensão da recorrente a execução das sentenças anulatórias não se traduziu no
reembolso das quantias indevidamente pagas, em consequência da anulação dos actos de liquidação, acrescidas dos juros indemnizatórios calculados nos termos legais (art. 61º n.º 3 CPPT); antes na elaboração
de novas liquidações oficiosas de onde resultaram reembolsos de montantes inferiores, posteriormente
corrigidos na pendência da impugnação judicial em análise (exposição fls. 166/168); probatório nºs 13/15).
Neste contexto, deverá considera-se que a recorrente usou o meio processual adequado para a
formulação do pedido de juros indemnizatórios, considerando que:
a) a administração tributária procedeu a novas liquidações oficiosas no âmbito da execução das
sentenças anulatórias das originárias liquidações oficiosas
b) o sujeito passivo continua a invocar erro imputável aos serviços, determinante do pagamento
indevido das prestações tributárias (art. 43º n.º 1 LGT; art. 61º n.º 4 CPPT; cf. Jorge Lopes de Sousa
CPPT anotado e comentado Volume I 2006 pp. 476/481 para desenvolvimento sobre a possibilidade
de formulação do pedido em vários tipos de processo)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução do
processo ao TF Penafiel para apreciação do pedido de juros indemnizatórios.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1º) As liquidações impugnadas resultam das correcções operadas pelas Notas de Liquidação
n.º 2007 8010015517 a n.º 2007 8310015519 de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas
(IRC) atinentes aos exercícios de 1996 e 1997, que originaram reembolso no montante de 40.481,95
euros e 112.857,98 euros, respectivamente, perfazendo o valor global de 117.339,93 euros – cf. fls. 23
do P.A. apenso aos autos.
2º) As correcções impugnadas resultaram do procedimento inspectivo efectuado pelos Serviços de
Inspecção Tributária do Porto (SIT), na medida em que existiam indícios sérios da emissão de facturas
que não correspondiam a verdadeiras operações comerciais – cfr. Relatório de Inspecção.
3º) Em cumprimento das suas obrigações declarativas a ora impugnante em 30.05.1997 e em
28.05.1998 respectivamente, apresentou as declarações de rendimentos mod. 22- cf. docs de fls. 69 e
70 dos autos.
4º) Em análise interna da declaração de rendimentos do exercício de 1996, e na existência de
erro por parte da impugnante, foi corrigida a declaração de rendimento, tendo originado a diferença de
imposto no montante de 9.504,48 euros e juros compensatórios no montante de 3.270,41 euros – cf.
doc de fls. 11 dos autos.
5º) Tal correcção não foi contestada pela impugnante.
6º) No decurso da acção inspectiva à empresa H.J. Reis – Construções e Obras Públicas, Ldª, os
Serviços da Inspecção da Direcção de Finanças de Leiria constataram a existência de irregularidades,
tais como a emissão de facturas à ora impugnante a que não correspondiam quaisquer prestação de
serviços, tendo sido emitidas liquidações adicionais, resultando imposto a pagar nos montantes de:
IRC/1996, liquidação n.º 2001 18310018908, no valor de 78.586,84 euros.
IRC/1997, liquidação n.º 2001 18310018909, no valor de 112.984,66 euros – cfr. Relatório de
Inspecção.
7º) Inconformada com a emissão das liquidações atinentes ao procedimento inspectivo, apresentou a ora impugnante, impugnações judiciais, instauradas com os nºs 177/02.11 BEPNF e 178/02.11
BEPNF respectivamente, tendo sido as mesmas julgadas procedentes, por o tribunal ter considerado que
a A.F. não provou as inexactidões na contabilidade da impugnante, tendo considerado, ter a impugnante
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logrado comprovar a execução dos serviços em crise, decidindo-se pela materialidade das referidas
operações – cf. docs de fls. 71 a 94 dos autos.
8º) Em cumprimento da procedência das impugnações o Serviço de Finanças de Valongo – 2 oficiou
à Divisão de Liquidação de Impostos sobre o Rendimento e sobre a Despesa, no sentido de serem efectuadas as diligências necessárias ao cumprimento das sentenças – cf. doc de fls. 17 do PA junto aos autos.
9º) Na sequência do que foram elaborados Documentos de Correcção Únicos (DCUs) que originaram as liquidações n.º 2008 8310001177 e n.º 2007 8310015519, ora impugnadas, tendo originado a
devolução a título de reembolso nos montantes de 4.481,95 euros relativos ao ano de 1996 e 112.857,98
euros, relativamente ao ano de 1997 – cf. docs de fls. 95 a 98 dos autos.
10º) Na elaboração do DCU respeitante ao exercício de 1996, no sentido de dar cumprimento à
procedência da impugnação supra referenciada e na recolha do mesmo, por lapso não foi considerado
o montante de 49.921,37 euros relativo a benefícios fiscais.
11º) No seguimento desse lapso, apresentou a impugnante reclamação graciosa nos termos e para
os efeitos do artigo 68º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), tendo originado
o processo de reclamação graciosa n.º 3565200804000242.
12º) Em resultado da análise à reclamação apresentada pela ora impugnante, foi elaborado pela
Divisão de Liquidação dos Impostos sobre o Rendimento e sobre a Despesa novos DCUs, que deram
origem às liquidações n.º 8310001117, de 03.03.2008 e n.º 8310033415 de 27.05.2008.
13º) O reembolso resultante da liquidação n.º 8310001177, de 03.03.2008 encontra-se regularizado,
tendo sido pago à ora impugnante em 09.06.2008 – cf. doc de fls. 99 a 100 junto aos autos.
14º) A ora impugnante já recebeu o reembolso da liquidação n.º 8310033415, de 27.05.2008,
referente a IRC de 1996 e de 1997, havendo apenas uma verba de 126,68 euros relativa a IRC de 1997
não reembolsada – cf. doc de fls. 166 dos autos.
15º) A impugnante desistiu do saldo em dívida de 126,68 euros, relativo a IRC do ano de 1997 – cf.
doc de fls. 166 dos autos.
5- A questão que importa conhecer no presente recurso consiste em saber se, em sede de impugnação judicial de liquidações de IRC efectuadas pela Administração Tributária em cumprimento de
sentença anulatória de anteriores liquidações, é admissível conhecer-se de pedido de juros indemnizatórios decorrentes da anulação destas últimas.
Em sentido negativo se pronunciou a sentença recorrida baseando-se, em suma, no entendimento
de que o direito a esses juros indemnizatórios deveria ter sido reconhecido nos processo de impugnação
judicial que culminaram na anulação das ditas liquidações, sendo certo que a impugnante teria tido ainda
a possibilidade de executar a sentença a anulatória ou recorrer da “decisão proferida pelo Ministro das
Finanças sobre a execução de julgados”, o que não fizera.
Vejamos, então.
Como primeira nota, ao invés do que defende a recorrente, nada impedia a formulação do pedido
de juros indemnizatórios em processos de impugnação judicial instaurados antes de 1 de Janeiro de
2004 e desde que vigora a Lei Geral Tributária (LGT), o que contempla a situação em apreço.
A este respeito se acompanha o acórdão de 16/01/08, no recurso n.º 465/07 (vide no mesmo sentido
o acórdão de 6/11/02, no recurso n.º 1077/02).
Afirma-se nesse aresto:
“Estabelece o artigo 100º da LGT que «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».
O artigo 102.º do mesmo diploma acrescenta que «a execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros segue o regime previsto para a execução das sentenças dos tribunais administrativos»;
«em caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago, serão devidos juros de mora, a pedido
do contribuinte, a partir do termo do prazo da sua execução espontânea».
Dispõe-se na mesma LGT, artigo 43.º que «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 devido», sendo a respectiva taxa igual
à dos juros compensatórios.
Constituindo a impugnação dos actos tributários de liquidação um contencioso de anulação,
conforme correntemente se vem entendendo, e atrás se assinalou, impõe-se à Administração Fiscal,
perante o êxito da lide impugnatória, que reconstitua a situação jurídica hipotética que existiria caso
não tivesse sido praticado o acto tributário anulado.
Tal inclui, necessariamente, a restituição da quantia que ao contribuinte foi indevidamente exigida
e que ele satisfez.
Mas também integra a reconstituição da situação o pagamento juros indemnizatórios, uma vez
que o contribuinte esteve, desde o pagamento que efectuou, até ao reembolso, privado da utilização
do correspondente capital.
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A tanto não obsta a expressão «se for caso disso», ínsita no falado artigo 100.º, pois, de acordo com
o que vem entendendo o Tribunal, tal não limita a obrigação de pagamento de juros indemnizatórios
aos casos em que essa obrigação foi reconhecida na sentença da impugnação judicial.
A aparente discrepância entre aqueles artigos 43º e 100.º resolve-se reservando a estatuição do
primeiro para as situações que nele estão expressamente previstas.
Como se diz no acórdão de 19 de Dezembro de 2001, proferido no processo n.º 26608, «(...) quando
ocorram as hipóteses constantes do art.º 43.º (todas envolvendo o pagamento do tributo), falar-se-á de
juros indemnizatórios até ao termo do prazo de execução espontânea da decisão e de juros moratórios
depois de tal momento, quando, tendo havido o seu pedido de pagamento, ocorra uma situação de mora
da administração.
Mas se só são devidos os juros moratórios quando estes tenham sido pedidos, de acordo com este
preceito, não pode deixar de ser assim também para o caso dos juros indemnizatórios».
Não tendo sido formulado no processo de impugnação o pedido de juros indemnizatórios, o certo
é que não fica precludida a possibilidade por parte do contribuinte da obtenção desses juros.
Todavia, tal possibilidade não pode ser concretizada em posterior impugnação judicial das liquidações efectuadas em cumprimento da sentença anulatória proferida, antes o pedido de juros deve
ser formulado em subsequente processo de execução desta última decisão – cf. os já citados acórdãos
de 16/01/08 e 19/12/01, bem como Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição,
anotação 16.º ao artigo 61.º.
Para mais, essa impossibilidade constitui uma decorrência necessária do facto dessas liquidações
serem estranhas à concretização da indemnização ínsita nos juros indemnizatórios, posto que são objecto
de uma liquidação autónoma, diferentemente do que acontece com os juros compensatórios englobados
estes como são na dívida tributária (artigo 35.º, n.º 3 da LGT) – cf. ainda Jorge Lopes de Sousa, ob.
cit., na anotação 4 ao artigo 61.º do CPPT.
Concluindo-se, como se conclui, que a impugnação judicial deduzida não constitui o meio processual adequado à formulação do pedido de juros indemnizatórios, impõe-se indagar agora da possibilidade
da respectiva convolação em processo de execução de sentença.
Diga-se, desde já, que essa convolação não é possível.
De facto, se é certo que o artigo 97.º, n.º 3 da LGT dispõe que a correcção deverá ser ordenada
sempre que o meio usado não for o adequado segundo a lei, o mesmo estabelecendo o artigo 98.º do
CPPT, a verdade é que este Supremo Tribunal tem vindo a entender que a convolação não deve ser admitida sempre que seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, para além da idoneidade
da respectiva petição para o efeito.
Ora, acontece desde logo que a petição da impugnação judicial não é idónea para efeito de execução
de sentença uma vez que é omissa quanto aos requisitos que são exigidos no n.º 3 do artigo 176.º do
CPTA, sendo certo ainda que a impugnante, atento o meio que utilizou, tão pouco se confrontou com
a possibilidade de formular os pedidos que constam dos n.ºs 4 e 5 do mesmo normativo.
Acresce que a petição, de todo o modo, também seria intempestiva para efeito de execução de
sentença.
Na verdade, tendo a mesma dado entrada no TAF de Penafiel a 25/3/08, há muito que havia expirado o prazo a respeitar para ser requerida a execução de sentença (cfr. artigos 175.º n.º 1 e 176.º n.º 2
do CPPT; bem como fls. 14 e 18 dos autos).
De notar, por último, que não reveste qualquer pertinência, o argumento aduzido na sentença
quanto à possibilidade da ora recorrente ter recorrido da decisão proferida pelo Ministro das Finanças sobre a execução de julgados, pois, como vem salientado no recurso, tal decisão nunca
aconteceu.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, em consequência, a
sentença recorrida com a presente fundamentação.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 3 de Março de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Caducidade. IVA. Aplicação no tempo do n.º 4 do artigo 45.º da
Lei Geral Tributária, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 32-B/2002, de
30 de Dezembro. artigo 12.º do Código Civil.

464
Sumário:
I — O prazo de 4 anos, de caducidade do direito de liquidação, estabelecido no n.º 1
do artigo 45.º da LGT, é de aplicação aos factos tributários ocorridos a partir de
1-1-1998 – por força do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 389/98, de 17-12,
que aprovou a LGT (entrada em vigor no dia 1-1-1999, nos termos do artigo 6.º
deste Decreto-Lei n.º 389/98).
II — Depois da redacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT pelo artigo 43.º da Lei
n.º 32-B/2002, de 30-12, o prazo, de 4 anos, em relação ao IVA, conta-se, não «a
partir da data em que o facto tributário ocorreu», mas «a partir do início do ano
civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto».
III — Atendendo a que o efeito extintivo do direito à liquidação do IVA é o decurso do
“inteiro” prazo de caducidade e não a ocorrência do seu “dies a quo”, a nova
redacção do n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária é aplicável ao prazo em
curso, atento ao disposto na parte final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.
IV — A aplicação do artigo 45.º, n.º 4, da Lei Geral Tributária, na redacção da Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, ao caso dos autos, não se mostra inadmissível,
mas adequada, nem consubstancia uma violação dos princípios constitucionais
da legalidade democrática, da não retroactividade da lei fiscal e do Estado de
Direito Democrático (artigos 103.º números 2 e 3 e 2.º da Constituição).
Processo n.º 1076/09-30.
Recorrente: FERSADO – Representações, 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 – FERSADO – REPRESENTAÇÕES, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 26 de Dezembro de 2008, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira contra liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios,
relativas aos períodos de Fevereiro a Junho de 2002, para o que apresentou as conclusões seguintes:
1ª O IVA configura um imposto de obrigação única, sendo a tributação devida por cada um dos
factos tributários ocorridos num certo período de tempo, não inquinando esta qualificação o facto de
o respectivo apuramento e pagamento assumirem certa periodicidade;
2ª As normas que regulam a caducidade de direitos reportam-se às relações subjectivas materiais
e cuja regulação é feita por normas substantivas integrada em Código ou insertas em outros diplomas
legais, o que determina desde logo que estão sujeitas aos princípios gerais de aplicação temporal das
normas de direito substantivo consagrados no artigo 12º do CC. No caso concreto e perante a natureza
substantiva das normas que regulam o instituto da caducidade, não se pode sequer falar em “retroactividade” porquanto o facto tributário é instantâneo e ocorreu na vigência da lei antiga;
3ª O imposto subjacente às liquidações impugnadas, IVA, deveria ter sido liquidado no prazo
de quatro anos a contar da data do facto tributário, por força do disposto no art.º 45.º da LGT, na
redacção original, por se tratar de imposto de obrigação única. Por via da alteração promovida pela
Lei 32-B/2002, de 30 de Dezembro, passou-se a dispor que, quanto ao IVA, o prazo de caducidade se
conta desde o início do ano seguinte àquele a que o imposto diz respeito;
4ª Resulta da sentença recorrida que a nova redacção do art. 45, n.º 4 da LGT determina um
alongamento do prazo de caducidade, por força da postcipação do seu momento inicial, pelo que,
e tratando-se de alteração de prazo, deve recorrer-se à regra, no caso, do artigo 297.º, n.º 2 do CC,
para assim concluir que na data em que a recorrente foi notificada das liquidações impugnadas, 28
de Agosto de 2006, ainda não se encontrava cumprido o prazo de caducidade;
5ª Não existindo disposições transitórias sobre a aplicação da nova redacção do artigo 45.º
n.º 4 da LGT, emergente da redacção em análise, será de aplicar às liquidações impugnadas a redacção que vigorava à data dos factos tributários, ou seja em cada um dos factos tributários ocorridos
nos meses de Fevereiro a Junho de 2002, porquanto o disposto no artigo 45.º, n.º 4, na redacção em
análise, apenas será aplicável a factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 2003, sob
pena de ocorrer violação do princípio da retroactividade da lei fiscal, previsto, designadamente, nos
artigos 103º da CRP e 12.ª da LGT.
6ª Decidir em sentido contrário será admitir e permitir que sua aplicação retroactiva, uma vez que
nos momentos de ocorrência dos factos tributários em referência a referida redacção do artigo 45.º,
n.º 4, da LGT não vigorava na ordem jurídica.
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7ª Nestes termos, a aplicação do artigo 45.º, n.º 4, da LGT, na redacção da Lei n.º 32-B/2002, de
30 de Dezembro mostra-se inadmissível, consubstanciando uma violação dos princípios constitucionais
da legalidade democrática, da não retroactividade da lei fiscal e do Estado de Direito Democrático,
respectivamente plasmados nos artigos 103º, n.º 2 e 3, e 2.º da CRP, padecendo, em consequência, o
sentido decisório perfilhado pelo tribunal “a quo” de erro de julgamento;
8ª A redacção dada pela Lei 32-B/2002 de 30/12 ao n.º 4 do art. 45 da LGT, não veio alongar nem aumentar o prazo de caducidade do direito à liquidação que assim se manteve nos quatro anos, mesmo para
o IVA, apenas com a particularidade de, por opção legislativa, quanto a ele, de que o início da contagem
do prazo se verifica apenas no início do ano civil seguinte àquele em que se verifica o facto tributário, ou
seja, em regra, mais tarde, para efeito da contagem do prazo de caducidade, não sendo por isso caso de
aplicação da norma do art.º 297.º n.º 2 do Código Civil por não ocorrer situação de alteração de prazos;
9.ª O legislador pretendeu, apenas, que o prazo de caducidade deste imposto se iniciasse a partir
do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto. Pelo exposto nas
conclusões anteriores constata-se que tal alteração legal tem, notoriamente, carácter inovador sendo,
por isso, de aplicação apenas para o futuro, logo afastada a sua aplicação à questão dos presentes autos;
10.ª Assim e por imposição quer do artigo 12 do CC quer do art. 12.º, n.º 1 da LGT, o artigo 45.º
n.º 4, da LGT, na redacção da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, não é aplicável às liquidações
impugnadas, uma vez que os factos tributários subjacentes às mesmas ocorreram em datas anteriores
(em Fevereiro e Junho de 2002) ao momento da sua entrada em vigor;
11ª Não obstante o exposto nas conclusões anteriores, e seguindo a fundamentação da sentença
recorrida, a verdade é que o referido art. 297, n.º 2 do CC, regulando a aplicação de um prazo mais
longo, por via da verificação de alteração de prazos fixados por Lei ou judicialmente, impõe, na sua
parte final, que: “… mas computar-se-á neles todo o tempo decorrido desde o seu momento inicial.” Ou
seja, o prazo decorrido, nos termos da Lei anterior, não é desprezado ou ignorado mas, ao contrário,
deve ser computado no novo prazo. Tal apreciação não foi efectuada na sentença recorrida, pelo que
ocorre erro de julgamento;
12ª Assim e ainda que aplicando integralmente a regra contida no art. 297, n.º 2 do CC, para
efeitos da contagem do prazo de quatro anos de caducidade das liquidações impugnadas, deve, para
o seu cômputo global, ter-se em conta o prazo inicial decorrido desde Fevereiro de 2002 e Junho de
2002, respectivamente, até à data da entrada em vigor da nova redacção do art. 45, n.º 4 da LGT, ou
seja 10 meses ou 6 meses, respectivamente;
13ª Resultando assim que à data da notificação das liquidações impugnadas à Recorrente, 28 de Agosto
de 2006, já havia decorrido o respectivo prazo de caducidade, ainda que contado nos termos do art. 45,
n.º 4 da LGT, na redacção em análise, e cumprida a regra prevista na totalidade do art. 297, n.º 2 do CC;
14ª Em conclusão e sendo procedentes as conclusões anteriores deve, ser revogada a sentença
recorrida, por violação dos preceitos legais citados, e substituída por outra que declare que as liquidações impugnadas foram notificadas à recorrente para além do respectivo prazo de caducidade e em
consequência julgue a impugnação improcedente, pois só assim se fará JUSTIÇA.
O presente recurso foi dirigido pela recorrente ao Tribunal Central Administrativo Sul (cfr. requerimento de interposição de recurso, a fls. 76 dos autos), que, por Acórdão de 15 de Julho de 2009 (a
fls. 103 a 113 dos autos), atendendo a que o recurso só tem fundamento em matéria de direito, se veio
a julgar incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer e competente o Supremo Tribunal
Administrativo por Acórdão de 15 de Julho de 2009 (a fls. 103 a 113 dos autos).
Na sequência do referido Acórdão, a recorrente requereu, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), a remessa dos autos a este Tribunal, que é
o competente em razão da hierarquia para dele conhecer, ex vi dos artigos 280.º, n.º 1 do CPPT e 12.º,
n.º 5, 26.º, alínea b) e 38.º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF).
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal entendeu não dever pronunciar-se pois
sobre o mérito do recurso pronunciou-se já o M.P. junto do Tribunal Central Administrativo Sul (cfr.
fls. 121, verso, dos autos).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
4 – Questões a decidir
É a de saber se à determinação do termo inicial de contagem do prazo de caducidade do direito
à liquidação de IVA relativo a Fevereiro e Junho de 2002 se aplica o disposto no n.º 4 do artigo 45.º
da Lei Geral Tributária na redacção vigente à data da ocorrência do facto tributário ou, ao invés, na
redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro.
Entendendo-se ser aplicável o artigo 45.º, n.º 4, da LGT, na redacção da Lei n.º 32-B/2002, de
30 de Dezembro, haverá que julgar se, como alegado, essa aplicação consubstancia uma violação dos
princípios constitucionais da legalidade democrática, da não retroactividade da lei fiscal e do Estado
de Direito Democrático (artigos 103º, n.º 2 e 3, e 2.º da CRP).
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5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. A impugnante exerce a actividade de “Comércio por grosso de vestuário e acessórios”, CAE
51.421, estando enquadrada no regime normal trimestral de IVA;
2. No ano de 2006, foi sujeita a uma acção de inspecção interna abrangendo o exercício de 2002;
3. Em resultado da acção de inspecção, foram propostas, entre outras, correcções à matéria tributável do IVA, referenciada ao período de Fevereiro/2002 e Junho/2002, na importância de € 219.273,98
(relatório de inspecção tributária, parecer e despacho, fls. 27 e ss. do apenso instrutor);
4. Em sequência, foram efectuadas as liquidações adicionais de IVA e Juros Compensatórios que
constam das notificações que constituem fls. 8 a 12 dos autos;
5. As liquidações foram emitidas em 12/08/2006, foram notificadas à impugnante em 28/08/2006
e têm como data limite de pagamento 31/10/2006 (informação de fls. 38);
6. A impugnação deu entrada no Serviço de Finanças de Odivelas em 06/11/2006 conforme
carimbo aposto a fls. 3.
6 – Apreciando.
6.1 Da aplicabilidade do n.º 4 do artigo 45.º da LGT, na redacção que lhe foi conferida pela Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro ao caso dos autos
A sentença recorrida, a fls. 61 a 70 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida pela
ora recorrente, considerando estando em causa liquidações de IVA dos períodos de Fevereiro/2002 e
Junho/2002 e contando-se o prazo de caducidade de quatro anos a partir do início do ano civil seguinte
ao da exigibilidade do imposto, isto é, 01/01/2003, manifesto é que na data em que a impugnante foi
notificada das liquidações (28/08/2006), tal prazo ainda se não havia completado (cfr. sentença, a
fls. 69 e 70 dos autos).
Fundamentou-se o decidido no Acórdão deste Tribunal de 26 de Novembro de 2008 (rec. n.º 0598/08)
a cuja doutrina expressamente adere e que transcreve no segmento relevante (cfr. sentença, a fls. 66 a
69 dos autos).
Este sentido decisório foi igualmente acolhido noutros Acórdãos deste Supremo Tribunal, nos
quais, perante questão substancialmente idêntica, se decidiu em termos similares (cfr. os Acórdãos de
20 de Maio de 2009, rec. n.º 293/09 e de 25 de Junho de 2009, rec. n.º 1109/08).
É este o entendimento que igualmente perfilhamos relativamente à questão em apreço, pois que
se trata de matéria onde a certeza e segurança jurídica, e não os valores de justiça material, constituem
valores fundamentantes do próprio instituto da caducidade (como da prescrição).
Entendemos pois que à determinação do termo inicial de contagem do prazo de caducidade do direito à liquidação de IVA relativo a Fevereiro e Junho de 2002 se aplica o disposto no n.º 4 do artigo 45.º
da Lei Geral Tributária, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro,
não se consubstanciando tal aplicação numa aplicação retroactiva daquela disposição legal, pois que o
facto extintivo do direito a liquidar não é instantâneo, ao contrário do alegado (cfr. conclusão 2.ª das
alegações de recurso), uma vez que o efeito extintivo do direito de liquidar apenas opera no termo do
prazo e este estava ainda em curso à data da entrada em vigor da lei nova.
Ora, na lição de BAPTISTA MACHADO (Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 13.ª
reimpress., Coimbra, Almedina, 2002, p. 235), «(…) nada impede que a lei nova se aplique a factos
passados que ela assume como pressupostos impeditivos ou desimpeditivos (isto é, como pressupostos
negativos ou positivos) relativamente à questão da validade ou admissibilidade da situação jurídica,
questão essa que é da sua exclusiva competência”».
E continua o insigne Mestre, a páginas 242/243, «tendo o decurso global do prazo o valor de um
facto constitutivo (ou extintivo) de um direito ou situação jurídica, se tal prazo ainda se encontrava em
curso no momento do início de vigência da lei nova, é porque tal situação jurídica ainda não se encontrava constituída (ou extinta) neste momento. Logo, cabe à lei nova a competência para determinar os
requisitos da constituição da mesma situação jurídica. Achando-se uma situação jurídica em curso de
constituição, passa o respectivo processo constitutivo a ficar imediatamente subordinado à lei nova».
Assim, aceite o pressuposto de que não é o início do prazo de caducidade, mas o seu integral decurso,
o facto extintivo do direito à liquidação do tributo por parte da administração fiscal, pressuposto que nos
parece inquestionável, impõe-se a conclusão, por aplicação da regra contida na parte final do n.º 2 do
artigo 12.º do Código Civil e no artigo 12.º n.º 1 da Lei Geral Tributária, de que a nova redacção do preceito é aplicável aos caso dos autos (prazos de caducidade do IVA relativo a Fevereiro e Junho de 2002).
Pelo exposto, embora com diferente fundamentação da adoptada, entende-se que a decisão recorrida bem julgou não verificada a caducidade do direito à liquidação dos tributos em causa no momento
em que estes foram notificados à contribuinte.
Improcedem, pois, as alegações da recorrente sintetizadas nas conclusões 1.ª a 6.ª e 8.ª a 10.ª das
suas alegações de recurso e desnecessário se torna o conhecimento das sintetizadas nas conclusões 11.ª
a 13.ª das suas alegações.
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6.2 Da alegada inconstitucionalidade da solução perfilhada, por violação dos princípios constitucionais da legalidade democrática, da não retroactividade da lei fiscal e do Estado de Direito Democrático
(artigos 103º, n.º 2 e 3, e 2.º da CRP)
Alega a recorrente, mas sem fundamentação convincente, que a aplicação do artigo 45.º, n.º 4, da
LGT, na redacção da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro mostra-se inadmissível, consubstanciando
uma violação dos princípios constitucionais da legalidade democrática, da não retroactividade da lei
fiscal e do Estado de Direito Democrático, respectivamente plasmados nos artigos 103º, n.º 2 e 3, e
2.º da CRP (cfr. conclusão 7.ª das suas alegações de recurso).
Para que assim fosse, necessário era que a recorrente tivesse demonstrado haver sido efectuada
aplicação retroactiva da norma, o que pressuporia ter esta sido aplicada a um facto pretérito, inteiramente decorrido à sombra da lei antiga – o que não sucedeu no caso dos autos, como se demonstrou,
pois que o prazo de caducidade estava ainda a decorrer aquando da entrada em vigor da lei nova, não
havendo, pois, retroactividade em sentido próprio, – ou que o princípio constitucional da protecção da
confiança, decorrente da ideia de Estado de Direito democrático (artigo 2.º da Constituição da República)
não consentiria na aplicação ao caso da lei nova, pois que esta se traduziria numa “irretroactividade
intolerável”, que afectaria de forma inadmissível o núcleo essencial de direitos fundamentais, o que
não se vislumbra que ocorra no caso dos autos.
Improcede, pois, a alegada inconstitucionalidade do sentido decisório perfilhado e bem assim o
alegado e sintetizado na conclusão 7.ª das alegações da recorrente.
Decisão
7 - Termos em que, face ao exposto e com a presente fundamentação, acordam os 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, 3 de Março de 2010 — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. art.º 150º do CPTA. Convolação do processo. Oposição de acórdãos.
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 mero
erro de julgamento, que não satisfaça os requisitos ali enunciados.
III — É de convolar o recurso de revista excepcional, nos termos do artº 150º do CPT
em recurso por oposição de acórdãos, nos termos do artº 284º do CPPT se o
recorrente subscreve implicitamente os acórdãos que cita em abono da sua tese,
apesar de não ter demonstrado a oposição entre os arestos em confronto, uma
vez que, ordenada a convolação, são anulados os actos não consentâneos com a
nova forma processual.
Processo n.º: 1168/09-30.
Recorrente: Cláudia Maria de Almeida Marques Pimenta.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Cláudia Maria de Almeida Marques Pimenta, melhor identificada nos autos, não se conformando com o acórdão do TCA Norte que concedeu provimento ao recurso interposto pela Fazenda
Pública da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que, por sua vez, julgou procedente a
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reclamação por si deduzida, na qualidade de ex-cônjuge do executado V…, contra o despacho do órgão
de execução fiscal que determinou a penhora de bens móveis e imóveis que lhe pertencem, dele vem,
nos termos do disposto no artº 150º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, interpor o
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
a) A ora recorrente entende que o presente recurso deve ser admitido para uma melhor aplicação
e uniformização do direito, dado que, a relevância jurídica do caso concreto é manifesta.
b) A relevância jurídica é manifesta, no entender da recorrente, de forma a clarificar duas situações:
em primeiro lugar, quais as dívidas que podem ou não responsabilizar ex-cônjuge do executado e, em
segundo lugar, quais são os requisitos essenciais do título executivo.
c) Entende a recorrente que no caso “sub iudice” e atenta a matéria de facto dada como provada o
direito teria que ter tido uma melhor e diferente aplicação e que a decisão recorrida teria que ter sido diferente – art. 1692º alínea b) do C. Civil, art. 163º n.º 1 alínea d) e art. 165º n.º 1 alínea b), ambos do CPPT.
d) A decisão recorrida está em oposição com jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente e a título de exemplo nos seguintes casos: Ac. STA de 15-1-97, recurso
n.º 21053, AP DR de 14-5-99, página 88; AC. STA de 22-04-2009, in www.dgsi.pt, proc n.º 0324/08
em que foi relator o Exmo. Juiz Conselheiro Pimenta do Vale, e AC. STA de 5-12-2001: AD 484-541,
cit. por Abílio Neto – C.Civil Anotado – 14ª edição, pág. 1515.
e) Ao contrário do decidido pelo “Tribunal a quo” no caso concreto, e atenta a matéria de facto
dada como provada – alínea k – não tem aplicação o disposto no art. 1691º n.º 1 alínea d) do C. Civil
f) Não tem aplicação, no caso concreto, o disposto no art. 1691º nº1 alínea d) do C. Civil, uma
vez que, na génese de toda a dívida da presente execução está a liquidação adicional de IVA referente
aos anos de 2002 a 2004 ao sujeito passivo, V…, em resultado de uma actividade ilícita – fraude fiscal
artºs 103º e 104º do RGIT – segundo a fundamentação do relatório fiscal junto aos autos com a petição
inicial – doc 6 e V. ainda a acusação junta nos autos pelo Tribunal de Torres Novas contra o executado
por causa daquele relatório fiscal.
g) Na decisão do Tribunal Central Administrativo Norte é referido – fls. 10 parágrafo 3º – que “a
dívida emerge de acto de liquidação de imposto efectuada pela Administração Fiscal e não de qualquer
condenação criminal …” mas, tal entendimento, no entender da ora recorrente parte de silogismo que
nada diz nem concretiza. Na verdade
h) A dívida emerge de um acto tributário de liquidação da administração fiscal (aliás como são
todas!), mas, subjacente a esse acto de liquidação, segundo o relatório da administração fiscal, encontra-se uma actividade ilícita p.p pelos artºs 103º e 104º, ambos do RGIT – utilização na contabilidade do
executado, V…, de facturas “falsas”.
i) Foi a suposta utilização destas facturas “falsas” por parte do executado, V…, na sua contabilidade que deram lugar ao apuramento do imposto liquidado, e não existe outra causa ou outro qualquer
motivo!!!
j) Discorda, ainda, a recorrente da decisão proferida pelo Tribunal “a quo” no que toca à aplicação
do direito, porque, o seu nome, nem o seu domicílio não constam das certidões de dívida da presente
execução (sendo certo que são diferentes do executado - matéria de facto assente B e C) e esta só aparece na execução dois anos e meio após a mesma ter sido instaurada contra o verdadeiro executado, e
quando já encontrava divorciado deste desde 3-11-2005.
k) Os títulos dados à execução carecem de força executiva em relação à ora recorrente, porque se
encontram feridos de nulidade – artºs 163º n.º 1 alínea d) e art. 165º n.º 1 alínea b), ambos do CPPT.
l) Quando a execução foi instaurada contra o executado já a ora recorrente se encontrava divorciada
deste, sendo certo, ainda que, os bens que foram penhorados nos presentes autos foram adquiridos por
esta após o divórcio com o executado.
m) Sendo a ora recorrente parte ilegítima nos presentes autos de execução, porque a dívida não
lhe é comunicável, não podiam os seus bens próprios ser penhorados, para responder por uma dívida
de terceiro.
n) A penhora efectuada pela 1ª Repartição de Finanças de Santa Maria da Feira é ilegal e nula,
pelo que, se impõe a revisão da decisão proferida pelo Tribunal recorrido, por erro de julgamento e
consequente violação da lei substantiva e processual.
o) A decisão recorrida violou entre outros preceitos legais, o disposto nos artºs 163º n.º 1 alínea d)
e artº 165º alínea b), ambos do CPPT, artº 1692º alínea b) do C. Civil e artº 26º do CPC.
p) A decisão recorrida violou, ainda, como supra se referiu jurisprudência anterior do Supremo
Tribunal Administrativo sobre a mesma matéria de direito e deve ser fixada jurisprudência de forma a
não se repetirem situações idênticas à dos presentes autos.
A Fazenda Pública contra-alegou nos termos que constam de fls. 676 e segs., que se dão aqui por
integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
1. O recurso de revista previsto no art. 150º do C.P.T.A. deve ser admitido quando necessário para
uma melhor aplicação de direito ou quando a questão a apreciar, pela sua relevância jurídica ou social,
se revista de importância fundamental.
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2. No presente recurso está em causa a classificação da responsabilidade dos cônjuges pela dívida
exequenda (IVA) e a nulidade do título executivo por falta de indicação do nome e morada do cônjuge
do executado.
3. Essas duas questões não assumem especial relevância jurídica ou social, nem a sua apreciação
se mostra claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
4. Em consequência, não se mostram preenchidos os requisitos necessários para a admissibilidade
do recurso, que deve ser liminarmente rejeitado.
SEM PRESCINDIR
5. A Recorrente pretende que a dívida exequenda é da exclusiva responsabilidade do seu ex-marido e
co-executado, uma vez que resulta de um crime de fraude fiscal praticado por este (art. 1692º, b) do C.C.).
6. Labora, porém, em erro porque a dívida resulta da actividade comercial exercida em proveito
comum do casal.
7. A fraude fiscal por este praticada destinou-se precisamente a ocultar o real valor daquele imposto
e evitar a sua entrega ao Estado.
8. Preexistindo a dívida ao crime e resultando ela de uma actividade lícita e regular do ex-marido
da Recorrente, dúvida não existe que ela é co-responsável pelo seu pagamento face ao disposto no
art. 1691º, 1, d) do C.C.
9. O título executivo apenas tem que incluir o nome e o domicílio do sujeito passivo de imposto
e não do seu cônjuge.
10. Este é chamado à execução e assume a qualidade de executado através da citação prevista no
art. 239º do C.P.P.T.
11. Na presente hipótese, essa citação teve lugar (alínea H dos factos provados).
12. A Recorrente é, pois, parte legítima na execução, não ocorrendo, no caso, qualquer nulidade
dos títulos executivos que deram origem à presente execução.
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)”.
Da questão suscitada pelo Ministério Público foram notificadas as partes (cfr. artº 704 do CPC),
sem que qualquer delas, sobre a mesma, se tivesse pronunciado.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 - O aresto recorrido considerou provada a seguinte matéria de facto:
A – Corre termos na Repartição de Finanças de Santa Maria da Feira – 1ª, o processo de execução
fiscal n.º …, relativo a IVA dos anos de 2002, 2003 e 2004, e respectivos juros compensatórios;
B – A execução foi proposta contra V… em 11.09.2006 – cf. aviso de recepção de citação realizada
a 02.10.2006, fls. 1 verso;
C – A reclamante não consta como devedora no título executivo – certidões de dívida de fls. 2 a 66;
D – V… e Cláudia Maria de Almeida Marques Pimenta contraíram casamento católico em
06.01.2002, o qual foi dissolvido em 03.11.2005 – cf. certidão de casamento junta a fls. 399;
E – A 21.06.2004 o executado, V…., constituiu uma Sociedade Comercial Unipessoal, por quotas,
representado por uma quota única por si detida e que assumiu a designação de “Valosmetal – Comércio de Metais, Unipessoal, Lda.”, cfr. Certidão de Escritura de Constituição de Sociedade, fls. 69 e
seguintes;
F – A reclamante, Cláudia Maria de Almeida Marques Pimenta, adquiriu e registou em seu favor,
através de Ap 9 de 21.12.2005, três fracções autónomas, designadas pelas letras C, D e E, parte de
um prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria da Feira, sob o artigo 2801,
fls. 184 e seguintes;
G – No dia 03.12.2008, tais fracções autónomas foram penhoradas no âmbito do Processo de
Execução Fiscal … – cf. fls. 184 e seguintes;
H – A Fazenda Pública enviou a Maria Celeste Martins Ramos Marcos uma carta registada com
aviso de recepção, datada de 28.01.2009, com o seguinte teor: “Nos termos do n.º 2 do art. 193º do
Código de Procedimento e Processo Tributário e do art. 864º do Código de Processo Civil, pela presente
fica notificada/citada da penhora do bem abaixo identificado, efectuada por este Serviço de Finanças
no Processo de Execução Fiscal em epígrafe em que é co-executada, instaurado por dívidas de IVA
dos anos de 2002 a 2004, no montante de € 1.647.071,53 e respectivo acrescido constituído por juros
de mora e custas, que corre termos para cobrança da respectiva dívida, ficando nomeado na qualidade
de fiel depositário (art. 233º CPPT e 843º CPC) – cf. fls. 210 – (É notório o lapso na referência feita a
“Maria Celeste Martins Ramos Marcos”, pois como se pode ver pelo teor do documento que serve de
suporte à prova do facto (a fls. 210) a carta foi enviada a “Cláudia Maria de Almeida Marques Pimenta”.
Lapso que, por ser manifesto, nos permitimos deixar aqui corrigido);
I – O aviso de recepção foi assinado a 03.02.2009 – cf. fls. 210 v.º;
J – A presente reclamação foi apresentada a 4.02.2009 – cf. fls. 226.
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Para a devida apreciação dessa questão, importa, aditar ao probatório a seguinte materialidade,
que se acorda em julgar como provada face aos documentos juntos a fls. 251 e seguintes:
K – As liquidações de IVA de onde emergem as dívidas exequendas tiveram por base uma acção
inspectiva levada a cabo pelos serviços de inspecção tributária à actividade de comércio por grosso de
sucatas de metal e desperdícios metálicos desenvolvida pelo executado nos exercícios de 2002, 2003 e
2004, sendo sujeito passivo de IVA no regime normal de tributação com periodicidade mensal, acção
inspectiva que permitiu concluir que as compras escrituradas e declaradas para efeitos fiscais por V…,
com base em facturas emitidas por outros sujeitos passivos, são falsas – pelo facto de não corresponderem às transacções efectivamente realizadas, ou por não corresponderem, pura e simplesmente, a
qualquer transacção real – o que a levou a Administração Fiscal a não reconhecer o direito à dedução
do IVA que aquele havia efectuado e a proceder à liquidação adicional desse imposto.
3 - Antes de mais, importa apreciar a questão suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto,
por que prejudicial.
Embora a questão não seja inteiramente líquida, o certo é 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.
“Aliás, por um lado, também o artigo 152.º do CPTA consagra um recurso para uniformização de
jurisprudência, com funcionalidade semelhante ao previsto no artigo 284.º do CPPT.
E, por outro e mutatis mutandis, o seu artigo 28.º, n.º 5 tem um alcance semelhante ao do artigo 284.º, mas com atinência à 1ª instância.
Ora, o dito artigo 150.º do CPTA não tem em vista, a se e de modo directo, a uniformização da
jurisprudência mas, como adiante melhor se verá, constitui, antes, uma válvula de escape do sistema,
não sendo seu requisito directo a existência de decisões em oposição.
Ainda, a existência de um terceiro grau de jurisdição, “novidade absoluta no contencioso administrativo” (cfr. Aroso de Almeida e Fernandes Cadilha, CPTA anotado, 2005, p. 747), também já
havia sido abolida em 1997, mercê da alteração do artigo 120.º do ETAF de 1984 – cfr. Decreto-Lei
n.º 229/96, de 29 de Novembro.
Finalmente, a admissibilidade do recurso, em causa tem sustentáculo formal no artigo 2.º do CPPT
já que a remissão a que se refere a alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as normas sobre
processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não as da LPTA”
(Acórdão desta Secção do STA de 14/10/09, in rec. n.º 622/09).
Assim sendo e na improcedência da questão suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto, tem-se, assim, no descrito circunstancialismo, por admissível o presente recurso.
4 – 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 referidos.
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Na verdade, as questões que vêm apontadas nas conclusões do presente recurso – concretamente,
a não aplicação do artº 1.691º, n.º 1, alínea d) do CC, a nulidade do título executivo por falta de requisitos formais e a ilegitimidade da recorrente nos autos de execução – são questões que constituem
verdadeiros erros de julgamento, como o reconhece a recorrente (vide alínea n)), “não se vendo, pois,
que esteja em causa a uniformização do direito e, em consequência, a sua melhor aplicação”.
Aliás e como se refere no Acórdão desta Secção do STA de 30/5/07, in rec n.º 357/07, “(…) 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.
5 – Acresce que, nas respectivas alegações, a recorrente refere que o aresto recorrido está em oposição
com jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente e a título de exemplo
nos seguintes casos: Ac. STA de 15-1-97, recurso n.º 21053, AP DR de 14-5-99, página 88; AC. STA de
22-04-2009, in www.dgsi.pt, proc n.º 0324/08 em que foi relator o Exmo. Juiz Conselheiro Pimenta do
Vale, e AC. STA de 5-12-2001: AD 484-541, cit. por Abílio Neto – C.Civil Anotado – 14ª edição, pág. 1515.
Há assim que apreciar a possibilidade da “convolação do processo”.
Dispõe o artº 97º, n.º 3 da LGT, com vista à “celeridade da justiça tributária” e à concessão de uma
tutela jurisdicional efectiva e plena (vide nºs 1 e 2), que deverá ordenar-se “a correcção do processo
quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, procurando, assim, evitar-se que, apesar de uma
errada eleição da forma processual idónea, o tribunal deixe de pronunciar-se sobre o mérito da causa.
Como escrevem Leite Campos e Outros, in Lei Geral Tributária anotada, 3ª ed., pág. 502, nota 3,
“trata-se de uma injunção ao próprio juiz. Este só estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção
da forma de processo quando ela se mostre de todo inviável”.
Por outro lado, estabelece o artº 98º, n.º 4 do CPPT que “em caso de erro na forma do processo,
este será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei”.
Todavia, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convolação é admitida sempre desde
que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva
petição para o efeito.
“Há, pois, que efectivar a chamada “convolação do processo”, unanimemente admitida e frequentemente praticada, no STA, em ordem à concretização das preditas finalidades.
Trata-se, ao fim e ao cabo, de anular os actos que não possam ser aproveitados quer em função do
rito processual próprio quer por diminuírem as garantias de defesa – “sendo o processo expressão de
normas de direito público que ditam as regras sob as quais deve correr a actividade das partes na defesa
das suas pretensões e do tribunal na sua apreciação, a todos vinculando, nunca as partes ou o tribunal
poderão dispor do processo” – (cfr. cit., nota 7) –, praticando-se os que forem estritamente necessários
para que o processo se aproxime, tanto quanto possível, da forma estabelecida na lei.
O que tudo não constitui mais do que a aplicação dos princípios anti-formalista, pro actione e
favorecimento do processo.
Ou seja: corrigir os defeitos de ordem processual, atenta a necessidade de sobreposição do imperativo de obtenção da justiça material aos entraves de índole formalista” (Acórdão desta Secção do
STA de 3/10/08, in rec. n.º 934/08).
Ora, nos autos, parece não haver qualquer obstáculo de natureza substantiva ou processual, a
que o recurso siga a forma correspondente ao recurso por oposição de acórdãos prevista no artº 284º
do CPPT.
Com efeito e por um lado, a recorrente como que “subscreve” implicitamente os arestos supra
referidos, pois que os cita em abono da sua tese.
E, por outro, não constitui obstáculo à convolação a falta de alegação de demonstração da oposição de acórdãos, uma vez que, ordenada a convolação, são anulados os actos não consentâneos com
a nova forma processual.
6 – Nestes termos, acorda-se em:
a) Não admitir o recurso nos termos do artº 150º do CPTA;
b) Convolá-lo em recurso por oposição de acórdãos, nos termos do disposto no artº 284º do CPPT.
Sem custas.
Transitado, à distribuição à Secção.
Lisboa, 3 de Março de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino.
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Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Prazo. Falta de fundamentação. Convolação.
Sumário:
I — Quando a fundamentação não for minimamente elucidativa das razões que levaram
a decidir como se decidiu deverá entender-se que se está perante uma nulidade
por falta de fundamentação (artigos 125.º do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea b) do
CPC).
II — Não é o que sucede, porém, quando na decisão recorrida se constata que nela se
indicam as normas legais em que se baseia, sendo objectivas, claras e suficientes
as razões por que se julgou intempestiva a oposição deduzida pelos ora recorrentes,
nomeadamente face à evidência de ter sido ultrapassado o prazo legal de 30 dias,
atentas as datas em que foi efectivada a citação e a apresentação daquela peça
processual.
III — O prazo para deduzir oposição é um prazo judicial e, tratando-se de prazo de
natureza judicial, aplica-se o regime do CPC (artigo 20.º, n.º 2 do CPPT).
IV — Tendo os ora recorrentes sido citados em 20/11/2008 e 2/12/2008, mesmo descontando a suspensão no período de férias judiciais e tendo em conta a possibilidade de aplicação do disposto no artigo 145.º do CPC e a dilação prevista no
artigo 252.º-A do CPC, ainda assim a oposição sempre seria intempestiva ao ser
apresentada em 26/01/2009.
V — A convolação na forma de processo adequada só se deve operar quando não seja
manifesta a improcedência ou intempestividade desta.
Processo n.º 1176/09-30.
Recorrente: Vítor Manuel Vitorino Guerreiro e Paulo Jorge Varela Ferro
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Vítor Manuel Vitorino Guerreiro e Paulo Jorge Varela Ferro, com os sinais dos autos, não se
conformando com a decisão da Mma. Juíza do TAF de Almada que rejeitou liminarmente, por intempestividade, a oposição por eles deduzida à execução fiscal instaurada no Serviço de Finanças de Palmela
contra a sociedade Executar – Comércio de Meios Publicitários, Lda., e contra si revertida, dela vêm
interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. Em matéria de direito, verifica-se a violação de normas jurídicas e impõe-se a interpretação e
aplicação diversa das normas jurídicas, nomeadamente:
a) Violaram-se as seguintes normas, por não aplicação ou aplicação/interpretação deficiente e/ou
diversa: artigos 203.º, 209.º, 20.º do CPPT, 103.º, n.º 1 da LGT, 144.º, 252.º-A do CPC;
b) Violaram-se as seguintes normas por não aplicação ou aplicação/interpretação deficiente e/ou
diversa: artigos 125.º do CPPT e 668.º do CPC.
2. Olvida a sentença recorrida o disposto no art.º 20.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário.
3. O processo de execução fiscal – como o supra e à margem identificado – tem natureza judicial,
nos termos do art.º 103.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária.
4. Tendo o processo de execução fiscal natureza judicial, a oposição à execução fiscal tem igual
e necessariamente natureza judicial.
5. A oposição à execução fiscal corre nos tribunais (administrativos e fiscais).
6. O prazo para a oposição à execução – prazo de 39 dias nos termos do artº 203.º do CPPT – tem
natureza judicial.
7. Tendo natureza judicial, o aludido prazo de 30 dias conta-se nos termos do Código de Processo
Civil (art.º 144.º do CPC), cf. art.º 20.º, n.º 2 do CPPT.
8. O prazo de 30 dias para a dedução de oposição judicial à execução fiscal é um prazo judicial,
pelo que se conta nos termos do CPC, suspendendo-se durante as férias judiciais.
9. Ao aludido prazo, contado da data da citação, acresce a dilação prevista no artigo 252º-A, n.º 1,
als a) e b) do CPC.
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10. Tendo a citação sido efectuada em pessoa diversa do executado e pendendo a oposição à execução fiscal em causa necessariamente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, ao prazo para
oposição acresce a dilação de 10 dias (art.º 252.º-A do CPC).
11. Mesmo que assim não se entenda, o que não se aceita e não se concede, mas que por mera
cautela se verte, sempre se dirá que a execução fiscal em causa estava pendente no Serviço de Finanças
de Palmela, tendo o executado sido citado na comarca de Setúbal.
12. Sem conceder quanto ao supra exposto, nunca a sentença recorrida poderia ter rejeitado liminarmente a oposição à execução em causa, nos termos em que o fez, uma vez que nunca foi in casu
ultrapassado o prazo previsto no n.º 4 do art.º 203.º do CPPT, ou seja, “até à venda dos bens”.
13. Sem conceder quanto ao supra exposto, nunca a sentença recorrida poderia ter rejeitado liminarmente a oposição em apreço, uma vez que a citação do executado foi recebida em 12.12.2008,
apenas tendo tomado conhecimento da mesma nessa data, cf. consta do articulado de oposição.
14. Além de tudo o supra explanado, sem conceder, sempre se dirá que deveria o Meritíssimo
Juiz a quo ter ordenado a convolação da oposição à execução em impugnação judicial, atento o teor
de parte dos fundamentos invocados no articulado de oposição.
15. Saliente-se a seguinte jurisprudência, quanto a este tocante: - Ac. do STA de 08-07-2009:
“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
…”; - Ac. do STA de 03-06-2009, a contrario: “A conversão da oposição à execução fiscal na forma
de processo de impugnação judicial assume a natureza de acto inútil, quando, à data da entrada da
petição inicial daquela oposição, houver já transcorrido o prazo legal de impugnação da liquidação
respectiva.”; - Ac. do STA de 03-06-2009: “…A convolação deverá ser admitida sempre que não seja
manifesta a improcedência ou intempestividade do meio processual para que se convola. Sendo assim,
no caso de extemporaneidade, a oposição à execução fiscal deverá ser convolada em requerimento a
juntar à execução fiscal a correr seus termos no Serviço de Finanças respectivo.”.
16. A oposição à execução em causa foi assim apresentada tempestivamente. A sentença recorrida
padece de falta de fundamentação, sendo nula, nos termos do art.º 125.º do CPPT e 668.º do CPC.
17. Limita-se a sentença recorrida a rejeitar a oposição à execução “por intempestividade”, sendo
invocados os artigos 203.º, n.º 1 e 209.º, n.º 1 do CPPT, fundamentação essa manifestamente insuficiente, atento o supra explanado.
18. Veja-se o Ac. do STA de 08-07-2009, a este propósito: “…É nula, por falta de fundamentação
(artigos 125.º, n.º 1 do Código de 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.”.
19. Padece a sentença recorrida de nulidade, por falta de fundamentação.
Não foram apresentadas contra-alegações.
A Mma. Juíza a quo sustenta a decisão proferida.
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- Em 20/11/2008 Paulo Jorge Varela Ferro foi citado por reversão e na qualidade de responsável
subsidiário da sociedade Executar – Comércio de Meios Publicitários, Lda., por dívida no montante de
€ 57.719,72 e relativamente ao processo de execução fiscal n.º … e apensos como consta do ofício de
citação de fls. 100 e da assinatura do aviso de recepção de fls. 101 do processo executivo em apenso,
bem como da informação do Serviço de Finanças de fls. 37.
2- Em 02/12/2008 Vítor Manuel Vitorino Guerreiro foi citado por reversão e na qualidade de
responsável subsidiário da sociedade Executar – Comércio de Meios Publicitários, Lda., por dívida no
montante de € 57.719,72 e relativamente ao processo de execução fiscal n.º … e apensos como consta
do ofício de citação de fls. 102/103 e da assinatura do aviso de recepção de fls. 104 do processo executivo em apenso, bem como da informação do Serviço de Finanças de fls. 37.
3- Em 26/01/2009 foi enviada a presente oposição (como consta de fls. 10).
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Almada que rejeitou liminarmente, por intempestividade, a oposição deduzida pelos ora recorrentes à execução fiscal
instaurada no Serviço de Finanças de Palmela contra a sociedade Executar – Comércio de Meios Publicitários, Lda., e contra eles revertida.
Suscitam os recorrentes, desde logo, a nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação,
alegando que, limitando-se a decisão a rejeitar a oposição à execução invocando os artigos 203.º, n.º 1
e 209.º, n.º do CPPT, tal fundamentação é manifestamente insuficiente.
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Vejamos. A sentença é nula quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que
justificam a decisão (artigos 125.º do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea b) do CPC).
No sentido de que só a sua omissão total constitui nulidade tem vindo a ser uniforme a jurisprudência deste Tribunal.
Porém, como refere Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, a pág. 909, deverão
considerar-se como falta absoluta de fundamentação os casos em que ela não tenha relação perceptível
com o julgado ou seja ininteligível, situações em que se está perante uma mera aparência de fundamentação, pois, com efeito, a fundamentação destina-se a esclarecer as partes, primacialmente a que
tiver ficado vencida, sobre os motivos da decisão, não só para ficar convencida de que não tem razão,
mas também porque o conhecimento daqueles é necessário ou, pelo menos, conveniente, para poder
impugnar eficazmente a decisão em recurso ou arguir nulidades, designadamente a derivada de eventual
contradição entre os fundamentos e a decisão.
Por isso, continuando a citar o referido autor, quando a fundamentação não for minimamente
elucidativa das razões que levaram a decidir como se decidiu deverá entender-se que se está perante
uma nulidade por falta de fundamentação.
Ora, no caso em apreço, não é o que sucede.
Com efeito, se atentarmos na decisão recorrida constata-se que nela se indicam as normas legais em
que se baseia, sendo objectivas, claras e suficientes as razões por que se julgou intempestiva a oposição
deduzida pelos ora recorrentes, nomeadamente face à evidência de ter sido ultrapassado o prazo legal
de 30 dias, atentas as datas em que foi efectivada a citação e a apresentação daquela peça processual.
Improcede, desta forma, a invocada nulidade.
Quanto ao alegado erro de julgamento em matéria de direito, por violação dos artigos 203.º, 209.º
e 20.º do CPPT, 103.º, n.º 1 da LGT e 144.º e 252.º-A do CPC, vejamos.
Não há dúvida que o prazo para deduzir oposição é um prazo judicial, para efeitos do preceituado
no artigo 20.º, n.º 3 do CPPT, atenta a natureza judicial do processo de execução fiscal (artigo 103.º,
n.º 1 da LGT).
E, tratando-se de prazo de natureza judicial, aplica-se o regime do CPC (artigo 20.º, n.º 2 do
CPPT), pelo que ele corre continuamente, mas suspende-se em férias judiciais, transferindo-se o seu
termo para o primeiro dia útil seguinte quando terminar em dia em que os tribunais estejam encerrados
ou seja concedida tolerância de ponto (artigo 144.º do CPC).
Também por ter essa natureza de prazo judicial, lhe é aplicável o disposto nos artigos 145.º e
252.º-A do CPC, se for caso disso.
Sucede, porém, que no caso em apreço, tendo os ora recorrentes sido citados em 20/11/2008 e
2/12/2008 (e não em 12/12/08, como alega), como, aliás, consta dos ofícios de citação de fls. 100 e
102/103 e da assinatura dos avisos de recepção de fls. 101 e 104 do processo executivo apenso, bem
como da informação de Serviço de Finanças de fls. 37, mesmo descontando a suspensão no período de
férias judiciais (de 22/12/2008 a 3/1/2009) e tendo em conta a possibilidade de aplicação do disposto
no artigo 145.º do CPC e a dilação prevista no artigo 252.º-A do CPC, ainda assim a oposição sempre
seria intempestiva ao ser apresentada em 26/01/2009.
Razão por que a decisão recorrida também neste aspecto não merece censura.
Por outro lado, também não colhe a alegação de que nunca a oposição poderia ter sido rejeitada
liminarmente uma vez que não se mostrava ainda ultrapassado o prazo previsto no n.º 4 do artigo 203.º
do CPPT, ou seja, até à venda dos bens.
Na verdade, no preceito citado estabelece-se a regra da venda dos bens como limite do exercício
do direito de oposição.
Esta limitação reporta-se, porém, aos casos em que são invocados como fundamento da oposição
factos supervenientes, pois a venda não pode realizar-se antes de terminar o prazo normal de oposição,
como se conclui do preceituado nos artigos 193.º, n.º 4 e 194.º, n.º 3 do CPPT.
Ora, não é isso que se verifica na situação em apreço.
Por último, alegam ainda os recorrentes que deveria a Mma. Juíza a quo ter ordenado a convolação
da oposição à execução em impugnação judicial, atento o teor de parte dos fundamentos invocados no
articulado de oposição.
É certo que, como dispõem os artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, se deve ordenar
a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado, nos termos da lei, mas, por outro
lado, tem vindo este Tribunal a entender que a convolação na forma do processo adequada só se deve
operar quando não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta.
Ou seja, a convolação é legalmente admissível se o pedido se adequar à forma processual correcta
e desde que não esteja ultrapassado o prazo legal permitido para essa forma de processo.
Ora, no caso em apreço, independentemente de estar ainda em prazo, com base nos fundamentos
invocados na petição inicial apresentada (ilegitimidade, prescrição, nulidade da citação, falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade e inexistência de fundamento para a reversão), é manifesto que
estes não constituem fundamento de impugnação judicial, pois que, como bem salienta o Exmo. PGA,
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nela não são invocados vícios que afectem a validade do acto de liquidação mas sim a exigibilidade da
dívida e, por isso, são fundamento de oposição à execução fiscal e não de impugnação judicial.
Daí que a pretendida convolação não seja admissível e deva, por isso, também improceder.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando, assim, a decisão recorrida.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Vale.

Lisboa, 3 de Março de 2010 — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta do

Acórdão de 3 de Março de 2010.
Assunto:
Imposto de selo. Usucapião. Valor patrimonial. Justificação notarial.
Sumário:
I — Não correspondendo à realidade o documentado numa escritura de justificação
notarial de usucapião, a liquidação efectuada pela AT com base nos termos constantes dessa escritura está ferida de ilegalidade decorrente de posterior constatação
de erro nos seus pressupostos de facto.
II — Pelo imposto de selo tributam-se, inter alia, os actos de aquisição de imóveis,
incluindo o acto de aquisição por meio de usucapião.
III — Tendo sido adquirido por usucapião apenas o prédio rústico onde foi edificado um
prédio urbano, só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de incidência
de imposto de selo.
Processo n.º 1190/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Gertrudes Barbosa Miranda.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A representante da Fazenda Pública, não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do
TAF de Braga que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Gertrudes Barbosa Miranda,
residente em …, e, consequentemente, anulou a liquidação de imposto de selo n.º 421440, no montante
de € 2.776,00, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1.ª- A douta decisão em recurso violou o artigo 92.º, n.º 1, e artigo 98.º, n.º 1, alíneas a) e b),
ambos do CN (Código do Notariado).
2.ª- Violou, ainda, o artigo 1.º, n.º 1 e n.º 2, o artigo 5.º, n.º 1, alínea r) e o artigo 13.º, todos do
CIS (Código do Imposto Selo).
3.ª- Sem inscrição matricial de prédio (rústico ou urbano) e, em consequência, de direitos aí inscritos, não é legalmente admissível, por falta de objecto, escritura pública de justificação, e, por isso,
escritura pública pela qual se corrige ou se rectifica essa escritura pública de justificação.
4.ª- Da escritura pública de rectificação celebrada em 10 de Outubro de 2007 não consta a inscrição
matricial (artigo da matriz), bem como, certidão de teor do artigo da matriz de prédio rústico pelo que
não existe escritura pública de rectificação válida.
5.ª- Sem escritura válida por ter sido celebrada contra legem não existe documento a corrigir a
escritura pública celebrada em 22 de Março de 2006 pelo que apenas esta pode ser considerada.
6.ª- Perante a escritura pública de justificação, celebrada em 22 de Março de 2006, relativa a
prédio urbano, o IS nasce com a celebração dessa escritura, sendo calculado sobre o valor desse prédio
determinado pelas regras do CIMI (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis).
7.ª- Com a reforma do património pelo Decreto-Lei 287/03, de 12 de Novembro, (IMI, IMT e
IS) foi integrado no âmbito da incidência objectiva do IS (Imposto Selo), como transmissão gratuita,
a aquisição por via da usucapião o direito de propriedade ou qualquer outro direito real de gozo sobre
imóvel.
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8.ª- Tratou-se de mera inclusão numa categoria própria do direito fiscal uma vez que a usucapião
como aquisição originária do direito não assenta numa transmissão de direito – muito menos gratuita
ou onerosa.
9.ª- O legislador do CIS ficcionou a aquisição por usucapião como transmissão gratuita pois inclui-a
nessa categoria – cfr. Acórdão do TCA (Tribunal Central Administrativo Sul), de 23.06.2009.
10.ª- Ao incluir a usucapião numa categoria própria do direito fiscal, o imposto nasce com a celebração da escritura de justificação, sendo calculado sobre o valor do prédio determinado pela aplicação
das regras do CIMI.
Contra-alegando, veio a impugnante dizer que:
A – O Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo” julgou a presente impugnação procedente e consequentemente anulou a decisão que indeferiu a reclamação graciosa apresentada pela recorrida.
B – O referido prédio urbano é um investimento patrimonial da recorrida e seu marido, construído
a expensas dos mesmos, não podendo ser considerado uma transmissão gratuita, tendo sido apenas o
prédio rústico verbalmente transmitido.
C – Assim o Imposto de Selo devido deverá apenas incidir sobre o prédio rústico, pois só este foi
adquirido originariamente.
D – Carecendo, por isso, a construção da habitação num terreno usucapiado originariamente
adquirido de qualquer incidência normativa.
E – A aquisição por usucapião para efeitos fiscais só ocorreu no momento em que o documento
que a titula (Escritura de Justificação e Rectificação) foi celebrado, e apenas nessa data se tornou definitiva, como decorre do disposto no artigo n.º 5, alínea r) do CIS.
F – Ora o valor do imóvel é o valor patrimonial que consta da matriz no momento da transmissão.
G – O Imposto de Selo devido deverá recair sobre o valor patrimonial de um prédio rústico com
as características (área, localização) do justificado.
H – O Imposto Selo deverá ser calculado, após obtenção do valor patrimonial, segundo as regras
estabelecidas no CIMI nos artigos 17.º e seguintes.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve
ser julgado procedente, revogando-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
a) No dia 22 de Março de 2006, foi celebrada no Cartório Notarial de Jorge Carlos Serro da
Costa e Silva, em Barcelos, a escritura de justificação cujo teor consta de fls. 20 a 25 e aqui se dá por
reproduzido.
b) Nessa escritura disse a ora impugnante, através do seu procurador, que, juntamente com o seu
marido, é dona e legítima possuidora do prédio urbano composto de casa de habitação, situado no lugar
da …, …, …, inscrito na matriz predial sob o artigo ….
c) Mais declarou ter adquirido tal prédio por compra meramente verbal que fizeram a José Barbosa
Lemos e mulher Leopoldina Barbosa Miranda.
d) E ainda que está na detenção e fruição do prédio há mais de 20 anos, mantendo uma posse
pacífica, pública e contínua que lhes faculta a aquisição do prédio por usucapião.
e) Por escritura pública celebrada em 10 de Outubro de 2007, cujo teor consta de fls. 29 a 31, a
impugnante, através do seu procurador, declarou rectificar a escritura celebrada em 22 de Março de 2006,
no sentido de que a impugnante adquiriu o terreno onde implantaram o prédio referido na alínea b).
f) Em 8 de Junho de 2006 foi efectuada a declaração modelo 1 do IMI, tendo o prédio referido na
alínea b) sido avaliado e inscrito na matriz predial com o valor de 55.520,00 euros.
g) Em 4 de Setembro de 2007, a administração tributária procedeu à liquidação do imposto do selo
com o n.º 421440 relativo à transmissão a que se reporta a escritura pública atrás referida na alínea a),
no montante de 2.776,00 euros.
h) O prazo para pagamento voluntário da quantia liquidada e a que se refere a alínea anterior
terminou em 30 de Novembro de 2007.
i) Em 23 de Novembro de 2007, a impugnante apresentou reclamação graciosa contra a referida
liquidação.
j) Essa reclamação graciosa foi indeferida por despacho notificado à impugnante em 1 de Julho
de 2008.
k) A petição inicial da presente impugnação judicial foi apresentada em 9 de Julho de 2008.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz do TAF de Braga que julgou
procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra a liquidação de imposto de selo
devido a aquisição por usucapião de um prédio urbano.
Para tanto entendeu o Mmo. Juiz a quo que embora o imposto de selo incida sobre as transmissões gratuitas de imóveis, incluindo as que têm lugar através da aquisição por usucapião, uma vez que
o prédio urbano aqui em causa era integrado por edifício construído pela impugnante e seu marido,
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através do investimento de activos patrimoniais seus, em terreno que estava na sua posse e que haviam
adquirido por usucapião, não podia considerar-se que aquele prédio urbano lhe tivesse sido transmitido
e muito menos que a ter ocorrido transmissão ela tenha sido gratuita, pelo que seria ilegal a liquidação
impugnada que considerou verificada tal transmissão e que incidiu sobre a mesma tomando em linha
de conta o valor do edifício que integra o prédio urbano.
Sobre esta questão se pronunciou já este Tribunal no sentido de que, tendo sido adquirido por
usucapião apenas o prédio rústico onde foi erguida uma construção, só o valor daquele deve ser considerado para efeitos de incidência de imposto de selo (v., entre outros, os acórdãos de 13/1/10, 20/1/10
e 27/1/10, proferidos nos recursos n.ºs 1124/09, 773/09 e 922/09, respectivamente).
Vejamos. Revogado que foi, a partir de 1/1/2004, o Código da Sisa e do Imposto sobre Sucessões
e Doações pelo DL 287/2003, de 12/11, as transmissões gratuitas de imóveis passaram a ser reguladas
pelo Código do Imposto de Selo, cujo artigo 1.º, no que aqui interessa, dispõe que o imposto de selo
incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos previstos na
Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens.
Para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, são consideradas transmissões gratuitas, designadamente,
as que tenham por objecto direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo a aquisição por usucapião, sendo sujeitos passivos do imposto neste caso os respectivos
beneficiários [artigos 1.º, n.º 3, alínea a) e 2.º, n.º 2, alínea b) do CIS].
Constituindo o imposto encargo do adquirente dos bens, nos termos do preceituado no artigo 3.º,
n.ºs 1 e 3, alínea a) do mesmo CIS.
Por seu turno, no que toca ao nascimento da obrigação tributária, determina a alínea r) do artigo 5.º
do CIS que esta se considera constituída nas aquisições por usucapião na data em que for celebrada a
escritura de justificação notarial.
Sendo que, de acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 13.º do CIS, o valor dos imóveis a atender
nas transmissões a título gratuito é o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI
ou o determinado por avaliação, quanto aos prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial.
Por último, estabelece o artigo 11.º, n.º 3 da LGT que “deve atender-se à substância económica
dos factos tributários”.
É no confronto com este quadro normativo que importa apurar se a liquidação impugnada se
encontra ferida de ilegalidade.
Ora, de acordo com o probatório fixado, o que resulta é que no caso em apreço a AF tributou o
prédio urbano integrado por edifício construído pelos impugnantes em terreno que estava na sua posse
e que adquiriram por usucapião, considerando ter o mesmo sido-lhes transmitido, quando não foi isso
que sucedeu.
O que lhes foi efectivamente transmitido por usucapião foi, sim, um prédio rústico sobre o qual
os mesmos edificaram aquele prédio urbano.
E, assim sendo, como se acentua no acórdão desta Secção de 21/10/09, no recurso 652/09, «O
que é certo, no entanto, é que o acto tributário tem que ter por base uma situação de facto ou de direito,
concreta, prevista abstracta e tipicamente na lei fiscal como geradora do direito ao imposto. Tal base é,
pois, o pressuposto de facto ou o facto gerador da imposição – cf. Cardoso da Costa, Curso de Direito
Fiscal, 1972, p. 266.
No Direito Fiscal vigora o princípio da tipicidade, que se traduz no brocardo latino nullum tributum
sine lege, ou nullum vectigal sine lege, paralelo àquele outro, vigente no Direito Penal, nullum crimen
sine lege. Assim como não há crime que não corresponda a uma definição legal, a um tipo legal, também
não haverá imposto que não corresponda a uma definição legal, a um tipo legal. Nisto consiste a tipicidade do imposto. O facto tributável, com ser um facto típico, só existe como tal, desde que na realidade
se verifiquem todos os pressupostos legalmente previstos, que, por esta nova óptica, se convertem em
elementos do próprio facto, bastando a não verificação de um deles para que não haja, pela ausência
de tipicidade, lugar à tributação. No Direito Tributário, a tipologia é dominada não só por um princípio
de taxatividade como também por um princípio de exclusivismo. Opera-se o fenómeno que a lógica
jurídica designa por implicação intensiva. Verifica-se a implicação intensiva sempre que os elementos
enunciados no pressuposto não são apenas suficientes, mas ainda necessários para a verificação da consequência: se esses elementos se verificarem, segue-se a consequência, mas esta só se segue se eles se
verificarem – cf., sobre o princípio da tipicidade em Direito Fiscal, Alberto Pinheiro Xavier, Conceito
e Natureza do Acto Tributário, p. 263 e ss. Sobre o conceito de “implicação intensiva”, cf. Castanheira
Neves, Questão-de-facto-Questão-de-direito, p. 264, e ainda J. Baptista Machado, Introdução ao Estudo
do Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1991, 5.ª reimpressão, p. 187.
A tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como
tais previstos e descritos, abstractamente, na lei de imposto.».
Por outro lado, no caso em apreço, é patente que não corresponde à realidade o que vem documentado na escritura de justificação notarial de 22/03/06 [alínea a) do probatório] ou seja, a aquisição
por usucapião de um prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo …, da freguesia de ….
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Na verdade, como se verifica da alínea e) do probatório o que foi adquirido por usucapião foi
antes um prédio rústico sobre o qual veio a ser construído a expensas do ora recorrente um prédio
urbano e tanto assim que, em momento posterior, veio a ser celebrada nesse sentido uma escritura de
rectificação da primitiva.
Sendo assim, e tendo em conta que deverá atender-se à substância económica dos factos tributários
(artigo 11.º, n.º 3 da LGT), a liquidação efectuada pela Administração Tributária mostra-se ferida de
uma ilegalidade superveniente em decorrência de posterior constatação de erro nos pressupostos de
facto em que a mesma assentou (v. neste mesmo sentido o acórdão de 27/1/10, proferido no recurso
n.º 922/09).
Não tendo, por isso, qualquer relevância para o caso a alegada invalidade da escritura pública de
rectificação efectuada em 10/10/2007.
Neste contexto, como vem entendendo a mais recente jurisprudência deste Tribunal, o acto de
aquisição por usucapião de imóvel objecto dessa aquisição é, de facto, incidente de tributação em
imposto de selo, não o sendo, porém, já o acto de aquisição de benfeitorias entretanto realizadas no
mesmo imóvel pelo sujeito beneficiário da usucapião.
E como só o prédio rústico foi, no caso em apreço, objecto de tal forma de aquisição, só o valor
deste deve ser considerado na determinação do valor a atender para efeitos de imposto de selo.
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, confirmando, assim, a decisão recorrida, e anulando-se, em
consequência, a liquidação impugnada na parte respeitante ao valor das benfeitorias.
Custas pela Fazenda Pública, na 1.ª instância e neste STA, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 3 de Março de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
IRC. Retenção na fonte. Distribuição de dividendos. Entidade não residente. Reenvio
prejudicial. Questão de direito comunitário.
Sumário:
Suscitada no processo questão de interpretação dos artigos 12º, 43º, 46º, 56º e 58º, n.º 3
do Tratado da CEE e do artigo 5º, n.º 1 da Directiva 90/435/CEE, do Conselho, de
23/7/90, justifica-se o reenvio prejudicial para o TJCE, nos termos do artigo 234º
do Tratado de Roma, suspendendo-se a instância até pronúncia deste Tribunal.
Processo n.º 1/09-30.
Recorrente: Secilpar — Sociedade Unipessoal, SL e Fazenda Pública.
Recorridos: Os mesmos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta doVale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Secilpar, Sociedade Unipessoal, SL, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que concedeu parcial provimento à impugnação que aquela deduziu contra o acto de
liquidação de IRC e ISDA (Imposto sobre sucessões e doações por avença), relativo ao exercício de
2003, no valor global de € 1.622.871,60, dela vem interpor recurso para esta Secção do STA.
A Fazenda Pública, também inconformada com a referida sentença, dela interpôs recurso para o TCA Sul.
Contudo este Venerando Tribunal declarou-se incompetente, em razão da hierarquia, para a sua
apreciação, por ser competente esta Secção do STA, uma vez que versava apenas matéria de direito,
para onde subiu, também, o recurso.
Em consequência, formularam, ambos, as seguintes conclusões:
A) IMPUGNANTE SECILPAR
A). A ora recorrente é uma sociedade domiciliada em Espanha, sem qualquer estabelecimento
estável em Portugal, titular, desde Dezembro de 2000, de uma participação no capital social da Cimpor,
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adquirida pelo valor global de Euros 320.436.410,00 (trezentos e vinte milhões, quatrocentos e trinta
e seis mil, quatrocentos e dez euros);
B). A 12 de Junho de 2003, a Cimpor procedeu ao pagamento de dividendos no valor global de
Euros 9.273.552,00, relativos ao lote de 57.959.700 acções, então detidas pela recorrente no capital
da Cimpor;
C). Sobre o valor bruto dos dividendos devidos pela Cimpor à ora recorrente, incidiu uma retenção
na fonte de IRC à taxa de 25%, e uma retenção na fonte de ISD, à taxa de 5%, no valor, respectivamente,
de Euros 1.159.194,00 e de Euros 463.677,60;
D). A retenção na fonte de IRC foi efectuada sobre metade do valor dos dividendos brutos distribuídos pela Cimpor à ora recorrente, atentas as disposições conjugadas dos artigos 88º n.º 1, alínea c)
e n.º 3 do Código do IRC e do artigo 59.º do EBF, na redacção deles vigentes em 2003. Tal retenção
assumiu ainda, nos termos do disposto no n.º 3, alínea b) do artigo 88.º do Código do IRC, uma natureza definitiva;
E). Contudo, se a ora recorrente fosse uma entidade domiciliada em Portugal – e não em Espanha –,
os rendimentos de dividendos por esta recebidos da Cimpor, no ano de 2003, não teriam sido já sujeitos,
nem a qualquer retenção na fonte, nem a qualquer tributação em termos finais – cfr. artigo 46.º, n.º 1 e
artigo 90.º, n.º 1, alínea c) do Código do IRC;
F). E, mesmo que a ora recorrente não preenchesse todas as condições previstas no n.º 1 do artigo 46.º do Código do IRC — o que apenas se admite por mera hipótese de raciocínio atento o disposto
no 71.º, n.º 2, alínea a) do Código do IRS aplicável ex vi o n.º 4 do artigo 80º do Código do IRC e do
n.º 7 do artigo 46.º, também do Código do IRC, a ora recorrente apenas tenha sofrido uma retenção na
fonte de 15%, e, em termos finais, apenas, seria tributada sobre 25% dos rendimentos de dividendos
incluído na base tributável;
G). Com efeito, se compararmos os regimes de tributação dos dividendos em sede de IRS, aplicável em 2003, às sociedades residentes e às sociedades não residentes em Portugal, constatamos que
existiam diferenças muito significativas entre o dispensado às primeiras e o dispensado às segundas,
quer ao nível das taxas de retenção na fonte aplicáveis, quer ao nível da natureza de tal retenção, quer
ainda ao nível dos requisitos exigidos para efeitos de não tributação dos rendimentos de dividendos;
H). Assim
- enquanto que, a taxa de retenção na fonte aplicável às sociedades residentes era, em 2003, de
15%, a aplicável às não residentes era já de 25%;
- enquanto que a retenção na fonte aplicável às sociedades residentes assumia a natureza de pagamento por conta (podendo ser, assim, “recuperada” em termos finais), a retenção na fonte aplicável
às sociedades não residentes assumia uma natureza definitiva,
- enquanto que uma sociedade residente em Portugal não seria tributada sobre os rendimentos
de dividendos que lhe fossem distribuídos por outras sociedades aqui residentes, desde que detivesse
directamente uma participação no capital da sociedade distribuidora não inferior a 10% ou com um
valor de aquisição não inferior a Euros 20.000.000 e esta tivesse permanecido na sua titularidade, de
modo ininterrupto, durante o ano anterior à data da colocação à disposição dos lucros, uma sociedade
não residente, seria sempre tributada sobre tais rendimentos;
- em 2003, uma sociedade não residente, que se domiciliada noutro Estado-membro da União
Europeia, apenas poderia não ser tributada em Portugal se detivesse uma participação directamente no
capital da sociedade distribuidora não inferior a 25% e esta tivesse permanecido na sua titularidade, de
modo ininterrupto, durante os dois anos anterior à data da colocação à disposição dos lucros.
I). Os residentes e os não residentes, a propósito do recebimento de dividendos, encontram-se em
idêntica situação objectiva,
J). A retenção efectuada à ora recorrente, no ano de 2003, referida nos presentes autos, ao consubstanciar uma discriminação injustificada entre residentes e não residentes fiscais em Portugal em
matéria de tributação de rendimentos de dividendos de fonte interna (i.e, distribuídos por sociedades
residentes em território nacional) violou os princípios constitucionais da igualdade e o princípio da
tributação das empresas pelo lucro real, expressos, respectivamente, nos artigos 12.º e 13º e no artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa, e, ainda, os princípios da não discriminação, da
liberdade de estabelecimento e da livre circulação de capitais, em clara negação dos artigos 12.º, 43.º,
46º, 56º e 58º n.º 3 do Tratado CE;
L). A existência in casu de uma discriminação arbitrária, em clara violação face ao direito comunitário decorre claramente da jurisprudência, particular dos acórdãos do TJCE Denkavit Internationaal
BV, Denkavit França SARL contra o Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie e, mais
recentemente, do acórdão Amurta;
K). O acórdão Amurta coloca, aliás, em evidência a discriminação que foi vítima a ora recorrente,
quando, a propósito de uma situação em tudo idêntica à dos autos, sublinha que a incompatibilidade dos
regimes fiscais nacionais, em matéria de tributação de dividendos, face ao direito comunitário, não se
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afere apenas face ao disposto na Directiva Mães-Filhas, mas também, e sobretudo, à face dos princípios
comunitários da igualdade fiscal e da não discriminação e da livre circulação de capitais;
M). A sentença recorrida, acolhendo apenas parte da argumentação de direito apresentada pela
ora recorrente, limitou-se a julgar parcialmente procedente a impugnação deduzida pela ora recorrente,
fundamentando tal decisão no facto de a liquidação de imposto impugnada consubstanciar “uma violação
do Tratado Internacional celebrado entre Portugal e a Espanha, dado que a taxa de retenção a aplicar
deveria ser de 15%, e não de 25%, incluindo a retenção no ISD.”
N). Da sentença recorrida resulta, assim, uma devolução de imposto à ora recorrente apenas no valor
de Euros 927.355,20, resultante da anulação de parte da retenção na fonte de IRC no montante de Euros
463.677,60 (correspondente ao diferencial entre a aplicação de uma taxa de 25% e uma taxa de Euros 15%,
sobre metade do valor dos dividendos — única “consentida” pelo Tratado internacional celebrado entre
Portugal e Espanha) e da anulação da retenção efectuada a título de ISDA, no montante de Euros 463.677,60;
O). A sentença recorrida, ao defender uma interpretação contrária à agora sustentada pela ora
recorrente violou os princípios constitucionais da igualdade e o princípio da tributação das empresas
pelo lucro real, expressos, respectivamente, nos artigos 12º e 13.º e no artigo 104.º da Constituição da
República Portuguesa, e, ainda, os princípios da não discriminação, da liberdade de estabelecimento e
da livre circulação de capitais, em clara negação dos artigos 12º, 43º, 46º, 56º e 58º n.º 3 do Tratado CE;
P). A sentença recorrida deverá, por isso, ser revogada na parte em que não concedeu provimento
ao pedido principal deduzido pela ora recorrente nos autos de impugnação, e como tal, anulado totalmente o acto de retenção de IRC, na parte ainda não determinada pela sentença recorrida.
A Fazenda Pública não contra alegou.
B) FAZENDA PÚBLICA
1) Alega a recorrida que a liquidação do imposto consubstancia uma violação de tratado Internacional celerado entre Portugal e a Espanha dado que a taxa de retenção a aplicar deveria ser de 15% sobre
metade dos dividendos e não de 25% incluindo a retenção no ISD por aplicação do artº 59º do EBF.
2) No douto aresto confirma-se que assiste razão à impugnante e que atento a que é uma sociedade de direito espanhol, pagando naquele Estado os seus impostos, deveria ter-lhe sido efectuada a
retenção na fonte à taxa constante da Convenção Internacional celebrada entre Portugal e Espanha, ou
seja a taxa de 15%.
3) Nos termos do artº 10º n.º 2 b) da CDT entre Portugal e Espanha a taxa de 15% aplica-se ao
montante bruto dos dividendos de e não à sua metade como vem pedido e foi decidido.
4) Os benefícios fiscais em causa não são cumulativos, pelo que, para além do disposto na Convenção, não é aplicável ao caso sub juditio o benefício fiscal estabelecido no artº 59º do EBF.
5) Ao conceder provimento ao pedido da impugnante a Meritíssima Juíza “a quo” violou o disposto
no citado artº 10º n.º 2 b) da mencionada Convenção.
A recorrida Secilpar – Sociedade Unipessoal SL contra-alegou nos termos que constam de fls. 435
e seguintes, que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir
do seguinte modo:
21. A sentença recorrida, ao julgar parcialmente a impugnação apresentada pela ora recorrida,
contra os actos de liquidação de IRC e de ISD, praticados no ano de 2003, interpretou correctamente o
disposto no ADT Portugal – Espanha, e aplicou correctamente os princípios gerais de direito relativos
a estes tratados bilaterais internacionais.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer, a fls. 480, no sentido de ser negado provimento
ao recurso da impugnante e concedido provimento ao recurso da Fazenda Pública. E, posteriormente,
emitiu novo parecer, a fls. 494, no sentido do reenvio prejudicial do presente recurso ao TJCE, com a
consequente suspensão da instância até pronúncia deste Tribunal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante tem a sua sede em Espanha;
2. Em Dezembro de 2000 a impugnante adquiriu 12.091.940 acções representativas do capital
social da Cimpor, com sede e direcção efectiva em Portugal, pelo preço unitário de € 26,50, perfazendo
o montante total de € 320.436.410,00 (cfr. doc. junto a fls. 145 a 207 dos autos);
3. Em 2001 ocorreu a privatização integral da Cimpor – Cimentos de Portugal, SGPS, SA (cfr. doc.
junto a fls. 123 a 144 dos autos);
4. Em 12/06/2003 a Cimpor distribuiu m dividendo líquido por acção no valor de € 0,16 (cfr. doc.
junto a fls. 208 a 210 dos autos);
5. Em consequência do mencionado na alínea anterior a impugnante, face à detenção do lote
de 57.959.700 acções recebeu o montante de € 9.273.552,00 a título de dividendos (cfr. doc. junto a
fls. 208 a 210 dos autos);
6. Consequentemente ao mencionado na alínea anterior, a impugnante foi tributada à taxa de 25%
sobre metade do quantitativo dos dividendos distribuídos, no montante de € 1.159.194,00 (cfr. doc.
junto a fls. 208 a 210 dos autos);
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7. A impugnante foi tributada em ISD, por avença, em consequência do mencionado na alínea 4)
no montante de € 463.677,60 (cfr. doc. junto a fls. 208 dos autos);
8. A retenção na fonte teve carácter definitivo dado que a impugnante não é residente em Portugal
nem detém qualquer estabelecimento estável em Portugal (cfr. doc. junto a fls. 265 dos autos).
3 – Passemos, então, à apreciação dos presentes recursos.
3.1 - RECURSO DA IMPUGNANTE SECILPAR
Nas conclusões da sua motivação do recurso, a impugnante suscita a questão da violação dos
princípios comunitários da não descriminação, da liberdade de estabelecimento e da livre circulação de
capitais, consagrados nos artºs 12º, 43º, 46º, 56º e 58º, n.º 3 do Tratado da CEE, bem como do artº 5º,
n.º 1 da Directiva 90/435/CEE, face ao conteúdo da Convenção celebrada entre Portugal e Espanha
para evitar a dupla tributação.
Na sentença recorrida e com a fundamentação nela expressa entendeu-se que não se verificavam
as alegadas violações.
Sendo assim e na prática, o que se pretende saber é se, a retenção na fonte de imposto sobre o rendimento,
relativo ao ano de 2003 com que foi tributada uma sociedade não residente no território nacional, efectuada
à taxa de 15%, face ao conteúdo da Convenção celebrada entre Portugal e Espanha para evitar a dupla tributação, em consequência de dividendos líquidos que foram colocados à sua disposição, na sua qualidade
de accionista de sociedade residente em Estado-Membro, de harmonia com os artºs 80º, n.º 2, alínea c) e
88º, nºs 3, alínea b), 4 e 5 do CIRC, 71º, als. a) e d) do CIRS e 59º do EBF, na redacção de então, viola os
princípios da não descriminação, da liberdade de estabelecimento e da livre circulação de capitais, consagrados nos preditos artigos do Tratado da CEE, bem como o referido artigo da citada Directiva 90/435/CEE.
Daqui resulta, que se questiona a interpretação de preceitos comunitários.
Entende-se, por isso, necessária pronúncia do Tribunal de Justiça das Comunidades, nos termos
do disposto no artº 234º do Tratado de Roma, sendo o reenvio obrigatório, uma vez que da decisão
deste Tribunal não cabe recurso.
Impõe-se, pois, a formulação da seguinte questão ao Tribunal de Justiça das Comunidades:
- A retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, relativo ao exercício de 2003, com que foi tributada uma sociedade não residente no território nacional, efectuada à taxa de 15%, face ao conteúdo da
Convenção celebrada entre Portugal e Espanha para evitar a dupla tributação, em consequência de dividendos líquidos que foram colocados à sua disposição, na sua qualidade de accionista de sociedade residente
em Estado-Membro, de harmonia com os artºs 80º, n.º 2, alínea c) e 88º, nºs 3, alínea b), 4 e 5 do CIRC,
71º, alínea a) e d) do CIRS e 59º do EBF, na redacção de então, viola os princípios da não descriminação,
da liberdade de estabelecimento e da livre circulação de capitais, consagrados nos artºs 12º, 43º, 46º, 56º e
58º, n.º 3 do Tratado da CEE, bem como o artº 5º, n.º 1 da Directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23/7/90?
4 – Nestes termos, acorda-se em decidir suspender a instância até à pronúncia do TJCE e ordenar
a passagem de carta, a dirigir pela Secretaria deste STA à daquele Tribunal, com pedido de decisão
judicial, acompanhado do translado do processo, incluindo cópias da petição inicial, da sentença, das
alegações de recurso da impugnante e todas as peças processuais posteriores, bem como fotocópias
dos diplomas legais mencionados no presente acórdão.
Custas a considerar a final.
Lisboa, 10 de Março de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional do artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos. Pressupostos próprios.
Sumário:
O recurso de revista previsto no artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, como excepcional que é, tem pressupostos ou requisitos de admissibilidade próprios, expressos no seu n.º 1, que não são exigíveis nos demais recursos
previstos no Código de Processo Civil.
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Processo n.º 20/10-30.
Recorrente: Sociedade de Construções Atlântico, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO, SA”, «notificada do douto Acórdão,
proferido em 10.11.2009, com cujo teor e fundamentos não concorda vem, nos termos do disposto nos
artigos 140.º e 144.º do CPTA – Código do Procedimento nos Tribunais Administrativos e artigos 691.º
n.º 1 e 721.º e segs. do Código do Processo Civil (CPC) interpor RECURSO DE REVISTA, nos termos
e com os fundamentos seguintes».
1.2 Em alegação, constante de fls. 242 a 262, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. As decisões de fixação da matéria tributável são actos definitivos e executórios que afectam
direitos ou interesses legalmente protegidos, nos termos do artigo 268º da CRP;
2. A lei fundamental reconhece e consagra, desde logo no seu artigo 268º, o direito de recurso
contra todas as decisões que afectem direitos e interesses legalmente estabelecidos e uma tutela jurisdicional efectiva dos direitos legalmente protegidos;
3. No caso essa tutela era passível de ser exercitada através do meio de reacção que é o Pedido
de Revisão da Matéria Tributável previsto no artigo 91º da LGT;
4. Para o qual a lei fixa um prazo de 30 dias a contar do conhecimento do acto de fixação, tendo
como objecto a discussão da matéria tributável sem cuja fixação definitiva não se pode proceder à
liquidação do imposto que porventura se venha a mostrar devido;
5. Enquanto decorre a discussão sobre o quantum da matéria tributável está vedada a liquidação
do imposto justamente porque, não sendo conhecida essa base tributável não é possível determinar
a medida do imposto, tal como se encontra previsto no n.º 2 do artigo 91º da LGT, onde se consagra
expressamente o efeito suspensivo da liquidação do tributo;
6. Quer se entenda que a recorrente se deve considerar notificada do acto de fixação da matéria
tributável em 05.12.2005, como o considera a Administração Fiscal, quer se considere que tal notificação apenas ocorreu na data do recebimento do ofício n.º 83.012, de 12.12.2005, registado nos CTT
a 13.12.2005, recebido pela recorrente em 15.12.2005, como é seu entendimento, o prazo de 30 dias
para que a SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ATLÂNTICO deduzisse o pedido de revisão da matéria tributável a que alude o art. 91º da LGT ainda decorria quando a administração fiscal procedeu à
liquidação do imposto;
7. Na medida em que esta liquidação foi realizada em 12.12.2005 (nº 20058310122973) pelo
sistema informativo da DGCI e compensada em 15.12.2005 e com base em matéria colectável ainda
passível de discussão;
8. Não foi respeitado o prazo de 30 dias para o exercício do direito de tutela jurisdicional efectiva
de revisão do acto de fixação através do pedido de revisão, nos termos do artigo 91º da LGT, com clara
ofensa do disposto no artigo 268º da CRP;
9. Tal desrespeito corresponde à ofensa de um direito fundamental consagrado no artigo 268º da CRP;
10. Para além disso não estão reunidos nem foi demonstrado preenchimento dos requisitos ou
fundamentos legais para a utilização do método de avaliação indirecta, como tal previstos na alínea b)
do art. 87º e d) do art. 88º da LGT;
11. Ocorre também inexistência de facto tributário, isto é da matéria tributável que dá causa à
liquidação do imposto;
12. Fica provada a violação das regras de repartição do ónus da prova e do inquisitório, assim
como erro e omissão na ponderação de todos os factos juridicamente relevantes;
13. Prova-se também que o acto de liquidação está afectado de vício de forma por extemporaneidade, tendo sido realizado antes de a lei o permitir;
14. e que, com isso, a administração fiscal postergou garantias fundamentais de recurso apenas
para evitar a caducidade do poder de tributar, ofendendo-se com isso os valores da certeza e segurança
jurídicas que justificam o estabelecimento do prazo de caducidade de 4 anos para o efeito, previsto no
artigo 45º da LGT;
15. pois que os actos de liquidação são praticados num momento em que ainda decorria o prazo
para discutir a matéria tributável;
16. Para além de padecer de erro e omissão dos pressupostos de facto e ausência e insuficiente
fundamentação, assim como violação de lei imperativa e ofensa aos princípios da legalidade, da igualdade, do inquisitório e ao dever de descoberta da verdade material;
17. E ofensa do princípio da capacidade contributiva – aqui traduzido na exigência de imposto
em montante superior ao devido – bem como da verdade material, do inquisitório e da suficiência das
diligências probatórias e postergação das regras gerais sobre o ónus de provar;
18. Há ainda a suspeição de falsidade do mandado de notificação, na medida em que, encontrando-se datado de 30 de Novembro de 2005, faz expressa referência ao ofício n.º 080963, que é datado de
2 de Dezembro de 2005 e foi expedido depois dessa data!
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19. E, finalmente, o mandado de 30.11.2005 (junto aos autos como doc. n.º 1) que dá início às
formalidades de notificação, não ordenou a notificação pessoal do sujeito passivo do relatório final de
inspecção tributária dos anos de 2001, 2002 e 2003 – veja-se o seu teor,
20. mas apenas do exercício de 2002, pelo que no caso dos anos de 2001 e 2003 essas formalidades
de notificação não foram sequer realizadas! (cfr. o teor do ofício n.º 080963, de 2.12.2005);
21. Pelo que foram ofendidos no procedimento os princípios fundamentais ordenadores, tuteladores dos valores de elementares garantias dos administrados, da boa fé, da protecção da confiança e
da certeza e da segurança jurídicas, da transparência do procedimento público, da capacidade contributiva (que aqui se desconhece) e o da igualdade (pelo tratamento discriminatório a que a impugnante
foi sujeita), da legalidade tributária e da capacidade contributiva, da justiça, da racionalidade da acção
administrativa, plasmados no texto fundamental – arts. 12º, 13º, 20º, 26º, 37º, 103º, 268º da CRP e
artigos 133º e 134º do CPA.
22. O douto Acórdão anda mal ao considerar que a ofensa aos princípios fundamentais ordenadores
e tuteladores dos valores de elementares garantias dos administrados, da boa fé, da protecção da confiança e da certeza e da segurança jurídicas, da transparência do procedimento público, da capacidade
contributiva (que aqui se desconhece), da igualdade (pelo tratamento discriminatório a que a impugnante foi sujeita), da legalidade tributária e da capacidade contributiva, da justiça, da racionalidade
da acção administrativa, plasmados no texto fundamental nos arts. 12º, 13º, 20º, 26º, 37º, 103º e 268º
da CRP não é susceptível de integrar o vício da nulidade absoluta, como tal previsto no artigo 133º e
134º do CPA.
Nestes termos, e com os fundamentos que se invocam, demonstra-se que, com o douto suprimento
de V. Ex.as, o Douto Acórdão recorrido carece de ser revisto em virtude da manifesta nulidade absoluta
que fere os actos do procedimento administrativo, por violação da ordem de valores substantiva e dos
princípios e valores que caracterizam a ordem fundamental portuguesa, como tal consagrados na Constituição política, uma vez que os direitos concretamente violados integram o conceito de direitos
fundamentais previsto no artigo 133º do CPA e nos termos do disposto no artigo 722º do CPC, pois
só assim se fará a costumada JUSTIÇA.
1.3 Perante isto, o Relator no Tribunal Central Administrativo Sul proferiu, a fls. 267, o seguinte
despacho:
Fls. 242 e segs: Subam os autos ao STA para os efeitos previstos no artigo 150.º, n.º 5, do CPTA.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal teve vista.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir.
2.1 Como vem sendo jurisprudência pacífica desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, é admissível no âmbito do contencioso tributário, isto face, até, ao princípio pro actione.
Estabelece o artigo 150.º, n.º 1 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 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 o 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 Supremo Tribunal Administrativo, de 24/5/05, proferido no recurso n.º 579/05).
Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida, que “não se pretende generalizar o recurso
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos
litígios”, cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo “dosear a sua intervenção, por forma a permitir
que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do Processo
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, 2005, p. 150 e ss..
O artigo 150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 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
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de garantia de uniformização do direito” (acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
de 20/5/09, proferido no recurso n.º 295/09).
Cf. tudo o que acaba de dizer-se no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
de 20-1-2010, proferido no recurso n.º 1034/09.
2.2 No caso sub judicio, o que logo se vê, especialmente do relatado supra sob os pontos 1.1 e 1.2,
e melhor se colhe dos autos, é que do acórdão do Tribunal Central Administrativo não foi interposto
recurso de revista excepcional para o Supremo Tribunal Administrativo, nos termos do artigo 150.º do
Código de Processo nos Tribunais Administrativos; mas desse acórdão foi interposto, sim, recurso de
revista nos termos dos artigos 691.º, n.º 1, e 721.º e ss. do Código do Processo Civil.
Com efeito, visivelmente, a recorrente apresenta um recurso de revista “normal” – o qual se
desenvolve em parâmetros diferentes, e em relação ao qual não têm de verificar-se os pressupostos ou
requisitos acrescidos de um recurso de revista “excepcional” como os exigidos no n.º 1 do artigo 150.º
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
Razão por que, na presente situação não é de mandar os autos «ao STA para os efeitos previstos
no artigo 150.º, n.º 5, do CPTA» – pelo que deve ser revogado o despacho que assim o não entendeu.
Na verdade, havemos de convir que o recurso de revista previsto no artigo 150.º do Código de
Processo nos Tribunais Administrativos, como excepcional que é, tem pressupostos ou requisitos de
admissibilidade próprios, expressos no seu n.º 1, que não são exigíveis nos demais recursos previstos
no Código de Processo Civil.
3. Termos em que se acorda revogar o despacho de fls. 267 (a mandar subir os autos), para que,
no Tribunal a quo, seja proferido despacho de admissão, ou não, do recurso interposto a fls. 242.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Março de 2010. — Jorge Lino (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
Massa falida. Representação em juízo. Liquidatário judicial. Irregularidade da representação.
Sumário:
I — Nos termos do art.º 138.º do CPEREF, o liquidatário judicial cessa funções depois
de transitada em julgado a decisão que aprove as contas da liquidação da massa
falida, pelo que deixa de ter sentido que a represente nos termos do n.º 4, alínea a)
do art.º 134.º do mesmo diploma.
II — As consequências da irregularidade da representação são as previstas no art.º 23.º
do CPC, podendo levar à absolvição da instância resultante de ficar sem efeito
todo o processado.
III — Logo que se aperceba desse vício, deve o juiz, oficiosamente e a todo o tempo,
providenciar pela regularização da instância, incumbindo ao juiz, se a falta ou
irregularidade respeitar ao autor, determinar a notificação de quem o deva representar na causa para, no prazo fixado, ratificar, querendo, no todo ou em parte, o
processado anterior, suspendendo-se entretanto a instância (art.º 24.º do CPC).
Processo n.º 99/10-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Fernando Augusto Barbosa de Carvalho e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Inconformado com a sentença da Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Fernando Augusto Barbosa de Carvalho, com os sinais dos autos, na
qualidade de liquidatário judicial da massa falida de, anulando, em consequência, a liquidação de IRC
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do ano de 2000, dela vem o representante do MP interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
I – A douta sentença recorrida deveria ter decretado a excepção dilatória de falta de personalidade
jurídica e capacidade judiciária, determinando a absolvição da instância, e não apreciado o mérito da
causa, anulando a liquidação.
II – Decidindo em contrário infringiu o preceituado nos artigos 15.º e 16.º, n.º 2, da LGT, 134.º,
n.º 4, a) e 138.º do CPEREF, 141.º, n.º 1, e) e 146.º, n.º 2 do CSC e, ainda, nos artigos 288.º, n.º 1, c)
e 494.º, c) do C. Processo Civil.
III – Deve, portanto, ser revogada e substituída por outra que, abstendo-se de conhecer do mérito
da liquidação, decrete a excepção referida e a absolvição da instância.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
1. Em 09.08.2004, a Administração Fiscal procedeu à liquidação oficiosa de IRC n.º 2004 0001003270,
relativa ao ano de 2000, no valor de 17.502,90 €, com data limite de pagamento 17.10.2004 – documento
que aqui se dá por integralmente reproduzido (fls. 10 dos autos);
2. A liquidação foi notificada a Garça Real – Empresa de Confecções, SA, em liquidação;
3. Em 01.09.1999 foi a devedora originária declarada falida, no processo de falência n.º 178-B/92-5,
do 1.º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Guimarães;
4. Por despacho judicial, o impugnante foi nomeado liquidatário judicial no referido processo de
falência;
5. A empresa, após a declaração de falência, não exerceu a sua actividade comercial/industrial;
6. Em 05.07.2002, no âmbito do processo de falência, foi proferido despacho no qual se considera
boas as contas apresentadas pelo liquidatário judicial (fls. 46 dos autos);
7. Em 14.12.2004, o ora impugnante, em representação da massa falida, deduziu reclamação graciosa;
8. Por despacho do Chefe de Finanças de Guimarães, de 09.05.2007, foi indeferida a reclamação
graciosa.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Braga que julgou
procedente a impugnação judicial deduzida por Fernando Augusto Barbosa de Carvalho, na qualidade
de liquidatário judicial da massa falida de Garça Real – Empresa de confecções, SA, anulando, em
consequência, a liquidação de IRC do ano de 2000, depois de ter afastado a excepção dilatória de falta
de capacidade judiciária do impugnante, suscitada pela FP.
Entende o recorrente que a sentença recorrida deveria ter decretado tal excepção dilatória, determinando a absolvição da instância, e não apreciado o mérito da causa.
Vejamos. A liquidação impugnada de IRC do ano de 2000, efectuada em 9/8/2004, é respeitante
à sociedade Garça Real – Empresa de confecções, SA.
De acordo com o probatório fixado, essa sociedade foi declarada falida em 1/9/1999.
Decretada a falência, ocorre a dissolução imediata da sociedade, nos termos do artigo 141.º,
n.º 1, alínea e) do CSC, mantendo, porém, o respectivo liquidatário os poderes necessários à eficaz
liquidação, incluindo a representação em juízo, em nome da massa falida (artigo 134.º, n.º 4, alínea a)
do CPEREF.
O impugnante veio, em 14/12/2004, em representação da massa falida, deduzir reclamação graciosa contra a referida liquidação e, indeferida esta, impugná-la judicialmente.
Invocou a FP que em tal data já o impugnante não tinha capacidade judiciária por ter cessado as
funções e os poderes que lhe haviam sido conferidos na qualidade de liquidatário nomeado no referido
processo de falência.
Para a Mma. Juíza a quo tendo sido reconhecida pela AF que a impugnante tinha personalidade
tributária e capacidade tributária, então, ter-se-á que reconhecer que a mesma detém capacidade judiciária dentro do mesmo quadro factual.
Mas não cremos que a Mma. Juíza a quo tenha, porém, razão na argumentação expendida.
Desde logo, há que esclarecer que uma coisa é a possibilidade de a sociedade aqui em causa poder
ser sujeito passivo do imposto que lhe foi liquidado e outra a sua representatividade em juízo.
O impugnante veio deduzir a presente impugnação judicial contra uma liquidação de IRC efectuada à referida sociedade de quem ele no respectivo processo de falência fora nomeado liquidatário
e invocando essa mesma qualidade.
Ora, como mostra a certidão do 1.º Juízo Cível da comarca de Guimarães, junta a fls. 46 a 58, a
sociedade de que o impugnante se arvora em liquidatário foi considerada falida em 1/9/1999, tendo no
âmbito do processo de falência sido proferido despacho, em 5/7/2002, no qual se consideram boas as
contas apresentadas pelo liquidatário judicial.
Nos termos do art.º 138.º do CPEREF, “o liquidatário judicial cessa funções depois de transitada
em julgado a decisão que aprove as contas da liquidação da massa falida”, pelo que deixa de ter sentido
que a represente nos termos do n.º 4, alínea a) do art.º 134.º do mesmo diploma.
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Ou seja, terminado o processo de falência, e julgadas válidas as contas por este apresentadas, cessou
a sua intervenção enquanto administrador da massa falida, não tendo mais a partir desse momento as
funções de liquidatário nem, consequentemente, poderes de representação em juízo da mesma.
E, assim sendo, não tinha o impugnante no momento em que deduziu a presente impugnação
judicial a qualidade invocada nem poderes de representação em juízo da sociedade a quem a AF, bem
ou mal, entendeu efectuar a liquidação em causa.
A questão que, assim, aqui se coloca é de representação da massa falida, que não de capacidade
judiciária, pois aquele que foi o liquidatário já não representa agora aquela, além de que nem o “representante” se arvorou sequer a possibilidade de estar por si em juízo.
Quem tem personalidade e capacidade tributárias é a massa que, todavia, como entidade virtual que
é, tem de ser representada como por exemplo as pessoas colectivas e sociedades (art.º 21.º do CPC) – cfr.
Alberto Reis, anotado, 1.º Vol., pág. 65 e segs.
E as consequências da irregularidade da representação são as previstas no art.º 23.º do CPC,
podendo levar à absolvição da instância resultante de ficar sem efeito todo o processado – cf. autor e
obra citada.
Por outro lado, logo que se aperceba desse vício, deve o juiz, oficiosamente e a todo o tempo, providenciar pela regularização da instância, incumbindo ao juiz, se a falta ou irregularidade respeitar ao autor,
determinar a notificação de quem o deva representar na causa para, no prazo fixado, ratificar, querendo,
no todo ou em parte, o processado anterior, suspendendo-se entretanto a instância (art.º 24.º do CPC).
A sentença recorrida não pode, por isso, assim manter-se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, e ordenar a baixa dos autos
para que a Mma. Juíza a quo providencie pela regularização da instância no sentido apontado.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Março de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
Oposição de acórdãos. Despacho que julga findo o recurso. Competência do relator.
Reclamação para a conferência.
Sumário:
I — Tendo a impugnante interposto recurso por oposição de acórdão do STA para o
Pleno da Secção de Contencioso Tributário do mesmo Tribunal, é da competência
do relator da Secção proferir despacho a decidir se há ou não oposição de acórdãos
– art. 284.º, n.º 5 do CPPT.
II — Tal despacho não contraria o despacho que anteriormente admitiu o mesmo recurso
nem viola o disposto no artigo 687.º, n.º 4 do CPC.
III — Tais normas não são inconstitucionais, nem organicamente nem por violação do
direito de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva.
IV — Apresentada reclamação para a conferência, é de confirmar o despacho do relator
que julgou findo o recurso, se não tiver sido questionada a alegada oposição de
julgados.
Processo n.º 460/07-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Difusão — Sociedade Imobiliária, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Difusão – Sociedade Imobiliária, SA, recorrente nos presentes autos, notificada do despacho
do relator que julgou findo o recurso por si apresentado para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste STA, com fundamento em oposição entre o acórdão de fls. 326/332 dos autos e os acórdãos
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especificados no requerimento de interposição do recurso e ainda com fundamento em violação das
regras de competência em razão da hierarquia, e não se conformando com o mesmo dele vem reclamar
para a conferência, formulando as seguintes conclusões:
“Nestes termos, nos melhores de Direito e com o douto suprimento de V.Exas, deve ser:
(i) Declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade orgânica do artigo 284º, n.º 5 do CPPT, na
interpretação acima preconizada;
(ii) Declarada a incompetência em razão da hierarquia desta 2.ª Secção Tributária para conhecer
do presente recurso por oposição de acórdãos;
(iii) Declarada a inconstitucionalidade material do artigo 30º, b) do ETAF de 1984, na interpretação acima preconizada;
(iv) Revogado o douto despacho aqui reclamado e ordenado o prosseguimento da legal e subsequente tramitação processual do recurso por oposição de acórdãos no âmbito e sob a égide do Pleno
da 2.ª Secção Tributária deste Venerando Tribunal;
(v) Revogado o douto despacho aqui reclamado e ordenado o prosseguimento da legal e subsequente
tramitação processual do recurso com fundamento em violação das regras de competência hierárquica,
no âmbito e sob a égide do Pleno da 2.ª Secção Tributária deste Venerando Tribunal;
(vi) Declarada a inconstitucionalidade material do artigo 687.º, n.º 4 do CPC, na interpretação
acima preconizada.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. PGA teve vista nos autos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Vem a reclamante suscitar, desde logo, a incompetência para o julgamento da existência da
oposição de acórdãos pelo relator no tribunal recorrido, alegando, para o efeito, que o artigo 284.º,
n.º 5 do CPPT, na interpretação segundo a qual a competência para a apreciação da questão preliminar
da oposição de acórdãos, em caso de recurso para o Pleno da Secção Tributária do STA, é da Secção
Tributária do STA, e não do Pleno, padece de ilegalidade e inconstitucionalidade orgânica, por violação
da autorização legislativa consagrada no artigo 51.º, n.ºs 1 e 6 da Lei n.º 87-B/98, de 31/12, e da reserva
de lei constante do artigo 165.º, n.º 1, alínea p) da CRP.
Não tem, porém, razão a reclamante quanto a esta questão.
Com efeito, como se disse já no acórdão de 7/10/2009, proferido no recurso n.º 511/06, e aqui
se reafirma «O n.º 5 do art. 284.º do CPPT (norma aplicável) é peremptório na definição de quem tem
competência para proferir o despacho em causa: o relator. Com óbvia possibilidade de reclamação
para a conferência.
Não há ofensa do artº 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. 30.º) 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 – vide acórdãos do Pleno deste STA de 26/11/2003 (rec. n.º 1559/03), de 29/10/2003
(rec. n.º 1234/03) e de 19/2/2003 (rec. n.º 26769), em que se sumaria que “Nos termos das disposições
combinadas dos art.ºs 284º e 286º do CPPT, o processamento do recurso por oposição de acórdãos
tem lugar no tribunal a quo, incluindo a apreciação da existência, ou não, de oposição, competindo
ao tribunal ad quem o julgamento final do recurso”, e que “As referidas normas, embora revogatórias
dos dispostos nas alíneas b) do artº 22º e c) dos artºs 24º e 30º do ETAF, não padecem de inconstitucionalidade orgânica, por atinentes a matéria processual, da competência do Governo, ainda que
interferindo, mas apenas indirectamente, com a competência respectiva”.
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” – cf. os Acs do TC n.º 400/87, in D.R., 2.ª série de 21/Dez/87
e n.º 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).
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“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. Ac. n.º 114/00. in Acs do TC, pág. 415.».
Improcede assim esta questão.
Alega, ainda, a reclamante que o artigo 30.º, alínea b) do ETAF de 1984, na interpretação segundo
a qual se exige a identidade de alegações de recurso, para a admissibilidade de recurso com fundamento
em oposição de acórdãos, padece de inconstitucionalidade material, por violação do direito de acesso
ao direito (de recurso jurisdicional) e à tutela jurisdicional efectiva, consagrado nos artigos 20.º e 268.º,
n.º 4 da CRP.
Mas também aqui não tem razão a reclamante.
Na verdade, no despacho reclamado não se afirma, contrariamente ao agora alegado, que constitui requisito para a admissibilidade de recurso com fundamento em oposição de acórdãos que haja
identidade de alegações de recurso.
O que nele se refere é que «São requisitos legais cumulativos do conhecimento do recurso por
oposição de julgados a identidade da questão fundamental de direito, a ausência de alteração substancial
da regulamentação jurídica e a oposição de soluções jurídicas, o que pressupõe identidade substancial
das situações fácticas, entendida não como uma total identidade dos factos mas apenas como a sua
subsunção às mesmas normas legais.
Por outro lado, a oposição deverá decorrer de decisões expressas e não apenas implícitas (v.
acórdão do Pleno desta Secção de 14/7/08, no recurso n.º 616/07).».
É perante, pois, a verificação, ou não, destes apontados requisitos, entre os quais se não refere,
pois, a identidade de alegações de recurso, que, no caso concreto, se há-de concluir pela existência, ou
não, da assinalada oposição de acórdãos.
Ora, na situação em apreço, o que, a esse respeito, vinha alegado, para fundamentar essa oposição,
era que o recurso da FP se fundamentava em matéria de facto que a instância não havia dado como
provada e não obstante o acórdão recorrido tinha reconhecido expressamente a competência deste
STA para conhecer do seu mérito, enquanto o acórdão fundamento era peremptório em afirmar que o
STA só é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais se em causa estiver apenas matéria de
direito, pois versando o recurso também matéria de facto é já não o STA o tribunal competente mas
sim o TCA.
Tendo, na apreciação em concreto que no despacho reclamado se faz para apurar da alegada oposição de acórdãos, sido, então, afirmado que «Para que houvesse quanto a esta questão da competência
do STA para o conhecimento do recurso verdadeira oposição de julgados necessário seria que ambos
os arestos ditos em confronto tivessem expressamente apreciado a questão e as alegações de recurso
fossem, de facto, idênticas.
Ora, não é isso que sucede. Por um lado, só o acórdão fundamento se pronuncia expressamente
sobre tal questão, e por outro as alegações do acórdão recorrido não são idênticas, pelo que não havendo
identidade fáctica nem pronúncia expressa sobre a mesma questão também aqui se não pode falar em
oposição de julgados.».
Quer isto dizer que neste caso concreto em apreço era necessário para que se verificasse a alegada
oposição de acórdãos que existisse a mesma identidade fáctica (aqui a identidade de alegações de recurso)
e que, perante ela, um acórdão tivesse considerado que as alegações apresentadas versavam apenas
matéria de direito e outro entendesse, pelo contrário, que as mesmas versavam também matéria de facto
além de expressamente terem os dois apreciado essa questão, o que não se verificava, como vimos.
Ou seja, em rigor o que se afirma no despacho reclamado é que não se verifica a alegada oposição de acórdãos, neste segmento, por não haver identidade fáctica nem pronúncia expressa sobre a
mesma questão, e não por não haver identidade de alegações de recurso e muito menos por falta deste
requisito exigido por lei.
Não há, assim, violação das referidas normas constitucionais já que a alegação parte de pressupostos que não coincidem com a decisão constante, neste ponto, do despacho reclamado.
Improcede, pois, também este segmento da reclamação.
Por último, alega ainda a reclamante que o artigo 687.º, n.º 4 do CPC, na interpretação segundo
a qual o recurso jurisdicional pode ser admitido e depois recusado pela mesma instância jurisdicional
da qual se recorre, padece de inconstitucional material, por violação do acesso ao direito (de recurso
jurisdicional) e à tutela jurisdicional efectiva, consagrado nos artigos 20.º e 268.º, n.º 4 da CRP.
Mas também aqui a argumentação da reclamante não colhe.
Com efeito, sustenta a reclamante que tendo o recurso com fundamento em oposição de julgados
sido expressamente admitido por despacho de relator desta Secção Tributária do STA não poderia o
mesmo ser agora não admitido pela mesma Secção, através do despacho reclamado porquanto o despacho que admite o recurso apenas não é vinculativo para o tribunal superior para onde se recorre mas
já o é para o tribunal recorrido, pois faz caso julgado formal junto desse mesmo tribunal, conforme
prescreve o artigo 672.º do CPC.
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Todavia, o despacho reclamado não se trata de despacho de não admissão do recurso apresentado com fundamento em oposição de julgados mas antes de despacho proferido, ao abrigo do n.º 5
do artigo 284.º do CPPT, e que, após apreciação da alegação da recorrente, apresentada por esta após
notificação do despacho que lhe admitiu o recurso e tendente a demonstrar a invocada oposição, conclui pela não existência desta e, por isso, julga o recurso apresentado e admitido com esse fundamento
findo, na falta de um dos seus pressupostos.
E, assim sendo, não se trata de despacho que tenha alterado posteriormente outro despacho já
proferido e transitado com o mesmo objecto pois enquanto o primeiro verifica os pressupostos da admissibilidade do recurso o segundo aprecia a alegada oposição de acórdãos.
Sendo certo que, como supra se disse já, tem o relator desta Secção competência para proferir
tal despacho.
Razão por que se não verifica a alegada violação das regras de competência nem das normas
constitucionais que garantem o acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva.
E não vindo o despacho reclamado nos seus restantes segmentos decisórios minimamente posto
em causa é de confirmar, por isso, o mesmo.
III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em indeferir a reclamação e confirmar o despacho reclamado.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em € 99,00.
Vale.

Lisboa, 10 de Março de 2010. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do

Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
Federação Portuguesa de Futebol. Esclarecimento ou reforma de Acórdão. artigos 669.º
e 732.º do Código de Processo Civil.
Sumário:
I — Nos termos dos artigos 669.º e 732.º do CPC, pode qualquer das partes requerer
no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou
ambiguidade que ele contenha.
II — Só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo
sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes.
III — Nos termos das citadas disposições legais, é ainda lícito às partes requerer a reforma do acórdão, quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação
da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos.
IV — Só há lugar à reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento
de questões de direito, erro esse que tem que ser evidente, patente e virtualmente
incontroverso.
Processo n.º 786/09-30.
Recorrentes: Federação Portuguesa de Futebol.
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:
1 – A Federação Portuguesa de Futebol, recorrente nos presentes autos, notificada do nosso acórdão
do passado dia 13 de Janeiro (de fls. 457 a 469), vem, ao abrigo do art.669.º, n.º1, alínea a) do C.P.C.,
pedir o esclarecimento ou aclaração de tal acórdão ou, caso assim se não entenda, a sua reforma, ao
abrigo do n.º 2, alínea b) do mesmo preceito legal, apresentando para tal as seguintes conclusões:
a) O acórdão em apreço remete para a fundamentação já constante do acórdão proferido no processo 785/09, o qual foi objecto de um pedido de aclaração ou reforma, que cumpre fazer igualmente
relativamente ao acórdão destes autos;
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b) Na verdade, no acórdão do proc 785/09 para onde se remete a fundamentação do presente
acórdão, que nessa parte o reproduz, escreveu-se: “Da matéria de facto dada como provada, resulta
que a recorrente, ao contrário do que alega, assumiu, na verdade, a responsabilidade pelo pagamento
das obrigações tributárias aqui em causa, em solidariedade com o devedor originário, ao ratificar a
gestão de negócios e aceitar como forma de extinção das dívidas fiscais a dação em pagamento da
receita das apostas desportivas” (sic);
c) Ora, da matéria de facto dada como provada não consta – em lado algum – que a recorrente
tenha ratificado tal gestão de negócios, pelo que tal segmento do acórdão contém uma obscuridade,
que tem de ser esclarecida, ou encerra um lapso manifesto, que impõe a reforma do acórdão;
d) Aliás, nem faria sentido que fosse a FPF a ratificar a gestão de negócios que fez em nome dos
clubes associados, antes cabendo a estes ratificar tal gestão, como efectivamente aconteceu;
d) E, no auto de dação, o Presidente da FPF actuou como procurador dos mesmos clubes, ao
abrigo de procurações por eles emitidas, como também consta da matéria de facto assente e igualmente
consta de tal auto;
e) Foi neste contexto que se arguiu a inconstitucionalidade do entendimento normativo em apreço,
exactamente porque não existe qualquer documento que ateste que a FPF assumiu, por si, a dívida dos
clubes em causa, pelo que a aceitação de responsabilidade da FPF envolve a violação dos princípios
constitucionais invocados.
Termos em que se requer o esclarecimento da apontada obscuridade ou, caso tenha ocorrido
manifesto lapso, a reforma do acórdão, com as legais consequências.
2 – Notificada a Fazenda Pública (fls. 489 dos autos), nada veio dizer.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
3 – Apreciando
Como bem diz a requerente, o acórdão proferido nos presentes autos remete para a fundamentação
já constante do acórdão proferido no processo 785/09, o qual foi objecto de um pedido de aclaração
ou reforma.
Esse requerimento foi indeferido por Acórdão deste Tribunal do passado dia 3 de Fevereiro,
fundamentando-se o decidido nos termos seguintes, que passamos a citar:
«Dispõe o artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC, aqui aplicável por força do artigo 732.º do CPC,
que pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma
obscuridade ou ambiguidade que ele contenha. Assim, como tem vindo esta Secção do STA a entender
(v. acórdão de 1/7/2009, proferido no recurso n.º 866/08), só pode aclarar-se ou esclarecer-se um acórdão
se ele contiver alguma obscuridade ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma
passagem cujo sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes (v., por
todos, os acórdãos. de 12/1/00 e de 10/5/00, in recursos n.ºs 13491 e 22648, respectivamente).
Citando o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, pág. 151 e 153, “a sentença é obscura
quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando alguma passagem se
preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz quis dizer; no outro, hesita-se
entre dois sentidos diferentes e porventura opostos. Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente, a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento
se pretende, e que se trate realmente de vício que prejudique a compreensão da sentença. Quando o
que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, deve indeferir-se o requerimento, embora o
aditamento interesse à sequência do recurso”. Ora, no caso em apreço, o que a recorrente vem pedir
é o esclarecimento do sentido da expressão “ao ratificar a gestão de negócios” utilizada no § 6.º da
página 6 do aludido acórdão, alegando que tal segmento deste contém uma obscuridade, que tem de
ser esclarecida, ou encerra um lapso manifesto, que impõe a reforma do acórdão. Porém, é evidente
do requerimento apresentado que a recorrente, ainda que tal expressão pudesse ter sido utilizada com
alguma impropriedade, compreendeu perfeitamente o sentido da decisão proferida.
Aliás, não faria sentido, como a recorrente bem refere, que fosse a FPF a ratificar a gestão de
negócios que fez em nome dos clubes seus associados, antes cabendo a estes ratificar tal gestão, como
objectivamente aconteceu.
Daí que o que se pretendeu afirmar em tal excerto do acórdão foi simplesmente que o que resultava
da matéria dada como provada, designadamente do exarado no despacho do SEAF 9/98-XIII, de 4 de
Março, referido na alínea F) do probatório, é que a recorrente, ao contrário do que alegava, assumiu, na
verdade, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações tributárias aqui em causa, em solidariedade
com o devedor originário, quando dá como dação em pagamento as verbas do Totobola, intervindo
no auto de aceitação de dação em pagamento (alíneas G) e H) do probatório) não só na qualidade de
representante dos clubes aderentes, na qualidade de gestora de negócios, e concretizando ou materializando assim em tal acto a gestão assumida, mas também, sem dúvida, em nome próprio, atenta a intervenção dos seus legais representantes, como era, de resto, exigência da entidade credora que a impôs
como condição para a aceitação do pedido de regularização das dívidas fiscais dos clubes de futebol.
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E tal entendimento foi perfeitamente compreendido pela recorrente, ainda que com ele não concorde, mas isso é outra questão que nada tem a ver com a necessidade de esclarecimento ou aclaração
do acórdão.
Sendo assim, não só o acórdão não é ininteligível como também se não presta a interpretações
diferentes, já que explicita bem as razões da decisão. Por outro lado, é lícito ainda a qualquer das
partes requerer a reforma do acórdão, ao abrigo dos artigos 669.º, n.º 2, e 732.º do CPC, quando “tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica
dos factos” ou, bem assim, “constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si,
impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja
tomado em consideração”.
A inovação é justificada, como se diz no acórdão do Pleno desta Secção de 2/12/2009, no recurso
n.º 468/08, no relatório do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, nos termos seguintes:
“Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça
coenvolve, corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite-se, embora em
termos necessariamente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de
julgamento, mediante a reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso
acontecerá nos casos em que, por lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na
qualificação jurídica, a sentença tenha sido proferida com violação de lei expressa ou naqueles
em que dos autos constem elementos, designadamente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso e não tenham sido considerados igualmente
por lapso manifesto”.
Como tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê-se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões
de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso – cf. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 – recurso n.º 46455, de 17 de Março de 1999
– recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909; e LOPES DO REGO, Comentário
ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444.
Ora, é ainda mais evidente que tal situação também não ocorre neste caso, pois não se vislumbra
qualquer lapso e muito menos manifesto, como é mister nos aludidos termos» (fim de citação).
Ora, no caso dos autos, como no decidido no Acórdão transcrito, nada há pois, atenta a fundamentação transcrita e que aqui também se adopta, a esclarecer, aclarar ou reformar, sendo, em consequência,
de indeferir o requerido.
Decisão
8 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça devida em 5 UC (s).
Lisboa, 10 de Março de 2010 — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
Reclamação de créditos. Imposto Municipal Sobre Imóveis. Privilégio creditório.
Sumário:
I — A partir da entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, em 1
de Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu artigo 122.º
e do artigo 744.º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de
privilégio creditório imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente
na data da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores.
II — Daí que os créditos reclamados de IMI inscritos para cobrança posteriormente
ao ano corrente na data da penhora, ainda que liquidados antes da venda ou da
adjudicação do prédio a que dizem respeito, não possam ser admitidos e graduados
como créditos privilegiados.
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Processo n.º 954/09-30.
Recorrente: Atlantis Investments STC, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública e outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ATLANTIS INVESTMENTS STC, S.A., recorre para este Supremo Tribunal da sentença de
verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, na parte
em que nela se graduaram os créditos reclamados pela Fazenda Pública – provenientes de Imposto
Municipal sobre Imóveis referentes aos anos de 2005 e 2006, inscritos para cobrança em 2007 – com
preferência relativamente ao seu crédito hipotecário.
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. No âmbito dos autos de execução fiscal n.º …, que deu origem aos autos de Verificação e Graduação de Créditos à margem referenciados, foi penhorada pela Fazenda Nacional a fracção autónoma
designada pelas letras “AC” do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o n.º …, da freguesia de
Belas Concelho de Sintra.
2. A ora recorrente é credora com garantia real.
3. Além da quantia exequenda, que respeita ao Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares - IRS
- referente aos anos de 2000 e 2001, a Fazenda Nacional reclamou créditos de IMI referente a 2005,
inscritos para cobrança em 2007, no montante de € 578,92, e IMI de 2006, inscritos para cobrança em
2007, no valor de € 596,29, acrescidos de juros de mora, conforme fls. 21 e 24 dos autos.
4. Na douta sentença que ora se recorre, refere o Meritíssimo Juiz, e cite-se: «Nos termos do disposto no artigo 122.º, n.º 1, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), o IMI goza das
garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial, dispondo o artigo 744.º, n.º 1,
do C.Civil que “os créditos por contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias locais, inscritos
para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm
privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição”.».
5. Mais refere: «Gozam então de privilégio imobiliário especial os créditos reclamados de IMI dos
anos de 2005 e 2006, porquanto a sua inscrição para cobrança se deu em data anterior à venda do imóvel.».
6. Bem como, «Já relativamente aos créditos de IMI, como anteriormente sucedia com os créditos
da Contribuição Predial, estamos perante um privilégio imobiliário especial».
7. Prevê o disposto no artigo 751.º do C.Civil, que os privilégios imobiliários (especiais, acrescentou a redacção conferida pelo DL n.º 38/2003, de 0/03) 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 antedates”, resultando igualmente esta preferência do
disposto no supra citado artigo 686.º, n.º 1 do C.Civil.
8. Logo, os créditos de IMI devem ser graduados à frente do crédito hipotecário.».
9. Pelo exposto, no âmbito dos autos à margem referenciados, a 31/03/2009 foi proferida sentença
em que são graduados em primeiro lugar os créditos de IMI referentes aos anos de 2005 e 2006 e respectivos juros de mora, tendo o crédito da ora recorrente sido graduado em segundo lugar.
10. Por discordar da douta decisão proferida e não se conformando com ela, a ora oponente
recorreu.
Vejamos,
11. Foi o CIMI aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que, por força do
disposto no seu art. 32.º entrou em vigor em 01/12/2003. Foi revogado o seu art. 31.º, n.º 1, o CCA e
o CCP, na parte ainda vigente, “considerando-se a contribuição autárquica substituída pelo imposto
municipal sobre imóveis - IMI - para todos os efeitos legais”.
12. De acordo com o art. 122º do CIMI, que substituiu e reproduziu o art. 24.º, n.º 1, do CCA, o
IMI “goza das garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial”: não remetendo nenhum desses normativos, implícita ou explicitamente, para o disposto no § 2º do artigo 230.º
do revogado C.C.P.
13. Sob a epígrafe “Garantias especiais”, o art. 24.º do Código da Contribuição Autárquica, no
seu n.º 1, diz que “A contribuição autárquica goza das garantias especiais previstas no Código Civil
para a contribuição predial”.
14. O art. 122.º do CIMI, sob a mesma epígrafe “Garantias especiais”, estabelece, no seu n.º 1,
que “O imposto municipal sobre imóveis goza das garantias especiais previstas no Código Civil para
a contribuição predial”.
15. Por seu lado, o art. 744.º do Código Civil, intitulado “Contribuição predial e impostos de
transmissão”, preceitua, no seu n.º 1, que “Os créditos por contribuição predial devida ao Estado
ou às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos
àquela contribuição”.
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16. Estabelece o n.º 1 do art. 744.º do CC que “os créditos por contribuição predial devida ao
Estado ou às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto
equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos
àquela contribuição”.
17. Pires de Lima e Antunes Varela, no Código Civil Anotado, I volume, em anotação ao art. 744.º,
consideraram o regime do seguinte modo: “No que respeita à contribuição predial devida ao Estado e às
autarquias locais, apenas se admite o privilégio em relação aos créditos inscritos para cobrança no ano
corrente da data da penhora, ou acto equivalente (por ex., apreensão dos bens na falência ou insolvência
civil), e nos dois anos anteriores”. Tal funda-se no interesse de terceiros que adquiriram posteriormente
o imóvel onerado ou sobre ele constituíra algum direito real desconhecendo a existência da dívida.
18. Com a aprovação do CIMI - Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro - o n.º 1 do art. 31º,
a contribuição autárquica foi substituída pelo IMI para todos os efeitos legais.
19. Assim, a partir dessa data, por força do estabelecido nos arts 24.º do CA, 122.º do CIMI e
744.º do CC, os créditos provenientes de CA e IMI gozam de privilégio creditório imobiliário sobre
os respectivos bens, desde que inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto
equivalente, nos dois anos anteriores.
20. Conclui-se que não gozam de privilégio creditório imobiliário os créditos de CA e IM se inscritos
para cobrança em momento posterior ao “ano corrente na data da penhora ou acto equivalente”.
21. Na sentença que ora se recorre e conforme supra mencionado, os créditos foram reconhecidos
e graduados da seguinte forma:
1.º - IMI referentes aos anos de 2005 e 2006 e respectivos juros de mora;
2.º - Crédito da ora oponente, respectivos juros de mora com o limite de três anos;
3.º - Créditos exequendos e respectivos juros de mora.
22. A douta sentença que ora se recorre ao admitir e graduar os créditos de IMI referentes a 2005
mas inscrito em 2006, bem como o referente a 2006, inscrito em 2007, ou seja, para além da data da
penhora, violou o estabelecido nos arts. 122.º, n.º 1, do CIMI e art. 744.º, n.º 1, do CC.
23. Pelo que, em relação aos créditos de IMI referentes aos anos de 2005 e 2006, inscritos em
2006 e 2007, respectivamente, pelo exposto, não gozam de privilégio creditório imobiliário, pois não
foi inscrito no ano corrente da data da penhora, nem nos dois anos anteriores conforme exigido pela lei,
pelo que não deverão ser atendidos e graduados nos autos de verificação e graduação de créditos.
24. Neste sentido, Acórdão do STA de 07/01/2009, proferido no âmbito do processo 0863/08,
acessível in www.dgsi.pt, e cite-se: “O imposto municipal sobre imóveis, IMI, inscrito para cobrança em
momento posterior ao “ano corrente da penhora ou acto equivalente”, não goza de privilégio creditório
imobiliário, previsto nas disposições combinadas dos artigos 122.º do Código do IMI e 744.º, n.º 1, do
Código Civil - por força do que se determina o n.º 1 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12
de Novembro (também aplicável à contribuição autárquica e contribuição predial).”.
25. Nestes termos, nos presentes autos de verificação e graduação de créditos, não é de reconhecer nem graduar os créditos de IMI reconhecidos e graduados com primazia sobre o crédito da ora
recorrente.
Termos em que, deve a douta sentença que ora se recorre ser substituída por outra nos termos
ora alegados, fazendo assim V. Exas. JUSTIÇA!
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser concedido provimento ao recurso, por entender que assiste total razão à Recorrente.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os seguintes factos:
A- No Serviço de Finanças de Sintra – 4 corre termos o processo de execução fiscal n.º …, instaurado pela Fazenda Pública contra VÍTOR MANUEL DA ROCHA VELHO MARTINS, NIF …, e
CARLA SOFIA DA SILVA MARTINS VELHO, para cobrança de dívidas de IRS dos anos de 2000 e
2001 (PEF apenso).
B- Na citada execução fiscal, no dia 04/01/2006, foi penhorada a fracção autónoma designada
pelas letras “AC” do prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Belas, concelho de Sintra,
sob o artigo …º (PEF apenso).
C- A penhora foi registada no dia 09/01/2006 (PEF apenso).
D- No dia 15/10/2008 procedeu-se à abertura de propostas em carta fechada para venda do imóvel
penhorado (PEF apenso).
E- Os executados são devedores à Fazenda Nacional de créditos de IMI de 2005, respeitante ao
imóvel penhorado, inscrito para cobrança em 2007, no montante de € 578,92, acrescido de juros de
mora (Docs. de fls. 21/24).
F- A executada é devedora à Fazenda Nacional de créditos de IMI de 2006, respeitante ao imóvel penhorado, inscrito para cobrança em 2007, no montante de € 596,29, acrescido de juros de mora
(Docs. de fls. 21/24).
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G- O executado é devedor à ATLANTIS INVESTMENTS STC, S.A. de créditos no montante de
€ 239.003,01, acrescido de juros de mora (Docs. de fls. 41/129).
H- Os créditos reclamados pela CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL encontram-se garantidos por hipoteca sobre a fracção referida na alínea B, registada em 28/11/2005 (Doc. de fls. 44/53).
3. O inconformismo do Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, reconduz-se à questão de saber a decisão recorrida enferma de erro de aplicação e de interpretação do direito
ao ter decidido verificar e graduar os créditos reclamados provenientes de Imposto Municipal sobre
Imóveis (doravante IMI) dos anos de 2005 e 2006, inscritos para cobrança em 2007, isto é, inscritos no
ano seguinte ao da penhora, com preferência relativamente ao crédito hipotecário da Recorrente.
Com efeito, a sentença acolheu o entendimento de que esses créditos reclamados pela Fazenda
Pública gozavam do privilégio imobiliário previsto no artigo 744.º do Código Civil, com a seguinte
argumentação:
«Nos termos do disposto no artigo 122.º, n.º 1, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
(CIMI), o IMI goza das garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial, dispondo
o artigo 744.º, n.º 1, do C.Civ, que “os créditos por contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias
locais, inscrito para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos
anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição”.
Dispunha o § 2º do artigo 230.º do Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria
Agrícola (CCPIIA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45104, de 01/06/1963, na redacção do Decreto-Lei
n.º 764/75, de 31/12, o seguinte:
“Na verificação e graduação dos créditos atender-se-á não só à contribuição constante da certidão
a que se refere este artigo, mas ainda à que dever ser liquidada pelos meses decorridos até à data da
venda ou da adjudicação do prédio”.
É jurisprudência assente do Supremo Tribunal Administrativo que esta norma se mantém aplicável
aos créditos de Contribuição Autárquica (e por identidade de razões aos créditos de IMI), não ficando
os mesmos desprovidos da respectiva garantia (privilégio imobiliário) só pelo facto de haver dilação
na venda do imóvel (cf. Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA de 08/11/2006,
processo n.º 630/03, in www.dgsi.pt/jsta; também neste sentido, Acs. do STA de 10/03/2004, processo
n.º 117/04, de 29/4/2004, processo n.º 113/04, e de 16/11/2005, processo n.º 523/05).
Gozam então de privilégio imobiliário especial os créditos reclamados de IMI dos anos de 2005
e 2006, porquanto a sua inscrição para cobrança se deu em data anterior a venda do imóvel.
(...)
(...) prevê o disposto no artigo 751.º do C.Civil, que os privilégios imobiliários (especiais, acrescentou a redacção conferida pelo DL n.º 38/2003, de 08/03) 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 antedates”, resultando igualmente esta preferência do
disposto no supra citado artigo 686.º, n.º 1 do C.Civil.
Donde, os créditos de IMI devem ser graduados à frente do crédito hipotecário.».
Por força desse entendimento, a sentença graduou os créditos da seguinte forma:
1.º - IMI referentes aos anos de 2005 e 2006 e respectivos juros de mora;
2.º - Crédito hipotecário e respectivos juros de mora com o limite de três anos;
3.º - Créditos exequendos e respectivos juros de mora.
A Recorrente sustenta, porém, posição diversa, advogando que o IMI inscrito para cobrança em
momento posterior ao ano corrente na data da penhora não goza do privilégio creditório previsto nas
disposições combinadas dos artigos 122.º do Código do IMI e 744.º, n.º 1, do C.Civil, apoiando a sua
tese no acórdão proferido pelo STA em 07/01/2009 no âmbito do recurso n.º 863/08.
Por conseguinte, a questão que cumpre apreciar neste recurso traduz-se em saber se a sentença
recorrida incorreu em erro ao julgar que os referidos créditos de IMI preferem ao crédito hipotecário
reclamado por gozarem de privilégio imobiliário especial que se estende até à data da venda do bem
penhorado em face do disposto no artigo 744.º, n.º 1 do C.Civil conjugado com o § 2º do artigo 230.º
do Código da Contribuição Predial.
Vejamos.
O artigo 744.º do Código Civil preceitua, no seu n.º 1, que «Os créditos por contribuição predial
devida ao Estado ou às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora,
ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão
sujeitos àquela contribuição».
Tal privilégio imobiliário especial, atribuído à contribuição predial, veio, porém, a ser estendido
à Contribuição Autárquica pelo artigo 24.º do Código de Contribuição Autárquica (aprovado pelo
DL n.º 442-C/88, de 30 de Novembro) e, posteriormente, ao Imposto Municipal sobre Imóveis pelo
artigo 122º do Código do IMI (aprovado pelo DL n.º 287/2003, de 12 de Novembro). Com efeito, o
artigo 24.º do Código da CA diz, no seu n.º 1, que «A contribuição autárquica goza das garantias
especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial», e o artigo 122.º do Código do IMI
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estabelece, no seu n.º 1, que «O imposto municipal sobre imóveis goza das garantias especiais previstas
no Código Civil para a contribuição predial».
Deste modo, e visto que aquele preceito do Código Civil apenas confere privilégio imobiliário
especial aos créditos de contribuição predial, contribuição autárquica e imposto municipal sobre
imóveis, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente e nos dois
anos anteriores, não devendo, por força de tal preceito, ser considerada na verificação e graduação de
créditos as contribuições/impostos inscritos para cobrança após esse período, a questão que se coloca
é a de saber se existe alguma norma legal que o permita, ou, mais precisamente, se ainda se encontra
em vigor o artigo 230.º, § 2º do Código de Contribuição Predial, dado que este preceito autorizava que
se atendesse, na verificação e graduação dos créditos, ao imposto que viesse a ser liquidado até à data
da venda ou da adjudicação do prédio.
Como se sabe, Código de Contribuição Predial foi revogado pelo Dec.Lei n.º 442-A/88 (que aprovou o Código do IRS), pelo DL n.º 442-B/88 (que aprovou o Código do IRC) e pelo DL n.º 442-C/88
(que aprovou o Código da CA, embora este tenha ressalvado seus nos arts. 3.º, 5º e 8.º determinadas
situações previstas no Código de Contribuição Predial, que não a dos autos), diplomas que entraram
em vigor em 1 de Janeiro de 1989.
Donde resultaria, em princípio, a revogação do referido do artigo 230.º § 2.º do Código de Contribuição Predial, pois que o Código de CA, que ressalva expressamente algumas disposições daquele
Código de Contribuição Predial, não ressalvara essa disposição legal.
Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, que culminou com o acórdão
do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 8/11/2006, proferido no Recurso n.º 630/03, veio a
adoptar entendimento contrário, argumentando que o legislador do Código da CA havia dito menos do
que queria e que se devia considerar ressalvada a disposição contida no § 2.º do artigo 230.º do CCP,
razão por que se devia considerar que os créditos por contribuição autárquica, posteriores à datada da
penhora e liquidados antes da venda ou da adjudicação, ainda beneficiavam do privilégio imobiliário
previsto no n.º 1 do art.º 744.º do Código Civil.
Perante tal posição jurisprudencial, acolhida e plasmada em diversos arestos (1), firmou-se o entendimento de que apesar de a reclamação de créditos de contribuição predial e contribuição autárquica
por parte do Estado se dever reportar aos inscritos para cobrança na data da penhora e nos dois anos
anteriores, se devia, ainda, atender, na graduação, aos créditos que viessem a ser liquidados após a
penhora e até à venda ou adjudicação, dado que «a remissão do privilégio da contribuição autárquica
para a contribuição predial não poderá deixar de abranger o mencionado artigo 230.º do C.C.Predial,
na parte em que se refere ao indicado privilégio, que nesta parte sempre se deverá entender como em
vigor.» - cfr. acórdão de 10/03/2004, no recurso n.º 117/04.
Todavia, o diploma que aprovou o Código do IMI (DL n.º 287/2003, de 12.11), veio decretar que
«A partir da data da entrada em vigor do CIMI, são revogados os Códigos da Contribuição Autárquica,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-C/88, de 30 de Novembro, e da Contribuição Predial e do Imposto
sobre a Indústria Agrícola, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 45104, de 1 de Julho de 1963, na parte ainda
vigente, considerando-se a contribuição autárquica substituída pelo imposto municipal sobre imóveis
(IMI) para todos os efeitos legais» (n.º 1 do artigo 31.º).
O que torna clara a intenção do legislador de revogar todos os preceitos ainda vigentes do Código de Contribuição Predial, inviabilizando a defesa de uma tese que persista no entendimento da
manutenção de vigência de determinadas regras normativas previstas nesse Código, designadamente
do § 2.º do seu artigo 230.º.
Na verdade, não só a lei é clara e inequívoca na vontade de abolir qualquer resquício daquele Código, como a revogação do artigo 24.º do Código de CA arrastou necessariamente a revogação de todo
o regime jurídico que lhe estava imanente ou associado, ou seja, daquele § 2.º do artigo 230.º do CCP,
o qual, segundo a citada jurisprudência, sobrevivia à sombra deste artigo 24.º do Código de CA.
Deste modo, tendo em conta que nem a letra nem o espírito do artigo 744.º do Código Civil consentem outra interpretação que não seja a de conferir privilégio imobiliário apenas aos impostos inscritos
para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores, e
face à ausência de norma que permita ou autorize a extensão desse privilégio aos impostos liquidados
até à data da venda ou da adjudicação do prédio, somos levados a concluir que a partir da entrada em
vigor do Código do IMI, em 1 de Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu
artigo 122.º e do artigo 744.º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de privilégio
creditório imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto
equivalente e nos dois anos anteriores.
Assim sendo, e uma vez que, no caso vertente, a penhora do imóvel foi efectuada no ano de 2006,
não deveriam os reclamados créditos de IMI dos anos de 2005 e 2006, porque inscritos para cobrança no
ano de 2007, ter sido admitidos e graduados, por não gozarem do privilégio creditório imobiliário previsto nas disposições combinadas dos artigos 122.º do Código do IMI e 744.º, n.º 1, do Código Civil.
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Termos em que merece inteiro provimento o presente recurso.
4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, excluindo da graduação os
créditos de IMI referentes aos anos de 2005 e 2006 e respectivos juros de mora, porque inscritos para
cobrança no ano de 2007, nesta parte se revogando a sentença recorrida que no demais se mantém.
Custas pela Fazenda Pública, na 1.ª instância, e na proporção do seu decaimento.
Lisboa, 10 de Março de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente Torrão.
(1) Cfr. entre outros, os acórdãos proferidos em 25/06/1998, no recurso n.º 22.143; em 10/03/2004, no recurso n.º 117/04;
em 29/04/2004, no recurso n.º 113/04; em 10/11/2004, no recurso n.º 780/04; em 19/05/2004, no recurso n.º 630/03

Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
Verificação e graduação de créditos. IRC. Privilégio imobiliário geral.
Sumário:
I — O artigo 240º do CPPT deve ser interpretado amplamente em termos de abranger
não só os credores que gozem de garantia real stricto sensu, mas também aqueles
a que a lei substantiva confere causas legítimas de preferência, nomeadamente
privilégios creditórios.
II — Os créditos da Fazenda Pública emergentes de dívidas de IRC — artigo 108º do
CIRC — gozando apenas de privilégio mobiliário e imobiliário geral e não beneficiando de direito real de garantia devem, apesar disso e nos termos referido
preceito do CPPT, se reclamados, ser porventura admitidos e depois graduados
para serem pagos no concurso de credores.
Processo n.º: 1000/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Jorge Abílio Barbosa Vieira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
A Fazenda Pública interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que julgou não verificados os créditos por
aquela reclamados, respeitantes a IRC, dos anos de 2004 e 2005.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso, formulando, a final, as seguintes
conclusões:
A. O crédito de IRC de 2004 e 2005, reclamado pela Fazenda Pública, beneficia de privilégio
creditório imobiliário, e encontra-se abrangido pelos três anos anteriores ao da penhora, nos termos
do artº 111º do CIRS.
B. O privilégio creditório consiste na faculdade que a lei substantiva concede, em atenção à causa
do crédito, de ser pago com preferência em relação a outros credores;
C. O privilégio creditório geral, sendo uma mera preferência de pagamento, não implica o afastamento do crédito que dele beneficia, da reclamação e graduação no lugar que lhe competir;
D. A admissão ao concurso de credores constitui a razão de ser da atribuição do privilégio
creditório;
E. Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria
deixar sem sentido útil o falado artigo 111º do Código do CIRS, pois, nesse caso, o seu crédito passaria
a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o privilégio.
F. O art.º 240º do CPPT deve ser interpretado no sentido de conferir dimensão lata à expressão
credores que gozem de garantia real, por forma a abranger não apenas os credores que gozem de
garantia real stricto senso, mas também aqueles a quem a lei atribui causas legítimas de preferência,
como os privilégios creditórios imobiliários, ainda que não especiais;

497
G. O crédito reclamado de IRC de 2004 e 2005, e respectivos juros de mora, deve ser graduado
logo após os créditos garantidos por hipoteca, e antes dos garantidos apenas por penhora, de harmonia
com o previsto nos artºs 747º nº1 e 822º do CC.
H. A douta sentença recorrida violou o disposto no artº 240º do CPPT, nos artºs 733º, 747º, 822º
do CC, 111º do CIRS, e 8º do DL n.º 73/99.
Conclui pedindo, na consequência do provimento deste seu recurso jurisdicional, seja revogada a
sindicada sentença e substituída por outra que admita, reconheça e gradue o questionado crédito porque
garantido por privilégio imobiliário – cf. art.º 111º do CIRC –.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu depois
fundamentado parecer e, dando nota da abundante jurisprudência existente sobre a questão decidenda,
opinou no sentido do provimento do recurso, devendo, em consequência, admitir-se, reconhecer-se e
graduar-se o questionado crédito resultante da dívida de IRC, respeitante ao exercício de 2005.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta cumpre apreciar e decidir.
O tribunal recorrido deu como provados os seguintes factos:
Em 30.06.2005 o Serviço de Finanças de Marco de Canaveses instaurou contra a sociedade
“Granilancil – Granitos Unipessoal, Ldª”, a execução fiscal n.º … por dívidas relativas a IVA do
exercício de 2005, IRC do exercício de 2004, IRS de 2005 e Coimas Fiscais.
Como não foram encontrados bens à executada e estavam em dívida vários créditos fiscais, o
Serviço de Finanças reverteu a execução contra Jorge Abílio Barbosa Vieira como responsável subsidiário pelo pagamento das dívidas tributárias.
Assim, em 29 de Maio de 2007, o Serviço de Finanças procedeu à penhora do prédio urbano
inscrito na matriz da Freguesia de Alpendurada, Concelho de Marco de Canaveses sob o artº 2201
“AS” descrito na CRP sob o n.º 01263/020498 – AS, que pertencia ao executado subsidiário.
Esta penhora foi efectuada para garantia dos créditos exequendos supra identificados.
A penhora foi registada na CRP pela Apresentação n.º 30 de 20070531.
São credores reclamantes:
1.º - A Caixa Económica Montepio Geral por crédito relativo a mútuo garantido por hipoteca
registada a seu favor na CRP pela Apresentação n.º 25/070598 de 2006.06.06.
2.º - A Fazenda Pública por créditos relativos ao IRC de 2004 e 2005 e ao IMI de 2006 e 2007,
estes inscritos para cobrança em 2008, após a data da penhora.
Com base nesta factualidade e além do mais a sindicada sentença considerou que
O crédito reclamado de IRC relativo ao exercício de 2005 goza de privilégio imobiliário geral
nos termos do art. 108º do CIRC.
Todavia este privilégio não constitui uma garantia real pelo que nos termos do art. 240º, n.º 1 do
CPPT não pode ser reclamado e graduado porque não goza de garantia real, designadamente, de penhora.
Em consequência, julgou verificados os demais créditos reclamados e exequendos e procedeu à
sua graduação pela seguinte forma:
1.º - O crédito reclamado pelo Montepio Geral (porque goza de garantia real constituída por
hipoteca).
2.º - Os créditos exequendo e reclamado pela Fazenda Pública de IRC de 2004 e IRS de 2005
porque gozam de privilégio imobiliário geral e de garantia real constituída pela penhora.
3.º - Os créditos exequendos de IVA do exercício de 2005 e as coimas fiscais porque gozam de
garantia real constituída pela penhora.
Ora, é contra o assim decidido que se insurge a Fazenda Pública, nos termos das transcritas conclusões do presente recurso jurisdicional, designadamente quanto à desconsideração dos créditos que
reclamara e relativos a IRC de 2004 e 2005.
Não obstante a Fazenda Pública invocar expressamente a não verificação e consequente graduação
do crédito respeitante a IRC de 2004, o certo é que este crédito foi admitido e graduado em 2º lugar
pela sindicada sentença – cf. fls. 71 dos autos –.
O mesmo não ocorre efectivamente quanto ao crédito igualmente reclamado e referente a IRC
de 2005.
Relativamente a este, como se deixa dito, a sindicada sentença afirmou que gozava de privilégio
imobiliário geral nos termos do artigo 108.º do CIRC, mas que não podia ser reclamado e graduado
porque não goza de garantia real, designadamente de penhora.
A este sentido decisório subjaz entendimento bem restritivo do alcance que deve dar-se à interpretação do disposto no artigo 240º n.º 1 do CPPT, questão jurídica sobre a qual, aliás e como bem
atentamente nota o Ilustre Magistrado do Ministério Público, este Supremo Tribunal tem produzido
abundante e uniforme jurisprudência no claro sentido de que
Aquele preceito, o convocado e aplicável artigo 240 n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente, de modo a terem-se por abrangidos na sua estatuição, não apenas os credores que gozam de
garantia real, stricto sensu, mas também aqueles a que a lei substantiva atribui causas legitimas de
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preferência, designadamente privilégios creditórios”, do sumário do acórdão do Pleno desta Secção de
13.04.2005, processo n.º 442/04 – No mesmo sentido podem ainda ver-se, também do Pleno da Secção,
o acórdão de 18.05.2005, processo n.º 612/04 e, da Secção, de 04.02.2004, processo n.º 2078/03, de
13.05.09, processo n.º 185/09 e ainda de 18.11.09, processo n.º 920/09.
Tem-se entendido, com efeito, que o facto de a preferência decorrente do privilégio geral não
resultar de uma garantia real, em sentido próprio, não significa que o credor que daquele privilégio
beneficia não deva ser admitido a requerer a verificação e graduação do seu crédito, tendo em vista
obter pagamento pelas forças do produto da venda do imóvel penhorado.
De resto, o n.º 2 do artigo 604.º do Código Civil aponta como “causas legítimas de preferência,
além de outras admitidas na lei, a consignação de rendimentos, o penhor, a hipoteca, o privilégio e o
direito de retenção (acórdão de 04/02/04 proferido no processo n.º 2078/03 desta Secção que também
concordantemente se debruçou sobre a questão subjacente.)
E a este propósito salienta que “Assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito (…) e a lei adjectiva
obstasse à concretização da preferência, impedindo o credor privilegiado de acorrer ao concurso”.
Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar
sem sentido útil o artigo 111.º do Código do CIRS, o qual dispõe que “Para pagamento do IRS relativo
aos três últimos anos, a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário sobre os bens existentes no
património do sujeito passivo à data da penhora ou outro acto equivalente”.
A levar a efeito tal exigência, o seu crédito passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe inútil o
privilégio legalmente conferido.
Deste modo, o artigo n.º 240º, n.º 1 do CPPT, ao afirmar que “podem reclamar os seus créditos
(…) os credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados”, deve ser interpretado amplamente, de modo a terem-se por abrangidos na sua estatuição, não apenas os credores que gozem de
garantia real, stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de
preferência, designadamente, privilégios creditórios.
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em conceder
provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, na parte impugnada, e, em consequência, graduar
também o reclamado crédito de IRC referente ao exercício de 2005 e respectivos juros, no lugar que
lhes compete, isto é, em segundo lugar da graduação operada, juntamente com os de IRC 2004 e IRS
2005 aí graduados.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Março de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
Extinção da execução. Pagamento da dívida exequenda. Oposição à execução. Inutilidade superveniente da lide.
Sumário:
I — O pagamento da dívida exequenda, quando posterior à respectiva instauração,
conduz à extinção da execução por despacho do competente órgão de execução
fiscal, o que, ocasionando a perda de objecto para a oposição deduzida, justifica,
em regra, a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.
II — Só não acontecerá nos casos em que a oposição à execução fiscal tenha por objecto
a impugnação do acto de liquidação, designadamente quando o oponente vise
imputar àquele acto uma ilegalidade abstracta (alínea a), n.º 1 do artigo 204.º
do CPPT) e quando a lei não assegura meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação (alínea h) do mesmo normativo).
Processo n.º: 1134/09-30.
Recorrente: Carla Sofia Afonso Belo Rodrigues.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — Carla Sofia Afonso Belo Rodrigues, melhor identificada nos autos, não se conformando
com o despacho da M.ma Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa que, com fundamento na extinção da
execução decorrente do pagamento da dívida exequenda, declarou extinta a instância por inutilidade
superveniente da lide, dele vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
Primeira: A Oponente foi notificada do despacho que declarando estar pago o imposto, foi o
processo executivo julgado extinto por inutilidade superveniente da lide.
Segunda: Ora, apesar do pagamento efectuado, por penhora da sua conta bancária, a oponente
NÃO RENUNCIOU, à verificação do seu direito, quanto ao objecto do recurso.
Terceira: O art.º 204º do CPPT refere que a oposição poderá subsistir se:
204º (...)
b) Inexistir o imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor e à data dos factos a que respeita
a obrigação, ou inclusive, não estar autorizada a sua cobrança.
Quarta: Ora, no caso em apreço, o imóvel em apreciação estava classificado pelo IPAAR como de
Interesse Público pelo Instituto do Património Arquitectónico e, consequentemente, ISENTO DO PAGAMENTO DE SISA, ao abrigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, (alínea g) do artº 6º do CIMT).
Quinta: Ora, estando isento, não deviam, NUNCA, os Serviços de Finanças 3, de Lisboa, efectuar
a penhora da sua conta bancária, com recurso à figura do abuso de direito.
Sexta: E a questão que a oponente pretende ver declarada com o seu Recurso, é a de que estava
isenta do pagamento da dita SISA.
Sétima: E nem se pode dizer que a oponente efectuou o pagamento voluntário da SISA, porquanto,
foi coagida a esse pagamento por via da penhora da sua conta bancária, pelo que não colhe, em nossa
opinião, a argumentação da simples remessa para os efeitos dos artºs 264º n.º 1 e 269º do CPPT.
Oitava: A oponente, repete-se NÃO ABDICOU NEM RENUNCIOU À APLICAÇÃO DO SEU
DIREITO, nem pagou de livre e espontânea vontade, a SISA, já que o imóvel em apreço, dela estava
isento.
2 – A Fazenda Pública não contra-alegou.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto: Saber se, paga a quantia exequenda, deve declarar-se extinta, por inutilidade superveniente da lide, a oposição à execução.
FUNDAMENTAÇÃO
Na informação de fls. 27 dos autos consta ter a oponente sido notificada para efectuar o pagamento da sisa adicional, sendo informada que, contra essa liquidação, poderia, caso entendesse, deduzir
reclamação graciosa ou impugnação judicial.
A recorrente, nas conclusões das suas alegações de recurso, pretende a subsistência da oposição,
mesmo tendo em conta o pagamento da quantia exequenda e a extinção da execução, com fundamento na
alínea a) do artigo 204º do CPPT, ou seja por inexistir o imposto, taxa ou contribuição, nas leis em vigor
e à data dos factos a que respeita a obrigação, ou inclusive, não estar autorizada a sua cobrança.
O que se prevê naquele dispositivo legal como fundamento da oposição é a inexistência do tributo
nas leis em vigor à data dos factos a que respeita, ou seja, aquilo que doutrinária e jurisprudencialmente
se qualifica por ilegalidade abstracta ou absoluta da liquidação.
Mas, o próprio recorrente, nas citadas conclusões das alegações de recurso admite a existência
do tributo, quando afirma que “a questão que a oponente pretende ver declarada com o seu recurso, é
a de que estava isenta do pagamento da dita SISA”
Improcede assim este fundamento de oposição à execução.
De qualquer modo, uma vez extinta a pretensão executiva na pendência da oposição, como sucede
no caso sub judice, esta torna-se impossível, por perder a sua finalidade de oposição ao exercício do
direito de crédito da exequente. Porém, nos casos em que a oposição à execução fiscal é tida como meio
processual adequado para reagir perante uma decisão ilegal da qual não caberá via de reacção diversa,
como sucede nos previstos na alínea h) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, a oposição pode subsistir
mesmo encontrando-se extinta a execução subjacente.
Será este o caso? Parece-nos que não. Na verdade o que se prevê nestas situações como fundamento da oposição é a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação.
No caso concreto, quando foi efectuada a liquidação adicional da SISA, a recorrente foi da mesma
notificada e informada de que podia reclamar ou impugnar judicialmente aquele acto. Tendo-lhe sido
dada a oportunidade de impugnar o acto de liquidação, está-lhe agora vedada a possibilidade de discutir
em sede de oposição a legalidade do mesmo. Isso só poderia acontecer se estivéssemos perante uma
situação de ilegalidade abstracta ou absoluta da liquidação, o que não acontece seguramente na situação
em apreciação, como anteriormente ficou referido.
CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso não merece provimento.”
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4 – O despacho recorrido tem o seguinte teor integral:
“Os presentes autos de oposição foram deduzidos por CARLA SOFIA AFONSO BELO RODRIGUES (Processo de execução fiscal n.º … do Serviço de Finanças de Lisboa 3), contribuinte n.º …,
residente … Lisboa, que veio pedir a anulação do processo executivo, e em consequência, ser sustada
a penhora, em virtude de inexistir a dívida de IMT.
Pelo Ofício n.º 19635 de 2008-11-20 do Serviço de Finanças de Lisboa 3 (fls. 46 dos autos), fomos informados que o processo de execução fiscal supra referido instaurado em nome de Carla Sofia
Afonso Belo Rodrigues, foi extinto por pagamento voluntário em 28/03/2008.
Uma vez que se encontra paga a quantia exequenda e consequentemente extinto o processo de
execução fiscal, os presentes autos perderam o seu objecto.
Assim, e constatada a impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide, nos termos do disposto
no art. 264º, n.º 1 do Código do Procedimento e Processo Tributário e art. 287º alínea e) do Código do
Processo Civil, ex vi, alínea e) do art. 2º do CPPT, declaro extinta a instância.
Custas pela oponente.
Registe e Notifique.”
5 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional consiste em saber se, “in casu”, uma
vez extinta a execução fiscal em resultado do pagamento dívida exequenda, permanece útil a oposição
contra ela deduzida pela ora recorrente.
No sentido da inutilidade dessa lide se entendeu no despacho sob recurso, contra o que se insurge
a recorrente para o que, em suma, alega que encontrando-se isenta do pagamento da sisa que fora liquidada, uma vez que o imóvel a que se referia se encontrava classificado pelo IPAAR como de interesse
púbico, o que estaria em causa na oposição que deduzira seria a própria inexistência desse imposto,
fundamento previsto na alínea a), do n.º 1, do artigo 204.º do CPPT.
Vejamos.
Constitui entendimento pacífico, quer na doutrina, quer na jurisprudência, que o pagamento da
dívida exequenda, quando posterior à instauração da execução, conduz à extinção da execução por
despacho do competente órgão de execução fiscal (artigos 203.º, 264.º, n.º 1 e 270.º do CPPT), o que,
ocasionando a perda de objecto para a oposição de deduzida, justifica, em regra, a extinção da instância
por inutilidade superveniente da lide.
Só assim não acontecerá nos casos em que a oposição à execução fiscal tenha por objecto a impugnação do acto de liquidação, designadamente quando o oponente vise imputar àquele acto uma ilegalidade abstracta (alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT) e quando a lei não assegura meio judicial
de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação (alínea h) do mesmo normativo) -ver Jorge Lopes
de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, anotação 10 ao artigo 160.º do CPPT, a fls. 89.
A primeira das hipóteses configuradas como passíveis de conferir utilidade à lide de oposição
à execução fiscal, usualmente qualificada por ilegalidade abstracta ou absoluta da liquidação, exige
a ausência em absoluto do pressuposto normativo, ou seja, o acto de liquidação não tem por suporte
qualquer lei em vigor
Como impressivamente afirma Jorge Lopes de Sousa, ob. citada, a fls. 323 “-…, na ilegalidade
abstracta a ilegalidade não reside no acto que faz aplicação da lei no caso concreto, mas antes na
própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, a existência de vício dependente da situação
real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo em que o acto foi praticado”.
Voltando à situação dos autos, ao contrário do que defende a recorrente, o que a oponente, ora
recorrente, alega não é a inexistência de lei que preveja o imposto de Sisa, mas antes a aplicação em
concreto do mesmo no acto de liquidação ao entender que do seu pagamento se encontrava isento,
apenas, assim, questionando a respectiva ilegalidade neste quadro.
Daí que afastada fique a possibilidade da recorrente à luz da referida alínea a) fundamentar a
oposição que deduzira e, por essa forma, defender a persistência da utilidade de lide, não obstante a
extinção da execução.
Por outra parte, certo é ainda que a recorrente também não poderá beneficiar da previsão normativa
constante da alínea h) para fundamentar a oposição, uma vez que na altura em que foi notificada da
liquidação adicional da Sisa foi-lhe desde logo proporcionado o ensejo de a impugnar judicialmente
ou deduzir reclamação graciosa (cfr. fls. 27).
Bem se andou, pois, no despacho sob recurso ao concluir pela extinção da instância por inutilidade
superveniente da lide (artigo 287.º alínea e) do CPC):
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, o despacho recorrido.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 10 de Março de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge
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Acórdão de 10 de Março de 2010.
Assunto:
Imposto sobre sucessões e doações. Prescrição. Sucessão de leis no tempo. Contagem
do prazo. Interrupção. Suspensão.
Sumário:
I — A sucessão de prazos de prescrição contidos no CPCI, Decreto-Lei n.º 119/94
de 7/5, CPT, Decreto-Lei n.º 472/99 de 8/11 e LGT resolve-se pela aplicação do
artº 297º do CC, por força do disposto no artº 5º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 398/98
de 17/12.
II — À prescrição do imposto sucessório relativo a 1987, aplica-se o regime consagrado no CPT, se até à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 119/94 de 7/5
(12/5/94), não ocorreu qualquer facto interruptivo ou suspensivo do respectivo
prazo, em resultado da previsão normativa do artº 297º do CC.
III — Instaurada impugnação judicial em 28/5/99, primeiro facto com relevância interruptiva – depois degenerada em suspensiva, uma vez que esteve parada por facto
não imputável ao sujeito passivo –, o prazo de prescrição contar-se-á desde o dia
12/5/94 até àquela data, mais o decorrido após um ano de paragem da impugnação.
IV — A suspensão do prazo prescricional previsto no artº 49º, n.º 3 da LGT, antes da
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 53-A/06 de 29/12, obsta ao decurso da prescrição durante o período em que se mantiveram as respectivas causas, produzindo
os seus efeitos independentemente dos efeitos dos actos interruptivos.
Processo n.º 1185/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Emília Neves Reis e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria que julgou extinta a impugnação judicial que Emília Neves Reis e outros, melhor identificados
nos autos, deduziram contra o acto de liquidação de imposto sucessório, no montante de 13.343.357$00,
dela interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul.
Este Tribunal, por acórdão datado de 13/10/09, excepcionou a sua incompetência em razão da
hierarquia, para conhecer o presente recurso, julgando, assim, competente esta Secção do STA, uma
vez que versava apenas matéria de direito, para onde subiu o recurso.
A recorrente Fazenda Pública apresentou alegações com as seguintes conclusões:
A) Sendo aplicável ao caso vertente diferentes prazos de prescrição (20 anos, 10 anos e 8 anos),
atendendo à disciplina do art. 297º do CC, será aplicável o prazo de 10 anos acolhido no art. 34º/1
do CPT, porquanto, à data da entrada em vigor da LGT, no caso dos autos, em 11.11.1999, faltavam,
sensivelmente, 16 anos para o esgotamento do prazo de 20 anos do CPCI, apenas, 2 anos para o prazo
do CPT se completar e os 8 anos do prazo da LGT.
B) De acordo com o entendimento vertido no Acórdão do Pleno do STA, proferido no processo
0244/07, de 24/10/2007, face a uma sucessão de potenciais causas de interrupção, haverá que atender-se àquela que se verificar em primeiro lugar.
C) No caso em análise, nos termos do art. 34º/3 do CPT, a primeira causa interruptiva, com os
efeitos do artigo 326º/1 do CC, foi a instauração da execução fiscal, em 14.05.1999, e não a dedução
da impugnação judicial ocorrida em 28.05.1999.
D) Ou seja, não obstante a interposição desta deter, também, por via do n.º 3 do artigo 34º do
CPT, a virtualidade interruptiva, tal interrupção não actua por via da anterior interrupção operada pela
instauração da execução fiscal, isto é, não se pode interromper o que já estava interrompido.
E) Ademais, foi prestada garantia para suspensão do processo executivo instaurado até à decisão
do pleito, ou seja, até à decisão da Impugnação Judicial que havia sido interposta.
F) Tal facto implica que o efeito interruptivo resultante da instauração da execução nunca tenha
degenerado em suspensivo, uma vez que a causa da paragem é imputável aos impugnantes.
G) Por outro lado, verificando-se a suspensão do processo executivo fiscal, deverá que entender-se
pela suspensão do prazo prescricional, tal como resulta do art. 49º/3 da LGT, norma de claro pendor
interpretativo.
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H) Suspenso o prazo de prescrição, após a prestação daquela garantia, o credor tributário, legalmente, ficou impedido de exercer o seu direito à cobrança daquele crédito tributário.
I) Ora, o prazo para o credor tributário exigir o seu crédito deve estar ligado à real e efectiva possibilidade de o poder fazer, em nome dos princípios da segurança jurídica, justiça, equidade e igualdade
das partes, sob pena de o prazo de prescrição decorrer ou a prescrição verificar-se enquanto a entidade
credora está legalmente impossibilitada de, legitimamente, exigir o seu crédito.
J) Assumindo a prescrição o carácter de sanção à inércia ou negligência do credor tributário na
cobrança dos seus créditos, no caso vertente, aquelas não se verificam.
K) Com todo o respeito, o entendimento vertido na douta sentença sob recurso, penaliza o credor
tributário por um conjunto de circunstâncias pertencentes ao próprio funcionamento e contingências
das instâncias judiciais, quando este, ainda, dentro do prazo de prescrição veio exigir o seu crédito,
L) Assim, deve ser entendido que, suspendendo o processo de execução fiscal, a prestação de
garantia suspende, igualmente, a contagem do prazo de prescrição até à decisão do pleito.
M) Tal como resulta dos artigos 52º/1 da LGT e 169º/1 e 195º do CPPT.
N) Acresce que, para efeitos de determinação da prescrição, nos termos do disposto no art. 12º
do CC, importa atender a todos os factos interruptivos ou suspensivos previstos na lei em vigor no
momento em que os factos ocorram.
O) Assim, mesmo admitindo a paragem do processo de impugnação judicial em 2000, já estava
em vigor a LGT, a qual, no seu art. 49º/3, determina a suspensão do prazo legal de prescrição nas condições ali descritas e aqui verificadas.
P) Não tendo a douta sentença sob recurso atendido a todas as circunstâncias com a virtualidade de
influenciar a contagem do prazo de prescrição, fez errada aplicação dos preceitos legais anteriormente
referidos, designadamente, artigos 12º e 326º do CC, artigos 49º e 52º da LGT e artigos 169º/1 e 195º
do CPPT, pelo que não pode manter-se.
Não foram apresentadas contra alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso, promovendo, em consequência a devolução do processo ao TAF de Leiria para apreciação do mérito da impugnação judicial.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Por óbito de António Gomes Vieira, ocorrido em 06.09.1987, foi instaurado na Repartição de
Finanças do concelho de Batalha o processo de Imposto Sucessório n.º 7.780 – fls. 75.
B) As notificações para pagamento dos valores de imposto apurados ocorreram em 04/01/99 e
em 05/01/99 – fls. 75.
C) Para cobrança daquela dívida de imposto, em 14/05/99, foi instaurado o processo de execução
fiscal n.º … – fls. 134.
D) A presente impugnação foi apresentada na Repartição de Finanças da Batalha em 28/05/1999,
conforme carimbo aposto a fls. 2, que se dá por integralmente reproduzido.
E) Em 28/07/1999 foi prestada garantia na execução fiscal, com vista à respectiva suspensão até
decisão da presente impugnação, e o referido processo executivo foi suspenso em 28/08/1999 – fls. 134.
F) A presente impugnação esteve parada por mais de um ano, por facto não imputável ao contribuinte, a partir de 11/01/2000 – fls. 120 e 121.
3 – Vejamos, então, se a sentença recorrida merece a censura que lhe dirige a recorrente Fazenda
Pública, devendo, consequentemente, ser revogada, por ter mal interpretado e aplicado a lei.
Importa, em primeiro lugar, apurar qual o regime de prescrição aplicável.
Tratando-se de dívida de imposto sucessório, o facto tributário em que se fundamentou a liquidação
(sucessão mortis causa) ocorreu em 6/9/87.
Nesta altura, o prazo de prescrição das dívidas tributárias era de vinte anos, contados do início
do ano seguinte àquele em que ocorreram os factos tributários, previsto no artº 27º do CPCI, pelo que
o mesmo terminava em 1/1/08, a não se verificar qualquer causa interruptiva.
Entretanto, o artº 4º do Decreto-Lei n.º 154/91 de 23/4 foi julgado organicamente constitucional
por acórdão do Tribunal Constitucional n.º 168/02, processo n.º 449/01, publicado no DR, II Série,
de 1/6/02, pelo que, com a nova redacção que foi dada ao artº 180º do CIMSISSD pelo Decreto-Lei
n.º 119/94 de 7/5, o prazo de prescrição passou a ser de dez anos, nos termos do artº 34º do CPT, contado
a partir de 12/5/94, data da entrada em vigor do predito Decreto-Lei n.º 119/94.
Pelo que, terminava, assim, em 12/5/04.
Posteriormente e com a nova redacção que foi dada ao referido artº 180º pelo Decreto-Lei n.º 472/99
de 8/11, o prazo de prescrição foi reduzido para oito anos nos termos dos artigos 48º e 49º da LGT,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98 de 17/12, terminando, assim, em 1/1/07 (cfr. artº 5º do Decreto-Lei n.º 398/98 de 17/12).
Dispõe o artº 297º do CC que “a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto
do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo
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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”.
4 – Fixados estes princípios, passemos, então, à sua aplicação ao caso concreto.
Como vimos, quando o facto tributário ocorreu, estava em vigor o CPCI, que fixava em vinte anos
o prazo de prescrição, o qual terminava, assim, em 1/1/08, já que se iniciou em 1/1/88.
Acontece que, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 119/94, que deu nova redacção ao
artº 180º do CIMSISSD, esse prazo foi reduzido para dez anos, nos termos do artº 34º do CPT, que
terminava em 12/5/04, faltando, assim, menos tempo para o prazo de prescrição se completar do que
pela lei antiga, pelo que se aplica o regime deste diploma legal, ex vi do artº 297º do CC, pois, naquela
data apenas estavam decorridos cerca de seis anos, faltando cerca de catorze.
Entretanto, pelo predito Decreto-Lei n.º 472/99 de 8/11/99 e como vimos, o prazo passou a ser
de oito anos, nos termos dos artºs 48º e 49º da LGT.
E, como em Novembro de 1999 tinham já decorrido cerca de cinco anos e consequentemente
faltavam outros cinco – prazo inferior ao resultante da lei nova – aplica-se a lei antiga, seja, o CPT, por
faltar menos tempo para o prazo se completar, ut artº 297º, n.º 1 in fine do CC.
Este prazo, na verdade, não foi interrompido, uma vez que a instauração da execução, em 14/5/99,
não tem qualquer relevância, pois que, nesta data, já estava em vigor a LGT, que lho não concede (cfr.
artº 49º, antes da redacção introduzida pela predita Lei 53-A/06).
Isto, mesmo que se aplique ao caso o CPT, pois que apenas o é, no ponto, para determinação do
prazo aplicável e para ajuizar da relevância dos factos ocorridos na sua vigência, mas já não relativamente aos ocorridos no domínio da lei nova.
Pelo que o prazo terminaria, assim, em 12/5/04.
Todavia, em 28/5/99, foi deduzida impugnação judicial que provocou a interrupção do prazo, mas
que degenerou em suspensão, dada a paragem daquele processo por mais de um ano a partir de 11/1/00.
Assim, em princípio, contar-se-ia o prazo desde 1/1/88 até 28/5/99, mais o decorrido após um ano
de paragem da impugnação, seja a partir de 11/1/01.
No entanto e como vimos, daquele primeiro segmento do prazo, só é relevante o ocorrido após
a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 119/94 (12/5/94), a partir do qual se conta o prazo de dez anos
previsto no artº 34º do CPT.
E quanto ao seu último segmento, não se poderá ignorar que o processo executivo foi suspenso por
prestação de garantia em 28/8/99, com vista à respectiva suspensão até decisão da presente impugnação
(vide alínea E) do probatório).
Face a este condicionalismo e perante a certeza de que o processo executivo esteve suspenso
a partir de 28/8/99, importa apreciar a questão da compatibilização do regime de cessação do efeito
interruptivo que se transforma em suspensivo com a paragem do processo de impugnação por mais de
um ano, previsto no artº 49º, nºs 1 e 2 da LGT, na redacção de então, com o efeito suspensivo atribuído
no n.º 3 do mesmo preceito legal à reclamação, impugnação ou recurso.
A este propósito, escreve Jorge Sousa, in ob. cit., págs. 59 e segs., que “Parece, no entanto, que a
interpretação mais adequada e coerente é a de que esta norma geral sobre causas de suspensão tem precisamente os mesmos efeitos, relativamente aos factos que indica, que tinham as causas de suspensão previstas
em diplomas especiais no domínio do CPT, que se referiram no ponto anterior: elas obstarão ao decurso da
prescrição durante o período em que se mantiverem, produzindo os seus efeitos independentemente dos
efeitos dos actos interruptivos. Isso é particularmente evidente em relação ao pagamento em prestações,
pois está-se perante uma situação substancialmente idêntica à gerada com o citado DL n.º 124/96, que se
analisou. Se, por exemplo o processo de impugnação judicial parou por mais de um ano, mas, quando se
completou esse ano ou posteriormente decorre período de pagamento em prestações, o decurso do prazo
de prescrição suspender-se-á durante este período de pagamento em prestações, em que a administração
tributária está impedida de cobrar coercivamente a dívida. Com efeito, compreende-se perfeitamente que,
durante o período de pagamento em prestações, estando o credor impossibilitado de cobrar a dívida, não
corra o prazo de prescrição, que tem o seu fundamento na negligência do credor em proceder à cobrança.
Mas, não tem de ser diferente em relação à reclamação, ao recurso hierárquico e à impugnação judicial.
Na verdade, embora se possa entrever aparente incoerência em, no n.º 2 desse art. 49º, se fazer decorrer
da paragem desses processos por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte a cessação do
efeito do facto interruptivo, inclusivamente a suspensão do decurso da prescrição (nº 2) e, no caso de estar
suspensa a execução fiscal, assegurar, no n.º 3 do mesmo artigo, o prolongamento do efeito suspensivo enquanto esta suspensão persistir, o certo é que a suspensão da prescrição nesta última situação não deixa de ter
uma razão de ser consistente, que é a mesma que justifica a suspensão durante o período de pagamento em
prestações, que é a impossibilidade legal de a administração tributária fazer prosseguir a execução suspensa.
Isto é, compreende-se que o efeito interruptivo cesse por paragem do processo por mais de um
ano por facto não imputável ao contribuinte, pois essa paragem será imputável aos serviços estaduais
que devem fazer tramitar atempadamente os processos administrativos e judiciais. Mas, também se
compreende que, sendo o fundamento da prescrição das obrigações a negligência do credor em cobrar
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a divida, não se deixe correr o prazo de prescrição enquanto este credor está legalmente impossibilitado
de providenciar no sentido de a cobrança seja efectuada.
O que significa, assim, que o problema, mais do que incoerência, é de técnica legislativa, pois, se
se pretendia restringir os efeitos da cessação do efeito interruptivo nos casos em que estivesse suspensa
execução fiscal por força da pendência de reclamação, recurso hierárquico ou impugnação judicial seria
mais adequado esclarecer-se no n.º 2 que o aí estatuído não prejudicava o regime do n.º 3.
Sendo assim, o regime de interrupção da prescrição previsto na redacção inicial da LGT nem será
essencialmente diferente do que se previa no CPT (para além das diferenças de factos a que é atribuído
efeito suspensivo e interruptivo): também na LGT, os efeitos dos factos interruptivos (o instantâneo e o
duradouro) cessam com a paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte,
sem prejuízo da relevância autónoma que têm os factos a que é atribuído efeito suspensivo da prescrição.”
Estamos de acordo.
Voltando à situação sob apreciação nos autos, importa salientar que, de harmonia com o probatório,
o processo executivo foi suspenso em 28/7/99 em virtude da prestação de garantia na execução fiscal,
com vista à respectiva suspensão da presente impugnação judicial e que o processo de impugnação
esteve sem qualquer tramitação desde 11/1/00, por motivo alheio à impugnante.
Daqui resulta, em face do entendimento que ora se perfilha, que a cessação do efeito interruptivo
decorrente da aludida paragem da impugnação por mais de um ano, por motivo alheio à impugnante,
não seja na prática operante, uma vez que é sobrelevado pela relevância autónoma dos factos a que é
atribuído efeito suspensivo da prescrição.
Ora, como decorre do preceituado nos artigos 318º e 320º do CC, a suspensão da prescrição tem
como efeito que esta não comece a correr enquanto se verificar o facto, de natureza duradoura, a que
é atribuído o efeito suspensivo.
Daí que, no caso em apreço, o prazo de prescrição da obrigação tributária relativa ao imposto
sucessório não corra desde 28/8/99, donde resulta que essa obrigação não se encontra prescrita, como
alega a recorrente Fazenda Pública, dessa forma desaparecendo o fundamento legal que suportou a
decisão recorrida de julgar extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso, revogando-se, em consequência, a decisão recorrida, devendo os autos baixar ao tribunal “a
quo” para prosseguimento da ulterior tramitação da impugnação judicial deduzida.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Março de 2010. – Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Valente Torrão.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Oposição. Execução fiscal. Incompetência do serviço de finanças. Título executivo.
Sentença condenatória.
Sumário:
I — A condenação na obrigação de restituição do subsídio desviado, imposta por sentença penal em cumprimento do disposto no artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 28/84,
de 20 de Janeiro, não pode ser executada através do processo de execução fiscal,
pois nos termos da lei processual penal é no próprio processo penal, e não em
processo executivo autónomo, que correrá a respectiva execução (cfr. o n.º 1 do
artigo 470.º do Código de Processo Penal).
II — O «privilégio da execução fiscal» de que o IAPMEI goza relativamente aos créditos
que lhe sejam devidos verifica-se apenas, atenta a letra do n.º 2 do artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 140/2007, quando a execução tenha por título executivo a certidão
de dívida emitida pelo IAPMEI, acompanhada de cópia dos contratos ou outros
documentos a ele referentes e não títulos de outra espécie, sendo também ao título
criado nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 140/2007 que lei especial, no caso o próprio Decreto-Lei n.º 140/2007, atribui força executiva para
efeitos de poder servir de base à execução fiscal (cfr. a alínea d) do artigo 162.º
do CPPT).
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Processo n.º: 31/10-30.
Recorrente: José Manuel Taborda Braz.
Recorrido: IAPMEI — Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I. P.
Relator: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– Relatório –
1 – José Manuel Taborda Braz, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, de 15 de Setembro de 2009, que julgou
totalmente improcedente a oposição por si deduzida à execução fiscal contra si instaurada por dívida
respeitante ao IAPMEI, no montante de 55.757,10 €, apresentando as seguintes conclusões:
1ª – A dívida objecto da execução em causa nos presentes autos não consubstancia qualquer tributo,
coima ou outra sanção pecuniária fixada em decisão, sentença ou acórdão relativos a contra-ordenações
tributárias, pelo que não cabe em nenhuma das hipóteses previstas no n.º 1 do citado artigo 148º.
2ª – A execução instaurada pelo IAPMEI, que deu origem ao processo de execução em causa, tem
por base a certidão do acórdão proferido pelo Tribunal de Círculo da Covilhã, nos autos de processo
comum colectivo n.º 112/02.6TACVL
3ª – Face ao estatuído na alínea a) do n.º 2 do artigo 148º do CPPT, só são susceptíveis de cobrança mediante processo de execução fiscal outras dívidas ao Estado e outras pessoas colectivas de
direito público que devam ser pagas por força de acto administrativo. Por seu turno
4ª – O n.º 2 do artigo 15º do DL n.º 149/2007, de 27 de Abril, dispõe que para cobrança coerciva
dos créditos devidos ao IAPMEI, constitui título executivo a certidão de dívida emitida pelo IAPMEI,
acompanhada de cópia dos contratos ou outros documentos e eles referentes. Assim
5ª – Para que os créditos do IAPMEI sejam susceptíveis de cobrança através do processo de
execução fiscal, é imprescindível que exista acto administrativo do qual resulte que a dívida existe e é
devida, constituindo título executivo a certidão de dívida por si emitida, acompanhada dos contratos
ou outros elementos a eles referentes.
6ª – Como decorre da petição executiva apresentada pelo IAPMEI, inserta a fls. 58 e seguintes
dos autos, a dívida exequenda não constitui dívida que deve ser paga por força de acto administrativo
e o título em que a execução se baseia não consiste em certidão de dívida emitida pelo IAPMEI, mas,
sim, numa certidão do acórdão proferido pelo tribunal de circulo da Covilhã nos autos de processo
comum colectivo n.º 112/02.6TACVL. Assim
7ª – Embora exista lei especial (o DL 140/2007) que prevê a cobrança dos créditos devidos ao
IAPMEI através do processo de execução fiscal, a presente execução não obedece aos requisitos de
forma e de substância para o efeito previstos na lei, mais precisamente no n.º 2 do artigo 15º do citado
Decreto-Lei e na alínea a) do n.º 2 do artigo 148º do CPPT, do que resulta a impossibilidade legal de
cobrança da dívida exequenda através do processo de execução fiscal.
8ª – Ainda que assim não se entenda – o que não se concede –, o pagamento da dívida exequenda
não é exigível na totalidade ao Oponente, aqui recorrente. Vejamos:
9ª – O artigo 513º do CC prescreve que “a solidariedade de devedores ou credores só existe
quando resulte da lei ou da vontade das partes”, pelo que, atentos os termos em que tal disposição
está redigida – dizendo que a solidariedade só existe quando resulte da lei ou da vontade das partes
– deve interpretar-se no sentido de que o regime-regra é o das obrigações conjuntas ou parciárias.
10ª – Da sentença em que se estriba a execução (que se encontra junto aos autos), consta que
o processo onde a mesma foi proferida foi instaurado contra três arguidos (o aqui recorrente, Jorge
Neto e a sociedade “TEXFANE”), tendo sido todos os arguidos condenados a restituir ao IAPMEI a
totalidade do subsídio que a arguida “TEXFANE” recebeu, no montante de 44.474,83€, não resultando da mesma que os três arguidos tenham sido condenados, solidariamente, a restituir ao IAPMEI
a quantia atrás aludida. Mais:
11ª – Da expressão utilizada pelo Tribunal (todos os arguidos) decorre, sim, que estamos perante
a condenação a uma restituição conjunta. Mais:
12ª – No caso em apreço não pode afirmar-se sequer que estamos perante uma solidariedade
resultante da lei, designadamente do disposto no artigo 497º do CC, porquanto a condenação dos três
mencionados arguidos a restituir a totalidade do subsídio que a arguida “TEXFANE” recebeu não se
fundamenta em responsabilidade civil extra-contratual ou Aquiliana, mas, sim, em responsabilidade
contratual, mais precisamente, no incumprimento do contrato de concessão de incentivos financeiros
no âmbito do sistema de incentivos a pequenas iniciativas empresariais (SIPIE).
13ª – Como resulta de fls. 86 e seguintes, o recorrente interveio em tal contrato tão-somente na
qualidade de legal representante da sociedade “TEXFANE” e não individualmente, sendo que o mesmo
contrato não contém cláusula alguma que imponha ao aqui recorrente qualquer obrigação de restituição.
14ª – Tem, assim, de concluir-se que a obrigação de restituição em causa nos autos não resulta
da lei ou da vontade das partes; nem tão pouco decorre da sentença exequenda, pelo que, face ao
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estatuído no artigo 513º do CC, não existe solidariedade entre os obrigados à restituição em causa,
estando, por isso, no domínio das obrigações conjuntas ou parciárias. Assim
15ª – A considerar-se admissível a cobrança da quantia cuja restituição foi ordenada no processo
112/02.6TACVL através do processo de execução fiscal – no que não se concede –, a responsabilidade
do aqui Recorrente seria apenas de um terço. Finalmente:
16ª – Como vem sendo uniformemente entendido, o título executivo delimita o objecto da execução
– isso mesmo resulta, de resto, do preceituado no n.º 2 do artigo 163º do CPPT.
17ª – Fundando-se a presente execução na sentença a que se vem aludindo, que não condenou os
aí arguidos no pagamento de quaisquer juros de mora, o Recorrente só se considera em mora depois
de ter sido judicial ou extrajudicialmente interpelado para cumprir.
18ª – O aqui Recorrente só deve considerar-se judicialmente interpelado para cumprir quando
foi citado para os termos da presente execução, sendo que, apenas a partir de então serão devidos
juros de mora, à taxa legal supletiva aplicável às obrigações de natureza civil.
19ª – A douta sentença recorrida viola, assim, designadamente, o disposto nos artigos 148º
do CPPT, 15º, n.º 2, do DL n.º 140/2007, de 27/4, pelo que deve revogar-se, declarando-se que a
dívida exequenda não é susceptível de cobrança coerciva através do processo de execução fiscal e
ordenando-se, consequentemente, o arquivamento da execução instaurada contra o aqui Recorrente.
20ª – Quando assim não se entenda – no que não se concede – deverá considerar-se que a sentença recorrida viola, nomeadamente, o disposto no artigo 513º e 805º do CC, declarando-se que o
aqui Recorrente responde apenas por 1/3 da quantia cuja restituição foi ordenada e pelo pagamento
de juros de mora, à taxa legal supletiva aplicável às obrigações de natureza civil, contados desde a
citação para os termos da execução, julgando-se, assim, nessa parte, a oposição procedente.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto: Saber se os serviços de finanças são competentes para cobrar coercivamente uma dívida,
resultante de condenação por acórdão transitado em julgado em que, além do mais, o oponente foi
condenado a restituir ao IAPMEI a totalidade de subsídio recebido indevidamente. Apurar se a dívida
é exigível ao oponente na sua totalidade, dado a decisão condenatória não ter condenado os arguidos
solidariamente, mas antes “todos os arguidos” a restituírem ao IAPMEI a totalidade do subsídio
concedido à arguida “TEXFANE”.
FUNDAMENTAÇÃO
Entendemos ter sido efectuada na decisão recorrida uma correcta interpretação e aplicação da lei.
No que respeita à excepcionada incompetência em razão da matéria, como bem se conclui na
decisão posta em crise, a competência da jurisdição fiscal decorre do preceituado no artigo 162º
do CPPT e do n.º 1 do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 140/2007 de 27 de Abril. Da análise conjugada destes preceitos resulta que o IAPMEI tinha legitimidade para remeter a decisão judicial ao
Serviço de Finanças para efeitos de cobrança coerciva e este tinha competência para instaurar o
processo de execução fiscal, desde logo tendo em conta a natureza da dívida (alínea b) do n.º 2 do
artigo 148º do CPPT). Com efeito, embora o acórdão condenatório não constitua um acto administrativo próprio, para efeitos da alínea a) do n.º 2 do citado artigo 148.º, a restituição de subsídio no
mesmo ordenada, configura um verdadeiro reembolso, previsto na alínea b) daquela disposição legal.
No que respeita à inexigibilidade da dívida e ao momento a partir do qual o oponente se constitui
em mora, acompanhamos, igualmente, o discurso jurídico da decisão recorrida.
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
– Fundamentação –
4 - Questões a decidir
A primeira questão a decidir é a de saber se a dívida exequenda, porque titulada por sentença
transitada em julgado que condenou à restituição ao IAPMEI da totalidade do subsídio recebido (ilicitamente desviado do fim para que foi concedido por aquele Instituto Público), pode ser cobrada em
processo de execução fiscal instaurado pelo serviço de finanças ou se, pelo contrário, este serviço é
materialmente incompetente para a respectiva cobrança, mercê do título executivo em que se fundamenta a execução.
Concluindo-se no sentido da competência do serviço de finanças para a cobrança da dívida exequenda através do processo de execução fiscal, importa decidir se pode ser exigido ao executado o
cumprimento da totalidade da dívida, bem como o momento a partir do qual são devidos juros de mora
e qual a taxa de juro aplicável.
5 – Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes factos:
1. Por Acórdão transitado em julgado em 11/05/2006 o oponente foi condenado, além do mais
e conjuntamente com os demais arguidos, a restituir ao IAPMEI a totalidade do subsídio que a aí
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co-arguida Texfane Confecções, Lda, constituída pelos demais arguidos, recebeu indevidamente no
montante de 44.474,83 €.
2. Através de requerimento cuja data não se apura mas apresentado após o trânsito em julgado
da decisão e no âmbito do mesmo processo que correu termos no tribunal Judicial da Covilhã sob o
n.º 112/02.6 TACVL, o oponente solicitou conjuntamente com o co-arguido, Jorge Manuel Fazenda
Neto, o pagamento em 100 prestações mensais, iguais e sucessivas do valor referido ao IAPMEI.
3. Sobre tal requerimento não decidiu o Tribunal, remetendo-o antes ao instituto para se pronunciar por a ele ser devido o montante em causa.
4. Em 16/05/2008 foi remetido pelo IAPMEI ofício ao Serviço de Finanças da Covilhã acompanhado de requerimento de execução fiscal bem como da certidão de dívida em causa.
5. Consequentemente, foi instaurada a execução fiscal n.º … contra o oponente por dívida proveniente de restituição de subsídio indevidamente recebido ao IAPMEI, no montante de 44.474,82 € e
juros acrescidos de 11.278,37€, totalizando o valor de 55.757,10 €.
6. A citação do executado na execução teve lugar em 03/06/2008.
7. Em 27/06/2008 o oponente deu entrada à petição inicial que deu origem aos presentes autos
de oposição no Serviço de Finanças de Covilhã.
6 – Apreciando
6.1 Da incompetência do serviço de finanças para a execução
A sentença recorrida, a fls. 144 a 147 dos autos, julgou improcedente a excepção de incompetência
do serviço de finanças para a execução, pois que o IAPMEI estava legitimado – por força das disposições conjugadas dos artigos 162º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e 15º,
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 140/2007, de 27 de Abril – a remeter a decisão judicial ao Serviço de Finanças
para efeitos de promoção da cobrança coerciva e bem assim o Serviço de Finanças estava legitimado
à instauração do processo de execução fiscal tendo em conta a natureza da dívida pelo comando ínsito
na alínea b) do n.º 2 do art. 148º do CPPT (cfr. sentença recorrida, a fls. 146 dos autos).
Alega, contudo, o recorrente (cfr. conclusões 1.ª a 7.ª e 19.ª das suas alegações de recurso supra
transcritas) que embora exista lei especial (o DL 140/2007) que prevê a cobrança dos créditos devidos
ao IAPMEI através do processo de execução fiscal, a presente execução não obedece aos requisitos de
forma e de substância para o efeito previstos na lei, mais precisamente no n.º 2 do artigo 15º do citado
Decreto-Lei e na alínea a) do n.º 2 do artigo 148º do CPPT, do que resulta a impossibilidade legal de
cobrança da dívida exequenda através do processo de execução fiscal.
Vejamos.
O recorrente não nega que o IAPMEI disponha do “privilégio da execução fiscal” relativamente
aos seus créditos, “privilégio que lhe é conferido pelo artigo 15.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 140/2007,
de 27 de Abril, preceito este que, sob a epígrafe execução das dívidas, dispõe: «Os créditos devidos
ao IAPMEI ficam sujeitos ao regime de processo de execução fiscal». Faz, contudo, uma leitura desta
disposição legal em conjugação necessária com o teor do seu n.º 2, entendendo desta forma que apenas pode servir de título executivo para a execução fiscal “a certidão de dívida emitida pelo IAPMEI,
acompanhada de cópia dos contratos ou outros documentos a ele referentes” e não também uma certidão do acórdão proferido pelo tribunal de circulo da Covilhã nos autos de processo comum colectivo,
pelo que entende que a execução não obedece aos requisitos de forma e de substância para o efeito
previstos na lei, mais precisamente no n.º 2 do artigo 15º do citado Decreto-Lei e na alínea a) do n.º 2
do artigo 148º do CPPT.
Afigura-se-nos que tem razão.
A petição executiva dirigida pelo IAPMEI ao Serviço de Finanças tem por base, segundo nela
se lê (fls. 58 dos autos), certidão do acórdão proferido no Circulo Judicial da Covilhã, nos autos de
processo comum (Tribunal Colectivo), registados com o n.º 112/02.6TACVL (doc. n.º 1, que aqui se
junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais), a qual constitui título executivo, por força
da alínea d) do artigo 162º do Código do Procedimento e Processo Tributário (…).
Compulsada a certidão do citado Acórdão, dela resulta a condenação na obrigação de restituição
do subsídio desviado, imposta pela sentença penal em cumprimento do disposto no artigo 39.º do
Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro (cfr. sentença, a fls. 83 dos autos), que dispõe: «Além das penas
previstas nos artigos 36º e 37º, o tribunal condenará sempre na total restituição das quantias ilicitamente
obtidas ou desviadas dos fins para que foram concedidas».
Ora, mesmo que se entenda que a condenação na restituição do subsídio desviado tem natureza
indemnizatória (embora sui generis pois não depende de pedido do lesado, antes decorre como consequência necessária da condenação por aqueles crimes, assim se aproximando da figura da perda de vantagens
conseguidas por meio do facto ilícito típico – cfr. os números 2 e 3 do artigo 111º do Código Penal), é
no próprio processo penal, e não em processo executivo autónomo, que correrá a respectiva execução.
Como escreve GERMANO MARQUES DA SILVA (Curso de Processo Penal, Volume III, 2.ª ed.,
Verbo, 2000, p. 398) «Diferentemente do processo civil, em que a acção executiva se configura como
um “processo autónomo”, a sequência processual destinada à execução das decisões jurisdicionais
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penais apresenta-se como uma “fase” do processo. A execução em processo penal não é um processo
autónomo e antes é constituído pela sequência de actos do processo idóneas para executar directamente
a decisão penal. A imediata exequibilidade das decisões jurisdicionais penais não se compadece com
um novo pedido ou promoção da execução; “a decisão vale por si mesma, como título executivo”».
E mais à frente, sob a epígrafe “Lei aplicável à execução de bens (op. cit., p. 433), «No processo penal
pode proceder-se à execução de bens para pagamento de multas, coimas, custas e indemnizações se
as pessoas condenadas ao seu pagamento o não fizerem voluntariamente. O processo para a execução
rege-se pelo disposto nos arts. 116 e seguintes do Código das Custas Judiciais e, subsidiariamente, pelo
Código de Processo Civil. A execução é instaurada por apenso ao processo principal, autuando-se o
requerimento de nomeação de bens à penhora e observando-se os demais termos do processo sumário
de execução (art. 117.º do CCJ)» (fim de citação).
De facto, dispõe o n.º 1 do artigo 470.º do Código de Processo Penal (CPP) que: «A execução corre
nos próprios autos perante o presidente do tribunal de 1.ª instância em que o processo tiver corrido»,
sendo que no que respeita à execução de bens, dispõe o artigo 510.º do CPP que: «Em tudo o que não
for especialmente previsto neste Código, a execução de bens rege-se pelo Código das Custas Judiciais
e subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil».
Ora, prevendo a lei processual penal uma forma especial de execução da sentença penal, não parece
que esta possa ser executada coercivamente através do processo de execução fiscal, mesmo quando
a quantia deva ser restituída a entidade que goza do “privilégio da execução fiscal”, como é o caso
do IAPMEI (ex vi do artigo 15.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 140/2007, de 27 de Abril), e mesmo que se
entenda que tem natureza de reembolso ou reposição, caso em que, nos casos e termos expressamente
previstos na lei, mas apenas nestes casos e termos, poderia ser cobrada mediante processo de execução
fiscal (ex vi da alínea d) do n.º 2 do artigo 148.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário).
É que o privilégio da execução fiscal de que o IAPMEI goza relativamente aos créditos que lhe
sejam devidos parece verificar-se apenas, atenta a letra do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 140/2007
(para cobrança dos créditos referidos no número anterior, constitui título executivo …), quando a
execução tenha por título executivo a certidão de dívida emitida pelo IAPMEI, acompanhada de cópia
dos contratos ou outros documentos a ele referentes e não títulos de outra espécie, sendo também ao
título criado nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 140/2007 que lei especial, no caso o
próprio Decreto-Lei n.º 140/2007, atribui força executiva para efeitos de poder servir de base à execução
fiscal (cfr. a alínea d) do artigo 162.º do CPPT).
Ora, sendo o título executivo que serve de base à execução que está na origem dos presentes autos
inidóneo para a execução fiscal, há que reconhecer a alegada incompetência do Serviço de Finanças e
em consequência julgar procedente a oposição deduzida, ex vi da alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do
CPPT, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas.
O recurso merece, pois, provimento.
– Decisão –
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e
julgar procedente a oposição.
Custas pelo recorrido, apenas em primeira instância, pois não contra-alegou neste Supremo Tribunal, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
IRS. Regime de tributação simplificado previsto no artigo 31.º do CIRS (Lei n.º 30-G/2000,
de 29 de Dezembro). Opção do sujeito passivo por contabilidade organizada.
Sumário:
I — A Lei n.º 30-G/2000 de 29 de Dezembro (Reforma Fiscal) criou, dentro do sistema
fiscal de tributação do rendimento, os chamados regimes simplificados, como
regimes não vinculativos, válidos somente para quem não optasse pelo regime de
contabilidade organizada.
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II — A Declaração de alterações, apresentada por virtude de modificações que o sujeito
passivo pretendeu introduzir aos elementos constantes da declaração relativa ao
início de actividade na sequência da entrada em vigor da Lei n.º 30-G/2000, tem os
efeitos previstos no artigo 112.º, n.º 5, do CIRS, substituindo, no que toca aos aspectos alterados e para todos os efeitos legais, a Declaração de início de actividade.
III — Deste modo, tendo o sujeito passivo tributado pelo regime simplificado apresentado em 7 Setembro de 2001 a sua opção pelo regime de contabilidade organizada — Declaração de Alterações —, por aplicação do disposto no n.º 4 do
artigo 31.º do CIRS, passou a ser tributado por esse regime nos anos seguintes,
independentemente do volume de vendas e do período de permanência no anterior
regime de tributação simplificado.
IV — As liquidações de imposto dos anos de 2002 e 2003, efectuadas pelo regime simplificado de tributação, carecem, por isso, de base legal, pelo que devem ser anuladas.
Processo n.º 56/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Nelson Manuel dos Santos Viana.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Mirandela que julgou procedente a impugnação deduzida por Nelson Manuel dos Santos Viana, idº nos autos, contra a liquidação
oficiosa do IRS dos anos de 2002 e 2003, respectivamente nos valores de 23.611,68 € e 1.824,96€,
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª). O Meritíssimo juiz a quo decidiu provir à pretensão impugnatória por entender que o rendimento empresarial percebido pelo impugnante, referente aos exercícios de 2002 e 2003, deveria
ter sido determinado, por exigência legal, com recurso às regras disciplinadoras do regime [geral] da
contabilidade, e, outrossim, que a opção pelo sobredito regime, exercida em 7 de Setembro de 2001,
deveria ter produzido efeitos para os anos de 2002 e 2003.
2ª). À “exigência legal”, invocada pelo impugnante, e acolhida pelo meritíssimo juiz a quo subjaz um circunstancialismo fáctico, de cariz conjuntural, não permanente, decorrente da candidatura
do sujeito passivo a um programa comunitário de incentivos, financiado pelo Fundo Social Europeu.
3ª). No seio do n.º 3 do artigo 28º do Código do IRS somente poderão ser acolhidas as exigências
que a lei obrigue de modo constitutivo e permanente.
4ª). A opção pelo regime da contabilidade organizada, externada em 7 de Setembro de 2001, para
produzir efeitos ex nunc não pode de servir de alicerce à procedência aqui sindicada, por a isso se opor
o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 31º do Código do IRS.
5ª). A omissão na literalidade desta norma, da indicação expressa do termo inicial [para cumprimento da obrigação], ao contrário do que acontece em outras passagens do código do CIRS (cfr. artigo 60º), é plenamente justificada se o direito de opção pelo regime da contabilidade (a qual pressupõe,
naturalmente, o [conhecimento do] enquadramento prévio no regime simplificado) for exercido após
o termo do período de tributação anterior, ex vi da verificação da subsunção dos limites quantitativos,
expostos no n.º 2 do sobredito artigo, à situação material concreta,
6ª). Nestes termos e nos demais de direito, que serão por Vossas Excelências doutamente supridos
deve ao presente recurso ser concedido provimento, e anulado o douto julgado com as legais consequências.
II.O Mº Pº emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso.
III. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º). Em data que não se pode precisar foi o impugnante notificado para pagar as quantias de 23.611,68
€ e 1.824,96 € provenientes das liquidações de IRS de 2002 e de 2003, respectivamente – fls. 2, do PA;
2º). Em 7/9/2001 o impugnante apresentou um formulário, ou impresso, emitido pela Direcção
Geral dos Impostos – “Declaração de Alterações” – no qual aquele indicou que optava pelo regime de
contabilidade organizada – fls. 9 e 10;
3º). O aqui impugnante viu aplicada, relativamente ao exercício de 2002 e 2003 a forma de tributação através do denominado “regime simplificado” – Cf. fls. 48, 49 e 50;
4º). Antes, durante o ano de 2000, o impugnante candidatou-se, como entidade formadora, para
ministrar cursos de formação profissional – doc. n.º 2 da PI.
V. A questão a apreciar nos autos prende-se com a interpretação do artº 28º do CIRS no sentido de
saber se, estando o sujeito passivo a ser tributado pelo regime simplificado, poderia optar pelo regime
da contabilidade organizada, independentemente do respectivo volume de vendas.
E, assim sendo, tributado pelo regime simplificado após ter declarado a sua opção, as liquidações
dos dois anos seguintes serão anuláveis.
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A sentença recorrida julgou procedente a impugnação, usando a seguinte fundamentação:
“Pelo artº 1º da Lei 30-G/2000, de 29/12 o art.º 31º, n.º 1 do CIRS (actual 28º) passou a prever, e
para o que aqui interessa, que a determinação dos rendimentos se faz (ia) com base na aplicação das
regras decorrentes do regime simplificado (al. a, n.º 1) ou com base na contabilidade (al. b).
O n.º 2 previa que ficam (vam) abrangidos pelo regime simplificado aqueles que, não tendo optado
pelo regime de contabilidade organizada, não tenham ultrapassado volume de vendas de 30.000.000$00
ou, nos restantes rendimentos, 20.000.000$00 (al. a) - sublinhado nosso.
Nos termos do n.º 4 a opção, pelo regime simplificado ou com base na contabilidade, devia ser formalizada
na declaração de inicio de actividade ou até ao fim de Março do ano em que pretende utilizar a contabilidade
organizada como forma de determinação do rendimento, mediante uma declaração de alterações, (al. b).
Neste caso, pretendendo o Impugnante utilizar a contabilidade organizada no ano de 2002, formalizou esta opção em 7/9/2001, ou seja, até ao fim do mês de Março de 2002.
Não é consentânea com a letra, ou espírito da lei, a interpretação que a AT faz do art.º 28º, n.º 2,
alínea a): Se o valor declarado (neste caso o de 2001) tiver sido inferior ao limite do n.º 2 do art.º 28º
determinaria, ex lege, para o exercício de 2002, a tributação pelo regime simplificado.
Essa interpretação não é correcta porque, precisamente, o impugnante optou pelo regime de
contabilidade organizada e, portanto, independentemente do volume de vendas, a determinação dos
seus rendimentos deveria ter sido feita consoante o regime optado, e não alterado.
O contrário é que é verdade: Se um contribuinte tiver optado pelo regime simplificado mas
ultrapassar os valores a que o n.º 6 do artº 31º aludia, ou desde que se verificassem esses requisitos,
esse regime cessará – pelo que a tributação será feita através do regime de contabilidade organizada.
Ora, se o impugnante optou pelo regime de contabilidade organizada até ao final de Março de
2002, não podia ser tributado pelo regime simplificado – pelo que a determinação dos seus rendimentos
deveria ter sido feita com base nessa opção – cfr. Actual artº 28º, n.º 1, alínea b) e a contrario, o n.º 2”.
A Fazenda Pública, por sua vez, entende que o impugnante foi bem tributado pelo regime simplificado uma vez que:
a) À “exigência legal”, invocada pelo impugnante, e acolhida pelo meritíssimo juiz a quo, subjaz
um circunstancialismo fáctico, de cariz conjuntural, não permanente, decorrente da candidatura do sujeito
passivo a um programa comunitário de incentivos, financiado pelo Fundo Social Europeu (conclusão 2ª
das alegações). Assim, não é caso de aplicação do n.º 3, alínea a) do artº 28º do CIRS, pois que apenas
poderão ser acolhidas as exigências que a lei obrigue de modo constitutivo e permanente (conclusão 3ª).
b) Por outro lado, a opção do impugnante pela contabilidade organizada efectuada em 7 de Setembro
de 2001 não pode produzir efeitos ex nunc, por a isso se opor a alínea b) do n.º 4 do artº 31º do CIRS.
É que, a omissão na norma da indicação expressa do termo inicial para o cumprimento da obrigação aí
referida, é plenamente justificada se o direito de opção pelo regime da contabilidade (a qual pressupõe,
naturalmente, o [conhecimento do] enquadramento prévio no regime simplificado) for exercido após
o termo do período de tributação anterior, ex vi da verificação da subsunção dos limites quantitativos,
expostos no n.º 2 do sobredito artigo, à situação material concreta (conclusão 5ª).
V.1. Relativamente à argumentação da recorrente Fazenda Pública, desde já se dirá que, relativamente ao 1º argumento, o mesmo improcede. Com efeito, a sentença recorrida não julgou o impugnante
dispensado do regime simplificado por este se ter candidatado a um incentivo do Fundo Social Europeu,
carecendo, por isso de ter contabilidade organizada.
Basta ler o que acima ficou transcrito da sentença para se concluir que não foi esse o fundamento
da procedência da impugnação. Pelo contrário, o que a sentença afirmou foi que o sujeito passivo
poderia optar pelo regime da contabilidade organizada em obediência ao disposto no artº 31º do CIRS.
A referência na sentença à Portaria n.º 799-B/2000, de 20 de Setembro constituiu mero argumento
adicional no sentido de que, ainda que a interpretação da Fazenda Pública estivesse correcta, sempre a lei
prevê em determinadas situações que os contribuintes possam pedir a exclusão do regime simplificado
(artºs 31º. n.º 3, alínea a) e 17º, alínea a) da citada portaria).
Quanto ao 2º argumento, se bem compreendemos o raciocínio da recorrente, a opção efectuada
pelo impugnante em Setembro de 2001 não produziria efeitos, uma vez que tal opção apenas poderia ter
lugar após decorrido o período de tributação imediatamente anterior e depois de observados os limites
quantitativos determinantes da abrangência pelo regime simplificado.
A sentença recorrida tratou bem da questão, pelo que também aqui a recorrente carece de razão.
Com efeito, resulta com clareza do citado artº 31º, em resumo, que:
A) A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso da imputação
prevista no artigo 20.º, faz-se:
a) Com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado;
b) Com base na contabilidade (nº 1)
B)Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, não tendo optado pelo
regime de contabilidade organizada, não tenham ultrapassado na sua actividade, no período de tributação imediatamente anterior, qualquer dos seguintes limites: (nº 2)
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C) - A opção a que se refere o n.º 2 deve ser formalizada pelos sujeitos passivos:
a) Na declaração de início de actividade;
b) Até ao fim do mês de Março do ano em que pretendem utilizar a contabilidade organizada como
forma de determinação do rendimento, mediante a apresentação de declaração de alterações. (nº 4)
D) O período mínimo de permanência no regime simplificado é de três anos, prorrogável automaticamente por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar, nos termos da alínea b) do
número anterior, a opção pela aplicação do regime de contabilidade organizada. (nº 5).
Temos então que, o regime simplificado só será aplicável se o sujeito passivo não optar pelo
regime de contabilidade organizada. Essa opção, feita no prazo legal referido é independente de tempo
de permanência no regime simplificado, do volume de vendas e vigora para os anos futuros, independentemente também do volume de vendas.
V.2. Isto que agora se referiu, resulta com toda a clareza do recente Acórdão deste Tribunal, de
27.01.2010 – Recurso n.º 0906/09, que se transcreve parcialmente, atenta a semelhança do caso aí
tratado com o dos presentes autos.
“Donde resulta que a determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso
de imputação prevista no artigo 20.º CIRS, se faz com base na aplicação das regras do regime simplificado ou com base nas regras do regime de contabilidade organizada (n.º 1), ficando abrangidos pelo
regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua actividade, não tenham ultrapassado
no período de tributação imediatamente anterior qualquer dos limites indicados no n.º 2 e não tenham
optado pela determinação dos rendimentos com base na contabilidade.
Opção que tanto pode ser formalizada logo na declaração de início de actividade, como anualmente, em declaração de alterações a apresentar até ao fim do mês de Março do específico ano em
que se pretenda alterar a forma de determinação dos rendimentos (n.ºs 3 e 4).
O que significa que o regime simplificado, criado com a reforma fiscal de 2000, constitui um
regime não vinculativo, válido somente para quem não tenha optado pelo regime de contabilidade
organizada. Como refere SALDANHA SANCHES, na revista FISCALIDADE (Julho/ Outubro de 2001),
o regime simplificado tem sempre como pressuposto uma opção do contribuinte que renuncia ao seu
direito subjectivo de ser tributado com base na contabilidade, sendo uma das situações em que a lei
atribui relevância à sua vontade e em que ele pode optar pelo regime que considera mais favorável.
Deste modo, caso o sujeito passivo tivesse optado, logo na declaração de início de actividade,
pelo regime de contabilidade organizada, não havia como aplicar-lhe o regime simplificado, pois que
o preceito não previa a caducidade dessa opção nem fixava qualquer período mínimo de permanência
no regime geral (ao contrário do que sucede hoje, na versão que foi conferida ao artigo 28.º n.º 5 do
CIRS pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro).
E só no caso de ele se encontrar sujeito ao regime simplificado (por falta de opção pelo regime
geral na declaração de início de actividade e inclusão automática no regime simplificado à luz dos
critérios previstos no n.º 2) é que se compreende que a lei lhe exigisse que entregasse, no caso de
pretender ser tributado pelo regime geral num determinado ano, a declaração de alterações até ao
fim do mês de Março desse ano. Se ele já se encontrava inserido no regime geral, por opção feita na
declaração de início de actividade nos termos da alínea a) do n.º 4, não tinha de renovar anualmente
essa opção nos termos da alínea b) do n.º 4.
Em suma, o preceito não permite outra leitura que não seja a de considerar que a alínea b) do
n.º 4, ao estipular a obrigação de os sujeitos passivos formalizarem a opção «Até ao fim do mês de
Março do ano em que pretendem utilizar a contabilidade organizada como forma de determinação
do rendimento, mediante a apresentação de declaração de alterações», pressupõe a falta de uso da
faculdade prevista na alínea a), isto é, a falta de opção pelo regime geral na declaração de início de
actividade, pois que só nesse caso e de eles pretenderem, num determinado ano, ficar abrangidos pelo
regime geral, se justifica e compreende a necessidade de apresentarem uma declaração de alterações
até ao fim do mês de Março desse ano.
No caso vertente, tendo os Impugnantes apresentado em 29/06/2001 uma Declaração de Alterações
à Declaração de Início de Actividade no que toca ao regime pelo qual pretendiam ser tributados, e visto
que tal declaração substituiu, no que toca a esse aspecto e para todos os legais efeitos, a Declaração
de Início de Actividade, não podemos deixar de considerar que eles haviam optado pela determinação
dos rendimentos com base na contabilidade.
Perante tal comportamento declarativo, feito no ano de 2001, impõe-se considerar como válida
e relevante essa opção pelo regime geral de contabilidade relativamente ao exercício em causa e aos
exercícios seguintes, incluindo o ano de 2002.”.
Pelo que ficou dito a sentença não merece a censura, improcedendo todas as conclusões do recurso.
VI. Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Despacho de reversão. Nulidade da citação. Impugnação
judicial. Erro na forma de processo. Convolação.
Sumário:
I — A nulidade de sentença por omissão de pronúncia só ocorre quando o tribunal
deixar de apreciar questão que devia conhecer (artigos 668.º, n.º 1, alínea d) e
660.º, n.º 2 do CPC).
II — O meio processual adequado para reagir contra a ilegalidade de um despacho
que decide a reversão da execução fiscal é a oposição à execução fiscal.
III — Nos termos do n.º 2 do artigo 198.º do CPC, a nulidade da citação teria de ser
arguida no prazo de que o recorrente dispunha para deduzir oposição.
IV — A convolação não deve ser ordenada sempre que seja intempestivo o meio processual para que se pretenda convolar.
Processo n.º 653/09-30.
Recorrente: José Luís Rocha Rosado.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – José Luís Rocha Rosado, com os sinais dos autos, não se conformando com o despacho da Mma.
Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa que indeferiu liminarmente a impugnação judicial por si deduzida,
na qual alega a nulidade da citação no processo de execução fiscal n.º …, a falta de pressupostos para
a reversão da execução fiscal, a falta de fundamentação do despacho de reversão, a falta de culpa do
revertido e a inconstitucionalidade da reversão, por manifesta impropriedade e improcedência do meio
processual utilizado, dele vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I – O Tribunal a quo não apreciou a arguição da falta de fundamentação da aplicação da coima – e da
citação da mesma – que é fundamento de impugnação judicial, pelo que violou o disposto no art.º 668.º,
n.º 1, alínea d) do CPC, aplicável ex vi art.º 2.º, alínea e) do CPPT.
II – O Tribunal a quo não apreciou a arguição da prescrição da coima, que pode ser apreciada
em processo de impugnação judicial, pelo que violou o disposto no art.º 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC,
aplicável ex vi art.º 2.º, alínea e) do CPPT.
III – O Tribunal a quo não mandou convolar a p.i. de impugnação judicial em p.i. de oposição
ou em requerimento de arguição de nulidades, como era seu dever se entendia que o meio correcto
não era o da impugnação judicial, tendo desta forma violado o disposto nos art.ºs 97.º, n.º 3 da LGT e
98.º, n.º 4 do CPPT.
IV – Em suma, o Tribunal a quo, ao indeferir liminarmente a p.i., numa situação em que a impugnação judicial era o único meio ao alcance do recorrente para fazer valer judicialmente os seus
direitos e interesses legítimos – situação esta que foi ilicitamente provocada pela administração fiscal –,
negou-se a aplicar justiça, o que é inconstitucional e ilegal, por violar o disposto nos art.ºs 20.º, n.º 1 e
268.º, n.º 4 da CRP, no art.º 9.º, n.º 1 da LGT, e no art.º 96.º, n.º 1 do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento, devendo confirmar-se o julgado do tribunal recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Vem o impugnante interpor a presente impugnação, na qual alega a nulidade da citação no processo de execução fiscal n.º …, a falta de pressupostos para a reversão da execução fiscal, a falta de fundamentação do despacho de reversão, a falta de culpa do revertido e a inconstitucionalidade da reversão.
Pede a final que seja declarada nula a sua citação no PEF e que seja anulado o despacho de
reversão da execução.
Face ao exposto, resulta manifesto que o pedido formulado é desadequado à impugnação judicial.
De facto, nos termos do disposto no art.º 99.º do CPPT, a impugnação judicial destina-se à apreciação da legalidade de actos tributários, a saber, actos de liquidação de tributos, actos de fixação de
matéria tributável, quando não haja lugar a liquidação, actos de indeferimento de reclamações graciosas
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de actos tributários, actos de liquidação de tributos, actos que decidam agravamentos à colecta, actos
de fixação de valores patrimoniais, providências cautelares adoptadas pela AT e actos de apreensão
(cfr. art.ºs 97.º, n.º 1, 95.º, n.º 1, e 143.º do CPPT, conjugados com o disposto no art.º 99.º do CPPT).
A situação em apreço não se enquadra, pois, no elenco das ilegalidades de actos tributários que
podem ser objecto de impugnação judicial.
A arguição das nulidades de actos processuais praticados pela administração tributária em sede
de execução fiscal deve ser efectuada perante o órgão da execução fiscal, só da decisão deste cabendo
reclamação para o Tribunal, nos termos do disposto no art.º 276.º do CPPT, sendo que o prazo para
o efeito é de 10 (dez) dias após a notificação da decisão (cf. art.º 277.º do CPPT).
Quanto às restantes questões suscitadas, a sede própria para a respectiva apreciação é o processo
de oposição à execução fiscal.
Na verdade, o resultado que se obteria materialmente com a procedência de uma “impugnação”
configurada como a presente, seria a extinção do processo de execução fiscal, objectivo para o qual
se destina a oposição à execução, prevista nos art.ºs 203º e segs do CPPT.
Efectivamente, aquilo que o impugnante delineia artificiosamente como uma impugnação judicial
destinada à anulação do acto de reversão, por ilegalidade do mesmo, não é mais do que o objecto típico
de uma oposição à execução fiscal com os fundamentos constantes no art.º 204.º, n.º 1, alínea b) do CPPT.
Por outro lado, resulta ainda que, face ao princípio da economia processual (cfr. art.º 137.º do
CPC), que proíbe a prática de actos processuais inúteis, não deve a presente impugnação ser oficiosamente convolada em oposição à execução, pois o pedido efectuado nos autos não se adequa àquela
forma processual, para a qual o pedido adequado seria o de extinção da execução fiscal.
Assim, face à manifesta impropriedade do presente meio processual, e nos termos do disposto no
art.º 110.º, n.º 1 do CPPT, conjugado com o disposto nos art.ºs 234.º, n.º 4, alínea a) e 234.º-A, n.º 1
do CPC [aplicáveis ex vi do art.º 2.º, alínea e) do CPPT], face à manifesta impropriedade do presente
meio processual, e à consequente manifesta improcedência da presente impugnação, indefiro a mesma
liminarmente.
Custas pelo impugnante.
Registe e notifique.
D.N.
Lisboa, 18 de Dezembro de 2008.».
III – 1. Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de
Lisboa que indeferiu liminarmente a petição inicial de impugnação judicial apresentada pelo ora recorrente, na qual este alegava a nulidade da citação no processo de execução fiscal n.º …, a falta de
pressupostos para a reversão da execução fiscal, a falta de fundamentação do despacho de reversão, a
falta de culpa do revertido e a inconstitucionalidade da reversão.
Invoca, desde logo, o recorrente ter havido omissão de pronúncia porquanto na decisão recorrida
a Mma. Juíza a quo não apreciou a arguição da falta de fundamentação da aplicação da coima e da
citação da mesma, bem como da prescrição.
Vejamos. O recorrente imputa à decisão recorrida a nulidade enquadrável na alínea d) do n.º 1 do
art. 668.º do CPC por não ter conhecido de todas as questões que ele pretendia ver apreciadas.
Tal nulidade verifica-se quando o tribunal, de facto, 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 art. 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.
Ora, no caso em apreço, o tribunal recorrido pronunciou-se no sentido de que a falta de fundamentação do despacho de reversão constitui questão a apreciar em sede de oposição à execução e de que
a arguição das nulidades dos actos praticados pela AF deve ser efectuada perante o órgão da execução
fiscal, só da decisão deste cabendo reclamação para o tribunal.
Trata-se de apreciação jurídica que poderá ser discutível e envolver até erro de julgamento, como
refere o Exmo. PGA, mas não omissão de pronúncia.
Do mesmo modo, quanto à prescrição, se é verdade que o tribunal recorrido se não pronunciou
sobre ela o certo é que tal questão também não foi suscitada na petição inicial, pelo que não se verifica
omissão de pronúncia.
Razão por que se não pode entender, pois, que houve omissão de dever de pronúncia, à face do
preceituado no art. 660.º, n.º 2, do CPC.
Assim, a decisão recorrida não enferma desta nulidade.
2. A outra questão suscitada é a de se saber se, não se enquadrando os fundamentos invocados na
petição nos pressupostos do processo de impugnação judicial, o tribunal recorrido deveria ter ordenado
a convolação da petição inicial de impugnação judicial em petição inicial de oposição à execução ou
em requerimento de arguição de nulidades.
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Ora, na decisão recorrida, como se vê de fls. 30 dos autos, entendeu-se que a convolação em
oposição à execução fiscal não era possível, pois o pedido efectuado se não adequava àquela forma
processual, para a qual o pedido adequado seria o de extinção da execução fiscal.
Mas também nesta parte deve improceder a argumentação do recorrente.
Na verdade, como é jurisprudência consolidada deste STA, a convolação para a forma de processo
adequada não deve ordenar-se, sob pena da prática de actos inúteis, proibida por lei, se a petição é intempestiva para o efeito, pois logo haveria lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade (v., entre outros,
os acórdãos de 11/04/07 e de 20/01/10, proferidos nos recursos n.ºs 19/07 e 989/09, respectivamente).
Assinale-se que, no caso em apreço, tendo o recorrente sido citado da reversão em 2006 (v. doc. 1
junto com a petição inicial) a presente impugnação judicial só foi apresentada em 30/7/2008 (v. fls. 3
dos autos).
Por outro lado, também quanto à nulidade da citação, e pelas mesmas razões, não será também
possível a convolação para a forma de processo adequada.
Com efeito, nos termos do n.º 2 do artigo 198.º do CPC, a nulidade da citação teria de ser arguida
no prazo de que o recorrente dispunha para deduzir oposição (v. acórdãos deste STA de 21/5/2008 e de
23/9/2009, nos recursos n.ºs 220/08 e 480/09, respectivamente).
Daí que, ainda que com fundamento diferente do que se mostra indicado na decisão recorrida, a
alegada convolação se não podia ordenar.
E não se diga que tal entendimento constitui uma violação das normas constitucionais que garantem
o acesso à justiça, designadamente os artigos 20.º e 268.º da CRP, pois o recorrente sempre poderia
ter defendido os seus interesses através do meio processual adequado, sendo que só não foi ordenada
a convolação para a forma processual adequada por se mostrar ultrapassado o respectivo prazo, pois,
caso contrário, não era por isso que se deixavam de apreciar os fundamentos alegados pelo interessado.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em negar provimento ao recurso, e confirmar, em consequência, a decisão recorrida, com a
presente fundamentação.
Custas a cargo do recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Taxa pela ocupação do subsolo. Concessionária de serviço público. Isenção.
Sumário:
I — O tributo liquidado pela ocupação/utilização do subsolo municipal com condutas,
depósitos e tubagens que a Impugnante coloca e utiliza para prestar o serviço
público de distribuição de gás natural, constitui uma taxa e não um imposto, pois
que existindo, a par da satisfação do interesse público, a satisfação de interesses
próprios desta empresa comercial privada, o tributo que lhe é exigido tem contrapartida na disponibilidade dessa ocupação e utilização para satisfação das suas
necessidades privadas e individuais.
II — A isenção prevista no artigo 33.º, n.º 1 da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto (Lei das
Finanças Locais), não abrange a concessionária de serviço público de distribuição de gás, dado que se trata de uma isenção subjectiva, prevista apenas para o
Estado, sem possibilidade de transmissão para outrem. Além de que este apenas
transfere para a concessionária os poderes estritamente necessários ao desempenho
do serviço público, continuando a concessionária a manter a natureza jurídica
de sociedade comercial e a prosseguir fins e interesses privados e próprios, não
passando, por força da concessão, a ser uma pessoa colectiva de direito público.
Processo n.º 931/09-30.
Recorrente: Lisboa Gás GDL — Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal de Sintra.
Relatora: Ex.ma Sr. Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. LISBOAGÁS GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., com os demais
sinais dos autos, recorre da sentença, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação de taxa pela ocupação do
subsolo, relativa ao ano de 2005, no montante de € 6.909,45, efectuada pela Câmara Municipal de Sintra.
Terminou a sua alegação enunciando 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 2005 no montante de € 6.909,45, tendo as mesmas sido objecto de impugnação judicial intentada em 30/09/2005, encontrando-se previstas no artigo 29º, n.º 2.2
da Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas Municipais de 2005;
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 argumentos 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 semi-públicos, 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 13º 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;
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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;
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 – cf. 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;
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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;
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 7ª 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.
Nestes termos e nos demais de direito deve o presente recurso ser julgado procedente e, em
consequência, ser revogada a sentença recorrida julgando-se tempestiva a impugnação apresentada.
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1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de
que devia ser negado provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«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 de Sintra não poderá ser uma taxa, constituindo antes, na sua
perspectiva, um verdadeiro imposto.
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).
Sem necessidade de outro tipo de considerações, face à consolidada jurisprudência deste STA,
entendemos que a decisão recorrida faz uma correcta interpretação e aplicação da lei ao qualificar o
tributo em causa como uma verdadeira taxa e não um imposto, sendo de manter a liquidação impugnada por inexistência do vício de violação da lei constitucional.
No mesmo sentido, entre outros, 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).».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência as
questões colocadas neste recurso, as quais se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação
e interpretação de normas jurídicas.
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. 26 a 85);
B- Em 3 de Agosto de 2005 a Câmara Municipal de Sintra notificou a impugnante para proceder
ao pagamento da quantia de € 6.909,45, 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 e Outras Receitas Municipais
em vigor para o município de Sintra para o ano de 2005 (cfr. fls. 86 a 107).
C- A presente impugnação foi deduzida em 30/09/2005 (conforme carimbo aposto a fls. 2 dos autos).
3. A decisão de improcedência da presente impugnação judicial assentou no entendimento de
que a taxa pela ocupação/utilização do subsolo municipal com condutas, depósitos e tubagens que a
Impugnante coloca e utiliza para prestar o serviço público de distribuição de gás natural, constitui uma
taxa e não um imposto, e que esta não se encontra isenta dessa taxa à luz do artigo 33.º, n.º 1 da Lei
42/98, de 6 de Agosto.
É contra essa decisão que se insurge a Impugnante, reiterando a sua tese de que o tributo em causa
constitui um imposto e não uma taxa e que, ainda que assim não fosse, sempre gozaria de isenção relativamente a essa taxa na medida em que está a exercer poderes e a prosseguir fins que são do Estado.
Deste modo, a questão que cumpre analisar e decidir no presente recurso consiste em saber se
a sentença incorreu em erro no julgamento destas duas questões: natureza do tributo liquidado pela
ocupação/utilização do subsolo do domínio público municipal e alcance da isenção prevista artigo 33.º,
n.º 1 da Lei 42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais).
3.1. A problemática acerca da natureza deste tipo de tributo encontra-se exaustivamente tratada a
nível jurisprudencial, tendo-se firmado o entendimento, reiterado em diversos arestos desta Secção de
Contencioso Tributário e confirmado pelo Pleno da Secção, de que o mesmo constitui uma taxa, por
ter natureza sinalagmática, dado que o seu montante se destina a pagar a utilização individualizada do
subsolo onde aqueles foram colocadas.
Nesse sentido, podem ler-se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo:
- de 17/11/2004, proferido no recurso n.º 650/04;
- de 17/11/2004, proferido no recurso n.º 654/04;
- de 13/04/2005, proferido no recurso n.º 1339/04;
- de 27/04/2005, proferido no recurso n.º 1338/04;
- de 9/5/2007, proferido nos recursos nºs 648/06,
- de 9/05/2007, proferido no recurso n.º 1223/06;
- de 9/05/2007, proferido no recurso n.º 94/07;
- de 16/01/2008, proferido no recurso n.º 603/07;
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- de 9/10/2008, proferido no recurso n.º 500/08;
- de 7/05/2008, proferido no recurso n.º 1034/07
- de 10/12/2008, proferido no recurso n.º 735/08,
- de 12/11/2008, proferido no recurso n.º 701/08;
- de 3/06/2009, proferido no recurso n.º 207/09;
- de 4/11/2009, proferido no recurso n.º 671/09;
- de 16/09/2009, proferido no recurso n.º 332/09;
- de 8/07/2009, proferido no recurso n.º 458/09;
- de 17/12/2008, proferido no recurso n.º 276/08 (Pleno);
- de 6/05/2009, proferido no recurso n.º 43/08 (Pleno);
- de 6/05/2009, proferido no recurso n.º 963/08 (Pleno);
- de 23/09/2009, proferido no recurso n.º 377/09 (Pleno);
- de 28/10/2009, proferido no recurso n.º 570/09 (Pleno);
- de 20/01/2010, proferido no recurso n.º 731/09 (Pleno).
Como se deixou dito neste último aresto do Pleno da Secção, cuja fundamentação sufragamos
sem quaisquer reservas de convicção, «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.
Essa relação sinalagmática, como se sublinha no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 365/03,
de 14/7/2003, “há-de ter um carácter substancial ou material, e não meramente formal; isso não
implica, porém, que se exija uma equivalência económica rigorosa entre ambos, não sendo incompatível com a natureza sinalagmática da taxa o facto de o seu montante ser superior (e porventura até
consideravelmente superior) ao custo do serviço prestado”.
Por outro lado, como se refere no n.º 2 do art. 4.º da LGT 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.).
E, como se disse já no acórdão deste Pleno de 23/9/09, proferido no recurso n.º 377/09, citando o
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), “(…) De resto, a utilização
de bens do domínio público, designadamente aqueles que como tal são definidos na Constituição (art.º
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.”.
É, assim, pela natureza da contraprestação da entidade pública que se há-de aferir a correspectividade característica da taxa.
Assim, 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 ora recorrente.
A colocação de tubagens no subsolo consubstancia uma utilização individualizada deste, uma
vez que, mantendo a recorrente 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.
Por outro lado, o facto de a recorrente ser concessionária de um serviço público não afasta a
qualificação do tributo como taxa, pois a par da satisfação do interesse público, a sua actividade
proporciona-lhe a satisfação dos seus interesses como empresa comercial privada.
Como se disse também no acórdão desta Secção de 8/11/2006, no recurso n.º 648/06, “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
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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 dessa 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, citando ainda o já referido aresto, “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.”.
Estamos, de resto, perante aquilo a que na doutrina se denomina uma concessão de uso privativo do domínio público (v. Marcelo Caetano, in Manual de Direito Administrativo, II, p. 917, o qual
aponta precisamente como exemplo desta a concessão de via pública para colocação, na sua infra-estrutura, de redes de canalização subterrânea de água e gás) e, como sublinha este Autor, “o uso
privativo, ao contrário do uso comum, não é, em regra, gratuito: os particulares são obrigados ao pagamento de taxas, calculadas em função da área a ocupar e do valor das utilidades proporcionadas”.».
No mesmo sentido se pronunciou o Tribunal Constitucional, como se pode ver pela leitura dos
seguintes acórdãos: n.º 365/2003, proferido em 14/07/2003; n.º 366/2003, proferido em 14/07/2003;
n.º 354/2004, proferido em 19/5/2004; n.º 355/2004, proferido em 19/05/2004; n.º 396/2006, proferido
em 28/6/2006; n.º 45/2010, proferido em 3/02/2010.
Como se deixou frisado neste último aresto, no caso de ocupação do subsolo municipal com condutas, depósitos e tubagens para distribuição de gás «não pode deixar de reconhecer-se a existência
da relação de bilateralidade ou de sinalagmaticidade que caracteriza as taxas, em contraposição aos
impostos, visto que está em causa, através da instalação subterrânea de condutas de combustíveis no
domínio público municipal, o pagamento de um montante como contrapartida da “utilização de um
bem do domínio público”, segundo a definição constante do artigo 4º, n.º 2 da Lei Geral Tributária.
É a utilização individualizada do subsolo municipal, e, por conseguinte, um uso privativo do domínio público, que representa uma vantagem patrimonial para o particular, a que corresponde, como
contraprestação, o pagamento de uma taxa.
E é claro que, para efeito de se considerarem preenchidos os pressupostos desse tipo de tributo,
basta que possa caracterizar-se, por essa forma, a existência de uma situação de correspectividade,
não se tornando exigível, contrariamente ao que afirma a recorrente, que sejam os serviços municipais
a proceder ao planeamento e implantação e posterior manutenção das condutas de gás.
De facto, a taxa, na situação vertente, não assenta na prestação concreta de um serviço público
de que a recorrente pudesse ser beneficiária, mas antes na utilização de um bem de domínio público,
de que a recorrente tirou proveito para efeito de realizar a sua actividade económica.
E é irrelevante a invocação de que se trata de uma actividade de interesse económico geral. Nem
por isso a recorrente pode deixar de ser considerada como uma empresa privada que prossegue um
fim lucrativo, pelo que a utilização do subsolo municipal para os fins que integram o seu objecto tem
necessariamente de ser entendida como uma vantagem individualizada, sujeita ao regime tributário
aplicável a qualquer outro particular.».
Neste contexto, torna-se claro que a sentença recorrida não padece do erro de julgamento que lhe
vem imputado no tratamento e decisão desta questão.
3.2. A segunda questão que constitui objecto do presente recurso prende-se com a isenção de
que, por força do artigo 33.º, n.º 1 da Lei das Finanças Locais, o Estado goza relativamente às taxas
devidas aos municípios, pois que, na óptica da Recorrente, esta isenção estender-se-ia a si, na medida
em que é concessionária de um serviço público, exercendo, deste modo, poderes que são do Estado.
Todavia, também aqui não lhe assiste razão.
É que, desde logo, está em causa uma isenção subjectiva, prevista apenas para o Estado, sem
possibilidade de transmissão para outrem.
Por outro lado, através da concessão do serviço público de distribuição de gás natural, o Estado
apenas transferiu para a Impugnante os poderes estritamente necessários ao desempenho desse serviço
público, e não as suas funções estaduais, continuando a concessionária a manter a natureza jurídica
de sociedade comercial e a prosseguir interesses próprios e privados como tal, não tendo passado, por
força da concessão, a ser uma pessoa colectiva de direito público.
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Como se deixou já frisado no acórdão proferido por esta Secção em 8/11/2006, no Recurso
n.º 648/06, «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.
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.».
Nesta conformidade, a sentença não merece a censura que lhe é dirigida, improcedendo todas as
conclusões do recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente Torrão.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Despacho interlocutório. Alegações de recurso.
Sumário:
I — O requerimento de interposição de recurso de despacho interlocutório deve conter as
respectivas alegações e conclusões, como determina o artigo 285.º, n.º 1 do CPPT.
II — Não se define como despacho interlocutório aquele em que o juiz declara verificada a caducidade da garantia, uma vez que constitui um incidente autónomo a
deduzir no processo de impugnação, recurso ou oposição.
III — O despacho que julgou verificada a caducidade da garantia ao abrigo do artigo 183º-A do CPPT nenhuma relevância assume quanto à decisão final do processo
com o qual estiver conexionada a garantia.
Processo n.º: 971/09-30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: Sociedade Construtora de Obras Gerais, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Câmara Municipal de Lisboa, não se conformando com o despacho do Tribunal Tributário de Lisboa que rejeitou o recurso que havia interposto do anterior despacho de 23/3/09, a fls. 19 e
segs., que havia julgado, expressamente, verificada a caducidade da garantia prestada pela Sociedade
Construtora de Obras, Lda, melhor identificada nos autos, no âmbito da execução fiscal por aquela
autarquia instaurada, dele vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1ª- O presente recurso tem por objecto o despacho proferido em 28 de Abril de 2009, o qual rejeitou
o recurso oportunamente interposto contra o despacho proferido em 23 de Março de 2009 nos autos
de oposição à execução supra identificados, com fundamento na falta de apresentação das respectivas
alegações, ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 285º, do C.P.P.T, por considerar que este despacho
reveste a natureza de um despacho interlocutório.
2ª- Os despachos interlocutórios são proferidos no decorrer do processo antes da sentença, servindo esta para o juiz decidir a causa principal ou algum incidente com a estrutura de uma causa (artigo
156º, n.º 2 do CPC).
3ª- Os despachos interlocutórios não decidem sobre questões que pela sua natureza se prendem
com o mérito da causa principal ou com o mérito de um incidente suscitado durante a apreciação da
causa principal, mas da mesma distinto, destinando-se, tão-só, à decisão de simples questões de natureza processual.
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4ª- Como o próprio despacho recorrido refere, está em causa “um incidente atípico não conexionado com o objecto do processo “, porquanto, no âmbito de um processo de oposição à execução a
Oponente suscitou a questão da caducidade da garantia prestada para suspender o processo de execução
fiscal, por força do decurso do prazo legalmente previsto no artigo 183º-A, do C.P.P.T. e essa questão
veio a ser decidida pelo Tribunal, com apreciação simultânea da existência de um alegado direito ao
pagamento de uma indemnização.
5ª- O despacho proferido em 23 de Março de 2009, reveste o carácter de um despacho-sentença, pois
decidiu sobre o mérito de um incidente suscitado durante a tramitação do processo de oposição à execução.
6ª- O recurso interposto para o Tribunal Superior não está sujeito à celeridade processual que o
artigo 285º pretende imprimir aos recursos interpostos contra despachos que não decidem qualquer
questão de mérito.
7ª- O despacho recorrido padece de erro sobre os pressupostos de direito, porquanto considerou
que o despacho proferido em 23 de Março de 2009 consubstancia um despacho interlocutório e, em
consequência, aplicou a tramitação processual prevista no artigo 285º, do C.P.P.T., com a inevitável
rejeição do recurso oportunamente interposto, por falta de alegações.
8ª- O recurso interposto contra o despacho proferido em 23 de Março de 2009 deveria processar-se como o agravo, obedecendo ao disposto no n.º 3, do artigo 282º, do C.P.P.T., pelo que, apenas após
a notificação da respectiva admissão, se iniciaria o cômputo do prazo para apresentação de alegações.
9ª- Estando em causa no douto despacho recorrido a existência de um alegado direito a uma indemnização devida por força da caducidade da garantia prestada para suspender o processo de execução
fiscal, a decisão que venha a ser proferida em sede de recurso sobre a matéria, será determinante do
prosseguimento dos presentes autos de oposição à execução e, bem assim, do exercício do direito de
pronúncia sobre os documentos apresentados pela Oponente em 7 de Abril de 2009.
10ª- Pelo que se impõe a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra o douto
despacho de 23 de Março de 2009, ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 286º, do C.P.P.T., a fim de
acautelar o respectivo efeito útil.
Não houve contra alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Antes do mais, importa referir que na parte final das alegações (conclusões 9ª e 10ª) a recorrente
suscita a questão do efeito a atribuir ao recurso que interpôs do referido despacho de 23/3/09.
Todavia, o que aqui está em causa não é esse recurso, mas sim o recurso que foi interposto do despacho de fls. 27, datado de 28/4/09 (vide fls. 33), que rejeitou aquele, o qual foi admitido e processado
como os de agravo, com subida imediata, em separado e com efeito suspensivo (vide fls. 57).
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 referidas
conclusões não podem, necessariamente, deixar de improceder.
Posto isto, passemos então à apreciação do objecto do presente recurso.
3 - Em suma, decidiu-se na decisão recorrida que, tendo sido verificada a caducidade da garantia
bancária prestada no processo de execução fiscal a que a oposição respeitava e interposto recurso deste
despacho, sendo certo que o mesmo constitui uma decisão proferida em “incidente atípico” não conexionado com o objecto do processo, sempre a recorrente, nos termos do disposto no artº 285º, n.º 2 do
CPPT, devia juntar ao respectivo requerimento as respectivas alegações e conclusões.
Pelo que, não o tendo feito, o referido recurso foi rejeitado.
É contra o assim decidido que se insurge agora a recorrente nos termos que constam das conclusões
da sua motivação do recurso, supra referidas.
Vejamos se lhe assiste razão.
Sob a epígrafe “Recursos dos despachos interlocutórios na impugnação”, estabelece o n.º 1 do
artigo 285º do CPPT o seguinte:
“Os despachos do juiz no processo judicial tributário e no processo de execução fiscal podem ser
impugnados no prazo de 10 dias, mediante requerimento contendo as respectivas alegações e conclusões, o qual subirá nos autos com o recurso interposto da decisão final.”
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Deste modo, ficou definido um regime de interposição de recursos de despachos interlocutórios
anteriores à decisão final que impõe que o requerimento de interposição de recurso tem de conter
alegações e conclusões.
Sendo certo que os despachos interlocutórios se definem como aqueles que são proferidos no
decorrer do processo antes da sentença, servindo esta para o juiz decidir a causa principal ou algum
incidente com a estrutura de uma causa (artigo 156º, n.º 2 do CPC), dúvidas não podem restar à consideração de que a aludida decisão de fls. 19 e segs datada de 23/3/09, que julgou verificada a caducidade
da garantia, não reveste a natureza de despacho interlocutório.
Na verdade, essa declaração de verificação da caducidade de garantia “constitui um incidente
autónomo a deduzir no processo de impugnação, recurso ou oposição (v. artº 183º-A do CPPT, em
vigor à data dos factos).
A decisão a proferir neste incidente não tem qualquer reflexo na decisão de impugnação, recurso
ou na execução onde é requerido” (Acórdão desta Secção do STA de 12/11/09, in rec. n.º 827/09, tirado
em caso idêntico).
Assim sendo, dúvidas não há de que o regime do recurso a aplicar no caso dos autos só pode ser
o previsto no artº 282º do CPPT, como defende a recorrente, pelo que, tendo este sido admitido e as
alegações apresentadas dentro do prazo a que alude o n.º 3 do predito artº 282º, o mesmo não pode
ser, como foi, rejeitado, antes devendo prosseguir a sua tramitação normal com a subida ao tribunal de
recurso - o Supremo Tribunal Administrativo (vide fls. 24).
4 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso e revogar a decisão recorrida, a qual deverá ser substituída por outra que ordene a subida dos autos ao tribunal de recurso.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Responsável subsidiário. Pedido de revisão da matéria colectável. Juros indemnizatórios.
Sumário:
I — O responsável subsidiário pode formular pedido de revisão da matéria colectável
apurada través de métodos indirectos na sequência da sua citação no processo
executivo, data a partir da qual deve contar-se o prazo de trinta dias previsto para
o efeito no n.º 1 do artigo 91 da LGT.
II — Não são devidos juros indemnizatórios, por não se apurar a existência de erro
imputável aos serviços sobre os pressupostos de facto ou de direito do acto de
liquidação, se este foi anulado com fundamento em vício de forma por preterição
de formalidade essencial.
Processo n.º 999/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela
na parte em que, julgando parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida por Nuno Manuel
Cerejeira Matos Cerqueira e Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth, com os sinais dos autos,
na sequência de notificação de despacho de reversão proferido no processo executivo originariamente
instaurado contra a sociedade “MST – Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda”, anulou a liquidação
de IRC do ano de 1991, formulando as seguintes conclusões:
1ª - O procedimento de revisão da matéria colectável previsto no artº 91º da LGT, ocupa, na ordenação sistemática do procedimento de liquidação, o espaço que medeia entre a conclusão dos actos
de Inspecção e a fixação definitiva da matéria colectável;
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2ª - O prazo de 30 dias para requerer a abertura do procedimento, conta-se da data da notificação
da fixação da matéria colectável e tem efeito suspensivo da liquidação do tributo.
3ª - Basta atentar na atribuição do efeito suspensivo da liquidação, para alcançar a conclusão de
que o procedimento de revisão é sempre anterior à liquidação que suspende;
4ª - Esta conclusão, que decorre da natureza e da inserção sistemática do procedimento de revisão, no
procedimento mais vasto de liquidação, sai reforçada pela formulação legal do prazo do exercício do direito;
5ª - Ao contrário do que acontece relativamente à reclamação graciosa e à impugnação judicial,
o legislador não previu o momento adequado para o responsável subsidiário abrir o procedimento de
revisão, fixando a data a partir da qual o requerimento haveria de ser apresentado;
6ª - E não o fez, acertadamente, em coerência com a solução que adoptou para os casos de reacção
do responsável subsidiário contra a legalidade da liquidação subjacente à dívida que lhe é exigida na
execução fiscal;
7ª - O n.º 4 do artº 22º da LGT ao consagrar o direito de reclamação ou impugnação da dívida, tem
em vista as formas típicas de reacção contra a ilegalidade dos actos de liquidação, ou seja a reclamação
graciosa e a impugnação judicial;
8ª - Nem sequer se entenderia uma solução legal que pudesse conduzir, na maior parte dos casos,
à impossibilidade de nova liquidação por via da caducidade, quando se sabe que a reversão, em regra,
acontece muito para além dos quatro anos contados do facto tributário ou do ano seguinte ao do facto;
9ª - O disposto no n.º 5 do artº 86º da LGT e no n.º 1 do artº 117º do CPPT, não obstam que se
admita a impugnação judicial deduzida pelo responsável subsidiário, nos termos do n.º 4 do artº 22º
da LGT, mesmo na falta de intervenção da comissão de revisão;
10ª - Se o procedimento de revisão só pode ser requerido no prazo de 30 dias contados da notificação da fixação da matéria colectável por métodos indirectos e nessa data é o responsável originário
que é parte no procedimento, não pode exigir-se ao responsável subsidiário o cumprimento de condição
de impugnabilidade que à data, não estava na sua disponibilidade;
11ª - O despacho que indeferiu a abertura do procedimento de revisão, por extemporaneidade, não
enferma de qualquer ilegalidade, nem restringe os direitos impugnatórios dos responsáveis subsidiários;
12ª - O processo de impugnação judicial, em que vigora como princípio estruturante, o princípio
do inquisitório, permite a tutela judicial efectiva dos direitos dos impugnantes, uma vez que o Juiz não
só pode, como deve, aceitar a produção de prova requerida pelas partes, nomeadamente a pericial e
ordenar todas as diligências que considere úteis ao apuramento da verdade;
13ª - Nos casos de responsabilidade subsidiária como é o dos presentes autos, a existência de
pedido de revisão da matéria colectável não é condição de procedibilidade da impugnação judicial.
14ª - Porém, se esse não for o entendimento desse Venerando Tribunal e se considerar que a recusa
de abertura do procedimento de revisão interposto pelos aqui impugnantes configura vício de forma
por preterição de formalidade essencial;
15ª - Tal vício não poderá ter como consequência a anulação a liquidação nos termos da decisão
sob recurso;
16ª - Ao contrário do decidido, um vício de forma por preterição de formalidade, ocorrido seis
anos após o acto de liquidação impugnado, não pode projectar efeitos invalidantes sobre um acto tributário que o antecede;
17ª - A ilegalidade do acto tributário de liquidação, a existir, só poderá ser encontrada no procedimento que originou esse acto tributário e não, como resulta da sentença recorrida, em acto administrativo
muito posterior e completamente distinto e exterior ao acto de liquidação;
18ª - A recusa em admitir o pedido de revisão, se ilegal, poderia e deveria ter sido objecto de
recurso contencioso, nos termos da alínea p) do n.º 1 do artº 97º do CPPT, por se tratar de questão
tributária que não comporta apreciação da legalidade do acto de liquidação;
19ª - A sentença, na parte em que julgou procedente a impugnação com base em vício de forma
por preterição de formalidade essencial, enferma de erro de julgamento, desde logo porque não se
verificou a preterição de qualquer formalidade e, mesmo que assim não se entenda, a ter-se verificado,
tal vício não pode ter consequências na legalidade da liquidação do IRC.
2- Não foram apresentadas contra-alegações.
3- Igualmente inconformado, vieram os revertidos Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth, recorrer da decisão na parte em que indeferiu o pedido de
reconhecimento do ressarcimento de juros indemnizatórios relativo às liquidações anuladas, formulando
as seguintes conclusões:
01- Vem o presente recurso interposto da Douta Sentença proferida no processo 240/04.3BEMDL
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos impugnantes, concretamente da parte em que indeferiu o pedido de reconhecimento do
ressarcimento de juros indemnizatórios relativos às liquidações anuladas.
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02- Porque as correcções de que resultou a liquidação adicional dos autos tiveram a sua origem
na avaliação indirecta da matéria colectável os recorrentes deduziram o competente procedimento
de revisão cujo exercício, como consta dos autos, veio a ser coarctado pela Administração Fiscal.
03- Neste sentido, existiu um verdadeiro e próprio erro dos Serviços da Administração Fiscal que
significou um vício procedimental que, como decidido na Sentença a quo, redunda na preterição de
formalidade essencial com a acertada consequência da anulação dos actos tributários.
04- Todavia, a Sentença a quo considerou serem indevidos juros indemnizatórios sobre as quantias
que, ilegalmente, a A.F. arrecadou a título de imposto, por interpretar o n.º 1 do artigo 43º no sentido
em que a expressão “erro imputável aos serviços” constante dessa norma não abrange a preterição de
formalidades essenciais por parte destes.
05- Salvo o devido respeito, e desde logo pelo elemento literal do artigo em mérito, não poderá
tal interpretação proceder, já que este é suficientemente claro para elucidar o intérprete de que o erro
imputável ao serviço é qualquer um que implique o pagamento de tributos que venha a ser considerado
inquinado de ilegalidade.
06- Por outro lado também a interpretação teleológica e sistemática desse normativo tem sentido
diverso do adoptado na Sentença em crise: trata-se do contraponto dos juros compensatórios devidos
ao Estado e imputáveis ao contribuinte pelo atraso no pagamento dos impostos.
07- Acresce que o artigo 43º da L.G.T. materializa o comando previsto no artigo 22º da Constituição, prevendo um meio rápido, fácil e cómodo para os interessados obterem ressarcimento dos danos
presumidos causados pela actuação da Administração.
08- Assim, os juros indemnizatórios constituem uma prestação devida automaticamente, ex-leges,
assim que declarada a ilegalidade da liquidação, a significar que o Estado Fisco, em caso de procedência da impugnação judicial, fica obrigada à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou
situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios a contar da data do
pagamento até à data devolução do indevido.
09- Ao assim não decidir, e salvo o devido respeito, o Tribunal a quo interpretou e aplicou incorrectamente ao n.º 1 do artigo 43º da L.G.T. e, paralelamente, do artigo 22º da C.R.P., razão pela
qual deverá ser revogada e substituída por decisão que reconheça o direito aos juros indemnizatórios
relativos às liquidações anuladas.
SUBSIDIARIAMENTE E SEM PRESCINDIR
10- No caso de assim não se entender, então a Sentença a quo padece de nulidade (parcial) por
omissão de pronúncia.
11- Com efeito, na lógica da Sentença a quo, o contribuinte só terá direito a juros indemnizatórios
se a anulação das liquidações provier da demonstração de «erros sobre os pressupostos de facto ou
de direito que levaram a Administração Fiscal a uma ilegal indefinição da relação jurídica tributária”.
12- Neste sentido, se a Sentença anulou (e bem) a liquidação de IRC em face da preterição de
formalidade essencial, andou mal, em face do pedido e das causas de pedir da impugnação ao tê-lo
feito liminarmente, sem mais exame.
13- Isto porque, o Tribunal a quo absteve-se, perante uma questão formal, de conhecer das questões substanciais que (repete-se: na lógica interna da sentença) seriam determinantes para conhecer a
parte do pedido ora em recurso, i.e., deveria ter-se pronunciado sobre se, para além da preterição de
formalidade essencial detectada, ficaram demonstrados os erros sobre os pressupostos de facto ou de
direito da liquidação que foram alegados p.i.
14- Assim, porque a anulação por via da alínea d) do artigo 99º do C.P.P.T. não prejudicava o
conhecimento das demais questões suscitadas pelos impugnantes, e porque essas influiriam com o pedido relativo aos juros indemnizatórios, o Tribunal a quo deveria – na lógica da sentença – ter apurado
a ocorrência (ou não) de um erro sobre os pressupostos de facto ou de direito.
15- Neste enquadramento, não se tendo a Sentença pronunciado sobre o mérito dos fundamentos
substanciais vertidos na p.i. está, nessa parte, ferida da nulidade a que se refere na parte final do n.º 1
do artigo 125º do C.P.P.T., o n.º 2 do artigo 660º e a alínea d) do nº1 do artigo 668º do CPC.
4- Não foram apresentadas contra-alegações.
5- Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«1. Recurso da Fazenda Pública (667 e segs.): a questão objecto do recurso da Fazenda Pública
consiste em saber se os responsáveis subsidiários (ora recorridos) podiam requerer a revisão da matéria
tributável apurada através de métodos indiciários na sequência da sua citação e, em caso afirmativo, se
a preterição de tal possibilidade tinha relevância na legalidade da liquidação.
Alega a entidade recorrente que, ao contrário do que acontece relativamente à reclamação graciosa e
à impugnação judicial, o legislador não previu o momento adequado para o responsável subsidiário abrir
o procedimento de revisão, fixando a data a partir da qual o requerimento haveria de ser apresentado;
E que o n.º 4 do art. 22º da LGT ao consagrar o direito de reclamação ou impugnação da dívida,
tem em vista as formas típicas de reacção contra a ilegalidade dos actos de liquidação, ou seja a reclamação graciosa e a impugnação judicial.
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Concluindo que o despacho que indeferiu a abertura do procedimento de revisão, por extemporaneidade, não enferma de qualquer ilegalidade, nem restringe os direitos impugnatórios dos responsáveis
subsidiários.
Subsidiariamente, e sem prejuízo, argumenta que se se considerar que a recusa de abertura do
procedimento de revisão interposto pelos aqui impugnantes configura vício de forma por preterição de
formalidade essencial, tal vício não poderá ter como consequência a anulação a liquidação nos termos
da decisão sob recurso.
Afigura-se-nos que não lhe assiste razão.
A questão é efectivamente controversa, por falta de previsão expressa quer da Lei Geral Tributária
quer do CPPT, e tanto quanto sabemos, não há jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo
sobre a matéria.
Ora a decisão recorrida entendeu que da norma do art. 22 n.º 4 da Lei Geral Tributária decorre que
o responsável subsidiário pode reclamar e impugnar nos mesmos termos do devedor principal.
E daí concluiu que, se a lei impõe ao devedor principal, como pressuposto da impugnação, o
pedido de revisão da matéria tributável, então também o responsável subsidiário, o tem de fazer nos
mesmos termos.
Também se nos afigura ser esta a interpretação mais correcta da lei.
Como refere o Cons. Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário, 5
edição, Vol. 1 pag. 846 «não podendo recusar-se ao responsável subsidiário ou solidário as mesmas possibilidades de reclamação e de impugnação judicial que são atribuídas ao devedor originário, parece que aquele
poderá apresentar o pedido de revisão da matéria tributável no prazo de 30 dias a partir da data em que for
efectuada a citação, acto que equivale à notificação para efeitos do n.º 1 do art. 91º da Lei Geral Tributária».
Por outro lado, como também sublinha aquele autor, decorre do artº 91º, n.º 2 da Lei Geral Tributária
que a apresentação deste pedido de revisão da matéria tributável tem efeito suspensivo da liquidação,
«efeito este que, como ela já foi efectuada (pois serviu de base à instauração do processo de execução
fiscal), tem de se reportar à sua eficácia».
Deverá improceder pois, também, a argumentação da Fazenda Pública o sentido de que a recusa
de abertura do procedimento de revisão da matéria tributável não poderá ter como consequência a
anulação da liquidação.
2. Recurso de Nuno Matos Namora e Ernesto Joaquim da Cruz Lareth (fls. 655 e segs.).
A questão objecto do recurso de Nuno Matos Namora e Ernesto Joaquim da Cruz Lareth prende-se
com a interpretação do conceito de «erro imputável aos serviços» ínsito no artº 43, n.º 1 da Lei Geral
Tributária, nomeadamente saber se, tal como decidiu a sentença recorrida, se reconduz a um erro sobre
os pressupostos de facto ou de direito subjacentes à definição do acto tributário stricto sensu, ou seja
à própria liquidação.
Alegam os recorrentes que o erro imputável ao serviço é qualquer um que implique o pagamento
de tributos que venha a ser considerado inquinado de ilegalidade.
A nosso ver carecem de razão.
Como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 09.09.2009, recurso 369/09, a
expressão erro imputável aos serviços refere-se a “erro” e não a “vício”, o que inculca que quer relevar
os erros sobre os pressupostos de facto ou de direito que levaram a Administração a uma ilegal definição
da relação jurídica tributária do contribuinte, não considerando os vícios formais ou procedimentais
que, ferindo, embora, de ilegalidade o acto, não implicam, necessariamente, uma errónea definição daquela relação (cf. ainda neste sentido os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 27.06.2007,
recurso 80/07, de 21.01.2009 recurso 945/08, e de 1.10.2008, recurso 244/08, todos in www.dgsi.pt e
ainda Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT anotado, 4 edição, pág. 293).
Esta é, aliás, como refere Jorge Lopes de Sousa, ob. citada a fls. 295 «uma restrição que se
compreende. Na verdade, a existência de vícios de forma ou incompetência significa que houve uma
violação de direitos procedimentais dos administrados e por isso, justifica-se a anulação do acto por
estar afectado de ilegalidade.
Mas, o reconhecimento judicial de um vício daqueles tipos não implica a existência de qualquer vício
na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo sobre o carácter indevido da prestação 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 cobrar ou a falta de competência da autoridade que a exigiu.
Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, se
impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência desse vício implica a lesão
de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação de
uma prestação patrimonial contrária ao direito.
Por isso, justifica-se que, nestas situações, não havendo dúvidas em que a exigência patrimonial
feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, se
dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo-se a sua avaliação
antecipada através da fixação de juros indemnizatórios a favor daquele.

527
Porém, nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula
a actividade da Administração, aquela nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter
indevido da prestação, à face das normas fiscais substantivas».
O erro imputável aos serviços deve, pois, ser entendido como erro relativo ao apuramento da
situação tributária do contribuinte não abrangendo os vícios formais ou procedimentais.
Mas os recorrentes invocam, ainda, subsidiariamente, nulidade da decisão recorrida por omissão
de pronúncia.
Alegam que o Tribunal a quo se absteve, perante uma questão formal, de conhecer das questões
substanciais que seriam determinantes para conhecer a parte do pedido em recurso, e deveria ter-se
pronunciado sobre se, para além da preterição de formalidade essencial detectada, ficaram demonstrados
os erros sobre os pressupostos de facto ou de direito da liquidação que foram alegados na petição inicial.
Também aqui não deverá proceder a argumentação dos recorrentes.
Com efeito, nos termos do art. 660º do Código de Processo Civil, que versa sobre os deveres de
cognição do Tribunal, o juiz tem o dever de conhecer de todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.
Dispõe por outro lado o n.º 2 do mesmo normativo que o juiz «não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras».
Só ocorre, pois, omissão de pronúncia susceptível de demandar a nulidade de sentença ou acórdão,
nos termos dos arts. 660º n.º 2 e 668º n.º 1 alínea d) do CPC, quando o Tribunal deixe de se pronunciar
sobre questão submetida pelas partes à sua apreciação e decisão e que se não mostre prejudicada pelo
conhecimento e decisão porventura dado a outras.
O que não é o caso dos autos pois que, tendo a sentença recorrida julgado verificar-se preterição
de formalidade legal que determinava a anulação da liquidação, ficava prejudicada, por razões de ordem
lógica que impunham o conhecimento prioritário de tal vício, a análise dos demais argumentos aduzidos
na petição inicial, nomeadamente os relativos a um hipotético erro no apuramento do imposto com base
na extrapolação para 1991 do volume de negócios fixado relativamente a 1992.
Improcederá, pois, a arguida nulidade.
Termos em que somos de parecer que devem ambos os recursos ser julgados improcedentes,
confirmando-se o julgado recorrido.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
6- Por despacho de fls. 681, o M.mo Juiz “a quo” julgou inverificada a nulidade arguida, tendo a
decisão recorrida sido mantida nos seus precisos termos.
7- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Na sequência do despacho de reversão, os ora impugnantes, citados em 07-12-2001 e 11-12-2001,
requereram, em 07-01-2002 (fls. 627 dos autos), a revisão da matéria colectável, pedido que foi indeferido por despacho do Sr. Director de Finanças da Direcção de Finanças de Vila Real, datado de
29-01-2002, com; o teor que se transcreve:
«Nos termos do n.º 1 do artº 91º da LGT, o pedido de revisão da fixação da matéria colectável
por métodos indirectos deve ser apresentado no prazo de 30 dias, contados da data da notificação da
decisão. No caso concreto, essa notificação foi emitida em 08/05/1996 e a apresentação do pedido de
revisão somente em 07/01/2002.
O prazo para requerer, previsto no artº 91º em causa, é peremptório e de caducidade, vertendo
directamente da lei, razão pela qual é improrrogável, fazendo o seu decurso precludir o direito de reclamar, sendo a apresentação extemporânea de reconhecimento oficioso, até à decisão final.
Acresce referir, que os responsáveis subsidiários Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Ernesto
Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth, somente poderão defender-se da fixação (por a devedora principal
MST - Actividades Turísticas e Hoteleiras, Ldª. não ter feito antes), pelo accionamento dos mecanismos da reclamação graciosa e ou impugnação judicial contra a liquidação por força da declaração da
reversão prevista no artº 159º do C.P.P.T., como decorre da apreciação conjunta do n.º 4 do artº 22º e
5 do artº 86º, ambos da L.G.T. e alínea c) do artº 102º do C.P.P.T.
Neste termos, cumpre-me, na qualidade de órgão da administração tributária referido no n.º 1 do
artº 91º da LGT reconhecer o pedido em causa foi apresentado para além do prazo legalmente estabelecido no mesmo dispositivo legal, razão pela qual não se encontram reunidos os requisitos legais
para a sua apreciação, pelo que, consequentemente, mando arquivar o presente processo sem qualquer
decisão, mantendo-se para todos os efeitos a fixação da matéria colectável por métodos indirectos
antes efectuada.».
2. Esta decisão foi notificada aos ora impugnantes em 07-02-2002 - fl. 634 dos autos - por oficio
datado de 01-02-2002, com o seguinte teor:
«Ficam V Ex.ªs notificados do despacho de indeferimento de 02/01/29, (...), relativamente ao
pedido de revisão de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e Imposto sobre o Valor
Acrescentado do ano de 1991, nos termos do n.º 1 do artº 91º da L.G.T., por ter sido considerado que
houve apresentação extemporânea do pedido.
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Esta decisão não é susceptível de impugnação judicial autónoma, nem de recurso hierárquico,
sem prejuízo do direito de reclamação ou impugnação do acto tributário da liquidação, nos termos e
fundamentos previstos no Código de Procedimento e de Processo Tributário» – fls. 633 dos autos.
3. A liquidação impugnada de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas do ano de
1991 foi efectuada na sequência de avaliação indirecta da matéria colectável.
8- A sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a impugnação de deduzida, anulou a liquidação de IRC do ano de 1991 e denegou, doutro passo, a concessão de juros indemnizatórios aos impugnantes.
Para tanto, em resumo, entendeu-se na sentença que a administração tributária não poderia ter
recusado o pedido de revisão da matéria colectável formulado pelos ora recorrente/recorridos, com
fundamento na respectiva extemporaneidade, contando tal prazo a partir da notificação do devedor principal, e daí que tenha sido preterida uma formalidade essencial determinante da anulação da liquidação.
No referente à questão dos juros indemnizatórios, considerou-se na sentença que os vícios decorrentes da violação de formalidades essenciais não se encontrariam abrangidos no conceito de erro
imputável aos serviços e daí que não fossem devidos.
A- Do recurso interposto pela Fazenda Pública
A recorrente suscita na conclusão 18.ª a questão do erro na forma de processo, o que importa o
seu conhecimento prioritário.
Aí se alega que “a recusa em admitir o pedido de revisão, se ilegal, poderia e deveria ter sido
objecto de recurso contencioso, nos termos da alínea p) do artigo 97.º do CPPT, por se tratar de questão
tributária que não comporta a apreciação da legalidade do acto de liquidação”.
E tem razão a recorrente uma vez que a “in casu” a impugnação judicial não se engloba em
nenhuma das alíneas a) a g) do artigo 97.º do CPPT e daí que seja forçoso concluir que esse não seja
o meio processual adequado mas antes o recurso contencioso previsto no n.º 2 do mesmo normativo
(actualmente acção administrativa especial).
Todavia, neste caso, dispõe o n.º 3 do artigo 97.º da LGT que deverá ordenar-se “a correcção do
processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, no mesmo sentido estatuindo o n.º 4
do artigo 98.º do CPPT que “em caso de erro na forma de processo, será este convolado na forma de
processo adequado nos termos da lei”.
Por outra parte, sempre este STA tem vindo a entender que a convolação deverá ser admitida sempre
que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade do meio para que se convola, para além
da idoneidade da petição para o efeito (cfr., entre outros, o acórdão de 30/06/09, no recurso n.º 142/09).
Em tal conformidade, sendo incontroverso a tempestividade e idoneidade da petição para o meio
que se entende como próprio, convola-se a impugnação judicial deduzida para acção administrativa
especial com a preservação de todos os seus trâmites processuais até ao momento.
A questão nuclear substantiva que a recorrente suscita no recurso consiste em apurar da admissibilidade dos responsáveis subsidiários requererem a revisão da matéria colectável apurada através
de métodos indiciários na sequência de citação no processo executivo e a data a partir da qual se deve
contar o prazo para esse pedido ser formulado.
A resposta a essa questão deve ser afirmativa, sendo que o prazo de 30 dias contar-se-á a partir
da data em que foi efectuada a citação, acto esse que equivalerá à notificação para efeitos do n.º 1 do
artigo 91.º da LGT, pese embora a ausência de regulamentação expressa tanto na LGT como no CPPT.
A este propósito seguiremos de perto o que Jorge Lopes de Sousa defende no seu CPPT, anotado
e comentado, 5.ª edição, a fls. 846, anotação 13 ao artigo 117.º.
Vejamos.
Se é certo que aos responsáveis subsidiários é assegurado o direito de impugnação judicial nos
mesmos termos do devedor originário (artigo 22.º, n.º 4, da LGT, não poderá também deixar de lhes ser
assegurado “o direito de impugnação quando pretendam discutir a quantificação da matéria tributável
ou a verificação dos pressupostos da sua determinação por métodos indirectos” - ob. citada.
Entende ainda o mesmo autor: “Nos casos em que a impugnação judicial depende de prévio pedido
de revisão do acto tributável, não é efectuada, antes da citação, qualquer outra notificação ao responsável subsidiário ou solidário que possa constituir o termo inicial do prazo para a apresentação do pedido.
Por isso, não podendo recusar-se ao responsável subsidiário ou solidário as mesmas possibilidades
de reclamação ou impugnação judicial que são atribuídas ao devedor originário, parece que aquele
poderá apresentar pedido de revisão da matéria colectável no prazo de trinta dias a contar da data em
que for efectuada a citação, acto que equivale à notificação para efeitos do n.º 1 do artigo 91.º da LGT.
A apresentação deste pedido de revisão da matéria colectável tem efeito suspensivo da liquidação
(artigo 92.º, n.º 2 da LGT, efeito este que, como ela já foi efectuada (pois serviu de base à instauração
do processo de execução fiscal) tem de se reportar à sua eficácia.”
Sendo assim, perante o pedido de revisão da matéria tributária que lhe foi formulado dentro do prazo
de 30 dias a contar da citação dos responsáveis subsidiários, a Administração Tributária deveria ter dado
seguimento a tal pedido e não, como o fez, “arquivar o processo sem qualquer decisão, mantendo-se para
todos os efeitos a fixação da matéria colectável por métodos indirectos antes efectuada” -cfr 1 do probatório.
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Admitindo-se, como se admite, o pedido de revisão nestas circunstâncias temporais, a respectiva
ilegítima rejeição por parte da Administração Tributária não pode deixar de consequenciar a ineficácia
da liquidação, não obstante o vício verificado decorra de uma objectiva preterição de formalidade essencial que a deveria anteceder procedimentalmente, mas que “in casu” cronologicamente se lhe seguiu.
Improcedem, deste modo, todas as conclusões da alegação da recorrente.
B- Do recurso interposto por Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Ernesto Joaquim Pinto
Tomás Cruz Lareth
A questão que vem suscitada no recurso prende-se em saber se no caso de anulação de acto de
liquidação com fundamento em vício de forma decorrente de preterição de formalidade essencial
deve ou não haver lugar a pagamento de juros indemnizatórios por parte da Administração Tributária.
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 de formalidade essencial -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 29/10/08.
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, 5.ª 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 124º (ordem de conhecimento dos vícios na sentença) ambos deste Código.
Por isso, é de concluir que o uso daquela expressão “erro”, tem um alcance restritivo do tipo de
vícios que podem servir de base ao direito a juros indemnizatórios.
Esta é, aliás, uma restrição que se compreende. Na verdade, a existência de vícios de forma ou
incompetência significa que houve uma violação de direitos procedimentais dos administrados e por
isso, justifica-se a anulação do acto por estar afectado de ilegalidade.
Mas, o reconhecimento judicial de um vício daqueles tipos não implica a existência de qualquer vício
na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo sobre o carácter indevido da prestação 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
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identidade de razão, será suporte bastante para não impor uma deslocação patrimonial efectiva em
sentido inverso (pagamento de uma indemnização); verdadeiramente, a regra aplicável, a mesma em
ambos os casos, é a de não impor deslocações patrimoniais sem uma prova positiva da existência de
uma situação, ao nível da relação tributária, em que elas devem ocorrer.
Assim, compreende-se que, nos casos em que há uma anulação de um acto administrativo ou de
liquidação por não se verificarem os pressupostos de facto ou de direito em que devia assentar, casos
em que há a certeza de que a prestação patrimonial foi indevidamente exigida, seja atribuída uma
indemnização (no caso sob a forma de juros), e não seja feita idêntica atribuição nos casos em que a
decisão judicial não implica a antijuricidade material da exigência daquela prestação.
Isto não significa, que, na sequência de uma anulação judicial originada em vício de forma ou
incompetência, o contribuinte que se sinta lesado nos seus direitos patrimoniais, esteja legalmente
impedido de exigir judicialmente a reparação a que se julgue com direito, que lhe é assegurado não
só pela Constituição (art. 22º da CRP), como pela lei ordinária (Decreto-Lei n.º 48051, de 21-11-67),
pois neste se faz equivaler ilegalidade a ilicitude (art. 6º deste diploma).
Para obter esta reparação, porém, o contribuinte terá de fazer, em processo próprio, a 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”.
Bem se andou, portanto, na sentença ao denegar a atribuição de juros indemnizatórios aos impugnantes.
Por último, a título subsidiário, os recorrentes vêm arguir de nulidade a sentença com fundamento
em omissão de pronúncia, uma vez que, para além da questão relativa à preterição de formalidade essencial, teriam ficado por conhecer os erros sobre os pressupostos de facto ou de direito da liquidação
que foram alegados na petição inicial.
Não procede, todavia, essa arguição.
De harmonia com o disposto no artigo 125.º do CPPT constitui nulidade da sentença a falta de
pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar.
Essa nulidade está em correspondência directa com o dever imposto no artigo 660.º, n.º 2 do CP,
na falta de norma do CPPT sobre os deveres de cognição do Tribunal, de acordo com o qual “o juiz
deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas
cuja decisão estava prejudicada pela solução dada a outras.”
Ora como se afirma no douto parecer do Ex.mo Procurador-Geral Adjunto – “… tendo a sentença recorrida julgado verificar-se preterição de formalidade legal que determinava a anulação da
liquidação, ficava prejudicada, por razões de ordem lógica que impunham o conhecimento prioritário
de tal vício, a análise dos demais argumentos aduzidos na petição inicial, nomeadamente os relativos
a um hipotético erro no apuramento do imposto com base na extrapolação para 1991 do volume de
negócios fixado relativamente a 1992.”
Desta forma, improcedem as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda negar provimento aos recursos, confirmando-se a sentença recorrida,
sendo, todavia, a liquidação ineficaz e não inválida.
Custas a cargo dos recorrentes Fazenda Pública, Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Ernesto
Joaquim Pinto Tomás Lareth, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Cumulação de pedidos. Rejeição liminar.
Sumário:
Não deve ser rejeitada liminarmente, com fundamento em cumulação de pedidos, a impugnação judicial deduzida, no prazo de um mês, em consequência de o impugnante
ter sido notificado para indicar qual dos pedidos pretende ver apreciado, nos termos
do disposto no artigo 47.º, n.º 5 do CPTA — o que não veio a acontecer —, já que
a mesma encontra fundamento legal no disposto no predito artigo 47.º, n.º 6.

531
Processo n.º 1002/09-30.
Recorrente: EPALMO — Empresa de Trabalho Temporário e Formação Profissional, 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 – Epalmo – Empresa de Trabalho Temporário e Formação Profissional, Lda, melhor identificada
nos autos, não se conformando com o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que rejeitou liminarmente, por inimpugnabilidade do acto, a petição inicial da impugnação judicial que deduziu
contra o acto de liquidação de juros compensatórios devidos por falta de retenção na fonte do IRS, relativo
aos anos de 2004 e 2005, dele vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) – Nos autos nºs. 587/07.7BEPNF a recorrente impugnou a liquidação de I.R.C. de 2004, a
liquidação por retenção na fonte de I.R.S. relativa aos anos de 2004 e 2005 e a liquidação de juros
compensatórios por falta de retenção na fonte de I.R.S. dos anos de 2004 e 2005, tendo a Fazenda
Pública sido absolvida da instância, relativamente a todos os pedidos, por se ter entendido que havia
ilegal cumulação de impugnações;
B) – Por despacho de 28 de Novembro de 2008, proferido nesses autos, foi a recorrente notificada
para, em dez dias, indicar o pedido que pretendia ver apreciado, sob a cominação de não o fazendo
haver absolvição de instância de todos os pedidos;
C) – Tal despacho aderiu integralmente aos considerandos vertido no parecer do M.P. de fls. 314 a
317 e à doutrina expedida no Acórdão do S.T.A. de 20 de Dezembro de 2006, os quais afirmavam que
se a recorrente nada fizesse relativamente a tal notificação, tinha direito a apresentar novas impugnações
nos termos e com os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 46º do C.P.T.A;
D) – Confiando na bondade da decisão, a recorrente não respondeu a tal notificação e apresentou
nova petições, na sequência da decretada absolvição de instância:
E) – A decisão em causa, contrariamente ao que, anteriormente, tinha sido notificado ao recorrente,
não veio a reconhecer tal direito, indeferindo liminarmente uma dessas petições, o que é contrário à
segurança jurídica, ao princípio da boa fé, à confiança que as decisões dos tribunais têm de merecer por
parte de todos aqueles que se lhe dirigem e, ainda, ao princípios do estado de direito, que os Tribunais
estão obrigados a observar, por força do disposto no artigo 204º da Constituição;
F) – De qualquer modo o disposto nos artigos 4º e 47º do C.P.T.A. impõe que a impugnação aqui
em causa seja recebida, seguindo-se os ulteriores termos legais;
G) – A decisão em causa viola o disposto no artigo 204º da Constituição e ainda as normas dos
artigos 4º e 47º do C.P.T.A.
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 – O objecto do presente recurso consiste em saber se, perante a ilegalidade da cumulação de
pedidos e tendo a impugnante sido notificada para, nos termos do disposto no artº 47º, n.º 5 do CPTA,
aplicável por força do artº 2º, alínea c) do CPPT e artº 4º, n.º 5 do CPTA, indicar, em dez dias, o pedido
que pretendia ver apreciado, o que não veio a acontecer, pode deduzir nova impugnação judicial contra
o acto de liquidação dos juros compensatórios, nos termos do disposto no artº 47º, n.º 6 do CPTA.
O despacho recorrido decidiu, em suma, que, no caso em apreço, não estando em causa uma
cumulação ilegal de pretensões, mas de pedidos – o que são coisas diferentes –, não é aqui aplicável o
regime legal previsto no predito artº 47º, n.º 6.
É contra o assim decidido que se insurge, agora, a impugnante pelas razões expostas nas conclusões
da sua motivação do recurso, supra expostas.
Vejamos se lhe assiste razão.
3 – Desde logo, importa referir que o regime da cumulação de pedidos vem consagrado no
artº 104º do CPPT.
Todavia, não referindo este diploma legal quais as consequências para a hipótese de não se verificar os respectivos pressupostos, tem vindo a jurisprudência desta Secção do STA a entender que nos
devemos socorrer do regime consagrado nos artºs 4º, nºs 3 e 4 e 47º, nºs 5 e 6, que reproduzem estes
números, sob a epígrafe “Cumulação de pedidos”, do CPTA, este último ex vi do disposto no n.º 5
daquele artº 4º.
Dispõe o n.º 5 do predito artº 47º que, “havendo cumulação, sem que entre os pedidos exista a
conexão exigida no número anterior, o juiz notifica o autor ou autores para, no prazo de 10 dias, indicarem o pedido que pretendem ver apreciado no processo, sob pena de, não o fazendo, haver absolvição
da instância quanto a todos os pedidos”.
E o n.º 6 do mesmo artigo estipula que, “em caso de absolvição da instância por ilegal cumulação
de impugnações, podem ser apresentadas novas petições, no prazo de um mês a contar do trânsito em
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julgado, considerando-se estas apresentadas na data de entrada da primeira para efeitos da tempestividade da sua apresentação”.
Daqui se conclui que, se o Tribunal verificar que se está perante uma cumulação sem que entre
os pedidos exista a conexão exigida no n.º 4 do predito artº 47º, deverá notificar o impugnante para,
em dez dias, indicar o pedido que pretendia ver apreciado no processo, sob pena de integral absolvição
da instância.
Sobrando ainda ao impugnante, se não reagir à notificação, a possibilidade de deduzir novas
impugnações separadas, no prazo de um mês, contado do trânsito em julgado da decisão que extinguisse a instância, com o benefício de se considerarem, essas novas impugnações, como apresentadas
na data da entrada daquela em que se verificara a ilegal cumulação, para efeitos da tempestividade da
sua apresentação.
Sendo assim e da análise destes preceitos legais ressalta à evidência que neles não se faz, ao
contrário do que acontece no despacho recorrido, qualquer distinção entre “cumulação de pedidos” e
“cumulação de impugnações”.
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 10/3/05, in rec
n.º 1.390/04; de 20/12/06, in rec n.º 902/06 e de 6/3/08, in rec n.º 879/07.
De qualquer forma, sempre se acrescentará que impropriamente o legislador epigrafou os preditos
artºs 4º e 47º de “cumulação de pedidos”, quando e com mais rigor, se devia falar de “cumulação de
impugnações”, já que “a cumulação de que aqui se trata é relativa a mais que um acto tributário, como
se depreende da exigência de idêntica natureza dos tributos” (Jorge Sousa, in CPPT anotado, 5ª ed.,
Vol. I, pág. 757).
4 – Posto isto e no caso em apreço, tendo a decisão que absolveu a Fazenda Pública da instância no
processo n.º 587/07 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, datada de 5/3/09, com fundamento
no não cumprimento, por parte da impugnante, do disposto no artº 47º, n.º 5 do CPTA, transitado em
julgado em 26/3/09 (vide fls. 61) e a presente impugnação sido apresentada em 24/4/09 (vide fls. 2), com
data de apresentação retroagida à data da impugnação judicial originária, tem esta fundamento legal.
Sendo assim, não devia o Mmº Juiz “a quo” ter concluído, como concluiu, pela rejeição liminar
da petição inicial, por inimpugnabilidade do acto.
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso e, em consequência, revogar o despacho recorrido, que haverá de ser substituído por outro que
admita a petição da impugnação judicial apresentada em juízo, salvo se outra razão que não a invocada
a tal possa obstar, assim viabilizando o seu julgamento pelo TT de 1ª Instância, cumpridos que sejam
os demais trâmites legais e mediante observância do estruturante princípio do contraditório, ficando,
assim, prejudicado o conhecimento da questão suscitada nas conclusões A) a E) das alegações.
Sem custas.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Prescrição da obrigação tributária. Normas relativas ao
regime da suspensão do respectivo prazo. Inconstitucionalidade orgânica.
Sumário:
I — As normas que regulam o regime da prescrição da obrigação tributária, inclusivamente as relativas ao regime da sua suspensão, inserem-se nas «garantias dos
contribuintes», pelo que se incluem na reserva relativa de competência legislativa
da Assembleia da República.
II — Assim, a norma do artigo 5.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto, ao
criar nova causa de suspensão da execução fiscal e, consequentemente, do prazo
de prescrição respectivo, é organicamente inconstitucional, uma vez que este
diploma legal foi emitido pelo Governo sem prévia e indispensável autorização
legislativa — cf. artigos 106.º, n.º 2, 168.º, n.º 1, alínea i) e 201.º, n.º 1, alínea b)
e 3.º da CRP na redacção de 1992.
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Processo n.º 1036/09-30.
Recorrente: Pedro Silva de Calheiros e Menezes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho (por vencimento).
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformado com a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que lhe
julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º … e apensos, instaurada pela Fazenda Pública
para cobrança de dívidas de IVA de 1993 e 1994 e IRS de 1994, de que era devedora originária “Confecções Jonupra, Lda.”, dela interpôs recurso para esta secção do Supremo Tribunal Administrativo,
Pedro Silva Calheiros e Menezes, nos autos convenientemente identificado.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso, formulando, a final, as seguintes
conclusões:
1º - O Tribunal recorrido fez errada interpretação e inadequada aplicação do direito, salvo o
devido respeito por opinião contrária.
2º- O oponente não pode ser considerado responsável subsidiário por dívidas fiscais da executada
principal — sociedade comercial por quotas denominada CONFECÇÕES JONUPRA, LDA. — relativamente a IVA dos anos de 1993 e 1994 e IRS do ano de 1994 no valor de € 17.389,19 euros,
3º- …pois, a mesma encontra-se prescrita.
4º- Está em causa uma dívida fiscal relativa ao ano de 1993 e 1994 quanto a IVA e IRS do ano
de 1994, sendo aplicável o regime do Código do Processo Tributário (CPT).
5º- O artigo 34º do citado código dispõe que a obrigação tributária prescreve no prazo de
10 anos.
6º- O número 2 do referido artigo preceitua que o prazo de prescrição conta-se desde o início do
ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário.
7º- Determina o número 3 do artigo 34º do CPT que (...) a execução interrompe a prescrição,
cessando, porém esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver
decorrido até à data da autuação.
8º- Conforme ficou provado na Douta decisão recorrida foi instaurado o processo de execução
fiscal no dia 21.04.1994, relativo às dívidas fiscais in casu.
9º- E tal processo após um ano ficou parado por facto não imputável ao aqui recorrente, logo,
soma-se o tempo que decorreu até à sua autuação e o posterior.
10º- O recorrente foi citado para o presente processo executivo em 14.04.2008, por isso, já há
muito decorreu o prazo de prescrição de 10 anos, encontrando-se a dívida prescrita.
Por outro lado,
11º- A executada principal aderiu ao decreto-lei 124/96 de 10/08 em 10.01.1997 e deixou de pagar
as prestações em Fevereiro de 1998.
12º- Os Serviços de Finanças somente deram o despacho de exclusão do referido Decreto em
18.07.2001.
13º- O recorrente não pode padecer de tantos anos de suspensão do decurso do prazo de prescrição por inércia dos Serviços de Finanças.
14º- Apenas poderá se contar os meses de Janeiro de 1997 até Fevereiro de 1998, último mês em
que se pagou qualquer prestação, a não ser assim, está a pôr-se em causa os direitos do aqui recorrente.
15º- A manter-se a suspensão da prescrição, prevista no n.º 5 do artigo 5º do DL 124/96, de 10/8,
desde o despacho de adesão ao regime previsto naquele DL até à data de exclusão desse regime é
inconstitucional.
16º- Por outro lado, a oposição à execução não consta do elenco dos factos interruptivos do
artigo 49º n.º 3 da LGT.
17º- Apenas a partir da redacção dada ao artigo 49 n.º 4 da LGT pela Lei 53A/2006 de 29 de
Dezembro é que a oposição passou a constar entre as causas de suspensão da prescrição.
18º- Portanto, a instauração da execução não suspendeu o prazo da prescrição da obrigação
tributária, uma vez que à data tal não estava previsto.
19º- Por isso, mesmo considerando que existiu suspensão do decurso do prazo da prescrição, e
começar-se a contar o decurso do prazo de prescrição a partir da data da instauração da execução
fiscal, ou seja, o ano de 1995, descontando todos os períodos de suspensão,
20º- A dívida dos presentes autos prescreveu no ano de 2008.
21º- Mesmo que se aplique a nova LGT que entrou em vigor em 01.01.1999, passando o prazo
de prescrição a ser de 5 anos, e mesmo contando que o processo teve suspenso até 18.07.2001 devido
ao facto da devedora originária ter aderido ao chamado “Plano Mateus”, a dívida in caso está pres-
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crita, desde 18.07.2006 (5 anos a partir de 18.07.2001), pois a execução apenas consta como causa
de suspensão do prazo de prescrição desde 2007.
22º- Foram violadas as normas legais dos artigos 34º do CPT, 204º n.º 1 d) do CPPT e 5º n.º 5
do DL 124/96 de 10/08 e 49º nº3 da LGT.
Não foram apresentadas contra-alegações
Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer sustentado a improcedência do presente recurso jurisdicional por considerar “que o curso do
prazo de prescrição estava suspenso por força do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10 de Agosto e
considerando a data do despacho de exclusão do regime previsto naquele Decreto-lei – 18.06.2001 – é
manifesto que não ocorreu ainda a prescrição.
Adita ainda em abono da opinião que sufraga ser a posição defendida pelo Tribunal a quo vem
de encontro à jurisprudência recente e dominante deste Supremo Tribunal Administrativo no sentido
de que face aos termos do n.º 5 do artigo 5.º do DL 124/96, de 10 de Agosto, o prazo de prescrição
das dividas se suspende 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.
E 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 e de 14.07.2008, recurso 431/08.
Tudo para concluir, em síntese e fundamentalmente, pela confirmação do impugnado julgado.
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. Foi instaurada execução fiscal nº… e apensos contra Confecções Jonupra, Lda., por dívidas
proveniente de IVA e IRS, dos anos de 1993, no valor total de 17389.19€;
2. Em 11.11.1994, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º …, relativo a IVA, do ano de 1993;
3. Em 27.03.1995, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º …, relativo a IVA, do ano de 1994;
4. Em 18.08.1995, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º …, relativo a IVA, do ano de 1994:
5. Em 20.12.1995, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º …, relativo a IVA, do ano de 1994:
6. Em 13.01.1999, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º …, relativo a IRS, do ano de 1994:
7. Em 15.11.1995, foi emitido mandado de penhora (fls. 12 do PEF);
8. Em 10.01.1997 a devedora originária aderiu ao plano de pagamento em prestações, ao abrigo
do Dec-Lei n.º 124/96, de 10.08 tendo sido excluída em 18.07.2001, por incumprimento prolongado;
(fls. 20 do PEF):
9. Em 27.12.2001 no processo de execução foram citados os credores (fls. 28 do PEF);
10. Em 22.10.2002 foi efectuado o anúncio para venda dos bens penhorados;
11. Em 15.11.2002, foi emitido o mandado de penhora (fls. 66 do PEF);
12. Em 04.01.2008 foi elaborada a informação de que a devedora originária não possuía bens
suficientes para garantir a dívida (fls. 69 do PEF);
13. Em 15.01.2008 foi proferido o projecto de reversão (fls. 90 e 91 do PEF);
14. Desde a data da emissão de mandado de penhora em 15.11.2002 até a 04.01.2008, inicio das
diligências, com vista a reversão os autos encontraram parados por facto não imputável ao Oponente;
15.0 Oponente foi citado em 19.04.2008.
E, com base na apontada factualidade, houve por bem julgar improcedente a oposição à execução
fiscal que apreciava no convocado pressuposto de que, ao contrário do alegado pelo Oponente, se não
verificava ocorrer a invocada prescrição das correspondentes dívidas tributárias de IVA de 1993 e 1994
e de IRS de 1994,
Considerando, para assim decidir, em síntese e fundamentalmente, que
…tendo a executada originária, (sido) foi autorizada, em 10.01.1997, ao pagamento em prestações, nos termos do Dec. Lei n.º 124/96 de 10.08, tendo a mesma sido excluída, em 18.07.2001, por
falta de pagamento.
Nos termos do n.º 5 do art. 5 do citado diploma a prescrição suspendeu-se, pelo que no caso em
apreço, a execução, a execução encontrou-se suspensa durante 4 anos 6 meses e 8 dias.
E dando seguidamente nota de que na data de entrada em vigor da LGT, em 01.01.1999, ainda não
tinha ocorrido a prescrição e nem se tinha verificado a paragem do processo por período superior a um ano,
Deu aqui por aplicável a nova lei, com início de contagem do respectivo prazo diferido para
01.01.1999, data do inicio da vigência da LGT,
Contagem do prazo que, com a apurada adesão e posterior exclusão do plano de pagamento a
prestações, só volta a poder contar-se a partir da cessação desta causa de suspensão, ou seja em
19.07.2001.
E ainda que, mais tarde, com a citação do Oponente a 19.04.2008, voltou a interromper-se a
prescrição e inutilizando todo o tempo decorrido (art. 326º do CC) e que … as dívidas provenientes
de IVA, dos anos de 1993 e 1994 e IRS de 1994, não se encontram prescritas.
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É contra o assim decidido que, nos termos das alegações e conclusões do presente recurso jurisdicional, se insurge a Oponente persistindo em sustentar a verificação da invocada prescrição daquelas dívidas.
Vejamos, pois:
Está em causa, nos autos, IVA de 1993 e 1994, e IRS de 1994, para cuja cobrança foram instauradas
execuções fiscais em 1994 e 1995, e 1999 (IRS), que estiveram paradas desde 15/11/2002 até 04/01/2008.
Aquela instauração, quanto ao IVA interrompeu a prescrição pelo que, à data da entrada em vigor
da LGT, 1 de Janeiro de 1999, não tinha ainda decorrido qualquer prazo relevante para o efeito.
Aplica-se assim o prazo de oito anos do art. 48 da LGT, face ao de dez anos do art. 34 do CPC,
nos termos do art. 297, n.º 1 do Código Civil.
Aquela paragem processual não teve, no ponto, nenhuns efeitos, uma vez que a lei nova lhe não
dá qualquer relevância, sendo esta a competente para regular a situação jurídica em curso, ut art. 12
do Código Civil.
Como a não tem a instauração da execução em 1999, quanto ao IRS, pelo que, em relação a este,
o prazo correu ininterruptamente desde 1 de Janeiro de 1995, nos termos do predito art. 34.
Assim, aqui, em 1 de Janeiro de 1999, data da entrada em vigor da LGT, é aplicável o prazo de
dez anos pois, então, faltava menos tempo pela lei antiga do que pela lei nova, para o prazo se completar – dito art. 297, n.º 1 do Código Civil.
E, à míngua de qualquer acto interruptivo relevante, a dívida de IRS de 1994 encontrar-se-ia
prescrita em 1 de Janeiro de 2004.
Todavia, em 10/01/1997, a devedora originária aderiu ao chamado Plano Mateus, de pagamento
em prestações, tendo sido excluída em 18/07/2001, por incumprimento prolongado.
O respectivo Decreto-Lei n.º 124/96, de 10 de Agosto prevê a suspensão do prazo de suspensão – art. 5, n.º 5.
Todavia, é jurisprudência uniforme desde tribunal a inconstitucionalidade orgânica deste normativo, por fundamentos que aqui se dão por reproduzidos — cfr., por todos, os Acórdãos de 14/10/2009,
rec 528/09, 18/11/2009, rec 629/09 e 02/12/2009, rec 951/09.
Mas, tendo-se criado uma situação de pagamento em prestações, o prazo de prescrição suspendeu-se
a partir da entrada em vigor da LGT, pois que aqui se prevê, com carácter geral, que o prazo de prescrição
se suspende por motivo de paragem do processo de execução fiscal, em virtude de prestações legalmente
autorizadas – art. 49, n.º 3 da LGT tanto na redacção inicial como na da lei 100/99 de 26 de Junho.
Na hipótese dos autos, o pagamento em prestações esteve autorizado até 18/07/2001, e é à duração
da autorização do mesmo que aquele artigo 49, n.º 3 atribui efeito suspensivo.
Por outro lado, o opoente foi citado em 19/04/2008, o que tem, sobre o prazo de prescrição, tanto
efeito interruptivo como suspensivo – art. 49, n.º 1 da LGT na redacção da lei 100/99 de 26 de Julho
e art. 327 do Código Civil.
Verifica-se, assim, que o IVA não está prescrito, sendo que o respectivo prazo nem sequer se
encontra a decorrer, aliás também em virtude da oposição à execução, deduzida no mesmo ano, com
igual virtualidade suspensiva, atento o disposto no art. 49, n.º 4 da LGT, na redacção da lei 53-A/2006
de 29 de Dezembro.
Quanto ao IRS, há que contar o prazo decorrido desde 1 de Janeiro de 1995 até 1 de Janeiro de 1999 – quatro anos –, e a partir daquele despacho de 18/07/2007, ou seja, o prazo completou-se em 18/07/2007.
E como a citação só ocorreu, como se referiu, em 19/04/2008, esta dívida está efectivamente prescrita.
Termos em que se acorda conceder, com a presente fundamentação, parcial provimento ao recurso,
revogando-se a sentença – que, no mais, se mantém – com relação à dívida de IRS que está prescrita,
quanto a ela se julgando procedente a oposição e extinta a execução.
Custas pelo recorrente, na proporção do vencido com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Brandão de Pinho (relator por vencimento) — Pimenta do
Vale — Alfredo Madureira (vencido, conforme declaração junta).
Vencido.
Daria antes integral provimento ao recurso jurisdicional, declararia a prescrição de todas as dívidas
e em consequência revogaria a sindicada sentença com a seguinte fundamentação que, aliás levei ao
projecto que elaborei e que não logrou vencimento:
O pagamento a prestações invocado como causa suspensiva do decurso de prazo prescricional
porque conferido ao abrigo de norma ferida de inconstitucionalidade orgânica não pode ser considerado,
mesmo ainda que só no período de tempo subsequente à entrada da em vigor da LGT que também consagra tal pagamento a prestação como causa suspensiva do decurso do prazo prescricional respectivo,
desde logo porque a inconstitucionalidade da norma ao abrigo da qual aquele pagamento foi autorizado
inviabiliza e impede se possa adiante considerar aquela autorização como …legalmente autorizado… – cfr
artigo 59º n.º 3 da LGT.
Isso mesmo, cremos, se terá doutrinado em jurisprudência desta secção que, para o efeito, convocáramos e que aqui, à guiza de informação, se deixa indicada, a saber: acórdãos de 18.11.2009, processo
n.º 629/09 e de 02.12.2009, processo n.º 962/09.
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Naquele e além do mais escreveu-se:
… não tendo o Governo legislado ao abrigo de autorização legislativa e sendo inovadora a
causa de suspensão prevista no n.º 5 do art.º 5º do DL 124/96, tem de concluir-se pela inconstitucionalidade orgânica desta norma. E sendo ela inconstitucional, o Tribunal não a pode aplicar, o que
leva, inevitavelmente à desconsideração da causa suspensiva do prazo de prescrição nela prevista.
(nosso o bold apenas);
E neste último afirmou-se esclarecedoramente
... sendo inconstitucional tal norma, é como se a mesma não existisse.
(Alfredo Madureira)

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Dívidas tributárias. Prescrição. Prazo aplicável. Sucessão de leis no tempo. Citação.
Sumário:
I — Para determinar se o prazo de prescrição aplicável é o do CPT ou o da LGT, há
que atentar ao que estabelece o artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com o qual
a regra é a aplicação do novo prazo aos prazos que já estiverem em curso, salvo
se segundo a lei antiga falte menos tempo para o prazo se completar, mas o prazo
só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei.
II — Os efeitos interruptivos ou suspensivos dos prazos de prescrição produzidos por
certos factos jurídicos são regulados pela lei vigente na data em que se verificam
(artigo 12.º, n.º 1 do CC).
III — A citação efectuada em 9/3/2007 carece de eficácia interruptiva porque se verificou
após o decurso do prazo normal de prescrição iniciado em 1/1/1999 e termo final
em 1/1/2007.
Processo n.º 1038/09-30.
Recorrente: Luís Miguel Ferreira Gonçalves.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Luís Miguel Ferreira Gonçalves, residente no Porto, não se conformando com a sentença da
Mma. Juíza do TAF do Porto que julgou improcedente a oposição por si deduzida ao processo de execução fiscal n.º …, instaurado no Serviço de Finanças de Matosinhos 1 contra a sociedade Barradouro
– Comércio de Ouro, Lda., por dívidas de IRC e IVA de 1996 e 1997, e que contra si reverteu, dela
vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. Conforme consta da sentença do tribunal a quo, dos elementos existentes dos autos que não
foram impugnados, apurou-se a seguinte matéria de facto (fls. 2 do Relatório):
- em 15.05.2001 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º … contra “Barradouro – Comércio de Ouro, Lda.,” para cobrança de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)
do ano de 1996 (al.a));
- em 05.12.2001, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º … contra “Barradouro – Comércio de Ouro, Lda.,” para cobrança de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dos anos de 1996
e 1997 (al. b));
- o oponente foi citado na execução em 09.03.2007 (al. e));
- o aqui oponente foi citado na execução em 19.03.2007 (al. g)).
2. Relativamente ao Direito (fls. 3 ss do Relatório) e com relevância para o presente recurso,
considerou a Meritíssima Juiz a quo:
- de acordo com o ínsito no CPT o prazo prescricional começou a correr no início de 1997 para
as dívidas de 1996 e no início de 1998 para as dívidas de 1997 (1.º §, pág. 06);
- mas, com a entrada em vigor da LGT o prazo passou a ser de 8 anos … ambos os prazos terminariam em 2007 (2.º §, pág. 06);
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- em 19.03.2007, com a citação do ora oponente deu-se a primeira interrupção para efeitos de
prescrição, nos termos do art.º 49.º, n.º 1, da LGT (último §, pág. 06);
- assim, nos autos de execução a que se reportam esta oposição, o responsável subsidiário foi citado
na execução em 19/03/2007, logo dentro dos oito anos a contar do início da prescrição – 01.01.1999.
É, pois, de considerar o prazo prescricional interrompido, desde aquela data;
- destarte, o prazo de prescrição da dívida exequenda ainda não correu (3.º e 4.º §, pág. 07);
3. Faz, a Meritíssima Juiz a quo, referência ao douto Ac. do STA de 27.08.2008, que considerou,
caso o responsável subsidiário seja citado posteriormente ao 5.º ano, mas anteriormente ao fim do 8.º
ano a contar do início do prazo de prescrição, os efeitos da interrupção que derivam da sua própria
citação produzem-se em relação a ele (2.º §, pág. 07).
Ora:
4. O art.º 48.º da LGT estatui 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 continuada, a partir da data em que o facto
tributário ocorreu.
5. E o art.º 34.º do CPT estatuía que (n.º 1) a obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos,
salvo se outro mais curto estiver fixado na lei, e (n.º 2) o prazo de prescrição conta-se desde o início
do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial.
6. Sendo que o art.º 5.º do Dec-Lei n.º 398/98, de 17.12, que aprovou a LGT, estatui que ao novo prazo de
prescrição (de 08 anos consagrado na LGT, parêntesis nosso) aplica-se o disposto no art.º 297.º do Código Civil.
7. Esta disposição, por seu turno, estatui que se a lei 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.
8. Exemplificam Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Volume I, Coimbra Editora,
Limitada, 1987, em anotação ao art.º 297.º, que, sendo o prazo, por exemplo, de cinco anos e passar a ser de dois,
contam-se dois anos a partir da nova lei; se, porém, o prazo de cinco anos terminar antes do novo prazo de dois,
por já terem decorrido mais de três anos quando a nova lei entrar em vigor, é então aplicável o antigo prazo.
9. Como ficou provado (als. a) e b) “Dos Factos” – pág. 2 do Relatório), os factos tributários
reportam-se a IRC de 1996 e IVA de 1996 e 1997.
10. E, nos termos do art.º 48.º da LGT, a regra de início da contagem do prazo é o termo do ano
em que se verificou o facto tributário.
11. Como, na vigência do CPT, o prazo da prescrição se contava a partir da ocorrência do facto
tributário – início do ano seguinte àquele em que ocorreu o facto gerador do imposto (Alfredo José
de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, 2.ª Edição,
Almedina Coimbra, anotação 5 ao art.º 34.º, pág. 98).
12. Assim, e contando os 10 anos a partir do início do ano seguinte em que ocorreu o facto gerador
do imposto temos que, relativamente ao IRC (1996) e grande parte do IVA (1996): 1997 – 1 ano; 1998
– 2 anos; 1999 – 3 anos; 2000 – 4 anos; 2001 – 5 anos; 2002 – 6 anos; 2003 – 7 anos; 2004 – 8 anos;
2005 – 9 anos; 2006 – 10 anos.
13. Pelo que, pela aplicação do regime antigo e conforme é perfilhado por toda a doutrina, as
dívidas de IRC e IVA do ano de 1996 prescreveram em 31 de Dezembro de 2006 ou, pelo menos, em
01 de Janeiro de 2007.
14. E pelo que, tendo o Recorrente apenas sido citado em 19/03/2007 e conforme facto dado como
assente pela Meritíssima Juiz a quo, essas dívidas já prescreveram.
15. O Recorrente goza do benefício do apoio judiciário, conforme seguramente consta dos autos.
16. O apoio judiciário mantém-se na fase de recurso.
17. Motivo pelo qual não é paga a correspondente taxa de justiça.
Termos em que deve a sentença recorrida ser revogada, considerando-se prescritas as dívidas de
IRC de 1996 e IVA de 1996/1997 ou, pelo menos, as dívidas de IRC e IVA de 1996, como o impõem
o Direito e a Justiça!
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece
provimento, devendo a sentença impugnada ser revogada e substituída por acórdão que, declarando a
prescrição das dívidas tributárias exequendas, julgue procedente a oposição à execução fiscal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se fixada a seguinte matéria de facto:
a) Em 15.05.2001 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º … contra “Barradouro, Comércio de
Ouro, Lda.”, para cobrança de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) do ano de 1996;
b) Em 05.12.2001 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º … contra “Barradouro, Comércio
de Ouro, Lda.”, para cobrança de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dos anos de 1996 e 1997;
c) O processo referido na alínea a) foi eleito processo principal;
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d) Por inexistência de bens penhoráveis conhecidos à executada originária foi revertida a execução
contra o agora oponente, Luís Miguel Ferreira Gonçalves;
e) O oponente foi citado na execução em 09.03.2007;
f) O processo executivo referido na alínea a) esteve sem qualquer movimento processual desde
13.03.2003 até 16.11.2006;
g) O aqui oponente foi citado na execução em 19.03.2007;
h) Em 10.04.2007 foi deduzida a presente oposição;
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF do Porto que julgou
improcedente a oposição deduzida pelo ora recorrente contra a execução fiscal, instaurada no Serviço
de Finanças de Matosinhos 1 contra a sociedade Barradouro – Comércio de Ouro, Lda., por dívidas de
IRC e IVA de 1996 e 1997, e que contra si reverteu.
Para tanto, considerou a Mma. Juíza a quo que o prazo de prescrição das dívidas exequendas
ainda não ocorrera.
Vejamos. A única questão que vem suscitada é a prescrição das dívidas exequendas que se reportam, no caso em apreço, a IRC de 1996 e IVA de 1997.
Dispunha o artigo 34.º do CPT, então em vigor, que o prazo de prescrição de tais dívidas era de
10 anos, contando-se desde o início do ano seguinte àquele em que tinha ocorrido o facto tributário.
Tal prazo, com a entrada em vigor da LGT em 1/1/1999, passou, porém, a ser de oito anos.
De acordo com o n.º 1 do artigo 297.º do CC, a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo
mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso,
mas o prazo só se conta a partir da data de entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar.
Assim, tendo o prazo, neste caso, começado a correr no início de 1997 para as dívidas de 1996 e
no início de 1998 para as dívidas de 1997, constata-se que, face à inexistência de causas de interrupção
ou de suspensão da prescrição na vigência do CPT, à data de entrada em vigor da LGT, não faltava
menos tempo do que o previsto nesta lei para o prazo se completar, pelo que, como bem se refere na
decisão recorrida, será de aplicar às dívidas em apreço o prazo prescricional ínsito na LGT, contando-se
o mesmo a partir da data de entrada em vigor desta lei, ou seja, 1 de Janeiro de 1999.
E, correndo o prazo ininterruptamente desde aí (a paragem do processo executivo entre 13/3/2003
e 16/11/2006 é irrelevante no domínio da LGT), é evidente que a citação do oponente em 9/3/2007 e
19/3/2007 (alíneas e) e g) do probatório) ocorreu já para além do prazo prescricional se ter completado.
Daí que as dívidas exequendas, ao contrário do que se concluiu na sentença recorrida, se mostram,
pois, prescritas.
A decisão recorrida não pode, por isso, manter-se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida, e, em consequência, declarando prescritas as dívidas exequendas, julgar procedente a oposição e extinta a execução fiscal.
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1.ª instância, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Prescrição. Oposição à execução fiscal. Responsável subsidiário.
Sumário:
I — Considerando-se que é de oito anos, nos termos do n.º 1 do artigo 48.º da LGT, o
prazo de prescrição a atender de dívidas exequendas relativas a IVA dos anos de
1992 e 1993, esse prazo conta-se a partir da entrada em vigor dessa lei (1/1/09),
sendo que só interessam os factos interruptivos ocorridos após essa data.
II — Tendo o responsável subsidiário sido citado para a execução fiscal em 31/07/06,
o efeito interruptivo daí decorrente (artigo 49.º n.º 1 da LGT) impede a ocorrência da prescrição das dívidas exequendas, uma vez que para esse fim o prazo só
terminaria em 1/01/07.

539
Processo n.º 1146/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: César Augusto Couto da Rocha.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Publica vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra
que julgou procedente a oposição deduzida por César Augusto Couto da Rocha, com os sinais dos autos,
à execução fiscal instaurada inicialmente contra a sociedade Fonseca & Irmão, Lda., determinando
a extinção da execução com fundamento na prescrição das dividas de IVA dos anos de 1991 e 1992,
tendo formulado as seguintes conclusões:
1 — A Meritíssima Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra julgou a oposição procedente e declarou prescritas as dívidas revertidas, exigidas no processo de execução fiscal n.º … e aps.,
relativas a IVA de 1991 e 1992, não tendo tomado em consideração todos os factos relevantes para a
boa decisão da causa, bem como o direito aos mesmos aplicável;
2 — Não concorda esta RFP, de acordo com os dados revelados nos autos, bem como com os
considerados como provados, com a existência de prescrição;
3 — A razão da discordância prende-se com o facto do Tribunal não ter considerado, ao contrário
da maioria da mais recente jurisprudência, a citação do responsável subsidiário e ora oponente, em
31-07-2006, como um novo facto com efeitos interruptivos do prazo de prescrição:
4 — Com efeito, tendo a citação do responsável subsidiário ocorrido antes da entrada em vigor da
redacção do n.º 3 do art. 48º da LGT, dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, tem que se admitir
que produza os mesmos efeitos da citação do devedor principal, ou seja, efeito interruptivo da prescrição.
5 — Aceitando a conclusão da douta sentença recorrida quanto à aplicação do prazo de 8 anos
previsto na LGT, contado da sua entrada em vigor, até 31-07-2006, data da citação do oponente, havia
apenas decorrido o período de 7 anos e 7 meses:
6 — O que significa que ainda hoje não prescreveram as dívidas.
2. O recorrido contra-alegou nos termos que constam de fls. 217 e segts, que se dão aqui por
integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
I) O Oponente, ora recorrente, nunca foi sócio gerente da executada, contrariamente ao que se
afirma nos autos de execução, pelo que a reversão é ilegítima;
II) Na douta sentença, que decretou a falência citada pela recorrente, os sócios gerentes estão bem
identificados: Fernando Pacheco dos Santos e Bernardino Ribeiro Louro;
III) Os Tributos, como Doutamente decidiu o Tribunal “ad quo” encontram-se, ainda assim
prescritos.
3. O Tribunal Central Administrativo Norte a fls. 239 e seguintes declarou-se incompetente, em
razão da hierarquia, para o conhecimento do presente recurso e ordenou a remessa dos autos a este
Supremo Tribunal.
4. O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Alega a recorrente que tendo a citação do responsável subsidiário ocorrido antes da entrada em vigor
da redacção dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29.12, ao artº 48º n.º 3 da Lei Geral Tributária, tem de se admitir
que produza os mesmos efeitos da citação do devedor principal, ou seja, efeito interruptivo da prescrição.
Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar cumpre salientar que, ao invés do que refere a Fazenda Pública, o artº 48º, n.º 3
da Lei Geral Tributária não foi alterado pela Lei n.º 53-A/2006.
É certo que a referida Lei deu nova redacção ao art. 49º, nº3 da Lei Geral Tributária, nos termos
do qual, e sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o
facto que se verificar em primeiro lugar. Mas não se extrai, com clareza, da argumentação do recurso, se
a Fazenda Pública se quererá referir a esta norma ao aludir a alteração decorrente da Lei n.º 53-A/2006
e que consequências pretende retirar de tal argumentação.
Vejamos, no entanto, as razões porque se entende que a dívida está prescrita.
Resulta dos autos que as dívidas se reportam aos anos de 1991 e 1992, sendo que o oponente foi
citado para os termos da execução fiscal em 31.07.2006 (probatório a fls. 196 v.).
Como bem se refere na decisão recorrida, por força do disposto no artº 297º, n.º 1 do Código Civil
será aplicável o prazo de prescrição da Lei Geral Tributária (oito anos), que só se conta a partir da sua
entrada em vigor (01.01.1999)
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.
Porém, como refere Jorge Lopes de Sousa, na sua obra Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária,
Notas Práticas, Áreas Editora, 2008, p. 110 e 111, «na aplicação da lei no tempo deste novo regime
deverá ter-se em conta o momento em que se produziram os factos com efeito interruptivo.
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Se o facto com efeito interruptivo em relação ao devedor originário, (reclamação, recurso hierárquico, impugnação ou instauração da execução, nos termos do n.º 3 do art. 34.º do CPT) ocorreu
na vigência do CPT, 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.
Se o facto com efeito interruptivo em relação ao devedor originário ocorreu na vigência da LGT,
a sua eficácia em relação ao responsável subsidiário fica subordinada à verificação da condição de que
depende, que é a respectiva citação vir a ocorrer até ao termo do 5º ano posterior ao da liquidação.»
Ora no caso os factos interruptivos e suspensivos referentes ao devedor originário ocorreram na
vigência do CPT e antes da entrada em vigor da Lei Geral Tributária. Quer isto dizer que a previsão
normativa constante do artigo 48º, n.º 3 da LGT não releva no caso, pois que só os factos interruptivos
e suspensivos referentes ao devedor originário ocorridos após a sua entrada em vigor estão sujeitos à
condição nele prevista. (Cf. neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 02.04.2008,
recurso 1130/08 e ainda de 08.07.2009, rec. 607/09, ambos in www.dgsi.pt.)
E isto porque, como refere o autor citado a pags. 111 «aqui a solução do problema da aplicação
da lei no tempo depende do momento em que ocorrer o facto interruptivo e não eventualidade de, face
às regras do artº 297º do Código Civil, ser aplicável o regime do CPT ou da Lei Geral Tributária no
que concerne à duração do prazo e prescrição».
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
5. A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) Foi instaurada execução contra Fonseca e Irmão Lda., com sede no Beco do Panado, Coimbra,
com o NIF 500 353 611 para pagamento da quantia de 34.539,13 €, proveniente de IVA dos anos de
1991 e 1992 e juros, revertida contra o oponente, tendo sido citado em 31/7/06 processo de execução
n.º …:
…, relativo a IVA de 1991 e 1992 e juros, instaurada em 5/8/94, sem movimentação desde 11/1/95
até 7/5/03 (período em que o processo foi remetido ao processo especial de recuperação de empresas
[fls. 9 a 12 do p.e.f.] desde 29/5/03 até 16/7/04 (data em que é proferido projecto de decisão de reversão)
o processo não teve qualquer movimentação;
b) A executada Fonseca e Irmão, Lda., foi declarada falida, sendo o trânsito de 19/11/96, com registo
na respectiva conservatória em 26/11/96, por não ter havido deliberação da assembleia de credores, o
processo de falência sofreu paragens superiores a um ano por facto não imputável ao executado;
c) em 1/6/06 foi proferido despacho de reversão contra o César Rocha e por carta precatória enviada a Lisboa 4, este foi citado seguindo-se-lhe a presente oposição.
6. A sentença recorrida, tendo considerado prescritas as dívidas exequendas relativas a IVA de
1992 e 1993 exigidas no processo de execução fiscal n.º …, julgou procedente por provada a oposição
deduzida e, em consequência, julgou extinta a execução fiscal instaurada.
Inconformada com o decidido, a recorrente Fazenda Pública, aceitando que o prazo prescricional
a aplicar seria o de 8 anos previsto no artigo 48º da LGT, vem defender que as dívidas exequendas não
se encontrariam prescritas em resultado da citação do responsável subsidiário ocorrida a 31/07/06.
Vejamos, então.
Como primeira nota, importa salientar que na sentença sob recurso se considerou aplicável o prazo
de prescrição de 8 anos previsto no n.º 1 do artigo 48º da LGT, entendimento este que a recorrente não
impugna e que de forma expressa aceita na conclusão 5ª das suas alegações.
Daí que a respeito da consideração desse prazo a sentença tenha transitado em julgado, não sendo,
assim, passível de sindicância por este Supremo Tribunal.
O facto de se ter por aplicável esse prazo de 8 anos à luz da previsão normativa do artigo 297.º do
CC não decorre a aplicação de um ou outro regime em bloco, pois só se refere a lei que altere o prazo,
à sua medida e não aos termos em que se conta, nem tudo o que releva para o seu curso.
Designadamente, o artigo 297.º do CC nada nos diz a respeito dos factos a que é atribuído efeito
suspensivo ou interruptivo, á face da lei nova ou antiga, o que antes deverá ser procurado no artigo 12.º
do mesmo Código, no qual se prescreve que a lei que disponha sobre os efeitos dos factos só visa os
factos novos, ou seja, aqueles que ocorrerem na sua vigência (cfr. acórdãos de 17/10/07 e 02/04/09,
nos recursos n.ºs 657/07 e 1130/08).
Ora, sendo assim, esse prazo de 8 anos apenas se conta a partir da entrada em vigor da LGT
(1/1/09), sendo que só interessam os factos interruptivos ocorridos após essa data, acontecendo que o
único foi a citação do ora recorrido, enquanto responsável subsidiário, em 31/07/06.
Acontece que o efeito interruptivo dessa citação (artigo 49.º n.º 1 da LGT) impediu que ocorresse
a prescrição das dívidas exequendas, uma vez que para esse fim o prazo só terminaria em 1/01/07.
De salientar que a previsão normativa constante do n.º 3 do artigo 48.º da LGT não releva para a
situação em apreço, posto que só os factos interruptivos e suspensivos referentes ao devedor originário
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ocorridos após a sua entrada em vigor estão sujeitos à condição nele prevista, sendo que, contando-se o
prazo a partir da entrada em vigor da LGT, não houve qualquer facto interruptivo ou suspensivo relativo
ao devedor originário a considerar – cf. Jorge Lopes de Sousa, in “Sobre a Prescrição da Obrigação
Tributária, Notas Práticas”, a fls. 112.
Procede, deste modo, a pretensão da recorrente Fazenda Pública em ver julgadas não prescritas
as dívidas exequendas relativas ao IVA de 1992 e 1993.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se, em consequência a sentença recorrida, devendo os autos baixar à 1.ª instância para conhecimento dos restantes fundamentos
de oposição que foram invocados, se a tal nada mais obstar.
Custas pelo recorrido, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 17 de Março de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Jorge

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência em razão da hierarquia. Competência-regra do
Tribunal Central Administrativo.
Sumário:
I — A competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso de decisão
de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central Administrativo,
por regra.
II — O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário,
goza de tal competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento
matéria de direito.
III — Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de
facto o recurso em que, na falta de assentamento da sentença recorrida em tal
sentido, se conclui que não está provada «a culpa dos gerentes na insuficiência
do património tendente ao pagamento das coimas».
Processo n.º 1163/09-30.
Recorrentes: José Luís Raimundo Sismeiro e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 José Luís Raimundo Sismeiro, Ramiro das Neves Lisboa, José de Jesus Severino Simões e José
Maria Rodrigues Ladeira vêm recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que,
nos presentes autos de oposição à execução fiscal, julgou «a oposição improcedente, por não provada,
absolvendo a Fazenda Pública da instância».
1.2 Em alegação, os recorrentes formulam as seguintes conclusões.
A) A douta sentença recorrida julgou improcedente a oposição deduzida pelos ora recorrentes,
relativamente à reversão das dívidas de coimas.
B) Decisão com a qual os recorrentes não concordam, porquanto:
C) O artigo 8º do RGIT, que no seu n.º 1 alíneas a) e b) estabelece o regime da responsabilidade
civil dos administradores/gerentes pelas multas e coimas, todavia, não se estabelece, o referido artigo qualquer presunção de culpa, daí que se torna necessário provar a culpa dos gerentes/administradores
na insuficiência do património da sociedade que serviria para o pagamento das coimas.
D) No caso sub judice, não se tendo provado a culpa dos gerentes na insuficiência do património tendente ao pagamento das coimas, e encontrando-se a devedora originária cancelada, significa que as coimas
fiscais que a esta última foram aplicadas, não podem ser exigidas em sede de reversão aos aqui recorrentes.
E) Primeiro porque, 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 artigo 148º do CPPT.
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F) Segundo porque, a norma constante do artigo 8º enferma de inconstitucionalidade material,
por ser incompatível com o princípio constitucional da intransmissibilidade das penas, previsto no
artigo 18º da CRP.
G) E nem se diga que o que está em causa nestas situações, não é a mera transmissão de uma
responsabilidade contra-ordenacional, mas antes a imposição de um dever indemnizatório que deriva
do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, pois mesmo que assim fosse,
o que apenas por hipótese se admite, sempre se teria que provar a culpa dos gerentes, a qual não foi
provada nos presentes autos.
H) Por último mas não menos importante, é o facto da sociedade devedora originária ter a matrícula
cancelada desde 14-11-2008, cancelamento este que, nas pessoas colectivas, equivale à morte do infractor,
daí decorrendo tanto a extinção do processo contra-ordenacional, da obrigação de pagamento das coimas e da
execução fiscal tendente à sua cobrança coerciva (artigos 61º e 62º do RGIT, 176º n.º 2 alínea a) do CPPT).
I) Face ao exposto, não podem as dívidas de coimas ser exigidas aos recorrentes enquanto responsáveis subsidiários.
J) Assim, a douta sentença recorrida violou o artigo 8º, 61º e 62º do RGIT, o artigo 148º e 176º
n.º 2 alínea a) do CPPT e ainda o artigo 18º da CRP.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se, assim, a sentença
recorrida.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Nos presentes autos suscita-se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal em
razão da hierarquia.
Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso os recorrentes vêm pôr em
causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal recorrido, manifestando clara divergência
nas ilações de facto retiradas do probatório, nomeadamente quanto ao exercício da gerência da devedora
originária e quanto à sua culpa na dissipação do património social.
É o que se constata da conclusão D) a fls. 96 em que os recorrentes referem que não se provou a
culpa dos gerentes na insuficiência do património tendente ao pagamento das coimas.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, independentemente da atendibilidade ou relevo desses, factos para o julgamento da causa.
Como se refere no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 14.04.1999, processo 22908,
«....tais conclusões versarão matéria exclusivamente de direito se resumirem a sua divergência com o
decidido à interpretação ou aplicação da lei ou à solução dada a qualquer questão jurídica. IV – Versarão questão de facto se manifestarem divergência com a questão factual, quer porque se entenda que
os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos
factos relevantes, quer porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se
divirja nas ilações de facto que se devem retirar dos mesmos.
Verifica-se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, também, matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo
Sul – arts. 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26º n.º 1 alínea b) e 38º
alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Nestes termos somos de parecer que, ouvidos os recorrentes, este Tribunal deve ser julgado incompetente em razão da hierarquia.
1.5 Ouvidos os recorrentes, vieram dizer no fundamental o seguinte.
Quando na conclusão D) se diz que não foi provada a culpa dos gerentes na insuficiência do património tendente ao pagamento das coimas, não querem os recorrentes com isso suscitar a apreciação,
pelo Tribunal de recurso, da culpa dos gerentes, até porque esta questão não foi suscitada pelas partes
no processo de oposição.
Os recorrentes discordam apenas com a aplicação da lei ao caso concreto, não pretendem qualquer
alteração da matéria de facto.
Ou seja, o recurso apresentado, no entender dos recorrentes, versa única e exclusivamente sobre
matéria de direito, daí que o venerando Supremo Tribunal Administrativo, seja competente em razão
da hierarquia para a sua apreciação.
1.6 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) Por decisões transitadas em julgado em processo de contra-ordenação, a sociedade “LISMARVAL – CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIOS, LDA” foi condenada em 5 coimas
fiscais, cada uma no valor de € 203,00, e encargos, no valor unitário de € 44,50, cujo prazo de pagamento
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terminou em 03/10/2006, pela prática da infracção de falta de entrega das declarações Mod. 22, nos
anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, no valor total de € 1.237,50 (fls. 29 e 36);
b) Por decisão transitada em julgado em processo de contra-ordenação, a sociedade “LISMARVAL –
CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIOS, LDA” foi condenada em coima fiscal no valor
de 204,40 e encargos no valor de € 48,00, no montante total de € 252,40, cujo prazo de pagamento terminou
em 28/10/2006, pela prática da infracção de falta de entrega da declaração anual de 2004 (fls. 29 e 36);
c) A referida sociedade cessou a sua actividade em 31/12/2004 (fls. 23 e 36);
d) Pela Ap 1/20081114 foi inscrito na Conservatória do Registo Comercial de Leiria a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade “Lismarval – Construção Compra e Venda Imobiliários,
Lda.”, publicado em 17/11/2008 (certidão de fls. 7);
e) Com base na certidão de dívida emitida pelo Serviço de Finanças de Leiria-2, foi em 03/11/2006,
instaurado contra a sociedade “Lismarval, Lda.”, o processo de execução fiscal n.º …, a correr termos no
Serviço de Finanças de Leiria, para cobrança de coimas e encargos no montante de € 900,00 (fls. 16 a 20);
f) Com base na certidão de dívida emitida pelo Serviço de Finanças de Leiria-2, foi em 30/09/2007,
instaurado contra a sociedade “Lismarval, Lda.”, o processo de execução fiscal n.º …, a correr termos no
Serviço de Finanças de Leiria, para cobrança de coima e encargos no montante de € 252,40 (fls. 14 a 15);
g) Com base na certidão de dívida emitida pelo Serviço de Finanças de Leiria-2, foi em 29/11/2006,
instaurado contra a sociedade “Lismarval, Lda “, o processo de execução fiscal n.º …, a correr termos no
Serviço de Finanças de Leiria, para cobrança de coima e encargos no montante de € 247,50 (fls. 21 a 22);
h) Por despacho de 13/11/2008 do Chefe de Finanças de Leiria foi a dívida revertida contra os
aqui oponentes, na qualidade de responsáveis subsidiários, onde se lê: (...) Considerados os termos e
fundamentos constantes do despacho para audição (reversão), de 2008-10-27 “inexistência de bens/
valores/rendimentos que possam solver a dívida (artº 23º/1 e 2 da Lei Geral Tributária). O exercício da
gerência no período a que se reporta a dívida (artº 24º/1 LGT)” e considerada a inerente prova documental, ordeno a reversão dos autos contra os responsáveis (...)» (fls. 31);
i) Os oponentes foram citados na qualidade de responsáveis subsidiários para a execução por
carta registada com aviso de recepção, José Luís Raimundo Sismeiro e José Maria Rodrigues Ladeira
em 19/11/2008 e José de Jesus Severino Simões e Ramiro Neves Lisboa em 17/11/2008 (fls.32 a 35);
j) A presente oposição foi deduzida em 12/12/2008 (cfr. fls. 1 do articulado 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.
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2.3 No caso sub judicio, o Ministério Público neste Tribunal observa que «como se constata das
conclusões das alegações de recurso os recorrentes vêm pôr em causa os juízos de apreciação da prova
feitos pelo Tribunal recorrido, manifestando clara divergência nas ilações de facto retiradas do probatório,
nomeadamente quanto ao exercício da gerência da devedora originária e quanto à sua culpa na dissipação
do património social. É o que se constata da conclusão D) a fls. 96 em que os recorrentes referem que
não se provou a culpa dos gerentes na insuficiência do património tendente ao pagamento das coimas».
Ao que os ora recorrentes objectam no essencial que «Quando na conclusão D) se diz que não foi
provada a culpa dos gerentes na insuficiência do património tendente ao pagamento das coimas, não
querem os recorrentes com isso suscitar a apreciação, pelo Tribunal de recurso, da culpa dos gerentes,
até porque esta questão não foi suscitada pelas partes no processo de oposição». E os recorrentes – segundo dizem – «discordam apenas com a aplicação da lei ao caso concreto (…)».
Acontece, porém, que dentre as possibilidades plausíveis de «aplicação da lei ao caso concreto»
avulta aquela em que se torna necessário ou importante saber se está ou não assente neste caso «a culpa
dos gerentes na insuficiência do património tendente ao pagamento das coimas».
E a verdade é que os recorrentes no presente recurso, na sua conclusão D), concluem literalmente
por que «No caso sub judice, não se tendo provado a culpa dos gerentes na insuficiência do património
tendente ao pagamento das coimas».
Conclusão recursiva que implica o conhecimento da factualidade correspondente a essa concluída
falta de «culpa dos gerentes na insuficiência do património tendente ao pagamento das coimas» – factualidade que não se encontra julgada e assente na sentença recorrida.
Há, assim, no caso, desarmonia entre a matéria de facto concluída pelos ora recorrentes e a matéria de facto julgada e fixada na sentença recorrida – pelo que não pode dizer-se, como se diz, que «Os
recorrentes discordam apenas com a aplicação da lei ao caso concreto», e que «não pretendem qualquer
alteração da matéria de facto».
O que logo significa que – não tendo sido estabelecida pela sentença recorrida a matéria de facto
relativa à concluída falta de culpa –, não versa o presente recurso exclusivamente matéria de direito.
Razão por que o Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia para
o conhecimento de tal recurso, cabendo essa competência ao Tribunal Central Administrativo, Secção
de Contencioso Tributário.
E, então, havemos de convir, a finalizar, que a competência em razão da hierarquia para o
conhecimento de recurso de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal Central
Administrativo, por regra.
O Supremo Tribunal Administrativo, pela sua Secção de Contencioso Tributário, goza de tal
competência apenas quando o recurso tiver por exclusivo fundamento matéria de direito.
Não tem por fundamento exclusivo matéria de direito mas, também, matéria de facto o recurso
em que, na falta de assentamento da sentença recorrida em tal sentido, se conclui que não está provada
«a culpa dos gerentes na insuficiência do património tendente ao pagamento das coimas».
3. Termos em que se acorda julgar o Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da
hierarquia para conhecer do presente recurso, e declarar competente para o efeito o Tribunal Central
Administrativo Sul (Secção de Contencioso Tributário).
Custas pelos recorrentes, fixando a taxa de justiça em duas unidades de conta, e a procuradoria
em um sexto.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Avaliação indirecta. artigos 74.º, n.º 3, 87.º, n.º 1, alínea b) e
88.º n.º 1, alíneas a) e b) e 90.º da LGT.
Sumário:
I — Em caso de determinação da matéria tributável por métodos indirectos, compete à
administração tributária o ónus da prova da verificação dos pressupostos da sua
aplicação, cabendo ao sujeito passivo o ónus da prova do excesso na respectiva
quantificação (artigo 74.º, n.º 3 da LGT).
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II — Persistindo a situação de “non liquet” quanto ao excesso na quantificação a que
chegou a Administração tributária, a dúvida terá de ser decidida em desfavor
da recorrente, que não logrou provar a existência de tal excesso, nem se afigura
evidente para este Tribunal que o alegado excesso na quantificação resulte das
regras da experiência comum ou que seja manifesto, notório ou ostensivo.
Processo n.º 1211/09-30.
Recorrente: A….
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A…, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de 15 de Setembro de 2009, que, julgou improcedente a impugnação por si
deduzida contra a demonstração de compensação n.º 2004 000 131 01 983, com a identificação do documento
n.º 200400001123182, de IRS referente ao ano de 2000, para o que apresentou as conclusões seguintes:
1. O Meritíssimo Juiz “a quo” na douta sentença proferida considerou e concluiu que ao caso
em apreço, foram verificados os pressupostos para aplicação de métodos indirectos e que o critério
utilizado pela AT não é ostensivamente inadmissível e/ou desacertado;
2. Perante a falta de elementos contabilísticos (livros de recibos) a AT criou a ficção que a recorrente teria utilizado todos os recibos dos livros em falta, apurando um valor calculado com base
na média dos recibos anteriores para aplicar “à cabeça”de cada recibo um valor, que multiplicado
pelos recibos em falta corresponderia ao rendimento da recorrente.
3. Ou seja, a AT socorreu-se da falta de elementos contabilísticos para calcular um rendimento
colectável, o que de todo é inverosímil.
4. A AT ignorou deliberadamente o recurso a rácios de actividade para calcular o rendimento
(critérios objectivos que considerariam o sector de actividade, os anos de exercício da profissão e
condições similares aplicáveis às detidas pela recorrente),
5. A AT conseguiu apurar um rendimento colectável o que de todo é inverosímil.
6. A AT optou não pela descoberta da verdade tributária aproximada mas pelo expoenciar de um
rendimento que nunca poderia existir.
7. Está amplamente documentado no processo que a recorrente como advogada, teve um défice
notório de rendimentos, que a obrigou a procurar rendimentos de trabalho através do exercício de
outras actividades e sob tais pressupostos o Tribunal devia ter sindicado pela bondade do procedimento
e ajuizar em contraponto com a irracionalidade do calculado abstracto do rendimento feito pela AT.
8. À AT, por lhe competir processualmente e lhe ser possível materialmente pelo acesso aos dados
informáticos poderia juntar aos autos pelo menos um dos supostos (100) recibos perdidos/faltosos, para
ser aferida a bondade e adequação do critério utilizado, que não fez nem se preocupou em fazer.
9. Elementos que competia à AT levar ao processo, e que não fez não o podendo.
10. E nesta parte censura-se a Douta Sentença quando considerou que o critério utilizado pela
AT não é ostensivamente inadmissível e/ou desacertado.
11. Censura-se a Douta Sentença na parte conclui que a recorrente não demonstrou que o critério
utilizado é ostensivamente inadmissível e/ou desacertado, que houve excesso manifesto na matéria
quantificada,
12. Por caber à recorrente fazer a prova negativa que não auferiu tais rendimentos apurados e
os pressupostos para a aplicação dos métodos indirectos resultaram da ausência de elementos contabilísticos, a recorrente nunca poderia se socorrer de elementos contabilísticos para cumprimento do
ónus que lhe competia,
13. Cabia sim à AT lançar dos meios informáticos que possui para verificar a existência dos
recibos com os números constantes dos autos.
14. Da repartição do ónus da prova caberia à AT a prova da existência destes recibos e não o
ficcionar a sua existência.
15. À recorrente, sob pena de ser um ónus ilegal por impossível de cumprir, não se poderia exigir
que provasse a não existência destes recibos.
16. Não andou assim bem o Meritíssimo juiz “a quo” ao concluir que a recorrente não quantificou, quer os proveitos, quer os custos de modo a que o Tribunal pudesse concluir pelo excesso de
quantificação.
17. Bem sabia o tribunal que tal prova pode ser superada pela evidência da factualidade e razões
de bom senso que aquelas são opostas.
18. Às máximas de experiência notórias ou são do conhecimento do juiz ou então serão obtidas
através de meios fáceis e acessíveis ao conhecimento,
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19. O historial profissional da recorrente, amplamente documentado nos autos, manifesta uma
notória falta de rendimentos, nada condicentes com os valores de proveitos apontados pela AT.
20. Inverosímil, tal como foi referido pelo perito e testemunha B…, é a recorrente ter tempo suficiente, fora de um horário de trabalho normal que era obrigada a respeitar, conseguir uma dinâmica
profissional com proveitos superiores ao da actividade dependente e tal ponderação lógica e evidente
não fez o Tribunal.
21. O Meritíssimo Juiz “a quo” ao proferir a douta sentença violou dos artigos 81º n.º 1 (última
Parte), 82º n.º 2 e 3, 84º n.º 1 e 3 85º n.º 1 e 2 e 90º da LGT e art. 659º n.º 3 do CPC.
Assim, e nos demais termos que Vexas muito doutamente suprirão se requer que a douta sentença
recorrida seja revogada e substituída por outra de acordo com a pretensão do aqui recorrente E ASSIM
SE FAZENDO A COSTUMADA JUSTIÇA!
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Saber se estão reunidos os pressupostos legais para utilização de métodos indirectos para
determinar o IRS liquidado e, em caso afirmativo, se os valores determinados são erróneos ou excessivos.
FUNDAMENTAÇÃO
Entendemos que a sentença recorrida fez correcta interpretação e aplicação da lei.
No que tange à questão de saber se estavam reunidos os pressupostos legais para a Administração Fiscal lançar mão dos métodos indirectos para determinar o IRS liquidado, deve atender-se que
no relatório de inspecção são identificadas diversas situações donde se infere a impossibilidade de
comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação
da matéria tributável, designadamente, a falta de livros de registo contabilísticos, a apresentação de
um único livro de recibos dos cinco utilizados no período da inspecção e a ocorrência de pagamentos,
sem que tivessem sido emitidos os respectivos recibos.
Estas irregularidades, associadas à inexistência de duplicados dos livros de recibos, tornam impossível a comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável, justificando o procedimento
da administração Fiscal em lançar mão dos métodos indirectos para determinar o IRS liquidado.
No que concerne aos critérios utilizados para determinar a matéria colectável por métodos indirectos, entendemos, igualmente, que a Administração Fiscal deu cumprimento cabal ao disposto no
artigo 90.º, n.º 1 da LGT, tendo utilizado um método adequado a uma aproximação possível à realidade.
A Recorrente, por sua vez, não conseguiu provar a inexistência dos pressupostos legais para a tributação por métodos indiciários nem a existência de um quadro real que se afaste do resultado obtido pela
Administração Fiscal, por verificação de erro ou de manifesto excesso na matéria tributável quantificada.
Ao fim e ao cabo, a Recorrente não logrou provar que o critério utilizado pela Administração
Fiscal para determinar a matéria tributável seja ostensivamente inadmissível ou desacertado, gerador
de um excesso manifesto da matéria tributável encontrada.
CONCLUSÃO
Nestes termos é nosso parecer não merecer censura a decisão recorrida, não devendo, em consequência, ser dado provimento ao recurso.
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério público (fls. 152 a 154 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se, reunidos os pressupostos para que a Administração tributária pudesse fixar a matéria tributável da contribuinte por avaliação indirecta, a fixação a que procedeu, em razão do critério
utilizado, é conforme à lei.
5 – Matéria de facto
Na sentença do objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) – A coberto da Ordem de Serviço n.º 17 372, de 04 de Fevereiro de 2004, entre 08/03/2004 e
30/07/2004, a Administração Fiscal procedeu a inspecção à actividade da Impugnante, cfr. fls. 14 do
processo administrativo apenso.
B) – A acção inspectiva teve por base o facto de a Impugnante não ter passado recibo de quitação dos honorários pagos pelo Tribunal de Trabalho de Faro no ano de 2002, cfr. fls. 14 do processo
administrativo apenso.
C) – A acção inspectiva foi de âmbito geral e incidiu sobre os anos de 2000 a 2002, e foi elaborado
o relatório de fls. 12 e seguintes do processo administrativo apenso que aqui se dá por integralmente
reproduzido e donde resulta com interesse para a decisão:
«(…)
IV – Motivos e exposição dos factos que implicam o recurso a métodos indirectos.
Os métodos indirectos serão aplicados nos três anos em análise.
A contribuinte apresentou as declarações de rendimentos dos anos em análise.

547
A contribuinte está obrigada a escriturar os livros de registo a que se refere a alínea e) do
art. 50.º do CIVA, pelo artigo 116.º do CIRS. No entanto não possui estes registos para os anos em análise, embora tenha sido notificada para facultar a sua contabilidade e para organizar a sua escrita.
Temos conhecimento de 5 livros de recibos de modelo oficial (Mod.6), requisitados em nome da
contribuinte, utilizados por esta no período em análise (pela consulta do nosso sistema informático – visão do contribuinte – recibos de IRS mod. 6, e pelas cópias enviadas por várias entidades a quem a
contribuinte prestou serviços), mas esta só apresentou um desses livros. E ainda de notar que cada
livro contem 50 recibos.
Atendendo a tudo o que foi anteriormente exposto e à impossibilidade de comprovar os valores
declarados devido à inexistência dos duplicados dos livros de recibos de modelo oficial (mod. 6), estamos perante um caso de impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria
tributável dos anos de 2000, 2001 e 2002 encontrando-se reunidos os pressupostos para a aplicação
de métodos indirectos de tributação previstos no artigo 39.º do CIRS (anterior artigo 38.º do CIRS) e
artigos 87.º a 89.º da LGT.
V – Critérios e cálculos dos valores corrigidos com recurso a métodos indirectos
Para a determinação do rendimento da actividade de Advogados, com o CIRS 0702 (actual
CIRS 6010), com recurso a métodos indirectos, procedeu-se de acordo com o disposto no artigo 90.º
da LGT.
Vou primeiramente calcular os rendimentos do ano de 2002 aplicando a média dos recibos conhecidos de 2002 a 79 dos recibos cujos valores se desconhece, aos restantes 3 recibos aplicarei o valor
de € 25,00 com base no auto de declarações assinado pela contribuinte (anexo 2), onde esta afirma
que relativamente a particulares prestou serviços a três pessoas.
Relativamente ao ano de 2001 vou proceder da mesma forma: aplicarei a média dos recibos
conhecidos no ano de 2001 aos 103 recibos cujo valor se desconhece.
Para o ano de 2000 recorri à inflação por considerar que o volume de negócios não sofreu
grandes oscilações do ano de 2001 para o ano de 2000, devendo estes serem apenas corrigidos pela
inflação.
Depois de calculados os rendimentos do ano de 2001 vou deflacionar o coeficiente de inflação
para os serviços em 2001, este coeficiente teve uma taxa de variação média de 4,8%, conforme anexo 1;
obtendo assim os rendimentos obtidos em 2000.
Cálculo dos rendimentos obtidos em sede de IRS para o ano de 2002:
A contribuinte declarou como rendimento da categoria B do ano de 2002 o valor de € 3.071,82.
No entanto conseguiu-se reunir recibos que totalizam o valor de € 12.101,04, conforme anexo 3.
Conhecem-se 5 livros de recibos mod. 6 utilizados pela contribuinte, no entanto a contribuinte
só nos apresentou um desses livros e disse que lhe tinha sido furtado um livro o qual não identificou,
conforme comunicado da Polícia de Faro – Esquadra de Olhão, com o registo n.º 2673/02 de 4 de
Setembro de 2002 (anexo 4).
Os recibos cujos valores se desconhecem, e que se presume foram passados no ano de 2002, são
os seguintes:
Livro de recibos mod. 6 requisitado em 27/11/2001 – AGB 0547801 a AGB 0547850, faltam os
recibos:
- AGB 0547811;
- AGB 0547814;
- AGB 0547816;
- AGB 0547821 a AGB 0547850.
Livro de recibos mod.6 requisitado em 24/06/2002 – ARA 1126101 a ARA 0126150, faltam os
recibos:
- AHA 0126102 a AHA 0126150.
Do livro de recibos mod.6 requisitado em 12/12/2002 – AHA 0159551 a AHA 0159600 conhecem-se todos os recibos passados em 2002.
Presume-se que os recibos referidos foram passados no ano de 2002, tendo em atenção os recibos
conhecidos desses livros e as datas em que os mesmos foram passados, para uma melhor compreensão
desta explicação consulte-se o anexo 5, onde consta a discriminação de todos os recibos dos referidos
livros, assim como a data de requisição dos mesmos.
Quero ainda salientar o facto de a contribuinte nem sempre passar os recibos na data em que os
deveria passar, temos como exemplo o recibo passado ao Tribunal do Trabalho de Faro que deveria
ter sido passado no ano de 2002 e só o foi no ano de 2003, e um recibo passado a 29/10/2002 num
livro de recibos que foi requisitado a 12/12/2002.
A contribuinte refere em auto de declarações (anexo 2) que no ano de 2002, relativamente a
particulares prestou serviços a três pessoas que pagaram unicamente a consulta de € 25,00 cada.
No entanto desconhece-se o valor pelo qual foram passados 82 recibos, dos quais se considera que 3
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desses recibos foram passados no valor de € 25,00 cada, pelas declarações da contribuinte, para os
outros 79 recorre-se à média dos recibos conhecidos no ano de 2002:
Média dos recibos conhecidos
relativamente a 2002 = Total dos recibos conhecidos relativamente a 2002
Número de recibos conhecidos relativamente a 2002
Média dos recibos conhecidos relativamente a 2002 = € 12.101,04 = € 636,90
19
Pelo exposto apurou-se para o ano de 2002 Serviços Prestados no valor de € 62.491,14 (€ 12.101,04
+ 79x € 636,90 + 3x € 25,00); dos quais € 12.101,04 resultam de correcções meramente aritméticas e
€ 50.390,10 resultam da aplicação do recurso a métodos indirectos. (Veja-se o anexo 5).
Como a contribuinte ficou enquadrada no regime simplificado o rendimento colectável será o
seguinte:
Rendimento colectável para o ano de 2002 = € 62.491,14 x (1-0,35)= € 62.491,14 x 0,65 =
40.619,24.
Foram efectuadas retenções na fonte no valor de € 782,65.
Há ainda a salientar que se aceitam os valores dos abatimentos e deduções à colecta declarados
neste ano, por a contribuinte ter apresentado os correspondentes documentos comprovativos.
Foi efectuada a simulação da liquidação tendo resultado imposto a pagar no valor de € 10.254,63,
é de notar que a contribuinte recebeu reembolso no valor de € 66,35, assim terá que devolver o reembolso recebido e pagar o imposto devido, isto acrescido dos respectivos juros compensatórios.
(...)
Cálculo dos rendimentos obtidos em sede de IRS para o ano de 2001:
Conhecem-se 3 livros de recibos mod. 6 que se presume que foram utilizados no ano de 2001
(ver anexo 10):
AEE 0066451 a ABE 0066500 (o recibo AEE 0066486 foi passado em 22/07/2001;
AFR 0414601 a AFR 0414650 (requisitado em 24/04/2001),
6 recibos do livros AGB 0547801 a AGB 0547850 (requisitados em 27/12/2001, os recibos AGB
0547805 e AGB 0547806 foram passados em 30/11/2001 e 31/12/2001, respectivamente).
Não é possível saber quais foram os livros de recibos requisitados antes do livro AEE 0066451
a AEE 0066500.
Desconhece-se o valor pelo qual foram passados 103 recibos, pelo que se recorre à média dos
recibos conhecidos no ano de 2001:
Média dos recibos conhecidos
relativamente a 2001 =Total dos recibos conhecidos relativamente a 2001
Número de recibos conhecidos relativamente a 2001
Média dos recibos conhecidos relativamente a 2001 = € 1.790,49 = € 596,83
3
Pelo exposto apurou-se para o ano de 2001 Serviços Prestados no valor de € 63.263,98 (€ 1.790,49
+ 103 x € 596,83); dos quais € 1.790,49 resultam de correcções meramente aritméticas e € 61.473,49
resultam da aplicação do recurso a métodos indirectos. (Veja-se o anexo 10).
Como a contribuinte ficou enquadrada no regime simplificado o rendimento colectável será o
seguinte:
Rendimento colectável para o ano de 2001 = € 63.263,98 x (1-0,35)= € 63.263,98 x 0,65 = 41.121,59.
Não serão considerados os seguintes abatimentos e deduções à colecta declarados pela contribuinte na sua declaração mod 3 de IRS do ano de 2001: Despesas de saúde, com aquisição de bens e
serviços isentos de IVA ou sujeitos à taxa de 5% e juros contraídos para pagamento das mesmas; Juros
e amortizações de dívidas contraídas com aquisição, construção, beneficiação de imóveis e prestações
devidas em resultado de contratos celebrados com cooperativas de habitação ou no âmbito do regime
de compras em grupo com imóveis para habitação própria e permanente; Prémios de seguros de acidentes pessoais e de vida e contribuições para fundos de pensões ou outros regimes complementares de
segurança social, e Donativos concedidos a outras entidades; por a contribuinte não ter apresentado
os documentos comprovativos dos mesmos.
Confirmam-se as retenções na fonte da categoria B declaradas pela contribuinte.
Foi efectuada a simulação da liquidação tendo resultado imposto a pagar no valor de € 12.436,49,
é de notar que a contribuinte recebeu reembolso no valor de € 1.150,35, assim terá que devolver o
reembolso recebido e pagar o imposto devido, isto acrescido dos respectivos juros compensatórios.
(...)
Cálculo dos rendimentos obtidos em sede de IRS para o ano de 2000:
Tal como referido anteriormente o rendimento deste ano será calculado deflacionando o coeficiente de inflação para os serviços em 2001, este coeficiente teve uma taxa de variação média de 4,8%
conforme anexo 1.
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Valor dos serviços prestados estimados para a totalidade do ano de 2001
Valor dos serviços prestados em 2000 = --------------- 1 + taxa de inflação para o ano de 2001
Valor dos serviços prestados em 2000 = 63.263,98 = 60.366,39
1,048
Rendimento colectável para o ano de 2000 = € 60.366,39 x 48,29% = 29.096,60.
Foi efectuada a simulação da liquidação tendo resultado imposto a pagar no valor de € 7.914,69,
é de notar que a contribuinte recebeu reembolso no valor de € 239,83, assim terá que devolver o reembolso recebido e pagar o imposto devido, isto acrescido dos respectivos juros compensatórios.
(...)
VII – Infracções verificadas
1 – A contribuinte praticou omissões e inexactidões nas declarações mod. 3 de IRS dos anos de
2000, 2001 e 2002, infringiu os artigos 3º e 22º do CIRS, punível pelo artigo 119º do RGIT.
2 – A contribuinte liquidou IVA indevidamente em 2 recibos no ano de 2001 e em 8 recibos no
ano de 2002, não o tendo entregue ao estado, pelo que infringiu o artigo 26º n.º 2 do CIVA, punível
pelo artigo 114º do RGIT.
3 – A contribuinte foi notificada para facultar a sua contabilidade e para organizar a sua escrita,
não o tendo feito para o período em questão, pelo que infringiu o artigo 116º do CIRS, punível pelo
artigo 113º do RGIT.
4 – Será levantado auto de notícia pelas infracções verificadas.
VIII – Outros elementos relevantes
Tendo por base as estimativas efectuadas, em 2000, 2001 e 2002 o valor total dos Serviços Prestados (volume de negócios) ultrapassou em qualquer dos anos o montante máximo anual para que
possa estar enquadrada no regime de isenção de IVA previsto no artigo 53.º do CIVA (valor máximo
de € 9.975,96).
Tendo deixado de se verificar as condições de aplicação do regime de isenção, a alínea b) do
n.º 2 do artigo 58º do CIVA estipula que o sujeito passivo fica obrigado a entregar a declaração de
alterações prevista no artigo 310 do CIVA, no prazo de 15 dias a contar da fixação definitiva do rendimento tributável, sendo que será devido imposto com referência às operações efectuadas a partir
do mês seguinte àquele em que se torne obrigatória a entrega da referida declaração de alterações
(conforme o previsto no n.º 5 do artigo 58.º do CIVA).
No entanto o contribuinte já entregou a declaração de alterações no dia 01/02/2004.
O presente projecto de relatório substitui o anterior projecto de relatório datado de 30 de Julho
por ter havido um lapso na elaboração dos anexos 5, 6 e 10.
IX – Direito de Audição
No dia 03/08/2004 a contribuinte foi notificada pessoalmente para exercer o direito de audição
sobre o projecto de relatório de inspecção que seguiu em anexo com a referida notificação.
A contribuinte exerceu o direito de audição por escrito.
Relativamente ao exposto pela contribuinte no seu exercício do direito de audição tenho a dizer
o seguinte:
A contribuinte alega que recebeu subsídio de desemprego em Julho de 2001 e Novembro de
2001. No ponto III – 1-1.1 do projecto de relatório entregue à contribuinte é referido o facto de esta
ter cessado a actividade em 19/07/2001 e ter reiniciado a actividade em 12/11/2001.
º O inquérito feito pela Ordem dos Advogados e publicado no livro Revista da Ordem dos Advogados do qual a contribuinte junta excerto não constitui qualquer prova.
ºA contribuinte refere no ponto 25 do seu exercício do direito de audição que não se indica qual a
data de requisição dos livros requeridos pela contribuinte, no entanto esta data é indicada nos anexos 5
e 10 (o anexo 10 é aliás referido pela contribuinte no ponto 73 do seu exercício do direito de audição)
entregues à contribuinte junto com o projecto de relatório, pois dele fazem parte integrante. Pelo que
não se impede o livre direito de audição e de defesa como a contribuinte alega.
º A contribuinte diz que não é verdade que tivesse emitido recibo em 22/07/2001. Feita uma nova
análise ao recibo AEE 0066486 verifica-se que de facto este foi emitido em 12/07/2001, pelo que os
anexos 8 e anexo 10 fls. 1 serão alterados com a data correcta. No entanto esta correcção não altera
os cálculos por nós efectuados para o apuramento dos rendimentos da contribuinte.
º A contribuinte, nos pontos 28 e 29 do seu exercício do direito de audição, diz, referindo-se ao
ano de 2001, que os recibos por nós conhecidos foram os únicos por si passados ou emitidos. A ser
assim, os rendimentos da categoria B do ano de 2001 seriam inferiores aos declarados pela contribuinte na sua mod. 3 de IRS. Senão veja-se: a contribuinte, na sua declaração mod. 3 de IRS do ano
de 2001 declarou o valor de € 2.269,19 como rendimento da categoria B. O total de recibos por nós
conhecidos ascende a € 1.790,49.
Tomando como exemplo o livro de recibos modelo 6, ARE 0066451 a ARE 0066500, é estranho
que a contribuinte, ao passar apenas um recibo desse livro tivesse passado um recibo dos do fim do
livro (ARE 0066486) e não o primeiro recibo do livro (AEE 0066451).
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A contribuinte alega que houve recibos com a unidade monetária escudos que foram substituídos
por inutilização por recibos com a unidade monetária de euros. Isso cabe à contribuinte provar através
da apresentação desses recibos devidamente anulados; pois a “troca” de moeda não é só por si razão
para que o livro de recibos em escudos não tenha sido utilizado na sua totalidade.
º No ponto 40 do exercício do direito de audição a contribuinte refere que os recibos AGB 0547805
e AGB 057806 foram emitidos a pedido da DGV para aquelas datas, em substituição de outros anteriormente passados do mesmo valor, mas com unidade monetária de escudos. No entanto não apresenta
a prova a anulação dos recibos em escudos.
º No ponto 46 do exercício do direito de audição a contribuinte refere que “relativamente ao ano
de 2002, vem o relatório no sentido da presunção de terem sido emitidos e não declarados na declaração de rendimentos alguns recibos”. Não se trata de uma presunção, foram efectivamente emitidos
recibos que não foram declarados como se refere no ponto V do projecto de relatório, onde se pode
ler: “A contribuinte declarou como rendimento da categoria B do ano de 2002 o valor de € 3.071,82.
No entanto conseguiu-se reunir recibos que totalizam o valor de € 12.101,04, conforme anexo 3”. No
anexo 3 estão relacionados esses recibos e como anexo 6 seguem cópia dos mesmos.
º A contribuinte alega que não foi ela que preencheu as declarações, mas o facto de não ter sido
a contribuinte a preencher a declaração de rendimentos não exclui a sua responsabilidade pelo que
lá é declarado.
A contribuinte, embora tenha exercido o direito de audição não trouxe ao processo elementos
novos, nem fez quaisquer provas, pelo que se mantêm as conclusões do projecto de relatório.
Faro, 12 de Agosto de 2004»
D) – Sobre o relatório a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte parecer (fls. 12 do apenso):
«Concordo com a presente informação.
A Contribuinte não apresentou os seus elementos de contabilidade, embora tenha sido notificada para o efeito, pelo que houve necessidade de apurar o seu rendimento líquido por aplicação de
métodos indirectos.
Assim, sou do parecer que se proceda à fixação do rendimento líquido de IRS dos anos de 2000,
2001 e 2002 nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 65.º do CIRS.
Que se envie a nota de apuramento de IVA ao serviço de finanças. Que se proceda à notificação
nos termos do n.º 2 do art. 61.º do RCPIT.
À consideração superior.
DF Faro, 13/08/04»
E) – Sobre os antecedentes relatório e parecer recaiu o seguinte despacho (fls. 12 do apenso):
«Concordo. Proceda como se propõe.
Faro, 2004/08/27.»
F) – A Impugnante requereu a revisão da matéria tributável, cfr. requerimento de fls. 70 e segs
dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzido.
G) – Os peritos reuniram em 16 e 22 de Novembro de 2004, não tendo chegado a acordo, cfr.
actas de fls. 74 a 77 dos presentes autos.
H) – O Perito indicado pela Impugnante fez constar do seu laudo (fls. 80 a 82):
«(…)
1 – Os valores constantes do relatório final, fixados por métodos indirectos, relativos aos anos
de 2000 a 2002 são exagerados, atendendo à situação profissional da contribuinte.
2 – Tendo a mesma iniciado a actividade em finais de 1997, não seria possível, passados apenas
dois anos do início de actividade, obter uma dinâmica profissional necessária para obter rendimentos
médios de cerca de 5.000,00 € em 2000 e 9.000,00 em 2001.
3 – A contribuinte em questão foi trabalhadora independente, tendo sido naturalmente obrigada
a respeitar um horário de trabalho, o que vem reforçar a ideia que seria impossível obter em horário
nocturno e fim-de-semana (pós-laboral) os rendimentos sugeridos por este método.
4 – A contribuinte em questão só em finais de 2002 passou a ter um escritório com porta aberta,
que nem sequer é apenas seu.
5 – Alegou que tem uma implementação no mercado, a qual pode trazer os níveis de rendimentos
sugeridos, nunca poderia dar-se ao luxo de cessar a actividade durante vários meses, nem ter que
recorrer ao subsídio de desemprego.
6 – A série de recibos passados a partir de finais de 2001 e durante o ano de 2002, permite-nos
aferir a apetência/necessidade da contribuinte em questão para passar recibos, o que contrasta totalmente com a suposição de que todos os recibos requisitados foram emitidos.
7 – Tendo por base o referido ano de 2000, o qual me parece bastante consistente, sugiro que
para este ano não sejam considerados quaisquer rendimentos extra.
8 – Relativamente ao ano de 2001 e atendendo a que a contribuinte cessou a actividade durante
vários meses, bem como tendo sido trabalhadora dependente durante seis meses, sugiro um rendimento
de 3.500,00 €.
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9 – Relativamente ao ano de 2000 e tendo em conta que a contribuinte também teve uma ocupação
como trabalhadora dependente durante seis meses, sugiro um rendimento de 6.000,00€.»
I) – O Perito da Administração Fiscal fez constar do seu laudo (fls. 78 e 79):
«(…)
Entendo que os fundamentos e os factos que levaram à tributação por métodos indirectos, constantes do Relatório de Inspecção Tributária, que aqui se dá por integralmente reproduzido, reúnem
os requisitos que impossibilitaram a comprovação e a quantificação directa e exacta dos elementos
indispensáveis à determinação dos rendimentos.
Estando a contribuinte reclamante obrigada a possuir os livros de registo referidos no art. 50.º
do Código do IVA, por força do art.º 116º do Código do IRS, e tendo sido devidamente notificada no
decurso do procedimento de inspecção, para os exibir e proceder à respectiva escrituração, nunca o
fez, inviabilizando assim o apuramento do seu rendimento líquido por avaliação directa, pelo que, nos
termos da alínea b) do art.º 87º e alíneas a) e b) do artº 88º da Lei Geral Tributária, está devidamente
fundamentada, em minha opinião, a aplicação dos métodos indirectos.
No que se refere aos critérios e cálculos dos valores corrigidos, manifesto também a minha concordância, uma vez que os mesmos em nada contrariam o disposto no artº 90º da LGT.
Os valores presumidos, para efeitos de cálculo, tiveram em linha de conta os livros de recibos, em
impresso de modelo oficial, requisitados no período compreendido entre Julho de 2001 (no mínimo) e
Dezembro de 2002 e os recibos emitidos e conhecidos pela Inspecção Tributária nos anos de 2001 e
2002, sendo que os valores propostos pelo perito do contribuinte no decurso das duas reuniões havidas,
revelam, em minha opinião, falta de suporte material e objectivo.
Defendo assim a manutenção dos valores dos rendimentos líquidos fixados inicialmente.»
J) – O Director de Finanças de Faro, na falta de acordo, proferiu na decisão de fixação da matéria
tributável de fls. 83 dos autos donde resulta com interesse para a decisão:
«(…)
Dão-se aqui por integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante da presente decisão
todos os documentos que constituem o processo base, designadamente o relatório do exame à escrita
e seus anexos, a petição apresentada pelo reclamante, o direito de audição prévia facultado e previsto
no artº 60º da LGT e RCPIT e os laudos elaborados pelos peritos das partes, derivados do debate
contraditório já aludido.
O perito indicado pelo contribuinte após várias considerações, sustenta não concordar com a
posição assumida pela administração Fiscal, nos valores considerados exagerados na determinação
da matéria tributável por aplicação de métodos indirectos. Sendo a contribuinte também, trabalhadora
dependente, afirma que seria impossível por parte da mesma, quanto à actividade liberal de advogada,
obter em horário nocturno e fins-de-semana, tais rendimentos. Assim, o perito da contribuinte, sugere
que para o ano de 2002, não sejam considerados rendimentos, para o ano de 2001, sugere o rendimento
de 3.500,00 euros e para o ano de 2000, como obteve rendimentos como trabalhadora dependente,
propõe rendimentos no valor de 6.000,00 euros.
O perito da administração tributária, mantém o apoio das conclusões retiradas do Relatório da
Inspecção Tributária, visto que, a argumentação invocada no laudo pelo perito indicado pelo contribuinte, não trazer para a discussão, quaisquer elementos que o contrariasse, nem que servisse de base
a qualquer correcção dos valores fixados. A contribuinte, após notificação nunca apresentou livros
de registo, inviabilizando o apuramento do seu rendimento líquido por avaliação directa. Assim, nos
termos da alínea b) do artº 87º e alíneas a) e b) do art.º 88 da Lei Geral Tributária, está devidamente
fundamentada, a aplicação dos métodos indirectos e os valores propostos pelo perito da contribuinte,
revelam falta de suporte material e objectivo, concluindo pela manutenção dos valores fixados.
Ponderados todos os fundamentos invocados e tendo em conta as posições assumidas por ambos
os peritos, concordo com a posição assumida pelo Perito da administração Tributária e assim mantenho a fixação do rendimento de IRS para os anos de 2000, 2001 e 2002, nos valores de 33.590,68,
47.093,65 e 40.619,24 euros, fixados por métodos indirectos, respectivamente.
L) – Em 29/11/2004, a Administração Fiscal elaborou a liquidação de IRS referente ao ano de
2000, cfr. fls. 32 dos presentes autos.
M) – A Impugnante foi notificada da antecedente liquidação em 22/12/2009, cfr. fls. 31 a 33 dos
presentes autos, nos termos seguintes:
«ASSUNTO: Notificação da demonstração de liquidação
Fica V. Exa. notificado (a) da liquidação de IRS relativa ao ano de 2000, a que respeitam os
rendimentos, conforme fotocópia da nota demonstrativa junta.
Poderá reclamar ou impugnar nos termos e prazos indicados na respectiva demonstração da
liquidação.
O original da nota da demonstração de liquidação encontra-se à vossa disposição no Serviço
de Finanças de FARO.»
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N) – A Administração Fiscal, em 09/12/2004, efectuou a DEMONSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
e AVISO/NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA, cfr. fls. 11 dos presentes autos.
O) – Em 09/12/2005, enviou à Impugnante a demonstração da liquidação dos juros compensatórios, cfr. fls. 13 e 14 dos presentes autos.
P) – Em 22/12/2004, a Impugnante foi notificada da demonstração da liquidação de 09/12/2005,
relativa IRS do ano de 2000, cfr. fls. 31 a 33 dos presentes autos.
Q) – O prazo para pagamento voluntário terminou em 17/01/2005.
R) A petição inicial foi apresentada em 18/03/2005, cfr. carimbo aposto a fls. 4 dos presentes
autos.
2.2 – Fundamentação do julgamento
Todos os factos têm por base probatória, os documentos referidos em cada ponto. De realçar o
depoimento das testemunhas na formação da convicção do tribunal
A testemunha B…, em síntese, referiu que: Tem conhecimento que a Impugnante tem um défice notório de rendimentos da actividade de advocacia. Notava-se que não era uma advogada bem sucedida.
Para além da actividade individual a Impugnante procurou sempre colmatar a falta de receitas com
empregos. Foi o caso da Região de Turismo e da DGV. Sabe que trabalhou para a empresa EUROFRUTAS, teve vários empregos precários e até chegou a estar no desemprego. Também deu formação. Era
impossível a Impugnante ter tempo suficiente, fora de um horário de trabalho normal que era obrigada
a respeitar, ter uma dinâmica profissional que lhe permitisse ter uma receita como é sugerido. A testemunha esclareceu que não tem conhecimento da actividade da Impugnante nos anos de 2000, 2001 e 2002.
A testemunha C…, em síntese, referiu que: A Impugnante: Não é uma advogada bem sucedida.
Tinha um défice notório de rendimentos. Trabalhou na DGV e à noite trabalhava em “coisas” jurídicas.
Tinha um ou dois clientes. Por vezes emprestou dinheiro à Impugnante, porque via das dificuldades
que a mesma tinha. Esclareceu que a Impugnante prestou serviços à depoente desde 2000 até cerca
de 2005. Entre 2000 e 2003 a Impugnante não tinha praticamente clientes para além das oficiosas.
Não sabe por que motivo a Impugnante requisitou vários livros de recibos, mas sabe que um ou dois
livros foram roubados.
6 – Apreciando.
6.1 Da legalidade do método de avaliação indirecta adoptado
A sentença recorrida, a fls. 90 a 112 dos autos, a propósito da questão decidenda de saber se estavam reunidos os pressupostos legais para a Administração Fiscal lançar mão dos métodos indirectos
para determinar o IRS liquidado, decidiu afirmativamente, com base nos factos assentes no título IV do
Relatório da Inspecção, no disposto nos artigos 87.º b), 88.º e 74.º, n.º 2 da Lei Geral Tributária (LGT)
e considerando que a administração tributária identifica um conjunto de situações de onde se infere a
impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta
determinação da matéria tributável, legitimadores do recurso à avaliação indirecta, nomeadamente a falta
dos livros de registos contabilísticos, a apresentação de um único livro de recibos dos cinco utilizados
no período da inspecção e, também, a ocorrência de pagamentos efectuados pelo tribunal, decorrentes
de prestações de serviços prestadas, sem que tivessem sido emitidos os respectivos recibos, sendo que
é da constatação da existência de várias irregularidades e também, da inexistência de duplicados dos
livros de recibos, que a Administração Fiscal retira a conclusão da impossibilidade de comprovação e
quantificação directa e exacta da matéria tributável (cfr. sentença recorrida, a fls. 110 dos autos).
A recorrente parece aceitar o veredicto do tribunal “a quo” quanto à verificação dos pressupostos
do recurso a métodos indirectos, embora não se conforme com o método de avaliação indirecta da matéria tributável utilizado, alegando que perante a falta de elementos contabilísticos (livros de recibos)
a AT criou a ficção que a recorrente teria utilizado todos os recibos dos livros em falta (…) o que de
todo é inverosímil (conclusões 2 e 3 das suas alegações de recurso), tendo ignorado deliberadamente
o recurso a rácios de actividade para calcular o rendimento (critérios objectivos que considerariam o
sector de actividade, os anos de exercício da profissão e condições similares aplicáveis às detidas pela
recorrente), sendo que está amplamente documentado no processo que a recorrente como advogada,
teve um défice notório de rendimentos, que a obrigou a procurar rendimentos de trabalho através do
exercício de outras actividades e sob tais pressupostos o Tribunal devia ter sindicado pela bondade do
procedimento e ajuizar em contraponto com a irracionalidade do calculado abstracto do rendimento
feito pela AT (conclusões 4 a 7 das suas alegações de recurso). Censura, pois, a sentença recorrida
quando considerou que o critério utilizado pela AT não é ostensivamente inadmissível e/ou desacertado
e na parte em que conclui que a recorrente não demonstrou que o critério utilizado é ostensivamente
inadmissível e/ou desacertado, que houve excesso manifesto na matéria quantificada, alegando terem
sido violados os artigos 81º n.º 1 (última Parte), 82º n.º 2 e 3, 84º n.º 1 e 3 85º n.º 1 e 2 e 90º da LGT
e art. 659º n.º 3 do CPC (cfr. conclusões 10, 11 e 21 das suas alegações de recurso).
Vejamos.
Como é sabido, são excepcionais e obedecem a tipificação legal (em especial a contida no artigo 87.º da Lei Geral Tributária) os casos em que é lícito à Administração tributária fixar a matéria
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tributável dos contribuintes por “avaliação indirecta”, afastando-se dos valores declarados, porque inexistentes ou fundamentadamente desmerecedores de confiança, recorrendo a outros elementos (também
objecto de previsão legal) que permitem a determinação do valor tributável.
É o que sucede, designadamente, no caso previsto nos artigos 87.º, n.º 1 alínea b) e 88.º alíneas a)
e b) da LGT, justificantes do acto praticado pela Administração Tributária e objecto de impugnação nos
presentes autos, que dispõem nos seguintes termos:
Artigo 87.º
Realização da avaliação indirecta
1 – A avaliação indirecta só pode efectuar-se em caso de: a) …
b) Impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis
à correcta determinação da matéria colectável de qualquer imposto; (…)
Artigo 88.º
Impossibilidade de determinação directa e exacta da matéria tributável
A impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável para
efeitos de aplicação de métodos indirectos, referidos na alínea b) do artigo anterior, pode resultar das
seguintes anomalias e incorrecções quando inviabilizem o apuramento da matéria tributável:
a) Inexistência ou insuficiência de elementos de contabilidade ou declaração, falta ou atraso
na escrituração dos livros e registos ou irregularidades na sua organização ou execução quando não
supridas no prazo legal, mesmo quando a ausência desses elementos se deva a razões acidentais;
b) Recusa de exibição da contabilidade e demais documentos fiscalmente relevantes, bem como
a sua ocultação, destruição, inutilização, falsificação ou viciação; (…) Tendo a avaliação indirecta
carácter excepcional (cfr. o n.º 1 do artigo 81.º da LGT) e subsidiário em relação à avaliação directa
(cfr. o artigo 85.º, n.º 1 da LGT), cabe à Administração tributária a demonstração da verificação dos
pressupostos do recurso à avaliação indirecta da matéria tributável, cabendo ao sujeito passivo o ónus
da prova do excesso na respectiva quantificação (artigo 74.º, n.º 3 da LGT).
No caso dos autos, os factos constantes do probatório fixado na sentença recorrida, designadamente
os referidos no relatório de fiscalização aí parcialmente reproduzidos, concretamente e especificamente
identificados, legitimam o recurso à avaliação indirecta da matéria tributável do contribuinte, como
bem decidiu a sentença recorrida e nem sequer parece ser questionado pela recorrente.
De facto, a Administração tributária apurou divergências nos valores dos rendimentos da categoria
B declarados pelo sujeito passivo nos anos de 2002 e 2001 (cfr. o ponto IV do relatório da inspecção,
transcrito sob a alínea c) do probatório, onde se diz: «A contribuinte declarou como rendimento da
categoria B do ano de 2002 o valor de € 3.071,82. No entanto conseguiu-se reunir recibos que totalizam
o valor de € 12.101,04, conforme anexo 3». E mais adiante, relativamente ao ano de 2001, escreve-se
no ponto IX do relatório, a propósito do direito de audição: «A contribuinte, nos pontos 28 e 29 do seu
exercício do direito de audição, diz, referindo-se ao ano de 2001, que os recibos por nós conhecidos
foram os únicos por si passados ou emitidos. A ser assim, os rendimentos da categoria B do ano de 2001
seriam inferiores aos declarados pela contribuinte na sua mod.3 de IRS. Senão veja-se: a contribuinte,
na sua declaração mod. 3 de IRS do ano de 2001 declarou o valor de € 2.269,19 como rendimento da
categoria B. O total de recibos por nós conhecidos ascende a € 1.790,49»), a contribuinte não tinha os
livros de registo de receitas e despesas a que estava legalmente obrigada (nem inicialmente, nem após
ter sido notificada para os apresentar - cfr. o ponto IV do relatório da inspecção, transcrito na alínea c)
do probatório, onde se diz - «A contribuinte está obrigada a escriturar os livros de registo a que se refere
a alínea e) do art. 50.º do CIVA, pelo artigo 116.º do CIRS. No entanto não possui estes registos para os
anos em análise, embora tenha sido notificada para facultar a sua contabilidade e para organizar a sua
escrita»), nem sequer os duplicados dos recibos que emitiu (cfr. a alínea c) do probatório, na parte em que
transcreve o ponto IV do relatório), não dando também explicação cabal para o facto de ter descaminhado
quatro dos cinco livros de recibos que requisitou e se presumiu terem sido utilizados no período em causa.
Em face deste circunstancialismo e atento ao disposto nos artigos 87.º, n.º 1 alínea b) e 88.º
alíneas a) e b) da LGT entende-se que era legítimo à Administração tributária o recurso a métodos
indirectos de determinação da matéria tributável, designadamente para o ano de 2000, cuja liquidação
adicional está em causa nos presentes autos, encontrando-se formal e substancialmente fundamentado
no relatório da inspecção o recurso a tais métodos de determinação da matéria tributável.
No que respeita ao critério eleito pela Administração tributária para proceder à avaliação indirecta
da matéria tributável relativa ao ano de 2000 – descrito e concretizado nos pontos IV e V do relatório
da inspecção, transcrito na alínea c) do probatório e que consistiu em deflaccionar o coeficiente de
inflação para o valor do rendimento tributável determinado por métodos indirectos para 2001, por se
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ter considerado que o volume de negócios não sofreu grandes oscilações do ano de 2001 para o ano de
2002 – entendemos que não está a Administração tributária impedida de a ele recorrer, pois que o n.º 1
do artigo 90.º da LGT não tem carácter taxativo e o método escolhido mostra-se racional e fundamentado em factos concretamente apurados (a falta, em grande número, dos livros de recibos requisitados
pelo sujeito passivo), assim como procurou ter em conta os dados conhecidos relativos à actividade da
contribuinte nos anos de 2001 e 2002 para determinação da média a aplicar aos recibos em falta.
A pretensão da contribuinte de escolher o método de determinação indirecta da matéria tributável (cfr. conclusão 4 das suas alegações de recurso) não pode colher, pois que cabe à Administração
tributária, dentro dos limites da lei, eleger aquele que repute mais adequado à determinação da matéria
tributável, cabendo ao Tribunal verificar a sua correcta interpretação e aplicação em caso de litígio
entre a administração Tributária e o sujeito passivo (cfr. ANA PAULA DOURADO, «Manifestações
de Fortuna», in Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, Ano II, n.º 4 (Inverno), p. 278).
Assim, como bem decidiu o tribunal “a quo”, o método adoptado pela Administração tributária
para a determinação da matéria tributável, não é nem inadmissível nem se mostra, em abstracto, ostensivamente inadequado.
Poderá conduzir, contudo, a um excesso na quantificação da matéria colectável apurada, sendo que,
quando assim seja e se o pretender, cabe ao contribuinte o ónus da prova do excesso da quantificação
(cfr. a parte final do n.º 3 do artigo 74.º da LGT).
Ora, no que ao eventual excesso na quantificação da matéria tributável respeita, as alegações da
recorrente limitam-se a ser genéricas e inconclusivas, não se alicerçam nem em factos nem em depoimentos inequívocos, pelo que terão contribuíram, quando muito, para suscitar a dúvida sobre se não
haverá algum excesso, não sendo, contudo, suficientes para criar a convicção de que o valor apurado
para a matéria tributável é efectivamente excessivo.
Mas sendo assim, ou seja, persistindo a situação de “non liquet” quanto ao excesso na quantificação
a que chegou a Administração tributária, a dúvida terá de ser decidida em desfavor da recorrente, que
não logrou provar a existência de tal excesso (artigo 74.º n.º 3 da LGT), nem se afigura evidente para
este Tribunal que o alegado excesso na quantificação resulte das regras da experiência comum ou seja
manifesto, notório ou ostensivo em face dos factos alegados pela recorrente e constantes do probatório.
Improcedem, pois, as alegações da recorrente.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 17 de Março de 2010.
Assunto:
Aclaração.
Sumário:
I — Só há lugar à aclaração da decisão se esta contiver obscuridade (por conter alguma passagem cujo sentido seja ininteligível) ou ambiguidade (por conter alguma
passagem que comporte interpretações diferentes) – cf. art. 669º do CPC.
II — A aclaração não se destina à reapreciação do julgado.
Processo n.º 1237/09-30.
Recorrente: Maria Joaquina de Carvalho Garcia Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Maria Joaquina de Carvalho Garcia Ferreira, recorrente nos autos, notificada do acórdão de
fls. 124 a 128, proferido em 20/1/2010, veio requerer a respectiva aclaração, ao abrigo da alínea a) do
n.º 1 do art. 669º e do art. 716º, ambos do CPC, aplicáveis subsidiariamente.
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2. Alega o seguinte:
«Nos termos do recurso apresentado, a Recorrente não se conformou com a decisão proferida em
1ª instância em que o Meritíssimo Tribunal a quo concluiu que o pedido de revisão de acto tributário,
a que se refere o art. 78º da LGT, não é fundamento de suspensão da execução fiscal, sempre que seja
apresentado para além do prazo de reclamação administrativa do acto.
Esta conclusão resultaria da aplicação conjunta do art. 52º da LGT e art. 169º do CPPT, na medida
em que em nenhum destes normativos se refere expressamente a figura do pedido de revisão.
Resulta das peças processuais apresentadas pela Recorrente a sua discordância face a esta interpretação da lei, sendo que a sua posição assenta em anterior interpretação deste mesmo Tribunal, de
20/02/2006, proferida no âmbito do proc n.º 999/07.
Ora, em sede de recurso, este Tribunal não reconheceu razão à Recorrente, mantendo a decisão
proferida em 1ª instância, não obstante o acórdão anterior invocado pela Recorrente.
E, ao apreciar concretamente a aplicabilidade do acórdão invocado ao caso em apreço, este Tribunal
argumenta que “(...) no acórdão de 20/02/2008, recurso n.º 999/07, citado pela recorrente em abono
do seu entendimento, não se faz a distinção entre os dois segmentos comportados no n.º 1 do art. 76º
da LGT, acima explicitados (o acórdão afirma que a revisão não está contemplada na letra da lei mas,
sendo a revisão uma verdadeira reclamação, não pode deixar de se entender que também o pedido de
revisão do acto tributário suspende a execução), o que sempre tornaria duvidosa a sua invocação no
presente caso.”
Este Tribunal considerou, pois, que o acórdão invocado pela Recorrente não seria aqui aplicável, porquanto não fazia a distinção entre o pedido de revisão qualificável como reclamação, porque
apresentado no prazo de reclamação administrativa, e o pedido de revisão não qualificável como tal,
porque apresentado para além de tal prazo.
Sucede, contudo, que a situação em apreço no acórdão invocado é em tudo semelhante à questão
suscitada nos presentes autos, pelo que o mesmo seria plenamente aplicável ao caso concreto, ao contrário do que concluíram os Venerandos Juízes Conselheiros.
Com efeito, a situação descrita no processo em causa corresponde a um pedido de revisão do acto
de liquidação apresentado para além do prazo de reclamação administrativa, tendo o Tribunal concluído
que o mesmo seria fundamento suficiente e idóneo para justificar a suspensão dos autos com base em
penhora anteriormente efectuada, nos termos dos arts. 52º da LGT e 169º do CPPT.
Face ao exposto, considera a Recorrente que a decisão proferida por este Tribunal no
processo em curso deverá ser clarificada por forma a que seja adequadamente justificada a não
aplicação do entendimento defendido por este mesmo Tribunal no proc n.º 999/07. Isto porque,
como referido, a alegada inexistência de distinção entre os segmentos do art. 78º da LGT não terá
qualquer relevância nos presentes autos dado que as situações em apreço em ambos os processos
serem idênticas.
No entender da Recorrente, e salvo o devido respeito, não terá havido da parte deste Tribunal
uma razão clara e devidamente fundamentada para recusa de aplicação do entendimento defendido
no acórdão invocado pela Recorrente e cuja situação em análise é em tudo semelhante à situação em
apreço nos presentes.
A Recorrente solicita, por isso, a aclaração do presente acórdão relativamente a esta questão em
concreto que, em seu entender, poderá implicar um eventual conflito de decisões susceptível de justificar
um pedido de uniformização de jurisprudência nos termos legais.
Nestes termos e nos melhores de Direito, que Vªs. Excelências doutamente suprirão, deve ser julgado procedente, por provado, o presente pedido de aclaração, devendo, em consequência, ser revisto
o acórdão proferido para clarificação da interpretação dada ao acórdão proferido no proc n.º 999/07,
de 20/02/2008, e da recusa da sua aplicação ao caso em apreço.»
3. Notificada, a Fazenda Pública nada veio dizer.
4. Com dispensa de Vistos, dada a natureza urgente dos autos, estes vêm à conferência, para
decisão.
5.1. Nos termos do disposto no artigo 669º do CPC (aqui aplicável por força do disposto nos
arts. 716º, 749º e 762º do CPC e do art. 281º do CPPT), podem as partes requerer ao tribunal que
proferiu a sentença, «o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha».
Ora, sobre o significado destes «vícios de conteúdo» da decisão (cfr. Castro Mendes, Direito
Processual Civil, III, Edição policopiada da AAFDUL, Lisboa, 1980, refere o Professor Alberto dos
Reis (Código de Processo Civil Anotado, Volume V, pág. 151, que «A sentença é obscura quando
contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando alguma passagem se preste a
interpretações diferentes. Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no outro hesita-se entre dois
sentidos diferentes e porventura opostos. É evidente que em última análise, a ambiguidade é uma
forma especial de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível de duas interpretações
diversas, não se sabe ao certo, qual o pensamento do juiz», sendo que «A forma como a alínea a) do
artigo 669º se encontra redigida («alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha»,) deixa
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claramente transparecer a ideia de que a aclaração pode ser requerida, tanto a propósito da decisão,
como dos seus fundamentos (que também constituem parte integrante da sentença)» (Antunes Varela,
José Manuel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2ª Edição, revista e actualizada,
Coimbra, 1985, pags. 693 e 694).
No caso presente, a Reclamante formula o pedido de aclaração porque, no seu entender, «…
não terá havido da parte deste Tribunal uma razão clara e devidamente fundamentada para recusa
de aplicação do entendimento defendido no acórdão invocado pela Recorrente e cuja situação em
análise é em tudo semelhante à situação em apreço nos presentes.» E pede «… por isso, a aclaração do presente acórdão relativamente a esta questão em concreto que, em seu entender, poderá
implicar um eventual conflito de decisões susceptível de justificar um pedido de uniformização
de jurisprudência nos termos legais.»
Vejamos.
5.2. Tal como alega a Reclamante, o presente recurso foi interposto da sentença da 1ª instância
onde se concluiu que o pedido de revisão de acto tributário, a que se refere o art. 78º da LGT, não
é fundamento de suspensão da execução fiscal, sempre que seja apresentado para além do prazo de
reclamação administrativa do acto, pois que, de acordo com a sentença, a revisão funciona como uma
verdadeira reclamação, desde que deduzida no prazo de reclamação, razão pela qual não pode deixar
de se entender que se encontra no elenco dos meios de tutela susceptíveis de suspender a execução
fiscal, desde que prestada garantia.
E como, no caso, o pedido de revisão fora interposto para além daquele prazo de reclamação,
a sentença julgou improcedente o pedido, que fora formulado pela reclamante, de suspensão da
execução.
Discordando da decisão, a ora Reclamante interpôs recurso para este STA, em cujas conclusões,
invocou, além do mais, o seguinte:
«8. A Meritíssima Juiz a quo indeferiu a reclamação deduzida por considerar que o pedido de
revisão do acto de liquidação, apresentado para além dos 15 dias previstos no CPA, não configura uma
reclamação.
9. Nessa medida, o pedido de suspensão apresentado pela Recorrente não teria sustentação legal
uma vez que o art. 169º do CPPT e o art. 52º da LGT não referem este meio procedimental como fundamento de suspensão da execução.
10. A Recorrente discorda porquanto considera que o pedido de revisão do acto de liquidação
deve ser qualificado como uma reclamação em sentido lato, dado que o efeito pretendido é a anulação
/ revogação do acto de liquidação.
11. Isso mesmo concluiu o Supremo Tribunal Administrativo no acórdão de 20/02/2008, proc
n.º 999/07.
12. Embora formalmente sejam procedimentos distintos, a reclamação graciosa e o pedido de revisão do acto de liquidação visam os mesmos efeitos jurídico-materiais pelo que deverão ter os mesmos
efeitos em sede de execução fiscal.
13. Esta é a interpretação mais consentânea com o princípio da prevalência da substância sobre
a forma.»
5.3. No acórdão reclamado, enunciando-se como questão a decidir a de saber «se o pedido de revisão oficiosa, previsto no art. 78º, n.º 1, 2ª parte, da LGT, é susceptível de suspender a execução (desde
que tal pedido seja acompanhado da constituição ou prestação de garantia idónea)», veio a decidir-se
pela improcedência do recurso, com fundamento, em síntese, no seguinte:
- Embora o pedido de revisão pareça não estar contemplado nos arts. 52º n.º 1 da LGT e 169º
do CPPT, se atentarmos meramente no teor literal das mesmas, então, só se o pedido de revisão for
enquadrável em qualquer dos meios procedimentais referidos naquelas é que a respectiva apresentação
poderá suspender a execução fiscal,
- Ora, da interpretação conjugada do disposto nos arts. 52º e 78º da LGT e 169º do CPPT, resulta
que «… a não atribuição de efeito suspensivo da execução fiscal à revisão oficiosa, quando não é apresentada no prazo de impugnação administrativa, é a solução que se deve presumir ter sido adoptada
pela lei (art. 9º, n.º 3, do CCivil).»
- «Ou seja, carece de razão a tese da recorrente, no sentido de que, embora formalmente
sejam procedimentos distintos, a reclamação graciosa e o pedido de revisão do acto de liquidação, por visarem os mesmos efeitos jurídico-materiais, deverão ter os mesmos efeitos em sede
de execução fiscal.
(…)
«E porque no caso dos autos, o pedido de revisão do acto tributário foi apresentado em
23/7/2009 e o prazo de pagamento voluntário da dívida exequenda terminara em 19/1/2005, temos
que concluir que tal pedido de revisão foi apresentado muito depois de ter terminado o prazo de
impugnação administrativa (quer se entenda aplicável o prazo de 15 dias previsto no art. 162º do
CPA, quer se julgue aplicável o prazo de 120 dias previsto no art. 120º, n.º 1, do CPPT para a apre-
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sentação de reclamação graciosa), pelo que não pode ser considerado uma reclamação, para efeitos
de suspensão da execução fiscal.
A sentença recorrida, que assim decidiu, deve, pois, ser confirmada.»
Salvo o devido respeito, não vemos que haja aqui qualquer ambiguidade ou obscuridade que
possa ser aclarada. Não encontramos aqui qualquer excerto cujo sentido seja ininteligível ou se preste
a interpretações diferentes por conter dois sentidos diferentes ou opostos.
O que se decidiu (e a Reclamante assim o entendeu, como ressalta da alegação que dá corpo
à presente Reclamação) foi, substancialmente, que, no caso, porque o pedido de revisão foi apresentado depois de ter terminado o prazo de impugnação administrativa, não pode o mesmo ser
considerado uma reclamação, para efeitos de suspensão da execução fiscal, dado que, embora o
pedido de revisão pareça não estar contemplado nos arts. 52º n.º 1 da LGT e 169º do CPPT, se
deve presumir que a solução que foi adoptada pela lei (art. 9º n.º 3 do CCivil) é a de não atribuição
de efeito suspensivo da execução fiscal à revisão oficiosa, quando não é apresentada no prazo de
impugnação administrativa.
5.4. É certo que, tendo a Reclamante invocado, em apoio da sua discordância com o decidido na
1ª instância, também o entendimento constante do acórdão deste STA, proferido em 20/2/2008, no rec
n.º 999/07, no acórdão ora reclamado se exarou, ainda, o seguinte:
«Acresce que no ac de 20/2/2008, rec n.º 999/07, citado pela recorrente em abono do seu
entendimento, não se faz a distinção entre os dois segmentos comportados no n.º 1 do art. 78º
da LGT, acima explicitados (o acórdão afirma que a revisão não está contemplada na letra da lei
mas, sendo a revisão uma verdadeira reclamação, não pode deixar de se entender que também o
pedido de revisão do acto tributário suspende a execução), o que sempre tornaria duvidosa a sua
invocação no presente caso.»
Ora, como se vê do texto transcrito, trata-se apenas de um «acréscimo», em relação à fundamentação antes exarada no aresto reclamado.
«Acréscimo» este em que, de todo o modo, também não vislumbramos ambiguidade ou obscuridade que possa ser aclarada. É que, se no acórdão reclamado se tiver, eventualmente, interpretado
erradamente [e cremos que, salvo o devido respeito, não foi o caso (1)] o conteúdo fundamentador e/ou
decisório daquele acórdão de 20/2/2008 (quer por se ter argumentado que nele não se faz a distinção
entre os dois segmentos comportados no n.º 1 do art. 78º da LGT, quer, mesmo, por tal distinção não
dever fazer-se face aos termos desse acórdão) o pedido de aclaração ora formulado não poderia, ainda
assim, ter-se como abrangido no âmbito do disposto no art. 669º do CPC, já que a aclaração não se
destina à reapreciação do julgado.
Veja-se que a reclamante pretende que a decisão proferida no acórdão reclamado seja clarificada
«por forma a que seja adequadamente justificada a não aplicação do entendimento defendido por este
mesmo Tribunal no proc n.º 999/07. Isto porque, (…) a alegada inexistência de distinção entre os segmentos do art. 78º da LGT não terá qualquer relevância nos presentes autos dado que as situações em
apreço em ambos os processos serem idênticas.»
Ou seja, daqui resulta, desde logo, que, apesar de a fundamentação e a decisão proferida no
acórdão reclamado terem sido perfeitamente entendidas pela reclamante, ela pretende agora não
um esclarecimento, mas, antes, um aditamento: quer que se diga que a «alegada inexistência de
distinção entre os segmentos do art. 78º da LGT não terá qualquer relevância nos presentes autos
dado as situações em apreço em ambos os processos serem idênticas», visto que «a aclaração do
presente acórdão relativamente a esta questão em concreto (…), em seu entender, poderá implicar
um eventual conflito de decisões susceptível de justificar um pedido de uniformização de jurisprudência nos termos legais.»
Julgamos, porém, que, como se disse, esta é matéria que extravasa o âmbito da aclaração.
6. Nestes termos, acorda-se em indeferir a reclamação.
Custas pela Reclamante, com taxa de justiça que se fixa em 3 UC.
Lisboa, 17 de Março de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.
(1) A respeito da questão aqui em causa o que consta do citado aresto de 20/2/2008, rec n.º 999/07, é o seguinte:
«Questão diversa é saber se o pedido de revisão pode fundamentar a suspensão da revisão.
Nos termos deste preceito, a execução só ficará suspensa até decisão do pleito (garantida a dívida), em caso de reclamação
graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial.
Mas não está contemplada na letra da lei a revisão do acto tributário.
Mas, sendo a revisão uma verdadeira reclamação, não pode deixar de se entender que também o pedido de revisão do
acto tributário suspende a execução – vide artºs 78º, 1, da LGT 52º, 1, da LGT e art.º 169º, 1, do CPPT. Procede assim, neste
segmento do recurso, a pretensão do recorrente.»
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Acórdão de 24 de Março de 2010.
Assunto:
Reforma de acórdão. Erro manifesto. Nulidade processual. Falta de notificação do
parecer do MP. Recurso por oposição de julgados. Nulidade de sentença. Reclamação.
Sumário:
I – Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669, n.º 2, alínea a), e 716 do
Código de Processo Civil, é lícito às partes requerer reforma do acórdão, quando
“tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou
na qualificação jurídica dos factos”, tendo então assim “a decisão sido proferida
com violação de lei expressa” – cf. o relatório do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12
de Dezembro.
II – Só há lugar à reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento
de questões de direito, erro esse que tem que ser evidente, patente e virtualmente
incontroverso.
III – O parecer final do MP apenas tem de ser notificado às partes no caso de suscitar
questões novas.
IV – O recurso por oposição de acórdãos não pode ter-se por ordinário para efeitos
no disposto no art. 668, n.º 3 do CPC, devendo, em tal circunstância, as nulidades
ser arguidas em reclamação para o tribunal ou formação a quo.
V – 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. art. 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.
VI – Assim, não se verifica tal nulidade se a questão suscitada é apreciada, ainda que
o não sejam todos os argumentos aduzidos.
Processo n.º 511/06-30.
Recorrente: Imomuro – Sociedade Imobiliária, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
IMOMURO – Sociedade Imobiliária, S.A., vem, por requerimentos de 05/11/2007, arguir nulidades e requerer a reforma do Acórdão de 17/10/2007.
A Fazenda Pública pronunciou-se pelo indeferimento do requerido.
E o Ministério Público, bem assim, o promoveu.
Corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Como se mostra dos autos, por Acórdão de 17/10/2007, a fls. 878/79, foi indeferido o requerimento
em que aquela sociedade invocou nulidades do Acórdão de 12/07/2007 que, por sua vez, já indeferira
outro de idêntico teor, relativamente ao Acórdão de 11/04/2007; tal como indeferiu o pedido de reforma
daquele aresto de 12/07/2007.
Vem agora a recorrente, com relação ao mesmo Acórdão de 17/10/2007:
a) Arguir “nulidade processual” e, a título subsidiário solicitar a sua reforma na medida em que
“indeferiu as nulidades decisórias” dos Acórdãos de 11/04/2007 e 12/07/2007.
b) Arguir a sua nulidade no segmento em que indeferiu o dito pedido de reforma.
Decidindo:
Consistiria tal nulidade “processual” em que a recorrente não foi notificada do parecer do MP
atinente à questão, como da resposta da Fazenda Pública ao requerido.
O MP, face ao requerimento de fls. 796, havia referido a impossibilidade de arguir nulidades do
Acórdão de 11/04/2007, pois que tal se havia esgotado no requerimento de fls. 728, que foi apreciado
no Acórdão de 12/07/2007.

559
Assim, o MP não suscitou qualquer excepção ou questão nova atinente ao mérito da causa. Sobre
este, pronunciou-se o MP no parecer de fls. 680, aliás mantendo, no essencial, anterior parecer, relativamente, à falta de notificação do qual a recorrente não viu qualquer obstáculo, como se vê do recurso
interposto do Acórdão de 11/04/2007. E o mesmo se diga, mutatis mutandis, da resposta da Fazenda
Pública que se limitou a responder ao mesmo requerimento de fls. 796.
A presente posição do MP corresponderá, antes, ao que se tem apelidado de “promoção”, inócua
quanto a efeitos processuais e apenas relevando da “praxis” judiciária, em termos de “amicus curiae”.
Improcede pois a arguida “nulidade processual”.
Quanto à “nulidade decisória”:
A decisão padeceria de omissão de pronúncia “no segmento em que indefere o pedido de reforma”,
pois que “não respondeu, não emitiu qualquer pronúncia, quanto a todas as questões cuja reforma foi
suscitada e requerida em 30/07/2007”.
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.
Ora, a recorrente confunde questões com argumentos.
Ela elencou na verdade, várias razões pelas quais devia proceder o pedido de reforma mas a
questão era única: a de saber se o pedido era procedente face aos vários requisitos que a lei enuncia
para a sua verificação.
E o aresto em causa, depois de remeter para o decidido no Acórdão de 11/04/2007, entendeu
que “não há manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica
dos factos, nem constam do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem
necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em
consideração”.
E continua: “há, isso sim – e manifestamente – diferentes modos de interpretar a lei”.
“O que pode estar em causa é um erro de julgamento” mas – subentende-se –, de qualquer modo
não grosseiro ou manifesto.
“Que pode ser atalhado através de recurso para o Pleno… e/ou para o Tribunal Constitucional”,
aliás, “caminho já trilhado pela recorrente”.
E concluiu: “a sua pretensão, nesta sede, manifestamente não procede, por não estarem preenchidos
os respectivos pressupostos legais…”.
A questão da reforma foi pois apreciada pelo que não há omissão de pronúncia.
Quanto à reforma do mesmo Acórdão de 17/10/2007:
Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, e 716.º do Código de Processo
Civil, é lícito às partes o pedido de reforma do acórdão quando “tenha ocorrido manifesto lapso do juiz
na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos” – alínea a) – ou, bem assim,
“constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração” – alínea b).
A inovação é justificada no relatório do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, nos termos
seguintes:
“Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento
de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça coenvolve,
corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite-se, embora em termos necessariamente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento, mediante a
reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por
lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sentença tenha sido
proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem elementos, designadamente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso
e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto”.
E, como tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê-se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões
de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso.
Cfr. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 - recurso n.º 46.455, de 17 de
Março de 1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909.
E LOPES DO REGO, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444. Ora, nos autos não
existe qualquer lapso e, muito menos, manifesto, como é mister nos aludidos termos.
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Entendeu-se, no Acórdão ora reformando que a recorrente já havia arguido nulidades do Acórdão
de 11/04/2007, arguição que “obteve resposta” no Acórdão de 12/07/2007.
Ao que contrapõe a recorrente que apenas tinha arguido nulidades processuais e não nulidades
de sentença.
Todavia, o Acórdão reclamado nada distinguiu a tal propósito, pelo que nele está ínsito que havia um único momento para as arguir em ambos os planos, pelo que “não é possível voltar a invocar
qualquer outra nulidade do Acórdão”, isto é, entendeu-se precludido o direito de arguir nulidades de
qualquer natureza.
Tal entendimento não constitui sequer erro de julgamento face ao disposto no art. 669, n.º 3 do CPC.
(O STA tem entendido que o recurso para o Pleno não pode ter por objecto a arguição de nulidades,
pelo que bem andou o recorrente fazendo-o em requerimento autónomo – cfr., por todos, o Acórdão do
STA de 16/04/2008, rec. 1008/07).
E muito menos, consequentemente, manifesto, ostensivo ou palmar como é jurisprudência uniforme do STA.
Termos em que se acorda indeferir tanto a arguição de nulidades como o pedido de reforma.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 99 euros.
Lisboa, 24 de Março de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — António
Calhau.

Acórdão de 24 de Março de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Ineptidão da petição inicial. Causas de pedir substancialmente incompatíveis.
Sumário:
I — A ineptidão da petição inicial é, na verdade, nulidade insanável de conhecimento
oficioso, nos termos do artigo 98.º CPPT, que só ocorre quando falte ou seja
ininteligível a indicação do pedido ou da causa de pedir, quando o pedido esteja
em contradição com a causa de pedir ou quando se cumulem causas de pedir ou
pedidos substancialmente incompatíveis (artigo 193.º CPC).
II — Se na petição inicial de oposição à execução fiscal se formulam causas de pedir
substancialmente incompatíveis para apreciação no âmbito do meio processual
utilizado (preterição de formalidades legais no processo de contra-ordenação e
nulidade da decisão administrativa e ilegitimidade do responsável subsidiário) e
se o oponente termina essa petição inicial pedindo que se julgue “procedente por
provada a presente oposição e, consequentemente, se declare extinta a execução
fiscal revertida”, há na petição indicação de pedido e fundamentos de oposição
admissíveis, pelo que o processo pode prosseguir para a sua apreciação.
Processo n.º 956/09-30.
Recorrente: Mário José Oliveira Tiago.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Mário José Oliveira Tiago, melhor identificado nos autos, não se conformando com o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que indeferiu liminarmente a oposição à execução
fiscal para cobrança de dívidas de IVA, IRC, IRS e Coimas, relativas anos de 2003 a 2005, que conta
si haviam revertido, dele vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1ª. O presente recurso vem interposto da douta decisão que julgou inepta a oposição à execução
fiscal deduzida perante a instância a quo, por considerar existir “cumulação de causas de pedir e de
pedidos substancialmente incompatíveis e a que correspondem formas de processo diferentes”, já que,
como vem exposto, a “invocação de fundamentos relativos à nulidade do processo de contra-ordenação
tributário sustenta uma causa de pedir do recurso da decisão de aplicação de coima, nos termos do
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disposto no artigo 80º e ss do RGIT e não de uma oposição à execução em razão dos fundamentos
admitidos no n.º 1 do artigo 204º do CPPT, não se podendo apreciar nesta sede a ilegalidade da decisão
ora controvertida”.
2ª. Ao julgar, com tais fundamentos, a petição de oposição como inepta nos termos do disposto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 98º do CPPT e 193º, n.º 2, alínea c), do CPC, a douta decisão recorrida
violou, por erro de direito, as referidas normas.
3ª. Na verdade, nos termos das referidas normas a ineptidão apenas ocorrerá naqueles casos em
que os efeitos jurídicos pretendidos são por natureza contraditórios e inconciliáveis entre si em termos
da requerida pronúncia da instância jurisdicional se haver também por contraditória quanto aos termos
da pronúncia a proferir (cf. Ac. RP de 9.01.1990 — BMJ n.º 393, p. 635) ou naqueles casos em que
exista ininteligibilidade do pensamento do autor de modo a impossibilitar o tribunal de tomar decisão
sobre qualquer dos pedidos formulados (Ac. RP de 12.10.1998 — BMJ 480, p. 542),
4ª. Sendo que a formulação de pedidos alternativos de modo não permitido legalmente não torna
inepta a petição inicial, por esse facto apenas contender da aferição da via/forma do processo, não se
configurando como uma ineptidão substancial tal como o reclamado pelos citados preceitos.
5ª. O que é atestado pelo facto do pedido de anulação de um acto não ser substancialmente incompatível ou insanavelmente conflituante com o pedido de inexigibilidade da dívida por ele causada, como
aliás resulta da jurisprudência pacífica e unânime que jamais recusou conhecer de causas que contendem com a exigibilidade da dívida em processo de impugnação da legalidade do acto que a constitui.
6ª. A considerar-se existir uma cumulação ilegal de pedidos, devia o Tribunal recorrido ter feito
aplicação do disposto no artigo 47º, n.º 5, do CPTA, ex vi o disposto no artigo 2º, n.º c), do CPPT, ou,
quando muito, ter julgado ilegal a oposição na parte em que se considerou existir erro na forma do
processo, prosseguindo o mesmo para o conhecimento jurisdicional das questões própria e legalmente
aí convocadas como fundamento de oposição e que se corporizam em pedido próprio dessa específica
forma processual.
7ª. Decidindo, em sentido contrário, como decidiu, o Tribunal a quo colocou-se nos antípodas
da jurisprudência que admite a aplicação do regime do CPTA para a cumulação ilegal de pedidos e,
também, de toda aquela que, justificadamente, considera que a sanção da ineptidão, por coarctar toda
a possibilidade de apreciação do pedido formulado só se justifica quando a pretensão do autor é de
conhecimento impossível ou quando o prosseguimento dos autos não conduza a qualquer resultado.
8ª. In casu, tendo sido alegados fundamentos próprios, constitutivos de causa de pedir idónea
do processo de execução fiscal e tendo sido formulado o respectivo pedido – não sendo o mesmo
manifestamente improcedente – não podia o Tribunal a quo ter decidido radicalmente pela ineptidão
da petição inicial.
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 – Vem o presente recurso interposto do despacho do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Sintra que indeferiu liminarmente a oposição à execução fiscal que o ora recorrente deduziu, já que,
“atento que a invocação de fundamentos relativos à nulidade do processo de contra-ordenação tributário
sustenta uma causa de pedir de um recurso da decisão de aplicação de coima, nos termos do disposto
no artº 80º e segs, do RGIT e não de uma oposição à execução em razão dos fundamentos admitidos no
n.º 1, do artº 204º do CPPT, não se podendo apreciar nesta a ilegalidade da decisão ora controvertida.
Apenas as causas relativas à inexigibilidade da obrigação constituída com base nos actos tributários
podem sustentar a dedução de oposição à execução. Assim,
Atento a cumulação de causas de pedir e de pedidos substancialmente incompatíveis e a que
correspondem formas de processo diferentes, verifica-se uma nulidade insanável do processo judicial
tributário por ineptidão da petição inicial, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artº 98º do CPPT e
alínea c), do n.º 2, do artº 193º do CPC”.
É contra o assim decidido que se insurge o recorrente nos termos que constam das conclusões da
sua motivação do recurso, supra referidas.
Vejamos se lhe assiste razão.
A ineptidão da petição inicial é, na verdade, nulidade insanável de conhecimento oficioso, nos
termos do artigo 98.º CPPT, que só ocorre se se verificar alguma das circunstâncias enunciadas no
artigo 193.º CPC, aplicável em processo judicial tributário, ex vi da alínea e) do artigo 2.º CPPT.
Assim, será inepta a petição quando falte ou seja ininteligível a indicação do pedido ou da causa
de pedir, quando o pedido esteja em contradição com a causa de pedir ou quando se cumulem causas
de pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis.
O pedido é o efeito jurídico que se pretende obter com o recurso e a causa de pedir é o facto
jurídico de que procede o pedido (art.º 498º, nºs 3 e 4, do CPC).
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Porém, não serão relevantes para determinar a nulidade da petição meras deficiências de qualificação jurídica, designadamente a errónea qualificação dos factos invocados e a deficiente qualificação
do efeito jurídico pretendido, devendo antes ser proferido despacho corrigindo o erro ou convidando
as partes a corrigi-lo.
Como vimos, concluiu o Mmº Juiz “a quo” que a presente petição é inepta atenta a cumulação
causas de pedir e pedidos substancialmente incompatíveis e a que correspondem formas de processo
diferentes, impondo-se, por isso, o seu indeferimento liminar.
Considerou, em suma e para tanto, que, na petição apresentada, o autor, ora recorrente, invocou,
por um lado, como fundamentos a preterição de formalidades no processo de contra-ordenação e a
nulidade da decisão que aplicou a coima, fundamentos que não são adequados ao processo de oposição
à execução fiscal, mas antes “sustenta uma causa de pedir de um recurso da decisão de aplicação de
coima nos termos do disposto no artº 80º e segs, do RGIT”.
E, por outro, invoca também como causa de pedir da sua pretensão a sua ilegitimidade por não
figurar no título executivo e não ser responsável pelo pagamento da dívida.
E o oponente termina a petição inicial pedindo que se julgue “procedente por provada a presente
oposição e, consequentemente, declarar extinta a execução fiscal revertida…”.
Do que fica assim exposto, ressalta à evidência que a presente oposição à execução fiscal comporta
fundamentos que não são próprios deste tipo de processo.
Com efeito e como se decidiu recentemente nesta Secção do STA, no Acórdão de 25/11/09, in rec
n.º 812/09, “quando as coimas e outras sanções pecuniárias não forem pagas nos prazos legais, serão
objecto de cobrança coerciva em processo de execução fiscal. E o processo de execução fiscal abrange
a cobrança coerciva, dentre outras dívidas ao Estado, das coimas e outras sanções pecuniárias fixadas
em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a contra-ordenações fiscais. Servirá nesse caso de base
ao processo de execução fiscal certidão da decisão aplicadora da coima.
O título executivo pode ser administrativo, quando extraído pelos serviços oficiais competentes ou
por outros serviços administrativos do Estado ou de entidade equiparada – cf. Alfredo de Sousa e Silva
Paixão, no Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, em anotação 2 ao artigo 248.º.
O ora recorrente não terá reagido judicialmente contra a decisão administrativa que está na
base da presente execução fiscal, a que ora se opõe – pelo que essa decisão se volveu em caso
“decidido” ou “caso resolvido”, com força equiparável à do “caso julgado” no domínio do direito
processual civil.
Com efeito, quando uma decisão judicial adquire força obrigatória, por dela não se poder já reclamar nem recorrer por via ordinária, forma-se caso julgado. 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. Esta obrigatoriedade da sentença transitada em julgado, dentro do
processo e fora dele, caracteriza o caso julgado material, nos termos do artigo 671º, n.º 1, do Código
de Processo Civil – estatuindo o artigo 673º do Código de Processo Civil que a sentença constitui caso
julgado nos precisos limites e termos em que julga.
O ora recorrente bem que poderia ter reagido no respectivo processo de contra-ordenação, lançando
mão aí de todos os meios permitidos em direito, inclusivamente o de recurso jurisdicional nesse processo.
Mas, pelos vistos, nada fez. Sibi imputet.
Cf., entre outros, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 1 de Outubro
de 2008, proferido no recurso n.º 408/08”.
Pelo que “a oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento facto ou factos susceptíveis
de serem integrados em alguma das previsões das várias alíneas do das n.º 1 do artigo 204.º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário”.
Mas, também não é menos verdade que o recorrente invoca factos – nomeadamente a sua ilegitimidade – que constituem fundamento da oposição à execução fiscal, nos termos do disposto no
artº 204º, n.º 1, alínea b) do CPPT.
Ora, como escreveu, a este propósito, o Ilustre Conselheiro Jorge Sousa, in CPPT Anotado, 5ª ed.,
pág. 116, anot. 17, “em situações deste tipo, havendo uma cumulação de pedidos e ocorrendo erro na
forma de processo quanto a um deles, a solução é considerar sem efeito o pedido para o qual o processo
não é adequado, como se infere da solução dada a uma questão paralela no n.º 4 do art. 193.º do C.P.C.
Na verdade, refere-se nesta norma, para o caso de cumulação de pedidos substancialmente incompatíveis que “a nulidade subsiste, ainda que um dos pedidos fique sem efeito, por incompetência
do tribunal ou por erro na forma de processo”.
Não se estará, decerto, perante um caso aqui directamente enquadrável, pois não haverá cumulação
de pedidos substancialmente incompatíveis.
No entanto, nesta norma pressupõe-se que a solução legal para a apresentação de um pedido
para o qual o processo é inadequado é a de que ele “fique sem efeito”, prosseguindo o processo para a
apresentação do pedido para o qual o processo é adequado”.
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Assim, no caso em apreço, havendo na petição indicação de pedido e fundamentos de oposição
admissíveis, o processo pode prosseguir para sua apreciação, ficando, deste modo, prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas no presente recurso (vide conclusão 6ª da motivação do recurso).
3 – Nestes termos e com este fundamento, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar
o despacho recorrido e ordenar a baixa do processo ao TAF de Sintra, a fim de apreciar o pedido de extinção da execução, baseado nos fundamentos invocados na petição inicial que constituem pressupostos
da oposição à execução fiscal, se a tal não obstar motivo diferente do invocado no despacho recorrido.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Março de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 24 de Março de 2010.
Assunto:
Reforma de Acórdão. Artigos 669.º, n.º 2, alínea b) do Código de Processo Civil.
Sumário:
I — Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil, as
partes podem requerer a reforma do Acórdão quando dos autos constem elementos,
designadamente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem
decisão em sentido diverso e não tenham sido considerados por lapso manifesto.
II — Prevê-se, pois, a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de
questões de direito, erro esse que tem que ser evidente, patente e virtualmente incontroverso, o que se não verifica no caso dos autos em que a informação sobre a qual
recaiu o Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi especificamente
considerada e interpretada, embora atribuindo-se-lhe, conscientemente e não por
qualquer lapso, sentido diverso daquele que lhe é atribuído pela então recorrente.
Processo n.º 1100/09-30.
Recorrente: Ilídio Machado Mota, 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:
1 – ILÍDIO MACHADO MOTA, LDA, recorrente nos presentes autos, notificada do nosso acórdão
do passado dia 3 de Fevereiro (de fls. 181 a 193), vem, ao abrigo do disposto nos art.ºs 669.º, n.º2, alínea b) e 716.º do Código de Processo Civil, requerer a reforma do mesmo, com os fundamentos seguintes:
1. A propósito de um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que a recorrente
veio a conhecer posteriormente à entrada da petição inicial – aliás só proferido em 2008-09-08 – e
que trouxe aos autos com as alegações de recurso refere o douto acórdão a fls.8/9, que tal despacho
não teria a ver com o regime especial do IVA contido no DL 521/85, de 31/12, escrevendo-se a propósito: “sobre o qual diga-se em abono da verdade não versou o despacho do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais … que antes versou sobre o regime actual, para os casos de imposto liquidado e que
confere direito à dedução)”.
2. E mais abaixo, a fls. 10, refere ainda o douto Acórdão que “Embora a recorrente alegue também
… que agora podemos ver reforçada … – a alegada violação (daqueles princípios) – pelo sobrevindo
entendimento da AF de que afinal o regime do DL 521/85 não afasta a aplicação do art. 71.º/ n.º 8 do
CIVA, esta afirmação não é exacta, pois que o invocado despacho do Secretário de estado dos Assuntos
Fiscais de 2008-10-07 (com cópia junta aos autos) versou não sobre aquele regime mas sobre o regime
actual, referindo-se ao regime revogado apenas nos casos de imposto liquidado que confere direito à
dedução o que não é, manifestamente, o caso dos autos”.
Todavia,
3. Primeiro – a recorrente não entende o alcance da afirmação de que o despacho do Secretário
de estado dos Assuntos Fiscais se refere, quanto ao regime do DL 521/85, aos “casos de imposto liquidado que confere direito à dedução”, uma vez que – designadamente para o que estava em causa no

564
despacho e, de resto, nos autos – não há, precisamente por causa da especialidade do regime, imposto
liquidado pelos revendedores a quem se aplique (a quem se aplicava) tal regime.
4. Depois, afigura-se que o despacho do Secretário de Estado se pronuncia efectivamente sobre
a aplicação do art.º 71.º/ n.º 8 do CIVA no quadro do regime do DL 521/85 e não apenas no quadro
do regime actual.
Vejamos.
5. No ponto 5 da informação com que o Secretário de Estado concordou integralmente diz-se que
“5. Pelo que, vem [a Associação das Empresas Distribuidoras de Combustíveis] requerer o
seguinte:
5.1 Que o disposto no n.º 8 do art.º 71.º do CIVA também se aplique aos revendedores de combustíveis …” Ou
5.2 “A solução para o problema seja encontrada por via da alteração da lei, mas com aplicação
aos casos pendentes de resolução (aqueles que se encontram dentro do prazo de quatro anos previsto
no artº. 91.º/n.º2 do CIVA, quer tais casos tenham origem no regime actual, quer tenham origem no
(revogado) regime do DL n.º 521/85.”
6. Quer dizer que estava realmente em causa apreciar a aplicação do art.º 71.º/n.º8 do CIVA, ao
caso dos revendedores de combustíveis abrangidos pelo regime do DL 521/85.
7. A seguir, nos seus pontos 19 a 21, a referida informação invoca, na parte em que reputa com
interesse para o caso, o regime do DL 521/85.
8. Mais abaixo, nos pontos 31 e 32, a citada informação expressa a caracterização dos dois
regimes (o do revogado DL 521/85 e o actual), dizendo no ponto 32:
“32. No entanto, constata-se que:
32,1 O Dec-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro, estipula no art.º 4 que,
nº 1 – “Quando os combustíveis adquiridos a revendedores originarem direito à dedução nos
termos gerais, esta terá como base o imposto contido no preço de venda ao público;
nº 2 – Para o exercício do direito à dedução referido no número anterior deverá ser passada factura
ou documento equivalente pelos revendedores, sendo todavia dispensada a referência ao imposto”.
32,2 O novo regime de tributação dos combustíveis líquidos aplicável aos revendedores, aprovado
pela Lei n.º 107/2003, de 31 de Dezembro (Lei do OE para 2004), estipula no artº 72.º do CIVA que:
Nº 1 Quando os combustíveis adquiridos a revendedores originarem direito a dedução nos termos
gerais, esta tem como base o imposto contido no preço de venda
Nº 2 O direito à dedução referido no número anterior só pode ser exercido com base em facturas
ou documentos equivalentes passados em forma legal, podendo, porém, os elementos relativos à identificação do adquirente, com excepção do número de identificação fiscal, ser substituídos pela simples
indicação da matrícula do veículo abastecido.
Nº 3 As facturas ou documentos equivalentes emitidos pelos revendedores devem conter a indicação do preço líquido, da taxa aplicável e do montante correspondente ou, em alternativa, a indicação
do preço com inclusão do imposto e da taxa aplicável.”
9. Tanto quanto a recorrente entende, a diferença entre os dois regimes – segundo essa caracterização – reside apenas na circunstância de no actual regime haver uma parte do imposto (a parte
correspondente à margem, aliás diminuta na comparação com o IVA total contido na transacção) que
é liquidado pelo revendedor, enquanto o mesmo não acontece no regime do DL 521/85,
10. Sendo que quanto à outra parte do imposto (o imposto que continua a ser liquidado a montante pelas distribuidoras) os dois regimes são, pelo menos quanto ao que releva para o que estava
em causa na informação, iguais: as distribuidoras liquidam o imposto e os revendedores não liquidam
nem deduzem imposto, mas dão conta aos seus clientes do total do IVA contido nos seus fornecimentos,
para eventual dedução, se eles (os clientes) forem sujeitos passivos com direito à mesma.
11. E o que estava em causa era precisamente a aplicação do art.º 71º/n.º8 do CIVA à parte do
imposto referido no artigo anterior (em que os dois regimes são iguais). De facto, nunca – pelo menos na informação e subsequentes pareceres e despacho – alguém sequer hesitou sobre à aplicação
do art.º 71.º7n.º8 do CIVA quanto ao imposto incidente sobre a margem, como decorre do primeiro
parágrafo da transcrição que se fará no artigo seguinte.
12. Por tudo o que antecede – e mais o que foi escrito na informação – é que aí se diz, no seu
ponto 33 a concluir, que
“33. Assim, e na esteira do que vem sendo esclarecido quanto à regularização do IVA liquidado
em facturas que se tornaram incobráveis, pareceria, que o sujeito passivo revendedor apenas poderia
regularizar o IVA liquidado na margem (sublinhado da recorrente).
No entanto, dado tratarem-se de regimes especiais, contendo tanto um como outro, disposição
expressa sobre a forma como mencionar o IVA liquidado na venda, bem como pelo facto de nas facturas constar IVA liquidado (à taxa respectiva) e que confere direito à dedução sempre que o adquirente
o tiver, somos de parecer, que a regularização a efectuar nos termos do artº 78º do CIVA, pode ser
efectuada com base no valor do IVA contido no preço de venda, mencionado na factura que venha a
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ser considerado incobrável (nos termos já referidos nos pontos 6 a 18), baseado no n.º 3 do art.º 72.º
do CIVA, do regime aprovado pela Lei n.º 107/2003, de 31 de Dezembro (Lei do OE para 2004), bem
como, no n.º 1 do art.º 4º do Dec-Lei n.º 521/85, de 31 de Dezembro” (Sublinhados da recorrente)
13. Afigura-se assim à recorrente, com profunda convicção, que o Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais – por via da informação com que concordou, na esteira de todas as entidades que o
antecederam na respectiva análise – inquestionavelmente considera que, quanto à parte do IVA que é
liquidado pelas distribuidoras, o regime do DL 521/85 e o regime actual são, pelo menos para avaliação
da aplicação do art.º 71.º/ n.º 8 do CIVA, iguais ou equivalentes,
14. Como se lhe afigura, com igual convicção, que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
efectivamente se pronunciou de forma clara pela aplicação do mencionado art.º 71.º/ n.º 8 do CIVA
aos revendedores de combustíveis abrangidos pelo revogado DL 521/85.
15. Por isso que a recorrente entenda que o douto Acórdão em apreciação acolheu, por manifesto
lapso, uma interpretação do despacho do Secretário de Estado dos assuntos Fiscais que o texto do
mesmo não permite, impondo, pelo contrário, a interpretação de sentido oposto,
16. Sendo que se lhe afigura que essa errada interpretação influi decisivamente na decisão, na
medida em que levou o Tribunal a concluir que ao contrário da alegação da recorrente, não teria
havido “violação (daqueles princípios)” – essencialmente do princípio da igualdade.
17. Na realidade, parece inequívoco que a administração fiscal está a tratar a recorrente de forma
injustificadamente diferenciada relativamente ao entendimento da lei que perfilha para aplicação à
generalidade dos casos iguais – com manifesto desrespeito pelo princípio da igualdade, que conduz a
clara situação de injustiça relativa.
18. Assim, deverá o Acórdão em apreciação ser reformado, ao abrigo do disposto nos art.ºs 669.º/
n.º2/Alínea b) e 716.º do CPC.
19. No caso de, mesmo considerando os fundamentos invocados, o Tribunal entender que deve ser
mantida a decisão – afigura-se à recorrente que seria caso de reenvio dos autos ao Tribunal de (sic)
18. (sic) Assim, deverá o Acórdão em apreciação ser reformado, ao abrigo do disposto nos
art.ºs 669.º, n.º2/Alínea b) e 716.º do CPC.
TERMOS EM QUE Requer a reforma do douto Acórdão, nos termos referidos.
2 – Notificada a Fazenda Pública (fls. 210 dos autos), nada veio dizer.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
3 – Apreciando.
Vem a recorrente, ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do Código de Processo Civil (CPC)
e 716.º do mesmo Código, requerer a reforma do Acórdão deste tribunal proferido nos presentes autos
por, em seu entender, tal Acórdão ter acolhido, por manifesto lapso, uma interpretação do despacho
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que o texto do mesmo não permite, impondo, pelo contrário, a interpretação de sentido oposto (cfr. o n.º 15 do requerimento apresentado e supra transcrito).
Nos termos da disposição legal que primeiramente invoca (alínea b) do n.º 2 do artigo 669.º do
CPC), é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão, quando “constem do processo
documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da
proferida” e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.
Nos termos do Relatório do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro (que aditou ao Código
de Processo Civil a invocada norma legal), permite-se, ao abrigo da citada disposição legal, “(…)
embora em termos necessariamente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do
erro de julgamento, mediante a reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso
acontecerá nos casos em que (…) dos autos constem elementos, designadamente de índole documental
que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso e não tenham sido considerados
igualmente por lapso manifesto”.
Pressuposto do deferimento do pedido de reforma do acórdão nos termos requeridos é, pois, que
dos autos constassem elementos, designadamente de índole documental, que só por si e inequivocamente
implicassem decisão em sentido diverso e não tenham sido considerados por manifesto lapso.
Tem entendido tanto este Supremo Tribunal como o Tribunal Constitucional, que o que se prevê é a
reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse que terá,
portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso – cf. respectivamente, os acórdãos de 16 de
Novembro de 2000 — recurso n.º 46455, de 17 de Março de 1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de
2001 – recurso n.º 46.909; e LOPES DO REGO, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444.
Ora, não é isso que se verifica no Acórdão objecto do presente pedido de reforma.
A informação sobre a qual recaiu o Despacho do Secretário dos Assuntos Fiscais invocado pela
recorrente em abono da tese que acolheria a sua pretensão foi tido em conta especificamente e interpretado de forma que entendemos a mais adequada no Acórdão proferido nos presentes autos, embora
dele se retirando conscientemente interpretação não coincidente com a do recorrente, quer quanto ao
seu âmbito, quer quanto ao seu conteúdo.
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E independentemente da interpretação que se acolha quanto ao âmbito de conteúdo dessa informação – persistindo convictos de que a interpretação que dela fizemos é a que se impõe em face quer da
sua letra, quer da articulação desta com o regime legal do Imposto sobre o Valor Acrescentado – tem de
dizer-se que é, aliás, tudo menos inequívoco a aplicabilidade do teor da informação ao caso dos autos
(em que, além do mais, a recorrente mencionou IVA à taxa 0 nas facturas emitidas e o adquirente não
beneficiava sequer do direito à dedução do IVA, ao contrário dos casos tidos em vista na informação
sobre a qual recaiu o Despacho, como se refere no Acórdão).
Não houve, pois, qualquer lapso no Acórdão cuja reforma se requer, muito menos manifesto, a
justifique o deferimento da pretensão da requerente, pelo que necessariamente e sem mais considerações, terá de improceder o requerido.
– Decisão –
4 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça devida em 5 UC (s).
Lisboa, 24 de Março de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 24 de Março de 2010.
Assunto:
Juros compensatórios decorrentes de IRS. Prescrição. Sucessão de leis no tempo.
Interrupção.
Sumário:
I — A sucessão no tempo dos regimes prescricionais contidos no CPT e na LGT resolve-se pela aplicação das regras dos artigos 12º e 297º do Código Civil.
II — 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,
ex vi do disposto no artigo 12º do Código Civil.
III — A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de
revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição (artigo 49.º,
n.º 1 da LGT).
IV — 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, entrada em vigor em 1 de
Janeiro de 2007, 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.
V — A Lei n.º 53-A/06 de 29 de Dezembro, que deu nova redacção ao artigo 49º da
LGT, na medida em que esta é uma norma sobre os efeitos dos factos, só se aplica
após a sua entrada em vigor, por força da regra do artigo 12º, n.º 2 do CC.
Processo n.º 1187/09-30.
Recorrente: António da Silva Dores, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – António da Silva Dores, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando com a decisão
do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial que aquela deduziu
contra a decisão que negou provimento ao recurso hierárquico que havia interposto da decisão da Administração Tributária que indeferiu a reclamação graciosa que apresentou contra o acto de liquidação
de juros compensatórios, relativos a rendimentos de trabalho dependente, decorrentes da falta de re-
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tenção na fonte de IRS, referente aos anos de 1995, 1996 e 1997, dela vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
22. Vem o presente recurso interposto do douto acórdão que absolveu a Fazenda Pública do
pedido formulado pela Impugnante, ora Recorrente, no sentido de ser anulada liquidação de juros
compensatórios.
23. A censura que os Recorrentes pretendem vir a ser feita relativamente à decisão recorrida
consubstancia-se na parte da decisão que não considerou prescrita a obrigação tributária posta em crise
nos presentes autos.
24. O acórdão recorrido enferma de manifesto erro na aplicação do Direito por considerar não ser
de aplicar a norma contida no n.º 2 do artigo 49º da LGT, desconsiderando a norma transitória prevista
no artigo 91º da referida Lei n.º 53-A/2006 de 29 de Dezembro.
25. Nos termos do n.º 1 do artigo 48º da Lei Geral Tributária, as dívidas tributárias prescrevem
no prazo de oito anos.
26. De acordo com os números 1 e 3 do artigo 49º da LGT, a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
27. Sucede porém que por força do n.º 2 do artigo 49º da LGT na sua anterior redacção, aplicável in casu por força do artigo 91º da Lei n.º 53-A/2006 - por ter ocorrido a paragem do processo por
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo - cessa o efeito da interrupção
da prescrição, devendo somar-se o tempo que decorrer após aquele período ao que tiver decorrido até
à data da autuação.
28. As dívidas tributárias postas em crise no âmbito do presente processo respeitam a liquidação
de juros compensatórios decorrentes da falta de retenção na fonte de IRS, respeitantes a rendimentos
auferidos pelos seus trabalhadores, durante os anos de 1995, 1996 e 1997.
29. O prazo de oito anos conta-se, tratando-se de impostos periódicos, a partir do termo do ano
em que se verificou o facto tributário.
30. No dia 23 de Fevereiro de 2002 a Recorrente apresentou reclamação graciosa da liquidação
impugnada nos presentes autos.
31. No âmbito do processado subsequente ocorreu paragem do processo por período superior a
um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo.
32. Pelo que, de acordo com a norma do n.º 2 do artigo 49º da LGT, aplicável por força do
artigo 91º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, e tendo em vista a verificação da prescrição da
obrigação tributária impugnada conforme invocado pela Recorrente, no computo do prazo prescricional
já decorrido deverá somar-se o tempo que decorrer após aquele período ao que tiver decorrido até à
data da autuação, o que se requer.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer, excepcionou a incompetência desta STA, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, uma vez que, nas conclusões da sua motivação do recurso, a recorrente alega factos que não foram trazidos ao probatório, mas dos quais pretende tirar ilações.
Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), sem que qualquer delas sobre
a mesma se tivesse pronunciado.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1º- A impugnante foi objecto de uma inspecção pela I.G.F., na qual foi detectado que a empresa
pagara aos seus funcionários, no quadriénio 1994/1997, “Prémios/subsídios de assiduidade”, pagos
mediante a entrega de senhas de refeição e de gasolina, sem que tivesse procedido a retenções na fonte
para efeitos de IRS - relatório da inspecção apenso aos presentes autos.
2º- As senhas de gasolina eram adquiridas ao Banco Pinto e Sotto Mayor e, foram utilizadas
conjuntamente com cheques de refeição no pagamento de “Prémios/subsídios de assiduidade” aos seus
funcionários, bem como a um terceiro, Dr. …, que ao tempo exercia as funções de director financeiro –
relatório da inspecção apenso aos presentes autos.
3º- Os pagamentos em causa em senhas de gasolina e cheques-refeição ascenderam aos seguintes
montantes:
1995: 60.000$00
1996: 769.108$00
1997: 1.037.666$00 - relatório da inspecção apenso aos presentes autos.
4º- No ano de 1995 pagou ao Dr. … esc: 1.457.455$00 a título de “deslocações em viatura própria” e “despesas com refeições”, justificados com documentos que a inspecção não aceita – relatório
da inspecção apenso aos presentes autos.
5º- Nos anos de 1995, 1996, 1997, a empresa pagou trabalho extraordinário dos seus funcionários,
sob a rubrica “ajudas de custo”, nos seguintes montantes:
1995: 13.761.462$00
1996: 5.785.609$00
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1997: 12.104.807$00 - relatório da inspecção apenso aos presentes autos e auto de declarações
do sócio-gerente junto a fls. 28 do mesmo apenso.
6º- Em consequência da inspecção procederam-se às seguintes liquidações de juros compensatórios:
nº 6410002058 de 1995 no valor de esc: 312.495$00 (sendo esc: 288.355$00 de trabalho dependente e esc: 24.140$00 de trabalho independente);
nº 6410002059 de 1996 no valor de esc: 158.421$00, sobre trabalho dependente;
nº 6410002060, de 1997, no valor de esc: 199.230$00, sobre trabalho dependente - docs. fls. 28, 29 e 30.
7º- A presente impugnação foi deduzida em 05/11/2003 - doc. fls. 1.
3 – Antes do mais, importa apreciar a questão prévia suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto, já que prejudicial.
No presente recurso jurisdicional, suscita-se apenas a questão da prescrição dos juros compensatórios decorrentes de IRS.
Alega aquele Exmº Magistrado que, nas conclusões da sua motivação do recurso, a recorrente
refere que “No dia 23 de Fevereiro de 2002 a Recorrente apresentou reclamação graciosa da liquidação
impugnada nos presentes autos” e ainda que “No âmbito do processado subsequente ocorreu a paragem
do processo por período superior a um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo”.
Trata-se de factos que não constam do probatório da decisão recorrida, mas dos quais a recorrente
pretende tirar ilações”.
Desde logo, ressalta à evidência que a sentença recorrida padece de défice de tal matéria, não
reflectindo no probatório as apontadas ocorrências.
Mas e ao contrário do agora pretendido, entendemos que não é caso para excepcionar a incompetência, em razão da hierarquia, deste STA para conhecer do presente recurso, como pretende aquele
Ilustre Magistrado.
É que, tudo quanto se passa na reclamação graciosa, está ao alcance dos poderes de cognição deste
Tribunal, ainda que aja como de revista, uma vez que se não trata de elaborar juízos probatórios com
vista a estabelecer os factos materiais interessantes para a decisão de direito, mas, apenas, de considerar
as ocorrências havidas no decurso do próprio processo judicial.
Ora, está apenso ao presente processo um volume, cuja capa anuncia ser autos de reclamação.
A partir deste volume é, assim, possível extrair com segurança a data da instauração da reclamação,
bem como se a mesma esteve parada por mais de um ano por facto não imputável ao sujeito passivo.
Daí que, não se pretendendo discutir matéria de facto assente, nem invocar factos novos, mas
apenas retirar ilações das ocorrências processuais que são de conhecimento oficioso, não verse o
presente recurso matéria de facto, mas sim de direito, pelo que para o seu conhecimento será, assim,
competente este STA.
Razão por que improcede, pois, a questão prévia da incompetência deste Tribunal para conhecer
do recurso, suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto.
Passemos, então, a conhecer do objecto do presente recurso.
4 – Como vimos, a única questão levantada com o mesmo diz respeito apenas à prescrição dos
juros compensatórios decorrentes da falta de retenção na fonte de IRS, respeitante a rendimentos auferidos pelos trabalhadores da recorrente, durante os anos de 1995, 1996 e 1997.
Considerou para tanto o Mmº Juiz “a quo” que a prescrição de tais dívidas não se verificou atento
o disposto no artº 49º da LGT, nas diferentes redacções que lhe foi dada pela Lei n.º 100/99 de 26/7 e
pela Lei n.º 53-A/06 de 29/12, já que, atentas as regras ali previstas, “é evidente que em 31/12/06, data
em que foi revogado o n.º 2, ainda não se tinham completado os oito anos relativamente a qualquer dos
impostos, por causa da interrupção da prescrição em virtude da ocorrência desta impugnação”.
Por sua vez, alega, em suma, a recorrente que “no dia 23 de Fevereiro de 2002 a Recorrente
apresentou reclamação graciosa da liquidação impugnada nos presentes autos.
…No âmbito do processado subsequente ocorreu paragem do processo por período superior a um
ano, por facto não imputável ao sujeito passivo.
…Pelo que, de acordo com a norma do n.º 2 do artigo 49º da LGT, aplicável por força do artigo 91º
da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, e tendo em vista a verificação da prescrição da obrigação tributária impugnada conforme invocado pela Recorrente, no computo do prazo prescricional já decorrido deverá somar-se o tempo que decorrer após aquele período ao que tiver decorrido até à data da autuação…”
Para concluir que a dívida exequenda se encontra já prescrita.
Vejamos, pois.
5 – Como referimos, o Tribunal recorrido declarou que não se encontrava prescrita a dívida exequenda relativa aos juros compensatórios decorrentes da retenção na fonte de IRS, relativo aos anos
de 1995, 1996 e 1997.
Pelo que era, então, aplicável o CPT, que entrou em vigor em 1/7/91.
E por força do seu artº 34º, o prazo de prescrição de tais dívidas, que era, então, de dez anos,
começou a correr em 1/1/1996, 1/1/1997 e 1/1/98, respectivamente.

569
Com a entrada em vigor da LGT, em 1/1/1999, o referido prazo de prescrição passou a ser de
apenas oito anos (cfr. artº 48º).
Nos termos do artº 297º, n.º 1, do Código Civil, “a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um
prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em
curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar”.
Como em 1/1/1999, em relação às dívidas de 1996 e 1997, não faltava menos tempo para o prazo
se completar, o prazo de prescrição aqui aplicável é, pois, o fixado na lei nova, por ser igual e mais curto,
respectivamente, mas o mesmo só se conta a partir da entrada em vigor desta, ou seja, a partir daquela data.
E no que à dívida relativa a 1995 diz respeito?
Como vimos supra, o prazo de prescrição começou a correr em 1/1/96.
Entretanto, no dia 1/1/99, entrou em vigor a LGT que, como também vimos, diminuiu, ex vi do
seu artº 48º, o prazo de prescrição das dívidas tributárias para oito anos.
Entre 1 de Janeiro de 1996, data em que começou a contar-se o prazo de prescrição, conforme o artigo 34º n.º 1 do CPT e 1 de Janeiro de 1999, data em que, de acordo com o artigo 6º do
Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, a LGT entrou em vigor, correram 3 anos desse prazo.
Assim e de acordo com o n.º 1 do artigo 34º do CPT, aquando da entrada em vigor da LGT faltavam 7
anos para ele se completar, ou seja, menos tempo do que aquele que estava previsto pela lei nova.
Consequentemente e por força do disposto no artº 5º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 398/98, conjugado
com os artºs 297º do Código Civil e 48º, n.º 1 da LGT, é aplicável ao caso o prazo de prescrição de 10
anos do artº 34º, n.º 1 do CPT e não o de 8 anos do artigo 48º n.º 1 da LGT.
Posto isto, vejamos, então, se as dívidas exequendas já prescreveram, começando pela dívida
tributária relativa a 1995.
6 – Como referimos supra, o prazo de prescrição (de dez anos) começou a correr em 1/1/96, por
foça do disposto no artº 34º, n.º 2 do CPT.
Sucede que em 23/2/02 foi intentada reclamação graciosa, a que se seguiu recurso hierárquico
interposto em 6/6/02 (vide processo apenso) e impugnação judicial interposta em 5/11/03 (vide n.º 7
do probatório).
De realçar ainda que a impugnação judicial, de acordo com o que consta do processo, esteve
parada por inércia da AT por mais de um ano desde a sua autuação, concretamente, desde 20/10/05 até
10/9/08 (vide fls. 123 e segs.).
Acontece que, com a redacção que foi dada ao artº 49º da LGT pela Lei n.º 100/99 de 26/7, este
preceito legal, à semelhança do que já acontecia no âmbito do CPT, atribuía relevância interruptiva a
estes actos.
Ora, é sabido que, 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.
Assim, antes da alteração introduzida pela predita Lei 53-A/2006, 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 49º da LGT, o efeito previsto no seu n.º 1, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
Atribuindo a LGT efeito interruptivo a vários factos, podem surgir situações em que mais de uma
causa de interrupção da prescrição ocorra em relação a um prazo de prescrição.
É certo que a referida Lei n.º 53-A/2006 deu nova redacção ao n.º 3 do artº 49º da LGT, estabelecendo que a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar.
Assim, com esta lei, os factos interruptivos que ocorram após a primeira interrupção deixam de
ter tal efeito.
Contudo, como se disse já, esta lei só entrou em vigor em 1/1/07 e sendo aquela uma norma
sobre os efeitos dos factos, ela só se aplica após a sua entrada em vigor, por força da regra do n.º 2 do
artigo 12º do CC.
Por isso, as causas de interrupção da prescrição que ocorreram anteriormente produziram os efeitos
que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência (v. Jorge de Sousa, in
Sobre a Obrigação Tributária, notas práticas, a fls. 65).
No caso em apreço, com a reclamação apresentada em 23/2/02, o prazo de prescrição de dez
anos aqui aplicável, começado a contar em 1/1/96, interrompeu-se naquela data, tendo ocorrido, com
o recurso hierárquico interposto em 6/6/02 e com a impugnação judicial, intentada em 5/11/03, novas
causas de interrupção, eliminando todas elas o tempo de prescrição entretanto decorrido e obstando ao
decurso do prazo enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não vier a parar por mais de um
ano por facto não imputável à executada.
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Tendo apenas a impugnação judicial apresentada estado parada por mais de um ano por inércia
da AT, o efeito da sua instauração passar a ser suspensivo acaba por não ter qualquer influência no
decurso do prazo de prescrição, pois o período que decorreu desde o início do prazo até à instauração
deste processo foi eliminado pela instauração dos restantes e na pendência destes não corre qualquer
prazo, uma vez que não se demonstra que estes tenham parado, ao contrário do que alega a recorrente,
só começando a correr novo prazo depois do trânsito em julgado, ou equivalente, da decisão que puser
termo ao último dos processos a terminar (artºs 49º da LGT 326º e 327º, n.º 1 do CC).
E, assim sendo, até à data em que foi deduzida a reclamação graciosa (23/2/02) tinha decorrido seis
anos, um mês e vinte e dois dias, pelo que o prazo prescricional de dez anos se não encontra ainda atingido.
7 – Do mesmo modo, para as restantes dívidas relativas a 1996 e 1997, que só se pode contar a partir
de 1/1/99, ex vi do artº 297º do CC, tendo, então e até à referida data (23/2/02), por efeito da interrupção
do prazo prescricional ocasionado com a instauração da predita reclamação graciosa, decorrido apenas
três anos, um mês e vinte e dois dias, pelo que o prazo de oito anos, não foi, também e assim, atingido.
8 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso
e manter a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 24 de Março de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Alfredo Madureira — Valente
Torrão.

Acórdão de 24 de Março de 2010.
Assunto:
Responsabilidade subsidiária. Coima. Artigo 8.º do RGIT. Inconstitucionalidade.
Sumário:
I — A responsabilidade subsidiária por dívidas de coimas prevista no artigo 8.º, n.º 1,
alínea a) do RGIT apenas ocorre quando por culpa do gerente o património da
sociedade ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o pagamento.
II — O artigo 8.º do RGIT é materialmente inconstitucional por violação dos princípios
constitucionais da intransmissibilidade das penas (artigo 30.º, n.º 3 da CRP) e da
presunção da inocência (artigo 32.º, n.º 2 da CRP).
Processo n.º 1216/09-30.
Recorrente: Carlos Vale Nogueira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Carlos Vale Nogueira, melhor identificado nos autos, vem recorrer da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga que julgou parcialmente procedente a oposição à execução fiscal
contra si revertida, na qualidade de responsável subsidiário, de que era originária devedora a sociedade
“Carlos Vale Nogueira, Lda”, para pagamento das coimas de 2003 a 2006 no valor global de € 19.530,93
devidas por falta de entrega das declarações periódicas de IVA relativas aos meses de Julho a Outubro
de 2004, Março e Julho de 2005 e Março de 2006, apresentando as seguintes conclusões:
1. Nos presentes autos está em causa uma dívida proveniente de coimas fiscais aplicadas à executada originária, “Carlos Vale Nogueira, Lda.”, por decisões já transitadas em julgado proferidas em
processos de contra-ordenação, relativas aos períodos de Junho e Setembro de 2003, Março, Junho,
Setembro e Dezembro de 2004 e Março de 2005 (referente à falta de entrega do pagamento especial
por conta de IRC) e aos períodos de Julho e Outubro de 2004, Março e Julho de 2005 e Março de 2006
(referente à não entrega de declarações de IVA).
2. Para pagamento das dívidas resultantes das coimas em causa foi citado, por reversão do processo
de execução fiscal, o ora recorrente, na sua qualidade de responsável subsidiário.
3. Considerando que a responsabilidade subsidiária a que se alude nos artºs 23º e 24º da LGT
reporta-se às dívidas de tributos, a transmissão das dívidas por coimas nos autos só pode radicar no
disposto no artº 8º, n.º 1 do RGIT.
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4. Chamado a apreciar a questão da inconstitucionalidade do artº 8º do RGIT, por violação dos
princípios da intransmissibilidade das coimas e da presunção de inocência, consagrados nos artºs 30º,
n.º 3 e 32º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, o Tribunal Constitucional decidiu não julgar
inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artº 8º do RGIT, 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. (cfr. Acórdãos n.º 129/09 e 150/09, publicados no DR, II
Série, nºs 74 e 95, de 16-04-2009 e 18-05-2009).
5. Em face do entendimento do Tribunal Constitucional, decidiu o Tribunal a quo” não reconhecer
razão ao recorrente – quanto à questão da inconstitucionalidade invocada em sede de oposição – e considerar legalmente admissível a reversão contra este quanto à dívida por coimas aplicadas à devedora
originária, Carlos Vale Nogueira, Lda.
6. Sucede que, ao decidir pela não constitucionalidade da norma em questão, o Tribunal Constitucional pronunciou-se no sentido de que a responsabilidade subsidiária dos administradores e gerentes
não assenta na mera transmissão da responsabilidade contra-ordenacional tributária (e da coima), mas
num facto autónomo determinante à produção de um dano para a Administração Fiscal, gerador de
responsabilidade de natureza civil extracontratual.
7. Nos termos em que se pronunciou o Tribunal Constitucional, deve, pois, concluir-se que a dívida
dos autos não se trata de uma dívida por coimas, mas de uma dívida proveniente de responsabilidade
de natureza civil extracontratual.
8. Ora, dispõe o artº 153º, n.º 1 do CPPT que: “podem ser executados no processo de execução fiscal
os devedores originários e seus sucessores dos tributos e demais dívidas referidas no artigo 148º, bem
como os garantes que se tenham obrigado como principais pagadores, até ao limite da garantia prestada”.
9. Por sua vez, o artº 148º, n.º 1 do CPPT estabelece que “o processo de execução fiscal abrange a
cobrança coerciva das seguintes dívidas: a) 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”.
10. Assim, “se a responsabilidade dos devedores subsidiários pelas dívidas por coimas da sociedade
originária é uma responsabilidade de natureza civil extracontratual e não uma responsabilidade pelo
pagamento de coimas, a cobrança destas dívidas de responsabilidade civil não figura entre as dívidas
que podem ser cobradas através do processo de execução fiscal, uma vez que tal cobrança não está
prevista no predito artº 148º.” (cfr. Ac, do STA de 01-07-2009, como n.º convencional JSTA000P10653,
in www.dgsi.pt)
11. Não sendo admissível a cobrança de tais dívidas em sede de execução fiscal, é consequentemente
ilegal a reversão da execução fiscal contra o recorrente, na sua qualidade de responsável subsidiário,
para o pagamento da dívida exequenda. (cfr. artº 148º do CPPT)
12. Sendo certo que, é o recorrente parte legítima nos autos de execução fiscal para cobrança da
dívida dos autos. (cfr. artº 153º do CPPT)
13. Ao entender de forma diversa, a douta decisão recorrida violou, por erro de interpretação e
aplicação, as normas constantes do disposto nos artºs 8º do RGIT e 148º e 153º do CPPT.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Afigura-se-nos que o presente recurso merece provimento.
Na verdade 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 – é o que decorre, aliás, da epígrafe do artº 8º do RGIT responsabilidade
civil pelas multas e coimas.
Trata-se pois de uma responsabilidade civil subsidiária e solidária relativa ao pagamento de multas
e coimas que se efectiva perante a Administração Tributária. (Cf. António Augusto Tolda Pinto e Jorge
Manuel Almeida dos Reis Bravo, Regime Geral das Infracções Tributárias, anotado, pag. 50).
Acresce dizer que o Tribunal Constitucional se pronunciou sobre a questão da constitucionalidade
material do artº 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, no 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 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 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 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
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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.
Daí que se entenda que assiste razão ao recorrente ao concluir, na esteira do Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 1.07.2009, recurso 31/09, que «se a responsabilidade dos devedores
subsidiários pelas dívidas por coimas da sociedade originária é uma responsabilidade de natureza civil
extracontratual e não uma responsabilidade pelo pagamento de coimas» então a arrecadação «destas
dívidas de responsabilidade civil não figura entre as dívidas que podem ser cobradas através do processo
de execução fiscal, uma vez que tal cobrança não está prevista no predito art 148º.»
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1- Os processos executivos nºs … e …, foram instaurados contra a firma «Carlos Vale Nogueira,
Lda”, para cobrança da quantia global de €19.530,93, respeitante ao IVA dos anos de 2003, 2004, 2005,
IRC dos anos de 2003 e 2004 e coimas fiscais de 2003, 2004, 2005 e 2006.
2- Constatada a inexistência de bens na sociedade executada, veio a execução a reverter contra
o oponente, na qualidade de gerente da sociedade, por despacho datado de 09.05.2008 do Chefe do
Serviço de Finanças de Barcelos.
3- Em consequência, foi o oponente citado, por reversão, na sua qualidade de responsável subsidiário, para o pagamento da dívida exequenda supra referida.
4- O oponente procedeu ao pagamento, no montante de €15.284,41, no decurso do prazo de
pagamento voluntário, correspondendo tal pagamento às quantias exequendas, com excepção das
correspondentes a coimas.
5- Tais dívidas constam das seguintes certidões de dívida:
a. n.º 2005/5000360, de 27-11-2005, no montante global de €65,01;
b. n.º 2006/5000107, de 16-03-2006, no montante global de €102,76;
c. n.º 2006/5000359, de 18-04-2006, no montante global de €285,24;
d. n.º 2006/5005450, de 30-11-2006, no montante global de €287,63;
e. n.º 2007/5001028, de 01-06-2007, no montante global de €301,75.
6- Estas quantias são provenientes de coimas e encargos aplicados à executada originária, “Carlos
Vale Nogueira, Lda.”, por decisões já transitadas em julgado proferidas em processos de contra-ordenação
instaurados com base na falta de entrega do pagamento especial por conta de IRC relativos aos períodos
de Julho e Outubro de 2004, Março e Julho de 2005 e Março de 2006.
7- Bem como constam das certidões de dívida:
a. n.º 2005/5000355, de 27-11-2005, no montante global de €182,39;
b. n.º 2006/5002199, de 17-08-2006, no montante global de €783,27;
c. n.º 2006/5002414, de 17-08-2006, no montante global de €579,45;
d. n.º 2006/5002941, de 17-08-2006, no montante global de €375,34;
e. n.º 2006/5003038, de 17-08-2006, no montante global de €240,32;
f. Nº. 2006/5003240, de 17-08-2006, no montante global de €430,23;
g. Nº. 2006/5003358, de 17-08-2006, no montante global de €603,13.
8- Estas quantias são provenientes de coimas e encargos aplicados à executada originária, “Carlos
Vale Nogueira, Lda.”, por decisões já transitadas em julgado proferidas em processos de contra-ordenação
instaurados com base na falta de entrega, em conjunto com a declaração periódica de IVA, do respectivo
meio de pagamento, relativos aos períodos de Junho e Setembro de 2003, Março, Junho, Setembro e
Dezembro de 2004 e Março de 2005.
5- A sentença sob recurso alicerçou o seu entendimento quanto à conformidade constitucional do
artigo 8.º, n.º1 do RGIT, em que se prevê a possibilidade do gerente de uma sociedade ser responsabilizado subsidiariamente por dívidas de coimas aplicadas por contra-ordenações tributárias, no acórdão
do Tribunal Constitucional n.º 129/09, de 12 de Março.
Porque proferida em processo de fiscalização concreta de constitucionalidade, a invocada decisão
de conformidade constitucional das alíneas a) e b) do artigo 8.º do RGIT no referente aos princípios de
presunção de inocência e da transmissibilidade das penas, apenas vincula o processo onde foi proferida
e daí não se imponha no julgamento a proferir nos presentes autos quanto à questão acima delineada.
De todo o modo, sempre se dirá que ainda que se perfilhasse, o que não é o caso, que a responsabilidade dos devedores subsidiários pelas dívidas por coimas da sociedade originária reveste uma
natureza de responsabilidade civil extracontratual, o certo é que a cobrança dessas dívidas não se encontra
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prevista no artigo 148.º do CPPT (Âmbito da execução fiscal), donde decorreria a inadmissibilidade da
reversão das dívidas provenientes dessas coimas-cfr. acórdão de 1/07/09, no recurso n.º 31/08.
Ainda antes de enfrentar a questão da sua conformidade constitucional, importará atentar que “in
casu” tão pouco os pressupostos da responsabilidade civil por coimas prevista na alínea a), n.º 1 do
artigo 8.º se têm por verificados.
Na verdade, essa responsabilidade mostra-se definida nos seguintes termos:
Artigo 8.º
Responsabilidade civil pelas multas e coimas
1- Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções
de administração em pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e outras
entidades fiscalmente equiparadas são subsidiariamente responsáveis:
a) Pelas multas ou coimas aplicadas a infracções por factos praticados no período do exercício
do seu cargo ou por factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que o património da sociedade
ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o seu pagamento;
b) Pelas multas ou coimas devidas por factos anteriores quando a decisão definitiva que as aplicar for
notificada durante o período do exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento.
Perante a redacção deste normativo, torna-se patente a inexistência nesta matéria de qualquer presunção de culpa, ao invés do que anteriormente sucedia na vigência da alínea b) do n.º 1 do artigo 112.º
da LGT, sendo assim necessária a prova da culpa pela insuficiência do património da sociedade para
pagamento das coimas ou a imputabilidade da falta de pagamento ao gerente.
Como se deixou expresso no acórdão de 4/02/09, no recurso n.º 829/08, o que por inteiro se
subscreve com as necessárias adaptações:
“Por outro lado, neste novo regime, a responsabilidade subsidiária por dívidas de coimas originados por factos ocorridos no período do exercício do cargo de gerente, como é o caso dos autos,
apenas existe «quando tiver sido por culpa sua que o património da sociedade ou pessoa colectiva
se tornou insuficiente para o seu pagamento» [a situação prevista na alínea b) reporta-se a coimas
devidas por factos anteriores ao exercício do cargo].
Ora, no caso dos autos, não se provou que tenha sido por culpa do Oponente que o património
da sociedade se tornou insuficiente para pagamento das coimas, como expressamente se refere na
sentença recorrida.
Não havendo uma presunção legal caberia à Fazenda Pública o ónus da prova dos pressupostos
da responsabilidade subsidiária que invoca (art. 342.º, n.º 1, do CC), pelo que a dúvida sobre tal ponto
sempre teria de ser valorada contra aquela.”
Da inconstitucionalidade do artigo 8.º do RGIT por violação dos princípios constitucionais da
intransmissibilidade das penas e da presunção da inocência
A este propósito se acompanha Jorge Lopes de Sousa e Simas Santos, in RGIT, anotado, 3.ª edição,
a fls. 97, em que defendem que:
“…mesmo alicerçando na responsabilidade civil por factos ilícitos a responsabilização dos responsáveis subsidiários e solidários aqui prevista e mesmo sendo ela dependente de actos próprios destes ou
omissão de deveres de controle ou vigilância, é uma realidade incontornável que quem faz o pagamento
de uma sanção pecuniária é que a está a cumprir, pelo que esta responsabilização se reconduz a uma
transmissão do dever de cumprimento da sanção do responsável pela infracção para outras pessoas.
Na verdade, a aplicação de uma pena de multa ou coima consubstancia-se na criação de uma relação
de crédito de que é titular o Estado e devedor o condenado e a imposição da obrigação de pagamento
da multa ou coima é precisamente a forma de cumprimento da sanção respectiva e, por isso, usem-se
os eufemismos que se usarem, quem paga a multa ou a coima coactivamente está a cumprir a sanção.
Nestas condições, é duvidosa a constitucionalidade material destas responsabilidades por não
assentar (ou não depender, na situação prevista no n.º 6) na verificação em relação ao responsável dos
pressupostos legais de que depende a aplicação da respectiva sanção.
Com efeito, no n.º 3 do art. 30º da C.R.P., enuncia-se o princípio da intransmissibilidade das penas,
que, embora previsto apenas para estas, deverá aplicar-se a qualquer outro tipo de sanções, por ser essa
a única solução que se harmoniza com os fins específicos que justificam a aplicação de sanções, que
são de repressão e prevenção e não de obtenção de receitas.
Os fins das sanções aplicáveis por infracções tributárias são exclusivamente de prevenção especial
e geral, pelo efeito ressocializador ou a ameaça da sanção levar o infractor a alterar o seu comportamento futuro e conseguir que outras pessoas, constando a aplicação àquele da sanção, se abstenham
de praticar factos idênticos aos por ele praticados...
Por isso, a aplicação de sanção a pessoa a quem não pode ser imputada responsabilidade pela sua
prática não é necessária para satisfação dos fins que a previsão de sanções tem em vista e, por isso, é
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constitucionalmente proibida a sua aplicação, por força do preceituado no art. 18º, n.º 2, da C.R.P. que
estabelece o princípio nuclear da necessidade de qualquer restrição de direitos fundamentais”.
Por outro lado, como também se defende no acórdão de 16/12/09, recurso n.º 1147/09: “a própria
presunção legal de que a falta de pagamento consubstanciadora da infracção fiscal é imputável aos
gerentes parece igualmente inconstitucional por inconciliável com a presunção de inocência vigente
em matéria sancionatória – artigo 32º, n.º 2, da Constituição.
Aliás, o n.º 10 deste último preceito dispõe expressamente que são assegurados ao arguido, em
quaisquer processos sancionatórios, contra-ordenações incluídas, os direitos de audiência e de defesa,
os quais... não estão assegurados ao revertido pois que têm que concretizar, desde logo, a possibilidade
de recurso ou impugnação judicial do acto sancionatório e a possibilidade efectiva de contraditar eficazmente os elementos trazidos pela acusação. Cfr., por todos, o acórdão do Tribunal Constitucional
n.º 220/89, in Boletim do Ministério da Justiça 384, p. 326.
Em comentário àquele inciso normativo, os constitucionalistas Gomes Canotilho e Vital Moreira,
in CRP anotada – 4ª edição, p. 526, nota XVII, referem tratar-se, aí, “de uma simples irradiação, para
esse domínio sancionatório, de requisitos constitutivos do estado de direito democrático”, assacando
a tais processos sancionatórios, “carácter para-penal”, consequentemente de natureza pública.
E o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 265/01, de 19 de Junho, assinala que “não só se
aplicam, ao ilícito contraordenacional, garantias constitucionalmente atribuídas ao direito penal
(v.g. princípios da legalidade e da aplicação da lei penal mais favorável), como também existe um
evidente paralelismo entre o processo penal e o processo contraordenacional que é conformado por
princípios básicos daquele, tendo em atenção os interesses subjacentes” (Acórdão desta Secção do
STA de 12/3/08, in rec. n.º 1.053/07).
Sendo assim, importa concluir que também com fundamento em inconstitucionalidade no n.º 1
do artigo 8.º do RGIT, as dívidas por coimas não podem ser exigidas ao revertido, ainda que em termos
de responsabilidade subsidiária.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida e, na
procedência da oposição deduzida, julgar extinta a execução contra o oponente quanto às dívidas provenientes de coimas e despesas.
Custas a cargo da Fazenda Pública na instância, com procuradoria de 1/8, não sendo devidas
neste STA.
Lisboa, 24 de Março de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Brandão de Pinho — Jorge
Lino (com a declaração de que o artigo 8.º do RGIT goza de plena constitucionalidade).

Acórdão de 24 de Março de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Falta de interesse em agir. Fundamentos da impugnação. Manifesta inviabilidade da pretensão.
Sumário:
I — Deduzindo o recorrente impugnação judicial do indeferimento de recurso hierárquico cujo pedido é o da chamada ao processo, para se defenderem ou pagarem
a dívida, dos seus directores, que no período a que se reporta a dívida exerceram
a sua gestão, isto ao abrigo do artº 39º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de
Abril, não pode ser rejeitada a impugnação com fundamento na falta de interesse
em agir.
II — Todavia, não estando invocado qualquer dos fundamentos legais de impugnação
previstos no artº 99º do CPPT, a pretensão do recorrente é inviável, conduzindo
à improcedência da impugnação e à absolvição da Fazenda Pública do pedido.
Processo n.º 1239/09-30.
Recorrente: Vitória Sport Clube.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. VICTORIA SPORT CLUBE, melhor identificado nos autos, veio interpor recurso da decisão do
Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que rejeitou, por falta de interesse em agir, a
impugnação judicial por ele deduzida contra o despacho de indeferimento de recurso hierárquico, para
pagamento de IVA, no montante de €47.681,69 referente ao ano de 2001, acrescido de juros de mora,
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª) O recorrente interpôs recurso hierárquico visando a responsabilização pelo pagamento do IVA,
no montante de 47.681,69, acrescido de juros compensatórios, referente ao ano de 2001, dos elementos
da sua Direcção no período em causa.
2ª) Tal entendimento do recorrente foi indeferido com o argumento de que a entidade devedora é
a pessoa colectiva e não os seus administradores ou responsáveis.
3ª) A decisão recorrida é ilegal e não pode manter-se, por violar o disposto no Regime Jurídico
dos Clubes e Sociedades Desportivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/97 de 3 de Abril, cujo artº 39º,
n.º 2, dispondo acerca das dividas tributárias estabelece a regra de que “os membros da direcção dos
clubes desportivos (…) são responsáveis pessoal e ilimitada e solidariamente pelo pagamento ao credor
tributário (…) das quantias que, no respectivo período de gestão, deixaram de entregar para pagamento
de imposto (…)”
4ª) Respeitando a omissão de entrega ao ano de 2001, devem os então directores do recorrente
serem, conjuntamente com este, responsabilizados pelo pagamento, pelo que o ex-Presidente do Vitória
Sport Clube António Alberto Coimbra Pimenta Machado e demais directores devem ser chamados ao
processo para se defenderem, querendo, ou pagarem as quantias reclamadas.
II. Não foram apresentadas contra alegações.
III. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 67/68, no qual defende a manutenção do decidido.
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. De acordo com a conclusão 4ª das alegações, a pretensão do recorrente é a de que os seus
directores no ano de 2001 sejam chamados ao processo, conjuntamente com o impugnante, para se
defenderem, querendo, ou pagarem as quantias reclamadas pela Fazenda Pública relativas a IVA do
ano de 2001, no montante de € 47.681,69.
Para tanto, invoca o disposto no artº 39º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 67/97, de 3 de Abril.
Entende o recorrente que, estando em causa responsabilidade solidária e não subsidiária, nem
sequer é necessária a reversão da dívida para responsabilizar aqueles directores.
Assim, e porque em 2001 – data a que se reporta a dívida – eram seus gestores o Presidente António Pimenta Machado e outros directores, deverão estes ser chamados ao processo para apresentação
da sua defesa ou pagamento da dívida.
V.1. Na decisão recorrida, que indeferiu liminarmente a petição, escreveu-se o seguinte:
“Pretende o impugnante a declaração de ilegalidade da liquidação impugnada, porquanto,
entende que determinados cargos directivos seus, à data do vencimento da dívida, são solidariamente
responsáveis pela mesma.
Ressalvado o respeito devido por opinião diversa, entende-se que o impugnante não é titular de
qualquer interesse legalmente atendível na questão.
Com efeito, a solidariedade obrigacional passiva é um instituto que tem por escopo exclusivo a
tutela de interesses do credor e não, manifestamente, dos devedores solidários.
… Ora, a pretensão do impugnante não tem qualquer repercussão na sua esfera jurídica.
Efectivamente, no regime de solidariedade passiva, o credor pode exigir a sua prestação na
íntegra a qualquer dos devedores.
Daí que, mesmo que a decisão impugnada revestisse o teor apontado como o legal pelo impugnante,
daí não adviria qualquer vantagem para este na medida em que poderia na mesma ser demandado
pela totalidade da dívida.
Assim, falecendo o interesse em agir, deve a presente impugnação ser rejeitada, absolvendo-se
a Fazenda Pública da instância”.
V.2. O MºPº, no seu parecer de fls. 67/68, defende também a improcedência do recurso, por entender que no regime de solidariedade passiva o credor pode exigir na íntegra, a qualquer dos devedores
a sua prestação, nomeadamente ao clube recorrente.
Sendo assim, mesmo que a AF deferisse a pretensão do recorrente de notificar os elementos da
sua direcção para apresentarem defesa e pagar o imposto em causa, sempre poderia exigir a dívida ao
recorrente.
Por outro lado, o pedido não se enquadra em qualquer dos fundamentos do processo de impugnação,
porque não estão em causa actos de liquidação de tributos, actos de fixação de valores patrimoniais,
actos que comportem a legalidade da liquidação ou actos de fixação de matéria tributável.
V.4. Em face do que ficou dito, cabe então apurar se o recorrente carecia de interesse em agir,
como se concluiu na decisão recorrida.
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Conforme referido no Acórdão do STJ, de 16.09.2008 – Processo n.º 08A2210, “O Código de
Processo Civil não contempla o interesse em agir como excepção dilatória inominada, pelo que apenas,
doutrinalmente, o conceito tem sido objecto de tratamento”.
O referido aresto transcreve depois vários excertos doutrinários dos quais nos apropriamos de
alguns para o caso concreto dos autos.
Segundo Miguel Teixeira de Sousa, in “As Partes, o Objecto e a Prova na Acção Declarativa” –
pág. 97 “O interesse processual (ou interesse em agir) pode ser definido como o interesse da parte
activa em obter a tutela judicial de uma situação subjectiva através de um determinado meio processual
e o correspondente interesse da parte passiva em impedir a concessão daquela tutela”.
“O autor tem interesse processual se, dos factos apresentados, resulta que necessita da tutela
judicial... “-autor e obra citada, pág. 99.
Para Anselmo de Castro, “Direito Processual Civil Declaratório”, vol. II, 1982, p. 253) “O interesse
em agir apresenta-se como um interesse instrumental em relação ao interesse substancial primário,
pressupondo a lesão de tal interesse e a idoneidade da providência requerida para a sua reintegração
ou tanto quanto possível integral satisfação”
Para Manuel de Andrade, “Noções Elementares”, págs. 78/82 – o interesse em agir: “...Consiste
em o direito do demandante estar carecido de tutela judicial”.
Para Antunes Varela, “Manual de Processo Civil”, págs. 181 e 186/187, só perante “Uma necessidade justificada, razoável, fundada, de lançar mão do processo ou de fazer prosseguir a acção — mas
não mais que isso” [...] “só quando a situação de incerteza contra a qual o autor pretende reagir através
da acção de simples apreciação, reunir os dois requisitos postos em destaque — a objectividade, de
um lado; a gravidade, do outro — se pode afirmar que há interesse processual” [...]
Daqui resulta então, tal como se escreveu no referido Acórdão, que “O interesse em agir, sendo
diferente da legitimidade tem, todavia, em comum com este conceito o dever ser aferido objectivamente
pela posição alegada pelo Autor que tem de demonstrar a necessidade do recurso a juízo como forma
de defender um seu direito.
Além da necessidade de tutela judicial, ou seja do recurso à arma que o processo é, importa que
a acção instaurada seja o meio processual ajustado para almejar a tutela do direito violado.
O interesse de agir não é mais que uma inter-relação de necessidade e de adequação. De necessidade
porque, para a solução do conflito deve ser indispensável a actuação jurisdicional, e adequação porque
o caminho escolhido deve ser apto a corrigir a lesão perpetrada ao autor tal como ele a configurou.
Não se trata de uma necessidade estrita nem tão-pouco de um qualquer interesse por vago e
remoto que seja; trata-se de algo intermédio de um estado de coisas reputado bastante grave para o
demandante, por isso tornando legítima a sua pretensão a conseguir por via judiciária o bem que a
ordem jurídica lhe reconhece.
O interesse em agir advém, afinal, da necessidade do pedido de intervenção da actividade jurisdicional do Estado, para que tutele um interesse que de outra forma não seria protegido”.
Ora, no caso, face ao exposto, é patente o interesse em agir do recorrente.
Na verdade, como se disse, o que ele pede – ou pretende – cf. conclusão 4ª –, é que os seus directores, no ano de 2001, sejam chamados também ao processo para todos, querendo, se defenderem,
ou pagarem o respectivo IVA.
O recorrente pretende pois obstar à sua integral responsabilização pela dívida, pelo que tem todo
o interesse em que o tribunal assim julgue ou declare.
Questão diversa é a de saber se o alegado procede.
Ali, está em causa um pressuposto processual, integrado ou não na legitimidade, pouco importa.
Aqui, a procedência do pedido.
A falta daquele conduz à absolvição da instância; a improcedência deste, à absolvição do pedido.
E presente, pois, o questionado interesse em agir há que passar à apreciação da questão de mérito, no
sentido de que a lei – artº 234/A, n.º 1 do CPC (cfr. Jorge de Sousa, CPPT Anotado, pág. 801, notas 5 a 7) –
permite o indeferimento ou rejeição liminar da petição, nomeadamente no caso de improcedência manifesta.
Ora, é o que se verifica nos autos, pois que a predita pretensão do recorrente se mostra de todo inviável.
Com efeito, a impugnação judicial – tal como a reclamação graciosa prevista no artº 70º do CPPT – é
um meio processual destinado a invocar ilegalidades do acto tributário, nomeadamente:
a) Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros, valores patrimoniais e outros
factos tributários;
b) Incompetência;
c) Ausência ou vício da fundamentação legalmente exigíveis;
d) Preterição de outras formalidades legais (artº 99º do CPPT).
Examinando atentamente a petição, verificamos que a recorrente não aponta qualquer vício ao
acto tributário de liquidação de IVA. Aliás, os vícios que lhe apontou, na reclamação graciosa, permitiram o deferimento parcial desta. Só que, posteriormente, o recorrente deixou de ter em atenção o acto
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tributário para se focar na responsabilidade pelo pagamento da dívida, matéria que está fora do âmbito
da impugnação judicial, pelo menos nos termos em que o recorrente coloca a questão.
Então, porque a pretensão do recorrente é manifestamente inviável, não cabendo nos fundamentos
legais da impugnação judicial, esta não pode proceder conduzindo à absolvição da Fazenda Pública
do pedido.
VI. Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso, de acordo com os fundamentos
expostos, julgar improcedente a impugnação e absolver a Fazenda Pública do pedido.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 24 de Março de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 24 de Março de 2010.
Assunto:
IRS — Mais-Valias — Reinvestimento — Empréstimo Bancário.
Sumário:
I — Nos termos do disposto no artigo 10º n.º 5 do CIRS (na redacção que lhe foi dada
pela Lei n.º 10-B/96, de 23 de Março) constitui um pressuposto da exclusão da
tributação em IRS que o produto da alienação obtido na transmissão onerosa de
imóvel destinado à habitação do sujeito passivo ou do seu agregado familiar seja
reinvestido na aquisição de outro imóvel destinado exclusivamente ao mesmo fim
no prazo de 24 meses.
II — O reinvestimento a que se reporta esse preceito é tão só o reinvestimento do produto da alienação e não o investimento através de empréstimo bancário, pelo que
tendo a impugnante, para a aquisição de um novo imóvel, recorrido totalmente a
crédito bancário, não pode ver as mais-valias excluídas de tributação.
III — Só com a Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro é que os encargos decorrentes da
amortização de empréstimo contraído para a aquisição de imóvel passaram a ser
contemplados na exclusão da tributação dos ganhos provenientes da transmissão
onerosa de imóveis destinados a habitação própria e permanente.
Processo n.º 1241/09-30.
Recorrente: Maria da Conceição Teixeira da Cruz.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Maria da Conceição Teixeira da Cruz, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença,
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou improcedente a impugnação judicial
que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRS referente ao ano de 1999 e respectivos juros
compensatórios, no montante total de € 13.129,73.
Rematou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I Perante o cumprimento dos requisitos constantes no art. 10º, nº5, al.a) do CIRS, deve a Recorrente
gozar da isenção de imposto aí prevista, devendo considerar-se reinvestido parte do proveito obtido
com a venda do imóvel de que era proprietária, ainda que tenha recorrido ao crédito bancário com vista
ao financiamento da aquisição do imóvel que veio a adquirir, pelo simples facto de, tal circunstância,
apenas impor um deferimento do pagamento do preço, o qual será, necessariamente, suportado pela
mais-valia adveniente da sobredita venda.
II Tal isenção será aplicável ao montante reinvestido, e que ascende ao 7.500.000$00, sendo o
remanescente montante em questão tributado na ordem dos 50%, conforme estipula o art. 43º, n.º 2
do mesmo diploma.
III Para a efectivação deste direito que assiste à Recorrente, deverá ser destituída de efeito a
liquidação adicional n.º 5533276093, de 23/08/2003, que há anos inquina a sua vida, mormente pelo
processo de Execução Fiscal e penhora da sua habitação.
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IV A liquidação substitutiva, baseada em correctos pressupostos de Direito, não poderá deixar de
ter em conta todos os pagamentos que a Recorrente já cumpriu perante a Fazenda Pública, operando
uma compensação imediata.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso
não merece provimento, com a seguinte argumentação:
«Em nosso entender a decisão recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação da lei.
Com efeito, é jurisprudência cimentada deste Supremo Tribunal que, tendo a aquisição de um
novo imóvel destinado a habitação do sujeito passivo, sido feita com recurso a crédito bancário, ainda
que no prazo de 24 meses a contar da data da realização do produto da alienação de outro imóvel com
a mesma destinação, não se encontra excluída da tributação de IRS (mais valias).
Neste sentido podem ver-se, entre outros, os seguintes acórdãos do STA: de 12/03/03, processo
n.º 1721/03; de 14/01/04, processo n.º 1357/03; de 7/12/04, processo n.º 938/04; de 02/02/05, processo
n.º 1252/04; de 28/09/06, processo n.º 125/06, e de 11/02/09, processo n.º 892/08.
Para que aquela mais valia esteja excluída de tributação em sede de IRS, é imprescindível que
o sujeito passivo faça prova do produto da alienação ter sido utilizado na aquisição de novo imóvel
destinado à sua habitação. A lei exige ser o produto da alienação a ser reinvestido e não quaisquer
outras quantias, designadamente as obtidas com recurso ao crédito bancário.
É no probatório que temos de apurar da existência de relação entre o novo investimento e o produto da alienação do imóvel destinado à habitação. Ora, resulta daquele, ter a Recorrente adquirido,
em compropriedade, um novo imóvel destinado a habitação, menos de um mês após ter vendido um
outro com a mesma destinação. Porém, a aquisição do novo imóvel, pelo valor de 15.000 000$00, foi
feita com recurso a crédito bancário no montante de 18.000 000$00.
Não pode considerar-se provada a existência de um reinvestimento, nomeadamente em situações
como a do caso sub judice, em que o empréstimo bancário é superior ao valor de aquisição. Na verdade
o reinvestimento a que se reporta o n.º 5 do artigo 10º do CIRS é tão só o reinvestimento do produto
da alienação e não o reinvestimento de um empréstimo bancário.
Como o crédito bancário utilizado chega para cobrir os custos da nova aquisição, está-se perante
uma situação em que não houve qualquer reinvestimento dos ganhos provenientes da transmissão
anterior.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir a questão colocada, a qual se resolve mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação do artigo 10º,
n.º 5, alínea a) do Código do IRS.
2. Na sentença recorrida julgou-se como provada a seguinte matéria de facto:
a) Por escritura pública de compra e venda realizada no 2º Cartório Notarial do Porto, em 11/08/1995,
a impugnante adquiriu pelo preço de 4.500.000$00 um imóvel sito na Rua Teixeira Lopes, n.º 1099,
Custóias, Matosinhos (cf. doc. de fls. 5 a 7 dos autos);
b) Em 20/01/1999, a impugnante celebrou um contrato de compra e venda e mútuo com hipoteca
no 8º Cartório Notarial do Porto, onde vendeu o imóvel supra mencionado pelo valor de 20.000.000$00
(cf. doc. de fls. 8 a 13 dos autos);
c) Posteriormente, em 03/02/1999, a impugnante adquiriu em compropriedade com Jorge Maria
Sarmento de Almeida Oliveira, novo imóvel sito na Rua Norton de Matos, n.º 40, Alfena, Ermesinde,
pelo preço de 15.000.000$00, tendo recorrido a empréstimo bancário no montante de 18.000.000$00
(cf. doc. de fls. 29 a 33 do Processo Administrativo, doravante apenas PA);
d) Em 13/04/2000, a impugnante apresentou a declaração de rendimentos modelo 3 referente ao ano de
1999, sem que tenha sido declarado, no respectivo anexo G, a alienação de uma habitação – fracção autónoma
designada pela letra “D”, sita na Rua Teixeira Lopes, n.º 1099, Custóias, Matosinhos (cf. informação
de fls. 49 do PA e doc. de fls. 44 a 47 do PA);
e) Com base na declaração supra citada, foi emitida em 09/08/2000, a liquidação n.º 5902899642,
a qual resultou um valor nulo (cf. doc. de fls. 49 e 43 do PA);
f) Em 02/05/2003 a impugnante apresentou, por intermédio do gestor de negócios Jorge Maria
Sarmento de Almeida Oliveira, uma declaração de substituição de rendimentos relativa ao ano de 1999,
onde não consta nem a indicação de reinvestir o produto da alienação do imóvel, nem a concretização
de qualquer reinvestimento (cf. doc. de fls. 20 a 27 do PA);
g) Naquela declaração, apenas consta do Anexo G a alienação, pelo valor de 20.000.000$00, de
uma habitação adquirida em 1995, pelo valor de 4.500.000$00 (cf. doc. de fls. 38 a 42 do PA);
h) Em consequência do acima descrito, foi emitida a liquidação adicional n.º 5533276093, de
23/08/2003, onde se apurou um imposto a pagar no montante de 13.129,73 euros (cf. doc. de fls. 4
dos autos).
3. A questão colocada no presente recurso consiste em saber se os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóvel destinado a habitação do sujeito passivo ou do seu agregado familiar se
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encontra excluído da tributação de IRS (mais-valias) no caso de a aquisição do novo imóvel ter sido
efectuada, total ou parcialmente, com recurso a crédito bancário.
Questão que se prende com a interpretação do artigo 10.º, n.º 5, alínea a), do Código do IRS,
na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 10-B/96, de 23 de Março, tendo em conta que é necessário
examinar esta problemática à luz da lei vigente à data a que se reportam os rendimentos objecto de
tributação.
Segundo o referido preceito, constituem mais-valias os ganhos obtidos em resultado da alienação
onerosa de direitos reais sobre imóveis, excluindo-se dessa tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, se no
prazo de 24 meses contados da data da realização, o produto da alienação for reinvestido na aquisição
de outro imóvel, desde que situado em território português.
Isto é, a lei fala expressamente em reinvestimento do produto da alienação na aquisição de outro
imóvel, não restando, pois, dúvidas de que é esse produto da alienação que tem de ser reinvestido e
não quaisquer outras quantias obtidas por intermédio de crédito bancário. O que, aliás, se compreende,
pois se assim não fosse o contribuinte não pagaria mais-valias pela alienação do imóvel e beneficiaria,
concomitantemente, de deduções e abatimentos aplicáveis aos empréstimos para aquisição de casa
própria, em conformidade com o preceituado no artigo 55.º, n.º 1, alínea e) e l) do Código do IRS.
Deste modo, e como se pode ler no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
de 12 de Março de 2003, proferido no recurso n.º 1721/02, a cuja fundamentação aderimos, «a lei não
aludia, exclusivamente, ao reinvestimento, o que por si já chegava para se concluir que esse reinvestimento era do PRODUTO DA ALIENAÇÃO, com exclusão do empréstimo bancário. Porém, a lei foi
mais precisa, para acabar com as dúvidas: o que é reinvestido é O PRODUTO DA ALIENAÇÃO.
Costuma dizer-se que a lei não contém palavras inúteis, e, de facto, não é inútil a lei utilizar
as palavras PRODUTO DA ALIENAÇÃO. É que se o vendedor da primeira habitação comprar uma
segunda habitação (outro imóvel) com dinheiro emprestado por um banco, em rigor não há um reinvestimento, mas um novo investimento, sem nexo de causalidade com a primeira venda.
Somente está excluída a tributação quando o produto da alienação for reinvestido, pois se também estivesse excluída a tributação quando o dinheiro para a nova aquisição for emprestado pelo
banco, então tínhamos que o contribuinte lucrava duas vezes: por um lado, a mais-valia resultante
da venda do imóvel anterior não era tributada e, por outro, o contribuinte tinha direito às deduções
fiscais resultantes de empréstimo para aquisição de casa própria. São os abatimentos a que se referia
o art. 55º n.º 1, alínea e) -1) do CIRS.
O reinvestimento a que se refere aquele preceito – reinvestimento do produto da alienação – é o
do “produto da realização” ou “valor da realização” / cf. Código do IRS Comentado e Anotado, 2ª
edição da DCGI, de 1990, pág. 120).
E a prova de que é esta a melhor interpretação daquele tipo de reinvestimento está no n.º 7 do
art. 10º, nos termos do qual “no caso de reinvestimento parcial do valor de realização (...) o benefício
a que se refere o n.º 5 respeitará apenas à parte proporcional dos ganhos correspondentes ao valor
reinvestido”.
Quer isto dizer que se a segunda habitação fosse comprada em parte com o produto da alienação
e em parte com dinheiro obtido de empréstimo bancário, sempre o contribuinte pagaria algum IRS,
em proporção com o capital reinvestido e com o capital mutuado pelo banco.
O conceito de reinvestimento é um conceito económico e não jurídico. Ora, nos termos do art. 11º
n.º 3 da Lei Geral Tributária, persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar,
deve atender-se à substância económica dos factos tributários.».
Em suma, e tal como tem vindo a ser repetidamente afirmado pela jurisprudência, os ganhos
resultantes da alienação de imóveis só são excluídos da tributação em sede de IRS se forem aplicados
na aquisição de imóvel destinado a habitação própria e permanente, não se verificando tal situação na
parte em que há recurso a empréstimo bancário, pois neste caso não há reinvestimento do produto da
alienação, razão subjacente a tal exclusão de tributação. E se o crédito bancário utilizado não chega para
cobrir os custos de aquisição do novo imóvel, estar-se-á perante um reinvestimento parcial, situação em
que o benefício respeita apenas à parte proporcional dos ganhos correspondente ao valor reinvestido.
Neste sentido, entre outros, podem ver-se os seguintes acórdãos do S.T.A.: de 12/3/2003, proferido no recurso n.º 1721/03; de 14/01/2004, proferido no recurso n.º 1357/03; de 3/03/2004, proferido
no recurso n.º 1774/03; de 20/04/2004, proferida no recurso n.º 1876/03; de 24/03/2004, proferido
no recurso n.º 2053/03; de 16/06/2004, proferido no recurso n.º 392/04; de 25/05/2004, proferido no
recurso n.º 2052/03; de 19/05/2004, proferido no recurso n.º 2048/03; de 07/12/2004, proferido no recurso n.º 938/04; de 28/09/2006, proferido no recurso n.º 125/06; de 11/02/2009, proferido no recurso
n.º 892/08.
Só com a Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro é que os encargos decorrentes da amortização
de empréstimo contraído para a aquisição de imóvel passaram a ser contemplados na exclusão da tributação dos ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação própria e
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permanente (art. 10º n.º 5º b) do CIRS), pelo que tal diploma não pode ser aplicado ao presente caso, que
se reporta a ganhos obtidos em 1999, isto é, antes do início da vigência dessa Lei. Essa nova redacção
não pode ser considerada como uma interpretação autêntica da redacção anterior, porque não constitui
norma interpretativa. Para o ser era necessário que os seus efeitos retroactivos se reportassem ao início
da vigência da outra norma, o que não fez. As diferentes redacções do preceito em causa correspondem
a diferentes opções legislativas. E, consagrar-se o entendimento de que, independentemente das diferentes redacções do preceito, o valor que é tido em conta para o reinvestimento corresponde ao valor
apurado da alienação, deduzido da amortização de um eventual empréstimo contraído para a aquisição
do imóvel, não só viola o princípio fundamental da interpretação das normas jurídicas (de que não pode
ser considerado o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência
verbal, ainda que imperfeitamente expresso - art. 11.º, n.º 2, do C. Civil), como também contraria o
princípio geral e fundamental da irretroactividade da lei fiscal.
A esta luz, improcedem totalmente as conclusões da alegação de recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.
Lisboa, 24 de Março de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente
Torrão.
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