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Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Competência
do Tribunal Central Administrativo. Questão de facto.
Sumário:
Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos factos que não foram levados
ao probatório e dos quais a recorrente pretende retirar ilações jurídicas é competente para conhecer do recurso o Tribunal Central Administrativo e não o Supremo
Tribunal Administrativo.
Processo n.º 1/10-30.
Recorrente: CCA- Carlos Cruz Audiovisual, 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 – CCA – Carlos Cruz Audiovisual, Lda, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 25 de Setembro de 2009, que julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra as liquidações adicionais de IRC dos anos de 1993 e
1994 (números 6420006126 e 6420006127, respectivamente), apresentando as seguintes conclusões:
1. A aquisição pela recorrente, como empresa de produção televisiva, de formatos e vídeo clips
anónimos e amadores, configura uma aquisição de um produto específico da actividade regular da
empresa e da realização do seu objecto social.
2. O pagamento do preço de mercado de tal mercadoria ou “matéria-prima” não configura nem
integra o pagamento de quaisquer direitos de autor.
3. Os contratos escritos e as próprias facturas de aquisição, junto aos autos, não só não contemplam qualquer pagamento a título de direitos de autor ou de direitos da propriedade intelectual como
ainda explicitam que os produtos são vendidos livres de quaisquer direitos (licence free).
4. Pelo que, contrariamente ao decidido na sentença recorrida, não se trata da aquisição, ou,
sequer, da utilização, pela ora recorrente, de um qualquer nome registado, nem de uma marca, nem
de uma patente, nem de qualquer outra realidade geradora de direitos de autor ou de direitos de propriedade intelectual.
5. Os produtos televisivos adquiridos não revestem a natureza de “obra” nem, tão-pouco, são
objecto de quaisquer direitos de propriedade intelectual nem perante a nossa lei nem à face da lei de
origem. Nem constituem produtos ou direitos registáveis ao abrigo da Convenção de Berna, de que
fazem parte Portugal e todos os Estados de origem dos fornecedores de tais bens à ora recorrente.
6. O próprio Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos não reconhece estes produtos
televisivos como merecedores de protecção intelectual, por força do seu art.º 1º, n.º 2: “As ideias, os
processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas não
são, por si só e enquanto tais, protegidos nos termos deste Código”.
7. Segundo a doutrina publicada de OLIVEIRA ASCENSÃO: “Também não podem ser tutelados os processos, seja de que género forem (…) O problema tem sido muito discutido a propósito de
esquemas publicitários, de guiões para concursos de televisão, etc. Mas essa protecção, … não se
admite. (in “Direito de Autor e Direitos Conexos”, Coimbra Editora, 1992, pág. 59). E, mais adiante:
“… tudo o que for transposição automática não é protegido. (…) o videograma é também um mero
veículo. Não é pelo facto de se fixarem imagens num suporte material que passa a haver uma obra
videográfica. … Um videograma pode conter … imagens (e sons) que não sejam obra audiovisual”.
(obra cit. Págs. 78 e 83,
8. Nenhum daqueles produtos televisivos se pode confundir com direitos de exploração de material
cinematográfico. Nem, sequer, a recorrente exerce a actividade de distribuição e exploração de filmes
para exibição cinematográfica.
9. Sendo a própria recorrente a autora e produtora do produto final – o programa televisivo – a
aquisição de meros “formatos” e “vídeoclips” nunca pode configurar o pagamento de rendimentos
a título de direitos de autor.
10. Não lhe podendo ser aplicável um enquadramento fiscal que a lei apenas prevê para os
pagamentos de rendimentos provenientes da propriedade intelectual e, por isso, sujeitos a retenção
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na fonte, como é o caso dos rendimentos pagos pelas empresas que têm por objecto “a aquisição de
direitos de distribuição e exploração de filmes para exibição cinematográfica”, que não é o caso da
ora recorrente.
11. Pelo que, o enquadramento jurídico dos factos não é subsumível nos artºs 69º, n.º 2, alínea a)
e 75º, n.º 1, alínea a) e n.º 6, do Código do IRC, nem no artº 6º, nº1, alínea m), do Código do IRS
(nas redacções então em vigor).
12. Tão-pouco a situação “sub judicio” se pode reconduzir a qualquer tipo de “prestação de
informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, comercial ou científico,
quando não auferidos pelo respectivo autor ou titular originário, bem como os derivados de assistência
técnica” prevista no artº 6º, n.º 1, alínea m), do Código do IRS (na redacção então em vigor). Porque
o pagamento do preço não pode ser considerado uma contrapartida de qualquer “prestação de informações” nem de qualquer tipo de “assistência técnica” que integram a previsão daquela norma de
incidência tributária, mas que são factos, a todos os títulos, inexistentes nos autos.
13. Não existindo, por isso, qualquer obrigação legal de retenção na fonte de IRC sobre o pagamento do respectivo preço de aquisição dos referidos produtos televisivos pela ora recorrente, pelo
que as liquidações impugnadas são ilegais e como tal devem ser anuladas.
14.Ao não julgar ilegais as liquidações impugnadas, a douta sentença recorrida incorreu em erro
de julgamento, pelo que deve ser revogada e substituída por outra que julgue procedente o recurso e
determine a anulação das liquidações impugnadas, por ilegalidade.
15. Normas jurídicas violadas:
- artº 69º, n.º 2, alínea a) e artº 75º, n.º 1, alínea a) e n.º 6, ambos do CIRC, e artº 6º, n.º 1, alínea m)
e artº 8º,nº 3, alínea a), ambos do CIRS (nas redacções então em vigor).
Nos termos sobreditos e noutros que V. Exas., doutamente, suprirão, deverá ser concedido
provimento ao presente recurso por provado, pelo que a douta sentença recorrida, enfermando de
erro de julgamento, não pode manter-se na ordem jurídica, devendo, pois, ser anulada e, com ela, as
liquidações impugnadas, por ilegais, com todos os demais efeitos, nomeadamente, com o pagamento,
que se requer, dos juros indemnizatórios legalmente devidos.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no qual suscitou como questão prévia a da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal para
conhecimento do recurso, nos termos seguintes:
Objecto: Saber se os pagamentos a entidades não residentes em Portugal, relativamente à
aquisição de formatos televisivos e filmes, para utilização na actividade comercial da impugnante se
enquadram em rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial, vulgo royalties,
know-how, etc.
FUNDAMENTAÇÃO
Questão prévia: Incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia.
No artigo 15º das suas alegações a Recorrente afirma que “a factualidade que é relevante para a
decisão judicial é a que consta dos contratos escritos e das facturas que deram origem às liquidações
impugnadas. E estes documentos, junto aos autos e que dele fazem parte integrante, comprovam,
inequivocamente, o seguinte:
1. a ora recorrente adquire os formatos no mercado internacional de comercialização de produtos televisivos;
2. quem lhe vende o produto televisivo é a entidade que comercializa no mercado tal produto
televisivo, i.e., quem vende não é o autor nem detém qualquer propriedade intelectual sobre os
formatos;
3. o vendedor do formato apenas vende o formato e não exige o pagamento de quaisquer direitos
pela ora recorrente;
4. a ora recorrente apenas compra o formato e não paga qualquer tipo de direitos;”
No ponto 3 das conclusões das alegações de recurso acaba por reiterar aquela posição quando
afirma que “Os contratos escritos e as próprias facturas de aquisição, juntos aos autos, não só não
contemplam qualquer pagamento a título de direitos de autor ou de direitos da propriedade intelectual
como ainda explicitam que os produtos são vendidos livres de quaisquer direitos (“licence free”).
Trata-se de factos que não constam do probatório da sentença recorrida, mas dos quais a recorrente pretende tirar ilações.
A Recorrente procede à afirmação de factos que não foram estabelecidos pelo tribunal “a quo”,
pretendendo daí retirar apoio para a sua fundamentação de direito.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da sua competência em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se que o recurso não tem por
fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões das respectivas alegações o
recorrente invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida,
independentemente da atendibilidade ou relevo dos mesmos para o julgamento da causa.
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Os factos elencados pela Recorrente como comprovados não integram o probatório.
Verifica-se, portanto, a incompetência deste Supremo tribunal Administrativo para o conhecimento
do recurso, já que versando matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central
Administrativo do Sul – artigos 280º,nº 1 do CPPT e 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF.
Assim, entendemos que, ouvida a recorrente, este Supremo Tribunal seja julgado incompetente
em razão da hierarquia.
4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre o Parecer do Ministério Público,
veio a recorrente responder nos termos seguintes:
1. O tribunal “a quo” considerou provados os factos constantes dos pontos A, B, C, e D do probatório da sentença recorrida.
2. Desse probatório, no que ao presente recurso interessa, a única matéria de facto que releva,
é a referida no ponto C., que se transcreve: “C. Durante os anos de 1993 e 1994, a Impugnante
efectuou pagamentos a entidades não residentes em Portugal, relativamente à aquisição de formatos
de programas televisivos e filmes, para utilização na sua actividade comercial – facto admitido”.
3. A recorrente não contesta esta factualidade, com a qual, aliás, concorda nem pretende qualquer
alteração do facto.
4. No que concerne à aplicação do direito e ao enquadramento jurídico efectuado pela douta
sentença recorrida, que é o fundamento do recurso, o tribunal “a quo” considerou que, quanto àquele
único facto, referido no ponto C. do probatório, seria aplicável o disposto no “artº 69º, nº2, alínea a)
e artº 75º,nº1, alínea a) e nº6, ambos do CIRC e artº 6º,nº 1, alínea m), conjugado com o artº 8º,nº3,
alínea a), ambos do CIRS.”
5. E foi com este fundamento jurídico e com esta interpretação das normas que o tribunal “a
quo” julgou a impugnação improcedente.
6. E é por não concordar com aquele fundamento jurídico e com aquela interpretação das normas
do tribunal “a quo”, que a recorrente interpôs o presente recurso.
7. Consequentemente, o fundamento do recurso cinge-se, exclusivamente, à errada interpretação
jurídica das citadas normas e à sua aplicação ao caso concreto, adoptada pela sentença recorrida,
por entender a recorrente que o conteúdo normativo daqueles preceitos legais, nomeadamente o art 6º
n.º 1, alínea m), do CIRS (na redacção vigente à data dos factos), não comporta, na sua “factispecie”,
o facto considerado como provado no ponto C. do probatório, na interpretação que a recorrente faz
do direito, indevidamente aplicado pelo tribunal “a quo”.
8. Pelo que, o que está em causa no presente recurso e constitui o seu fundamento é saber se a
referida norma invocada pela decisão recorrida deverá ser interpretada no sentido de nela se compreender o facto provado descrito no ponto C. do probatório, como se decidiu, ou se, pelo contrário,
essa decisão incorreu em erro na interpretação e aplicação das normas jurídicas invocadas, como
alega a recorrente.
9. E este é o um fundamento que constitui, exclusivamente, matéria de direito.
10. Quanto ao invocado pelo Exmo. Senhor Procurador Geral adjunto, sobre as alegações da
recorrente, nomeadamente no seu artigo 15º e no ponto 3 das conclusões, quando se refere ao teor dos
contratos e doutros documentos constantes dos autos, afigura-se-nos que tal não pode ser interpretado
como sendo o próprio fundamento do recurso, mas, antes, como sendo, tão-só, a mera descrição da
tese da recorrente quanto ao erro de julgamento na interpretação do direito, esse sim, o fundamento
de recurso invocado nas conclusões.
11. Até porque, com todo o respeito que é devido pelo Parecer do Exmo. Senhor PGA, o certo é que
a recorrente, nas suas conclusões de recurso, não pede a alteração da matéria de facto nem pretende
que o Tribunal “ad quem” se pronuncie sobre factos que não vêm dados como provados.
12. Aliás, fundando-se o recurso no erro na interpretação de normas jurídicas, como vem alegado
pela recorrente, sempre o Venerando Tribunal “ad quem” poderá vir a concluir que qualquer eventual
discordância sobre a matéria fáctica ou quaisquer factos não provados e alegados pela recorrente,
sempre serão irrelevantes para a decisão do recurso, em face da interpretação e aplicação do direito
que se entenda por adequada – aliás, como vem sendo jurisprudência pacífica e constantemente reiterada por essa 2ª Secção do Supremo Tribunal administrativo.
Por todo o exposto, mas sempre com todo o respeito pela posição do Exmo. Senhor PGA, conclui a
recorrente que, fundando-se, exclusivamente, na errada interpretação e aplicação das normas jurídicas
pelo tribunal “a quo”, o presente recurso tem, consequentemente, por fundamento, exclusivamente,
matéria de direito, sendo o seu julgamento, por isso, da competência do Supremo tribunal Administrativo, que deverá, pois, conhecer do seu mérito e, a final, conceder-lhe provimento, se o julgar provado,
como entende a recorrente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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- Fundamentação –
5 – Questões a decidir
Importa a título prévio decidir da competência deste Supremo Tribunal para conhecer do presente
recurso, atento ao teor das conclusões das alegações de recurso apresentadas e a que a competência deste
Tribunal se restringe, em regra, ao conhecimento de recursos com exclusivo fundamento em matéria
de Direito, ex vi dos artigos 280.º,n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e
26º alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF).
Improcedendo a questão prévia suscitada, haverá então que conhecer do mérito do recurso, averiguando da existência de erro de julgamento na decisão de improcedência da impugnação deduzida e,
caso assim se conclua, atendendo a que o imposto devido se encontra pago, decidir quanto aos juros
indemnizatórios requeridos pela recorrente.
6 – Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes factos:
A. As liquidações ora impugnadas, nos montantes de 36 025 062$ e 66 399 589$, resultam de
uma acção de fiscalização a empresas que adquiriram direitos de exploração de filmes para exibição
cinematográfica – fls. 20 e ss;
B. Durante a acção de fiscalização referida em A, conclui-se que a Impugnante, durante os exercícios de 1993 e 1994, efectuou pagamentos, a entidades não residentes, de rendimentos de propriedade
intelectual ou direitos de autor – fls. 20 e ss.
C. Durante os anos de 1993 e 1994, a Impugnante efectuou pagamentos a entidades não residentes
em Portugal, relativamente à aquisição de formatos de programas televisivos e filmes, para utilização
na sua actividade comercial – facto admitido;
D. Na sequência da conclusão referida em B, foram efectuadas as liquidações nºs.6420006126
e 6420006127, respectivamente, à taxa de 15% - fls. 80.
7 – Apreciando.
7.1 Questão prévia: Da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
Importa a título prévio decidir da questão suscitada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto
junto deste Tribunal, pois que o seu conhecimento precede o de qualquer outra (artigos 16.º do CPPT,
101.º e 102.º do Código de Processo Civil), prejudicando, se procedente, a apreciação e julgamento
das demais questões suscitadas no recurso.
Como resulta do seu parecer junto aos autos e supra transcrito, entende este Ilustre Magistrado
que este Supremo Tribunal deve julgado incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento
do recurso, pois que no artigo 15º das suas alegações a Recorrente afirma que “a factualidade que é
relevante para a decisão judicial é a que consta dos contratos escritos e das facturas que deram origem
às liquidações impugnadas. E estes documentos, junto aos autos e que dele fazem parte integrante,
comprovam, inequivocamente, o seguinte: a ora recorrente adquire os formatos no mercado internacional de comercialização de produtos televisivos; quem lhe vende o produto televisivo é a entidade
que comercializa no mercado tal produto televisivo, i.e., quem vende não é o autor nem detém qualquer
propriedade intelectual sobre os formatos; o vendedor do formato apenas vende o formato e não exige
o pagamento de quaisquer direitos pela ora recorrente; a ora recorrente apenas compra o formato e
não paga qualquer tipo de direitos;”, sendo que no ponto 3 das conclusões das alegações de recurso
acaba por reiterar aquela posição quando afirma que “Os contratos escritos e as próprias facturas
de aquisição, juntos aos autos, não só não contemplam qualquer pagamento a título de direitos de
autor ou de direitos da propriedade intelectual como ainda explicitam que os produtos são vendidos
livres de quaisquer direitos (“licence free”). Ora, tratando-se de factos que não constam do probatório
da sentença recorrida, mas dos quais a recorrente pretende tirar ilações, verifica-se a incompetência
deste Supremo tribunal Administrativo para o conhecimento do recurso, já que versando matéria de
facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo do Sul – artigos 280º,nº
1 do CPPT e 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, veio a recorrente responder nos termos
supra transcritos, defendendo, em suma, que a questão objecto do recurso é uma mera questão de Direito, para cujo conhecimento é competente este Supremo Tribunal.
Entendemos, contudo, que não lhe assiste razão.
Olhando às conclusões das alegações de recurso apresentadas pela recorrente, pois que são
estas as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso (artigos 684.º, n.º 3 e 690.º, números
1 e 3 do Código de Processo Civil) e consequentemente da competência em razão da hierarquia
deste Supremo Tribunal, verifica-se que, em especial na conclusão 3, a recorrente afirma factos
não constantes do probatório e dos quais pretende retirar consequências jurídicas para a solução
da causa, razão pela qual se entende que o presente recurso não tem por fundamento exclusivo
matéria de Direito.
Afirma a recorrente nesta conclusão que “Os contratos escritos e as próprias facturas de aquisição, junto aos autos, não só não contemplam qualquer pagamento a título de direitos de autor ou
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de direitos da propriedade intelectual como ainda explicitam que os produtos são vendidos livres de
quaisquer direitos (licence free)”.
Ora, basta atentar no probatório supra transcrito para ter de concluir necessariamente que esta
afirmação não tem aí qualquer correspondência ou suporte, a isso acrescendo que também a não tem
relativamente aos demais elementos dos autos, dos quais não constam quaisquer contratos, como pressuposto naquela conclusão e, no que às facturas de aquisição respeita, há-de concluir-se que daquelas que
são “legíveis” não se encontra nenhuma da qual decorra que, como alegado, os produtos são vendidos
livres de quaisquer direitos – licence free -, antes decorre aparentemente de várias dessas facturas que
os pagamentos respeitam à cessão de direitos [em razão da utilização de expressões como “cession de
droits” (facturas de fls. 47, 48 e 60 a 63) ou licence fee/prix pour la cession des droits” (facturas de
fls. 29, 30, 54, 55 e 66].
Para decidir do mérito do recurso, há que fixar com rigor a que título foram efectuados os pagamentos às entidades não residentes, sendo que os factos alegados são, em abstracto, relevantes para a
boa decisão da causa.
Assim sendo, procede a excepção de incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal para
conhecimento do objecto do recurso, pois, como é sabido, das decisões de primeira instância apenas
cabe recurso para a Supremo Tribunal Administrativo “quando a matéria for exclusivamente de direito”,
cabendo recurso para o Tribunal Central Administrativo das restantes decisões judiciais que o admitam
(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).
Invocando-se no recurso factos que o tribunal recorrido não estabeleceu e pretendendo de tais
factos retirar consequências jurídicas em sede do presente recurso, há-de entender-se que em causa
não está “matéria exclusivamente de direito”, pelo que este Supremo Tribunal é hierarquicamente
incompetente para a conhecer do recurso.
O facto de em causa no recurso ser igualmente questionada a solução jurídica tomada na decisão
recorrida, não obsta à incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal para conhecimento do recurso,
pois que, como se disse no recente Acórdão deste Tribunal de 9 de Setembro de 2009 (rec. n.º 558/09), se
o recurso versar matéria de direito e matéria de facto é (este Tribunal) incompetente para dele conhecer,
em razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente a Secção de Contencioso Tributário do
Tribunal Central Administrativo – art. 38º alínea a) do novo ETAF.
Verifica-se, pois, excepção dilatória de incompetência absoluta deste Tribunal, que obsta ao conhecimento do mérito e dá lugar à absolvição da instância do recorrido (artigos 101.º, 494.º, alínea a)
e 493.º, n.º 2 do Código de Processo Civil), salvo se for requerida a remessa do processo ao Tribunal
competente, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do CPPT.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso do Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo, em julgar este Supremo tribunal incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça devida em 150 euros e procuradoria de 50%.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Oposição. Falência da sociedade executada. artigos 180.º n.º 6 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 154.º, n.º 3 do Código dos Processos Especiais
de Recuperação de Empresa e de Falência.
Sumário:
I — Sendo a questão decidenda a de saber se pode instaurar-se e prosseguir execução
fiscal contra executado antes declarado falido, por dívida vencida após a declaração de falência, a lei aplicável será a vigente à data da instauração da execução
e do desenrolar dos seus termos, ou seja, atento o disposto nos artigos 4.º do
Decreto-Lei n.º 433/99 de 26 de Outubro e 12.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho,
o disposto no CPPT, pois que a autuação da execução ocorre já em plena vigência
deste diploma legal.
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II — Aplicando-se ao caso dos autos o disposto no CPPT, há-de reconhecer-se que a
instauração da execução fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração de falência, como são os créditos exequendos, encontra expresso apoio legal
no disposto no n.º 6 do artigo 180.º do CPPT, preceito que há-de ser, contudo,
interpretado razoavelmente, atenta a unidade do sistema jurídico, no sentido de
que só será viável o prosseguimento dos processos de execução fiscal por créditos
vencidos após a declaração de falência se forem penhorados bens não apreendidos
naquele processo.
Processo nº.: 51/10.
Recorrente: Carlos Alberto Nascimento.
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 – CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, na qualidade de liquidatário judicial da massa falida
da sociedade comercial “MOUCELI – Construtores Civis, Industriais e Obras Públicas, Lda, com os
sinais dos autos e em representação da massa falida, recorre para este Supremo Tribunal da sentença
do Tribunal Tributário de Lisboa, de 9 de Outubro de 2009, que julgou improcedente a oposição por
si deduzida à execução n.º 3263200401004670, instaurada no Serviço de Finanças de Lisboa 12 para
cobrança coerciva de dívidas de IVA de 1997 e 1998, para o que apresentou as conclusões seguintes:
- A Douta Sentença recorrida julga totalmente improcedente a Oposição deduzida, pugnando
pelo prosseguimento do processo de execução fiscal, para cobrança de IVA de 1997/1998, instaurado
após a declaração de falência da Recorrente, prosseguimento este que sustenta no n.º 6 do art.180.º
do Código do Processo e do Procedimento Tributário.
- Ao decidir da forma como o fez, a Sentença recorrida revela uma total ignorância relativamente
ao Instituto Falimentar, violando as normas especiais aí contempladas, nomeadamente, os artºs 151º,
152º, 154º n.º 3, 175º,188º, 200º e 214º, do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresas e de Falência.
- Ao permitir o prosseguimento da execução fiscal, viola ainda os princípios básicos subjacentes
ao Instituto Falimentar, como sejam o do primado e plenitude da Instância Falimentar, o da execução
universal e intangibilidade dos bens da falida, pondo em causa a satisfação dos interesses legalmente
tutelados dos credores que o Instituto Falimentar visa proteger.
- A recorrente foi declarada falida por Douta sentença Judicial proferida em 10 de Dezembro
de 1998, no âmbito do Processo Especial de Falência nº. 4056/96, que correu termos na 3ª secção da
3ª Vara Cível do Tribunal Cível da Comarca de Lisboa, tendo transitado em julgado.
- Como consequência imediata da declaração de falência, procedeu-se ao encerramento dos
livros da falida, estabilizou-se o seu passivo com vencimento imediato de todas as dívidas, vencidas e
vincendas, ao mesmo tempo que se extinguiram os privilégios creditórios do Estado.
- A declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva
contra a falida, seja esta de natureza civil ou fiscal, competindo aos credores, incluindo o Ministério
Público na defesa dos interesses que representa, reclamarem a verificação dos seus créditos, quer
comuns, quer preferenciais.
- À data da declaração de falência da recorrente, 10 de Dezembro de 1998, encontrava-se em
vigor o Código de Processo Tributário.
- Em cumprimento da Douta Sentença de Falência proferida, e por observância com as disposições legais impostas ao Liquidatário judicial, quer pelo Instituto Falimentar, quer pela Lei Fiscal,
deu cumprimento ao disposto no artº. 265 do Código de Processo tributário em vigor, tendo requerido
citação pessoal dos dirigentes dos serviços centrais da administração fiscal para que estes procedessem
à liquidação dos impostos, emitindo certidões das dívidas existentes.
- O Tribunal Falimentar ordenou e concretizou as citações em causa.
- Competia à Administração Fiscal, de acordo com a legislação em vigor, proceder à emissão
das certidões fiscais identificando quaisquer dívidas de impostos, vencidas ou vincendas, imputadas
à falida, as quais, depois de remetidas ao representante do Ministério Público, serviriam de suporte
à reclamação de créditos no Processo Especial de Falência, por respeito pelo princípio do primado e
da plenitude da instância falimentar, e da execução universal dos bens da falida.
- A Administração Fiscal deveria ter apurado e liquidados todos os valores de imposto que se
encontravam em dívida à data da declaração de falência, independentemente de se tratarem de dívidas
vencidas ou vincendas, pelo que deveriam ter apurado e liquidado os valores de imposto em causa nos
Autos, IVA de 1997/1998, fazendo-o constar da certidão fiscal de dívidas remetida para o Ministério
Público, para efeitos de Reclamação de Créditos.
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- Apenas se admite que não tenha apurado os valores em dívida em causa nos Autos, por manifesta negligência e irresponsabilidade, já que se trata de dívidas anteriores à declaração de Falência.
- Ao não ter apurado e liquidado os valores de imposto em dívida, a Administração Fiscal tornou-se a única responsável pela caducidade dos prazos de reclamação de créditos no âmbito do Processo
Falimentar, único local onde poderia obter pagamento, como resulta do princípio da execução universal
dos bens da falida, tanto mais que o Estado não goza de quaisquer privilégios, ou de prazos especiais
relativamente aos restantes credores, para a prática dos actos que lhe são impostos por Lei.
- A Douta Sentença proferida, ao decidir como decidiu, deu cobertura a inércia e irresponsabilidade da administração Fiscal, que, citada para o efeito, e nos termos da legislação então em vigor, não
procedeu à liquidação do valor dos impostos vencidos e vincendos que se encontravam em dívida, não
tendo permitido que esses mesmos créditos, de IVA 1997/1998, tivessem sido reclamados no Processo
de Falência, sob pena de caducidade.
- A Douta Sentença recorrida, manifesta um total desprezo pelas normas especiais que regulam
o Instituto Falimentar, já que, ao admitir o prosseguimento da execução nos moldes em que é feita,
atribui ao estado um privilégio que este não tem, em desrespeito para com os demais credores da
falida, abrindo a porta à cobrança de créditos fora do concurso de credores, o que está vedado aos
restantes credores.
- A douta Sentença recorrida, fundamenta a sua decisão no n.º 6 do art.º 180.º do Código do procedimento e Processo Tributário, como forma de viabilizar o prosseguimento da execução, norma esta
que apenas entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2000, ou seja, muito após a morte da aqui Recorrente,
pelo que entendemos, não lhe ser aplicável.
- Ponderadas as razões invocadas, impunha-se que o Tribunal “a quo”, o contrário do que decidiu,
tivesse conjugado as disposições legais que regulam o Instituto Falimentar, nomeadamente o n.º 3 do
art.º 154.º do CPEREF, bem como o disposto no artº. 264º do C.P.T., declarando, como consequência,
extinta a execução com fundamento na violação dos preceitos legais acima identificados.
- Para além dos preceitos legais enunciados, a Douta sentença recorrida, viola os princípios básicos
do Instituto Falimentar, nomeadamente o princípio do primado e da plenitude da Instância Falimentar,
bem como o princípio da execução universal e da intangibilidade dos bens da falida, colocando em
causa a satisfação dos interesses legalmente tutelados dos credores, que atempadamente, reclamaram
os seus créditos e os viram reconhecidos em sede de sentença de Verificação e Graduação de Créditos,
fazendo perigar os interesses dos credores que o Instituto Falimentar visa proteger.
- Determinando o prosseguimento da execução, põe em causa o princípio da execução universalidade, já que permite conhecer das responsabilidades do falido fora do Processo Falimentar, pondo em
causa, consequentemente, o princípio da intangibilidade do acervo de bens e direitos da Massa falida,
ou seja, põe em causa a satisfação dos interesses legalmente tutelados dos credores, que reclamaram
os seus créditos e os viram reconhecidos em sede de Sentença de Verificação e graduação de créditos,
fazendo perigar a satisfação dos mesmos, que o Instituto Falimentar tem como desiderato proteger.
- O n.º 6 do artº. 180º do CPPT, não se aplica à situação em apreço, não só porque não tinha
existência jurídica à data da morte da sociedade, mas porque ainda que se admitisse a sua existência,
teria de ser interpretado como um acto inconsequente e irresponsável do legislador, resultante da
falta de consideração global do ordenamento jurídico, nomeadamente do Instituto Falimentar, e do
disposto no n.º 3 do art.º 154.º do CPEREF, o que se comprova pela própria contradição com o n.º 1
desse mesmo art.º 180 do CPPT.
- Pelo exposto mal andou o Tribunal “a quo”, ao decidir como decidiu, já que deveria ter julgado procedente a oposição deduzida, com fundamento na violação do disposto no n.º 3 do artº 154.º
do CPEREF, conjugado com o disposto no n.º 1 do art.º 264º do C.P.T., disposições estas em vigor
à data da extinção da referida sociedade comercial, fundamentando ainda a decisão, na violação
dos princípios basilares do Instituto Falimentar, a saber, o princípio do primado e da plenitude da
instância falimentar, da execução universal e da intangibilidade dos bens e direitos da Massa Falida.
- Ao decidir como decidiu, não só violou o Instituto Falimentar e suas disposições, como violou
os princípios básicos que lhe estão subjacentes, mormente o princípio da igualdade de credores, favorecendo os interesses do estado, em detrimento dos demais credores, pondo em causa os interesses
legalmente protegidos destes, que o Instituto Falimentar está obrigado a salvaguardar.
Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a Douta Sentença
Recorrida, fazendo-se assim JUSTIÇA.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Saber se pode, ou não, ser instaurada e prosseguir execução fiscal por dívidas de sociedade falida vencidas após a declaração judicial de falência.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme consta do probatório a execução foi instaurada por dívidas de IVA de 1997 e 1998,
cujo prazo de pagamento voluntário terminara em 31 de Dezembro de 2002. A declaração de falência
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da executada ocorreu em 10 de Dezembro de 1998. Assim sendo os impostos antes referidos venceram-se após a declaração de falência.
O que está em causa, no caso concreto, é a questão de saber se pode ser instaurada e prosseguir
execução fiscal por dívidas da sociedade falida vencidas após a declaração judicial de falência, tendo
em atenção designadamente o disposto no n.º 3 do artigo 154.º do CPEREF e no n.º 6 do artigo 180.º
do CPPT.
Sufragamos o entendimento do acórdão deste Supremo tribunal de 12/11/2009, processo n.º 102/09,
quando entende que aqueles preceitos são disposições literalmente contraditórias, que devem ser
harmonizadas, por via duma interpretação restritiva da norma do CPEREF, no sentido de que o n.º 3
do artigo 154.º não se aplica ao processo de execução fiscal.
Assim, conforme se refere naquele douto aresto, “é possível legalmente a instauração de execução fiscal, após a declaração de falência, mas para imediata sustação e avocação pelo Tribunal
judicial e apensação àquele processo – artigos 180.º, n.º 1 e 2, do CPPT, e 154.º, n.º 3 do CPEREF
– ou, tratando-se de créditos após a declaração de falência, prosseguindo a execução mas apenas se
forem penhorados bens ali não apreendidos.”
No caso em apreciação, a dívida objecto da execução fiscal diz respeito ao IVA de 1997 e 1998,
créditos estes que se venceram apenas em 31 de Dezembro de 2002, após a declaração de falência,
pelo que entendemos ser correcta a ter suporte legal a instauração da execução e subsequente citação. Apenas existirão restrições no que toca à penhora de bens, só podendo ser apreendidos bens não
apreendidos no processo de falência.
Este é também o entendimento perfilhado por Jorge Lopes de Sousa, em Código de Procedimento
e Processo Tributário, anotado e comentado, II volume, 5.ª edição, anotação 7, pág. 233.
Tendo a execução sido instaurada em 2004 e este processo sido autuado em 2005, há-de ser o
regime do CPPT o aplicável ao caso em análise, ao contrário do que pretende a Recorrente. É o que
resulta do disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 433/99 de 26 de Outubro e no artigo 12.º da Lei
n.º 15/2001 de 5 de Junho.
CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso não merece provimento.
4 – Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público, nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questão a decidir
É a de saber se pode ser instaurada e prosseguir execução fiscal por dívidas de IVA da sociedade
falida vencidas após a declaração judicial de falência.
6 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1º - No S.F. de Lisboa 12 foi instaurada execução contra “Mouceli – Construtores Civis, Industriais e Obras Públicas, Lda”, por dívidas de IVA de 1997 e 1998, cujo prazo de pagamento voluntário
terminara em 31/10/2002 – docs. fls. 83, 85 e 86.
2º - A executada fora declarada falida em 10/12/1998 – doc. fls. 8.
3º - O M.P. reclamou no processo de falência IVA respeitante a 1992 – doc. fls. 11.
7 – Apreciando.
7.1 Da possibilidade de instauração e prosseguimento de execução fiscal para cobrança de dívida
de sociedade declarada falida após a declaração de falência
A sentença recorrida, a fls. 108 a 110 dos autos, julgou improcedente a oposição deduzida considerando, na parte que é objecto de recurso (pois que no que respeita à inexistência de duplicação de
colecta o recorrente nada alegou no presente recurso), que perante a prova de que o prazo de pagamento
voluntário terminou em 31/10/2002, ou seja, tendo-se a dívida vencido após a falência ter sido decretada,
nos termos do n.º 6 do artigo 180.º do Código de Procedimento e de processo Tributário (CPPT) não
haverá que sustar a execução (cfr. sentença recorrida, a fls. 110 dos autos).
Discorda do decidido o recorrente, alegando em síntese que as disposições do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, em especial o n.º 6 do seu artigo 180.º, são inaplicáveis
ao caso dos autos, porque posteriores à “morte” da sociedade executada, sendo aplicáveis ao caso
dos autos as disposições do Código de Processo Tributário, que não continha disposição paralela
à daquele n.º 6 do artigo 180.º do CPPT, e bem assim que a decisão recorrida viola o disposto no
n.º 3 do artº 154.º do CPEREF bem como os princípios basilares do Instituto Falimentar e os
princípios básicos que lhe estão subjacentes, que enuncia (cfr. as conclusões das alegações de
recurso supra transcritas).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos
e supra transcrito defende que o não provimento do recurso, aderindo à jurisprudência deste Tribunal
em caso análogo (Acórdão do STA de 12 de Novembro de 2009, rec. n.º 102/09) e apoiando-se na
doutrina de Jorge Lopes de Sousa quanto à necessária compatibilização do n.º 8 do artigo 180.º do
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CPPT com o n.º 3 do artigo 154º do Código dos Processos Especiais de Recuperação de Empresa e de
Falência (CPEREF), disposições aplicáveis ao caso dos autos, atento à data da instauração e autuação
da execução, por um lado, e à do processo de falência, por outro.
Vejamos, pois.
Não tem razão o recorrente quando alega que o Código de Procedimento e de Processo Tributário,
em especial o n.º 6 do seu artigo 180.º, é inaplicável ao caso dos autos, pois que, tendo entrado em vigor
em 1 de Janeiro de 2000, é posterior à declaração de falência.
Sendo a questão decidenda a de saber se pode instaurar-se e prosseguir execução fiscal contra
executado antes declarado falido, por dívida vencida após a declaração de falência, a lei aplicável será
a vigente à data da instauração da execução e do desenrolar dos seus termos, ou seja, atento o disposto
nos artigos 4.º do Decreto-Lei n.º 433/99 de 26 de Outubro e 12.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, o
disposto no CPPT, pois que a autuação da execução ocorre já em plena vigência deste diploma legal
(cfr. cópia autenticada do processo de execução fiscal, a fls. 82 a 99 dos autos, em especial fls. 83, da
qual resulta ter sido o processo autuado em 13/01/2004), que assim é aplicável.
No mesmo sentido, em caso análogo, decidiu este Tribunal no seu Acórdão de 12 de Novembro
de 2009 (rec. n.º 102/2009), acórdão subscrito pela presente relatora como primeira adjunta.
Falecem, pois, as alegações do recorrente tendentes a afastar a aplicabilidade das disposições do
CPPT e propugnando a aplicação das constantes do Código de Processo Tributário.
Sendo, pois, aplicável ao caso dos autos o disposto no CPPT, há-de reconhecer-se que a instauração da execução fiscal por créditos vencidos posteriormente à declaração de falência, como
são os créditos exequendos em causa nos presentes autos (cfr. os números 1 e 2 do probatório
fixado na sentença recorrida e supra transcrito), encontra expresso apoio legal no disposto no n.º 6
do artigo 180.º do CPPT, que estabelece, em derrogação ao disposto nos números anteriores do
mesmo artigo, que: «O disposto neste artigo não se aplica aos créditos vencidos após a declaração
de falência ou despacho de prosseguimento da acção de recuperação da empresa, que seguirão os
termos normais até à extinção da execução».
Trata-se, como bem observa JORGE LOPES DE SOUSA (Código de Procedimento e de Processo Tributário: Anotado e Comentado, II volume, 5.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2007, pp. 231/233,
nota 7 ao art. 180.º do CPPT), de um regime especial para os processos de execução fiscal, pois nos
arts. 29º e 154º n.º 3, do CPEREF (…) determina-se a suspensão de todas as execuções instauradas
contra o devedor e todas as diligências de acções executivas que atinjam o seu património e proíbe-se
a instauração de novas execuções (…), pelo que tem de concluir-se que no n.º 6 do art.180.º deste
Código, que não tinha norma correspondente no CPT, pretendeu introduzir-se um regime especial para
as execuções fiscais. (op. cit., p. 232).
Observe-se contudo que, embora a lei diga expressamente, relativamente às situações contempladas no n.º 6 do artigo 180.º do CPPT, que (os processos) seguirão os termos normais até
à extinção da execução, propõe JORGE LOPES DE SOUSA (op. cit. p. 233), no que tem sido
acompanhado pela jurisprudência deste Tribunal (cfr. Acórdãos de 24/10/2001, rec. n.º 26.344,
de 15/11/2006, rec. n.º 625/06 e de 12 de Novembro de 2009, rec. n.º 102/09) que «(…) deverá
entender-se este seguimento em consonância com as normas do CPEREF e do CIRE, sob pena
de se abrir a porta à possibilidade de se inutilizar todo o esforço de recuperação da empresa e de
satisfação equilibrada dos direitos dos credores que se visa com estes processos especiais, o que
seria uma solução manifestamente desacertada, atentos os fins de interesse público e social estão
subjacentes àqueles», pelo que «(…) a interpretação razoável daquele n.º 6, que se compagina com
a unidade do sistema jurídico, que é o elemento primacial da interpretação jurídica (artigo 9.º, n.º 1
do Código Civil), é a de que só será viável o prosseguimento dos processos de execução fiscal por
créditos vencidos após a declaração de falência ou insolvência ou do despacho de prosseguimento
da acção de recuperação da empresa se forem penhorados bens não apreendidos naqueles processos
de falência ou recuperação ou insolvência».
E é este o entendimento que também aqui adoptamos, em conformidade com a jurisprudência
citada, pelo que há-de concluir-se que falece razão ao recorrente quando considera no caso dos autos
não poder ser instaurada e prosseguir a execução fiscal. Esta pôde ser instaurada e prosseguir em conformidade com a lei, embora sofra restrições no que toca à penhora de bens, só podendo ser apreendidos
bens não apreendidos no processo de falência.
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 pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Alfredo Madureira — João
Torrão.
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Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Coimas cobradas em processo de execução fiscal. Reversão. Meio processual adequado.
Sumário:
I — Tendo revertido contra responsável subsidiário dívida por aplicação de coimas,
a oposição à execução fiscal é o meio próprio de defesa daquele responsável
subsidiário.
II — Tendo sido deduzida impugnação judicial, alegando-se ilegitimidade do revertido,
por falta de exercício do cargo de gerente de facto, este meio processual é inadequado ao direito de defesa do revertido.
III — Assim, e não sendo legalmente possível a convolação da impugnação em oposição, por estar ultrapassado o prazo referido no artigo 203º, n.º 1, alínea a)
do CPPT, tem de retirar-se da inadequação do meio processual a consequência
adequada — absolvição da Fazenda Pública da instância.
Processo n.º 57/10-30.
Recorrente: Olga Maria do Vale Proença.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. OLGA MARIA DO VALE PROENÇA, melhor identificada nos autos, veio recorrer da sentença
do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que julgou procedente, a excepção de erro
na forma de processo, não sendo a convolação possível e absolveu a FP da instância, apresentando,
para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª) A sentença do Tribunal “a quo” refere que os factos invocados pela ora recorrente na impugnação
judicial — legitimidade da impugnante — não integra qualquer fundamento da acção de impugnação
nos termos do art.º 99.º do CPPT.
2ª) Reconhece-se, no entanto, na douta sentença ora recorrida, que a impugnante invoca a inactividade da empresa.
3ª) A empresa Portugal, Ldª está inactiva desde 1998, tendo efectuado escritura de dissolução e
liquidação em 2002.
4ª) Logo não há rendimento susceptível de tributação, falecendo, assim também, os pressupostos
para aplicação de coimas nos anos em que a sociedade já estava inactiva.
5ª) No entanto, no douto entender do Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo” há erro de forma
processual.
6ª) Não obstante, a nossa melhor doutrina e jurisprudência considera que:
“Porém, mesmo em situações deste tipo deverá ter-se em conta a possibilidade de interpretação da
petição, designadamente se nela é detectável um pedido implícito compatível com a forma de processo
adequada.” v.g. Jorge de Sousa, CPPT anotado e comentado, Vol. I, página 691:
“… 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 n.º 4 do art.º 193º do CPC.” v. Jorge de Sousa, CPPT
anotado e comentado, Vol. II, p. 116.
7ª) O n.º 3 do art.º 98.º do CPPT preceitua o aproveitamento das peças úteis ao apuramento dos factos.
8ª) Foi, assim, mal interpretado o n.º 3 do art.º 98 e o art.º 99.º do CPPT.
9ª) As dívidas relativas a coimas, do devedor subsidiário, são responsabilidade de natureza civil,
não podendo ser cobradas através de processo de execução fiscal.
10ª) Violando-se o estatuído no art.º 148º do CPPT.
Pelo exposto deverá ser revogada a decisão recorrida julgando-se procedente o presente recurso
prosseguindo a impugnação judicial com fundamento na inactividade da empresa, ou então absolvendo-se a impugnante, aqui recorrente, por ilegal a cobrança de coimas ao devedor subsidiário através do
processo de execução fiscal.
II. O Mº Pº emitiu o parecer constante de fls. 69, no qual defende a manutenção da decisão recorrida.
III- Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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IV- A decisão recorrida julgou procedente a excepção da inadequação da forma processual, com
a consequente absolvição da Fazenda Pública da instância, louvando-se nos seguintes argumentos:
a) A recorrente veio alegar que apesar de constar do pacto social da empresa como sócia gerente, a
gerência de facto foi sempre exercida pelo sócio Bartolomeu Romão Mira; ora, este fundamento é subsumível ao disposto no artº 204º, n.º 1, alínea b) do CPPT, a respeito dos fundamentos da acção de oposição.
b) Deste modo, e porque os fundamentos da impugnação se encontram elencados no artº 99º,
sendo certo que dessa norma não consta o fundamento invocado pela impugnante, a impugnação não
é o meio processual adequado à satisfação do direito da recorrente. É certo que a recorrente invocou a
inactividade da empresa, mas, como se concluiu na decisão recorrida “o certo é que do teor dos argumentos aduzidos ressalta a sua ilegitimidade por não exercício da gerência de facto”.
O MºPº manifestou o seu acordo com a decisão recorrida, tal como resulta do parecer de fls. 69,
invocando que o meio processual adequado para reagir contenciosamente contra a ilegalidade de um
despacho que decide a reversão da execução fiscal, com fundamento no não exercício da gerência de facto
ou de direito da sociedade originária devedora, é a oposição à execução fiscal. Tendo a recorrente utilizado
o processo de impugnação, a convolação para a oposição à execução fiscal seria possível, se não tivesse
sido ultrapassado o prazo referido no artº 203º, n.º 1, alínea a) do CPPT. No caso concreto, como tal
prazo foi ultrapassado, não é legalmente viável a convolação, pelo que o recurso não merece provimento.
A recorrente, por seu lado, entende que, mesmo considerando que a ilegitimidade apenas poderia
ser invocada em processo de oposição à execução fiscal, sempre a impugnação poderia continuar com
o outro fundamento invocado – o da inactividade da sociedade revertida a partir de 1998. Assim sendo,
e por aplicação do disposto no n.º 3 do artº 98º do CPPT, era possível o aproveitamento das peças processuais úteis para o apuramento dos factos.
V. Segundo a recorrente, estão em causa nos autos de oposição à execução fiscal, quantias relativas
a coimas por falta de entrega ou recusa do modelo 22 da Sociedade por quotas Portubal - Produção e
Comércio de Embalagens Alimentares, Ldª.
Ainda de acordo com a petição de impugnação, essa sociedade deixou de exercer actividade a
partir de 1998, tendo a mesma sido extinta em 14.05.2002 (v. fls. 13).
Ora, se a sociedade não exercia actividade, em princípio, não estava obrigada a fazer declarações
de rendimentos ou a liquidar IVA. E, assim sendo, inexistindo facto tributário não havia que efectuar
declarações de rendimentos, pelo que também não teria existido comportamento contra-ordenacional.
Aparentemente, este raciocínio da recorrente parece correcto, mas não colhe o apoio legal. O
processo de impugnação judicial, destina-se à invocação de ilegalidades do acto tributário ou outras
enunciadas no artº 99º do CPPT.
Deste modo, ainda que se pudesse considerar que a recorrente invocou inexistência de facto tributário, a verdade é que não existiu qualquer acto de liquidação susceptível de impugnação ao abrigo
do citado artº 99º. Sendo assim, a impugnação não poderia prosseguir nos termos por si referidos nas
conclusões das alegações.
Pelo que ficou dito, improcedem todas as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
VI. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso, confirmando-se a
decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Responsabilidade subsidiária. Coimas. Reversão da execução fiscal. Inconstitucionalidade material. Invocação da culpa do responsável subsidiário. Poderes de
cognição.
Sumário:
I — No regime do RGIT, a responsabilidade subsidiária por dívidas de coimas originadas por factos ocorridos no período de exercício do cargo de gerente apenas
existe «quando tiver sido por culpa sua que o património da sociedade ou pessoa
colectiva se tornou insuficiente para o seu pagamento».

593
II — A responsabilidade subsidiária por coimas ofende os princípios constitucionais
da necessidade e da intransmissibilidade das penas, enunciados nos artsigos 18.º,
n.º 2, e 30.º, n.º 3, da CRP.
III — O processo de execução fiscal não é o meio processual adequado para a cobrança
de dívidas emergentes de responsabilidade civil extracontratual nem é possível a reversão da execução para cobrança de dívidas não tributárias com esse fundamento.
IV — A responsabilidade subsidiária por dívidas de coimas, prevista no artigo 8.º, n.º 1,
alínea a), do RGIT, depende da prova da culpa do responsável na génese da insuficiência do património social para pagamento da dívida, pelo que está afastada
a possibilidade de tal responsabilização quando no despacho de reversão não se
invoca a existência dessa culpa.
V — Neste tipo de processos instaurados na sequência de reversão de coimas, que são
formalmente de oposição a execução fiscal, está em causa uma responsabilidade
prevista no RGIT, a entender-se que é a oposição à execução o único meio que o
revertido pode utilizar para a defesa dos seus interesses, têm de ser asseguradas
neste meio processual condições de defesa idênticas às que são proporcionadas
ao arguido no processo contra-ordenacional, designadamente a possibilidade
de conhecer oficiosamente de todas as questões relevantes, em que se inclui a de
«alterar a decisão do tribunal recorrido sem qualquer vinculação aos termos e
ao sentido da decisão recorrida», que é própria dos recursos jurisdicionais em
processos de contra-ordenações.
Processo n.º 64/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: T… e Outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – T… e I… deduziram oposição a uma execução fiscal que contra ele reverteu, na qualidade de
responsáveis subsidiárias da empresa TEREBELA – CONFECÇÕES, LDA.
A oposição foi julgada procedente quanto às dívidas de coimas, selos e custas (para além de ser
declarada a inutilidade superveniente da lide relativamente a dívidas prescritas).
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo
Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
I – Pelo elenco de fundamentos acima descritos, infere-se que a douta sentença, ora recorrida,
julgou procedente a oposição à execução fiscal, e determinou a extinção da execução, vincando a sua
fundamentação no princípio da intransmissibilidade das penas e da presunção de inocência, nos termos
do disposto no n.º 3 do art.º 30.º e n.º 2 do art.º 32.º ambos da CRP e dos Acórdãos do STA datados de
12.03.2008 e 28.05.2008 no âmbito dos Processos n.º 01053/07 e 031/08.
II – Destarte, importa assentir que o Acórdão do STA datado de 12.03.2008 referente ao processo n.º 01053/07 e mais recentemente o Acórdão do STA 28.05.2008 no âmbito do Proc. 031/08, foi
objecto de recurso obrigatório por parte do Ministério Público, para o Tribunal Constitucional, nos
termos da alínea a) do art.º 70.º da Lei do Tribunal Constitucional, e que deu origem à decisão proferida no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 129/2009 referente ao Proc. n.º 648/08 da 3 Secção.
III – Com efeito, o douto Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 129/2009 determinou não julgar
inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8º do Regime Geral das Infracções
Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se refere à responsabilidade
civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo
de contra-ordenação, e conceder provimento ao recurso e ordenar a reforma do acórdão recorrido em
conformidade com o juízo de constitucionalidade formulado.
IV – Neste desiderato e à luz da jurisprudência firmada pelo Tribunal Constitucional somos da
opinião que o douto Tribunal ad quo, estribou a sua fundamentação em clara e manifesta violação do
art.º 30.º e 32.º ambos da CRP e do art.º 8.º do RGIT, bem como na errónea aplicação dos Acórdãos
do STA datados de 12.03.2008 e 28.05.2008 no âmbito dos Processos n.º 01053/07 e 031/08.
Termos em que, concedendo-se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída
por acórdão que declare a Reclamação improcedente, com as devidas consequências legais.
PORÉM V. EX.AS DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer nos seguintes termos:
Aderimos, por inteiro, à posição da Recorrente. Na verdade, pese embora a jurisprudência deste
Supremo Tribunal venha considerando materialmente inconstitucional a norma do RGIT citada em
epígrafe, o Tribunal Constitucional tem entendimento contrário, não julgando inconstitucionais as
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normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º 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
(acórdão n.º 129/2009 de 12 de Março do tribunal Constitucional, processo n.º 648/08 da Secção).
Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal Constitucional entendemos não estar suficientemente
fundamentada a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 22 de Junho de 2006, foi instaurado no serviço de finanças de Lisboa 13, contra “Terebela
Confecções Lda.”, o processo de execução fiscal n.º 3271- 01/101383.1, por divida de coimas, selos e custas, no montante de PTE 233.000,00 (EUR 1.162,19) (cf. 1 e certidões de dívida, a fls. 2-3, do PEF apenso).
2. Em data que não é possível precisar, foram apensos ao PEF identificado no ponto anterior os PEF nºs 3271200101012303, 3271200101013831, 3271200101032887, 3271200101028367,
3271200301005774, 3271200401014498, 3271200601025473, referente a dívidas originadas por
coimas de 1999, 2001, 2003, 2004 e 2006, passando a quantia exequenda a ascender ao montante de
EUR 7.297,30 (cf. PEF apenso e informação dos serviços, a fls. 76-79, dos autos).
3. As dívidas exequendas nos PEF n.ºs 3271200101012303, 3271200101013831, 3271200101032887,
e 3271200101028367, foram declaradas prescritas, passando a quantia exequenda a ascender ao montante de EUR 1.895,34 (cf. PEF apenso, informação dos serviços, a fls. 76-79, e fls. 69 a 73, dos autos).
4. Em 31 de Maio de 2007, foi exarado despacho pela chefe do serviço de finanças, cujo teor
aqui se dá por integralmente reproduzido, revertendo a dívida exequenda contra I… (cf. fls. 39, do
PEF apenso).
5. Em 8 de Junho de 2007, I… foi citada para a execução (cf. fls. 40 e NR a fls. 41, do PEF apenso).
6. Em 31 de Maio de 2007, foi exarado despacho pela chefe do serviço de finanças, cujo teor
aqui se dá por integralmente reproduzido, revertendo a dívida exequenda contra T… (cf. fls. 43, do
PEF apenso).
7. Em 12 de Junho de 2007, T… foi citada para a execução (cf. fls. 44 e NR a fls. 45, do PEF apenso).
3 – A questão que é colocada no presente recurso jurisdicional é a de saber se gerentes de uma
sociedade comercial podem ser responsabilizados subsidiariamente por dívidas de coimas aplicadas
por contra-ordenações tributárias, para além de custas e selos dos processos de contra-ordenações.
Na sentença recorrida, na linha dos acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 28-2-2008,
proferido no processo n.º 1057/07, de 12-3-2008, proferido no processo n.º 1053/07, e de 28-5-2008,
proferido no processo n.º 31/08 julgou-se a oposição procedente por, em suma, se entender que é
materialmente inconstitucional o art. 8.º do RGIT, na parte em que prevê a responsabilidade subsidiária dos gerentes por coimas aplicadas a sociedades comerciais, por ofensa dos arts. 30.º, n.º 3
(princípio da intransmissibilidade das penas) e 32.º, n.º 2 (presunção de inocência do arguido) da CRP.
Na fundamentação do acórdão do STA que se transcreve na sentença recorrida, afirma-se também,
em suma, que aquele art. 8.º do RGIT ofende o disposto no art. 18.º, n.º 2, da CRP (princípio da necessidade na restrição de direitos fundamentais) e que o direito de defesa reconhecido pelo art. 32.º, n.º 10,
da CRP não é reconhecido na responsabilização dos gerentes através de reversão da execução fiscal.
4 – No art. 8.º do RGIT definiu-se a responsabilidade subsidiária dos gerentes por coimas, nos
seguintes termos, no que aqui interessa:
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.
Como se vê, neste regime, no que concerne às coimas, a responsabilidade subsidiária, embora
dita de natureza civil, é directamente uma responsabilidade por dívidas de coimas e não por dívidas
próprias do responsável subsidiário, autónomas em relação à responsabilidade do devedor originário
por coimas.
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Na verdade, a tese defendida pela Fazenda Pública, na esteira do Tribunal Constitucional, de se
estar perante uma responsabilidade autónoma do responsável subsidiário, assente num «facto autónomo,
inteiramente diverso» do que constitui infracção, e não uma responsabilidade pela coima, para além
de não ter um suporte minimamente consistente no texto legal, que se refere expressamente e por duas
vezes a responsabilidade pelas coimas e não por qualquer dívida autónoma, conduziria às consequências inaceitáveis, em termos de razoabilidade, coerência e justiça, de a dívida do devedor subsidiário
poder subsistir independentemente da dívida do devedor originário (por exemplo, manter-se nos casos
em que dívida originária se extingue por prescrição da sanção ou amnistia, ou a anulação da decisão
condenatória em processo de revisão).
Por outro lado, se se tratasse de uma responsabilidade subsidiária própria do responsável subsidiário,
assente num facto próprio por que apenas ele é responsável, não se compreenderia que existisse direito
do regresso do responsável subsidiário em relação ao devedor originário, como está expressamente
previsto no n.º 9 do art. 11.º do Código Penal, para a responsabilidade subsidiária aí prevista, que é de
aplicação subsidiária relativamente aos processos contra-ordenações, por força do disposto nos arts 3.º,
alínea b) do RGIT e 41.º, n.º 1, do Regime Geral das Contra-ordenações.
Na verdade, só há direito de regresso nos casos em que alguém paga uma dívida de outrem, pelo
que se o devedor subsidiário o tem é, necessariamente, por pagou uma dívida do devedor originário e
não uma dívida própria.
Para além disso, se o responsável subsidiário que pagou não tivesse pago a coima, mas uma dívida
própria completamente distinta, a dívida de coima subsistiria, pelo que o devedor originário continuaria
a poder ser obrigado a pagá-la, mesmo depois de o responsável subsidiário ter pago a tal sua dívida
própria, proporcionando à Fazenda Pública a possibilidade de cobrar duas vezes a mesma quantia, o
que não tem justificação aceitável.
Assim, a única forma de encontrar congruência no referido regime de responsabilidade subsidiária
é, de facto, entender que o responsável subsidiário paga a dívida de coima, que o pagamento extingue
a dívida respectiva (impossibilitando a posterior exigência da mesma ao devedor originário), que a
dívida do responsável subsidiário se extingue se se extinguir a sanção, que o responsável subsidiário
que pagar tem direito de regresso.
Mas, o problema é que, sendo assim, está-se perante uma transmissão da dívida de coima para o
responsável subsidiário que é materialmente inconstitucional, por ofensa do princípio da intransmissibilidade das penas, enunciado no art. 30.º, n.º 3, da CRP, que, como corolário do princípio da necessidade
(não se satisfazem os fins das sanções pecuniárias, de prevenção geral e especial, com a aplicação de
sanção a pessoa diferente da que praticou a infracção), não pode deixar de ser aplicável à generalidade
das sanções pecuniárias.
Só deixaria de ser assim, se se pudesse entender que a obtenção de receitas é um fim das sanções
pecuniárias, mas isso, para além de não parecer aceitável (no limite, a Administração, para optimizar
a prossecução desse fim, deveria incentivar o mais possível as violações da lei, para promover a obtenção de mais receitas...) é desmentido pelo regime da conversão da pena de multa em prisão que se
prevê no art. 49.º do Código Penal, por onde se vê que o condenado, mesmo que tenha possibilidade
de pagar a multa, pode optar pela prisão, extinguindo com o cumprimento desta, a dívida pecuniária:
satisfeitos os fins de prevenção geral e especial com o cumprimento da pena de prisão, extingue-se a
dívida pecuniária, o que é uma prova de que a obtenção de receitas não é também um fim das penas,
pois esse hipotético fim não ficaria satisfeito com o cumprimento da pena de prisão.
Assim, embora a epígrafe do art. 8.º do RGIT tente camuflar esta transmissão de responsabilidade
por infracções sobre a epígrafe de «Responsabilidade civil pelas multas e coimas», o certo é que «é
uma realidade insofismável que quem faz o pagamento de uma sanção pecuniária é quem a está a
cumprir, e que, efectuado o cumprimento por terceiro, ele deixa de ser exigível ao autor da infracção,
pelo que esta responsabilização se reconduz a uma transmissão do dever de cumprimento da sanção
do responsável pela infracção para outras pessoas». (1)
5 – Mas, também por outras vias é de afastar a responsabilidade subsidiária das oponentes.
Neste tipo de processos, que são formalmente de oposição a execução fiscal, está em causa
uma responsabilidade prevista no RGIT, pelo que, a entender-se que é a oposição à execução o único
meio que o revertido pode utilizar para a defesa dos seus interesses (2), têm de ser asseguradas neste
meio processual condições de defesa idênticas às que são proporcionadas ao arguido no processo
contra-ordenacional, designadamente a possibilidade de conhecer oficiosamente de todas as questões
relevantes, em que se inclui a de «alterar a decisão do tribunal recorrido sem qualquer vinculação
aos termos e ao sentido da decisão recorrida», que é própria dos recursos jurisdicionais em processos
de contra-ordenações.
Como já decidiu este Supremo Tribunal Administrativo (3), se se entendesse, como defende a
Fazenda Pública, com a concordância do Ministério Público, que 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 sua cobrança através de
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reversão da execução fiscal efectuada em processo de execução fiscal seria de afastar, por a cobrança
de dívidas de responsabilidade civil extracontratual emergente de coimas não estar prevista.
Na verdade, as dívidas que podem ser cobradas em processo de execução fiscal são apenas as
indicadas no art. 148.º do CPPT e em legislação especial, sendo apenas em relação a essas que pode
ser decidida reversão, como se conclui do art. 153.º do mesmo Código.
As dívidas de coimas, podem ser cobradas em processo de execução fiscal, pois estão previstas
no ar 148.º, n.º 1, alínea b), do CPPT, não havendo obstáculo processual a que pudesse haver reversão.
Mas, as de responsabilidade civil extracontratual não podem ser cobradas através de processo de execução fiscal e, consequentemente, não pode haver reversão.
6 – Para além disso, é manifestamente insuficiente a fundamentação dos despachos de reversão
em que não se faz qualquer referência a culpa nem a qualquer facto imputável às oponentes.
Na verdade, as responsabilidade subsidiária por coimas originadas por factos ocorridos no período
de 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 é referido nem demonstrado nos despachos de reversão que tenha
sido por culpa do Oponente que o património da sociedade se tornou insuficiente para pagamento das
coimas, pelo que não se sabe sequer por que é que se entendeu decidir a reversão.
Não havendo uma presunção legal de culpa, cabe 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.
Por isso, também por não estarem demonstrados os pressupostos da responsabilidade subsidiária,
é de afastar a responsabilização das oponentes pelas coimas em causa.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso jurisdicional e em confirmar a sentença
recorrida, com esta fundamentação.
Custas pela Fazenda Pública com 1/6 de procuradoria.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.
(1) Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 4-2-2009, processo n.º 829/08.
(2) Não podendo, designadamente, por falta de legitimidade, à fade do disposto no art. 59.º, n.º 2, do Regime Geral
das Contra-ordenações, impugnar no processo contra-ordenacional a decisão administrativa de aplicação de coima, como se
entendeu no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 6-3-2008, processo n.º 1056/07.
(3) Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 1-7-2009, processo n.º 31/08.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Benefícios fiscais. Isenção. Utilidade turística.
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 IS 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.
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Processo n.º 120/10-30.
Recorrentes: D… e outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – D… e M…, com os sinais dos autos, não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do
TAF de Loulé que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação de
Imposto Municipal sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS), e correspondentes juros compensatórios, incidentes sobre a aquisição de um prédio urbano, dela vêm interpor
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
a) Tendo sido atribuída a utilidade turística ao Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, previamente à aquisição do bem imóvel pelo 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 correlacionados”;
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, 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;
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 por se tratar da primeira aquisição do prédio,
conforme muito bem reconheceram o Meritíssimo Juiz de 1.ª instância e a Digna Procuradora da República;
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;
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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 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
Recorrentes;
w) O duplo controlo a que a 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 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 aos Recorrentes
que procedesse à liquidação dos impostos?
y) A resposta a esta questão só pode ser uma – NÃO, pelo que o comportamento dos Recorrentes
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,
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.
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 – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) - Em 19/04/2007, por escritura pública foi celebrado o contrato de compra e venda, que constitui fls. 29 e segs. dos presentes autos, entre a MONTE DA QUINTA (PROPRIEDADES), S.A, na
qualidade de 1.º outorgante e proprietária da fracção imobiliária n.º 164 designada pelas letras “GC”, 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, encontrando-se a aquisição
registada a seu favor pela inscrição G – pelas letras “GC”, 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 inscrito na matriz predial urbana da mesma freguesia sob o
artigo 11 086, e os Impugnantes na qualidade de segundo outorgante.
B) - Declarou a Primeira Outorgante que vende aos Segundos a fracção imobiliária, a que se refere
a alínea anterior, pelo preço de € 1.194.231,25, que para a sua representada declara já recebido.
C) - Declarou o Segundo 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 números 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 II 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 24/05/2004, cuja cópia se arquiva.».
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E) - Entre os Impugnantes e MONTE DA QUINTA CLUB, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, S.A.,
foi celebrado o contrato-promessa de fls. 56 e segs. dos autos, nos termos do qual os primeiros prometem ceder à segunda a exploração turística da fracção n.º 164, para habitação tipo V4 N, sita no Aldeamento Turístico Monte da Quinta Club, na Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.
F) - Nos termos da cláusula primeira «a exploração turística será concebida pelo período compreendido a partir da presente data 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».
G) - Em 08/05/2008, os Impugnantes efectuaram o pagamento do IMT liquidado nos termos
seguintes (fls. 18 e 21 destes autos):
IMPORTÂNCIA DO IMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juros compensatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abatimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 35.826,94
€ 1.515,53
€ 0,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 37.342,47

IMPORTÂNCIA DO IMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juros compensatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abatimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 35.826,94
€ 1.515,53
€ 0,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€ 37.342,47

H) - Na mesma data procedeu ao pagamento do Imposto do Selo liquidado nos termos seguintes
(fls. 26 e 27 destes autos):

1
2

Zona

Código

Rubrica

Importância
(EUR)

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

399
301

IS– Juros compensatórios . . . . . . . . . . . . .
IS – Aquisição onerosa ou doação . . . . . . .

148,26
3.821,54

Zona

Código

Rubrica

Importância
(EUR)

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

399
301

IS – Juros compensatórios . . . . . . . . . . . . .
IS – Aquisição onerosa ou doação . . . . . . .

148,26
3.821,54

e

1
2

I) - Também, na mesma data, procederam ao pagamento das coimas no montante de 895,69 € cada
- cfr. fls. 24 e 25 dos presentes autos.
J) - Em 11/12/2008, os Impugnantes apresentaram a reclamação graciosa que constitui fls. 2 a 12
do processo administrativo apenso.
K) - A reclamação graciosa a que se refere a alínea anterior foi prestada a seguinte informação
(fls. 42 do processo administrativo apenso):
«Pela petição de fls. três a doze dos autos, interposta nos termos do art.º 68.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, (CPPT), devidamente identificados D… e M…, casados em
separação de bens, NIFS … e …, respectivamente, representados por João Marques Pinto, NIF …,
com escritório na Rua General Firmino Miguel, 3-Torre 2 -12º. Andar 1600-100 Lisboa vêm reclamar
da liquidação de Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), no valor de
€ 37.342,47 e de Imposto do Selo no valor de € 3.821,54, bem como dos correspondentes juros compensatórios no valor de € 1.515,53 e € 148,26 e das coimas, no valor de € 895,68, cada, alegando em
resumo que a aquisição foi efectuada ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do art.º 20.º do DL 423/83
de 5 de Dezembro, em virtude da fracção adquirida se destinar à instalação de empreendimento qualificado de utilidade turística e por isso isenta de IMT, e solicitando também a restituição do imposto,
respectivos juros e coima pagos acrescido de juros indemnizatórios, calculados nos termos do art.º 43.º
da Lei Geral Tributária.
O pedido é legal, legítimo e interposto em tempo.
1 - Que por escritura pública de compra e venda celebrada no dia dezanove de Abril de dois mil
e sete, no Cartório Notarial de Lisboa, perante o notário Carlos Henrique Ribeiro Melon, sito na Rua
da Prata, n.º 214, 1.º, os reclamantes adquiriram a fracção autónoma designada pela letra “GC”,
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fracção imobiliária 164 que faz parte do prédio urbano inscrito na respectiva matriz predial sob o
artigo 11086, sito em Monte da Quinta Club - Quinta do Lago, freguesia de Almancil, concelho de
Loulé, para a qual foi reconhecida indevidamente, pelo notário a isenção do Imposto Municipal sobre
as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), ao abrigo do art.º 20 do DL 423/83, de 5/12 (Utilidade
Turística) (doc. de fls. 24 a 49).
2 - Aos 08 de Maio do ano de 2008 foi entregue em nome dos reclamantes a declaração modelo
1 a que se refere o art.º 19.º do Código do Imposto Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis,
para a liquidação do IMT devido pela compra efectuada, tendo sido atribuído os n.ºs 2008/140018 e
2008/140047. Com base nesta declaração foi liquidado o IMT na importância de € 35.826,94, acrescido
de € 1.515,53 de juros compensatórios, pago em 2008-05-08, pelos documentos n.ºs 160.008.013.301.303
e 160.708.013.304.003, na Secção de Cobrança deste Serviço Local de Finanças (doc. de fls. 14 a 19).
3 - Na mesma data e local os reclamantes efectuaram ainda o pagamento da importância de €
3.821,54, de Imposto de Selo, cobrado nos termos da verba 1 da Tabela Geral do Imposto do Selo,
dado ter havido redução a um quinto nos termos do disposto no art.º. 20.º n.º 1 do DL n.º 423/83, de 5
de Dezembro, e ainda os respectivos juros compensatórios na importância de € 148,26.
4 - Porque os reclamantes apresentaram fora do prazo legal a declaração modelo 1 para a liquidação do IMT devido, foi liquidada a coima no montante de € 895,68, cujo pagamento foi efectuado
em 08-05-2008.
5 - O despacho publicado no Diário da República, 2.ª Série - n.º 195, de 10 de Outubro de 2006,
do Exmo. Senhor Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, confirmando 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, r/c 1.º Almancil, respeita à empresa proprietária do estabelecimento ou seja a sociedade Monte da Quinta Propriedades SA, NIPC 502.214.368 (doc. a fls. 51).
Assim, pelo exposto, e uma vez que a liquidação se encontra correctamente efectuada, sou de
parecer que a presente reclamação deve ser indeferida.».
L) - Por despachos de 19/01/2009, foram indeferidas as reclamações graciosas que aqui se dão
por integralmente reproduzidas e donde resulta com interesse para a decisão:
«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 (…) a Monte da Quinta (Propriedades) SA, pelo que não pode, o adquirente, beneficiar da
isenção de imposto, conforme previsto no decreto, acima referido.
Sendo que a liquidação foi correctamente efectuada, não assiste razão ao reclamante na sua
pretensão.
Pelo exposto, no uso da competência que me foi conferida pelo n.º 1 do art.º 75.º do CPPT, INDEFIRO O PEDIDO, não concedendo, ao reclamante a restituição dos valores, devidamente, pagos.».
M) - Os despachos a que se refere a alínea anterior foram notificados aos Impugnantes em
27/01/2009 - cfr. processos administrativos apensos.
N) - A petição inicial da presente impugnação foi apresentada em 05/02/2009 - cfr. fls. 3 dos
presentes autos.
O) - 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 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;
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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 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.».
P) - A fracção adquirida pelos Impugnantes continua afecta à exploração turística.
III – Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Mmo. Juiz do TAF de Loulé
que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida pelos ora recorrentes contra a liquidação de
Imposto Municipal sobre a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto do Selo (IS), e correspondentes juros compensatórios, incidentes sobre a aquisição de um prédio urbano.
Alegam os recorrentes que, tendo-lhe sido atribuída a utilidade turística previamente à aquisição
do referido imóvel, a essa transmissão lhe são aplicáveis os benefícios fiscais previstos no artigo 20.º
do DL 423/83, de 5/12, mais concretamente a isenção de IMT e a redução a um quinto do IS.
Entendeu o Mmo. Juiz “a quo”, porém, que tais benefícios, além de não constarem do respectivo
despacho de atribuição de utilidade turística, foram revogados pelo DL 485/88, de 30/12, pelo que não
só os impostos liquidados, e ora impugnados, se mostram devidos como é imputável aos recorrentes
o retardamento da sua liquidação, o que fundamenta a liquidação dos juros compensatórios efectuada.
Vejamos. As questões que constituem o objecto do presente recurso (saber se enfermam de ilegalidade as liquidações de IMT, de IS e juros compensatórios impugnadas, e, caso se conclua no sentido
da ilegalidade das liquidações, se são devidos juros indemnizatórios aos ora recorrentes, pois que as
quantias liquidadas se mostram pagas) foram já apreciadas por jurisprudência recente e consolidada
da Secção de Contencioso Tributário deste STA, de que são exemplo, entre outros, os acórdãos de
9/12/2009 e de 20/01/2010, proferidos nos recursos n.ºs 907/09, 934/09 e 937/09.
Por merecer a nossa adesão e por obediência ao princípio da interpretação e aplicação uniformes do
direito (artigo 8.º, n.º 3 do CC), deve também aqui ser observada a doutrina de tais arestos, transcrevendo-se, por isso, o que se escreveu a esse propósito no acórdão de 9/12/2009, no recurso n.º 934/09:
«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 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
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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.
E, consequentemente, não sendo devidos os impostos impugnados, não poderá haver lugar à
correspondente liquidação de juros compensatórios.».
Por último, uma vez que foi efectuado o pagamento dos impostos liquidados (cfr. as alíneas G)
e H) do probatório fixado), importa verificar se são devidos aos recorrentes os peticionados juros
indemnizatórios.
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 qual-
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quer 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 LGT, impõe-se a condenação da entidade liquidadora ao pagamento de juros indemnizatórios aos recorrentes, contados desde a data do pagamento dos impostos
liquidados até à data da emissão da respectiva nota de crédito a favor dos mesmos, nos termos do n.º 3
do artigo 61.º do CPPT.
Neste mesmo sentido, veja-se também o acórdão deste Tribunal de 20/01/2010, proferido no
recurso n.º 937/09.
A sentença 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, revogando a decisão recorrida, julgar procedente a impugnação judicial, anulando-se, em consequência, as liquidações impugnadas, e condenar a Administração
Fiscal a pagar juros indemnizatórios aos impugnantes, ora recorrentes, contados desde a data do pagamento dos impostos liquidados até à data da emissão da respectiva nota de crédito a favor daqueles
(artigo 61.º, n.º 3 do CPPT).
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1.ª instância, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Compensação de dívidas de IVA ao abrigo dos artºs 89º/90º do CPPT. Regime especial.
Reembolso. Juros de mora e custas da execução.
Sumário:
I — Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação
graciosa ou impugnação judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente
aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração tributária,
salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou
oposição à execução da dívida exequenda ou esta esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda mostrar-se garantida nos termos deste Código
(artº 89º, n.º 1 do CPPT).
II — A compensação com créditos tributários pode ser efectuada nos termos e condições do artigo anterior a pedido do contribuinte, ainda que não tenha terminado
o prazo de pagamento voluntário (artº 90º, n.º 1 do mesmo diploma).
III — Quando o valor do meio de pagamento do IVA for superior ao do imposto apurado
pela DSCIVA com base nos valores indicados na declaração periódica correspondente, será a diferença daí resultante comunicada ao sujeito passivo para efeitos
da sua compensação nos períodos de imposto seguintes, aplicando-se para a sua
utilização a limitação temporal estabelecida no n.º 6 do artigo 71.º do Código do
Imposto sobre o Valor Acrescentado, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do mesmo
artigo – artº 6º, n.º 1 do DL n.º 229/95, de 11 de Setembro -(v. também o disposto
no artº 22º, n.º 4 do CIVA).
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IV — O sujeito passivo, no entanto, se, passados 12 meses relativos ao período em que
se iniciou o excesso, persistir crédito a seu favor superior a € 250, pode solicitar
o seu reembolso (nº 5 do artigo 22º do CIVA).
V — O referido reembolso obedece ao procedimento previsto nos nºs 7 a 13º do artº 22º
do CIVA e no Despacho Normativo n.º 53/2005 -(DR NÚMERO 239 SÉRIE I-B,
de 15 de Dezembro de 2005), pelo que só após o reconhecimento do reembolso e
do seu “quantum” pela Administração tributária este fica na disponibilidade do
contribuinte, quer no sentido do seu recebimento, quer do seu direito de o oferecer
para compensação ao abrigo do artº 90º do CPPT.
VI — Se a reclamante pediu a compensação de dívida de IVA, ainda durante o prazo de
pagamento voluntário, com reembolso do mesmo imposto que apenas veio a ser
reconhecido meses depois, esta compensação era legalmente inadmissível uma vez
que não lhe estava reconhecido montante de reembolso, certo, líquido e exigível
no termo do pagamento voluntário.
VII — Deste modo, não tendo a dívida de IVA sido paga no prazo legal e tendo sido
instaurada execução fiscal, porque a compensação não pôde ser feita, é legal o
acto da Administração Tributária de compensar no reembolso a dívida executada,
os juros de mora e custas da execução, ao abrigo do n.º 6 do artº 89º do CPPT.
Processo n.º 131/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Bolsa Predial Cantanhede, SA.
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 Coimbra que julgou parcialmente procedente a reclamação deduzida ao abrigo do artº 276º do CPPT, por Bolsa Predial Cantanhede, SA, contribuinte n.º 502 256 907, com sede no Centro Comercial Freixial Shopping contra
a compensação efectuada pela administração tributária em 29/04/2009, apresentando, para o efeito,
alegações nas quais conclui:
1ª) A sentença recorrida, na parte de que se recorre, ao entender ser a compensação dos juros
de mora e custas ilegal e julgando a reclamação, nessa parte, procedente, fez errada interpretação e
aplicação da lei;
2ª) Entendeu a Meritíssima Juiz a quo que, no caso concreto, estavam verificados os requisitos
legais para a compensação da iniciativa do contribuinte: havia um crédito a favor dele de que era devedora a AF; esse crédito resultou de reembolso; o contribuinte era, simultaneamente, devedor de tributos
e formulou um pedido no sentido da compensação;
3ª) Entendeu também que o prazo para efectuar o reembolso por parte da AF era um prazo delimitador, nada impedindo que no dia seguinte ao pedido ele fosse concedido, sendo da inteira responsabilidade e disponibilidade da AF, pelo que o contribuinte não se constituiu em mora, não lhe sendo
o atraso imputável;
4ª) Ora, salvo o devido respeito, não se pode concordar com tal interpretação;
5ª) Os pagamentos de reembolsos estão sempre sujeitos a confirmação por parte da DGCI, nos
termos do n.º 11 do art.º 22º do CIVA (a AT dispõe de 3 meses em relação ao mês em que o reembolso
é pedido para o apreciar), não dando origem ao seu pagamento imediato, podendo e devendo a AT
proceder a diligências prévias para aferir da sua legitimidade;
6ª) O contribuinte, quando faz o pedido, tem que contar, pelo menos, com o prazo de que AT dispõe
para o apreciar e, só após a apreciação, é que se pode considerar tal crédito certo e exigível, pelo que,
na data em que foi solicitada a compensação, o crédito não era certo, líquido e exigível (neste sentido,
cfr. Acórdão do TCA Sul, de 22/02/2005, proc. n.º 00486/05);
7º) Assim, ao contrário do decidido na douta sentença, não estavam preenchidos os requisitos
legais para a compensação por iniciativa do contribuinte;
8ª) Por outro lado, a sentença não fundamenta a decisão de considerar a existência do crédito na
altura em que é pedida a compensação (que, para isso, tinha de ser certo, líquido e exigível), limitando-se a afirmar que o contribuinte, à data, era titular de um crédito sobre a AF - o que configura um caso
de nulidade, previsto na alínea b) do n.º 1 do artº 668º do CPC;
9ª) Não estando preenchidos os requisitos para a compensação por iniciativa do contribuinte,
aplicam-se ao caso concreto as regras do artigo 89.º do CPPT relativas à compensação da iniciativa da
AF, nomeadamente, o n.º 6, que dispõe que “os acréscimos legais serão devidos até à data da compensação ou, se anterior, até à data limite que seria de observar no reembolso do crédito se o atraso não
for imputável ao contribuinte”;

605
10ª) Razão pela qual os juros de mora e custas liquidados durante o período em que o reembolso
estava em apreciação são devidos, podendo, por isso, ser objecto de compensação;
11ª) Por outro lado, mesmo que se entenda que o pedido de compensação da iniciativa do contribuinte é válido (o que se considera apenas à cautela e por mera hipótese académica), por força do disposto
no n.º 1 do art. 90.º do CPPT, o n.º 6 do artigo 89.º do CPPT, acima transcrito, também lhe é aplicável;
12ª) O que significa que, também por aqui, sempre a compensação dos juros de mora e das custas
seria devida.
Nestes termos e com o douto suprimento de Vºs Exas, deve a sentença recorrida ser revogada e substituída por douto acórdão que julgue a reclamação improcedente na parte recorrida, assim se fazendo, Justiça.
2. Em contra-alegações veio a recorrida concluir:
1ª) O acto de compensação em causa sofre de ilegalidade porque a administração fiscal ao efectuar
a compensação considerou um valor de divida superior ao requerido no pedido de compensação, uma
vez que foram compensadas dívidas relativas a taxa de justiça, juros de mora e custas que tão pouco
existiam à data da requerida compensação, o que viola o artº 90º do CPPT.
2ª) A Fazenda Pública interpõe o presente recurso com base na ideia de que não se encontram
preenchidos os pressupostos para a compensação da divida por iniciativa do contribuinte, porque na
data da solicitação da compensação o crédito não era certo liquido e exigível.
3ª) Mas o que é certo é que a Fazenda Pública nos autos nada alegou nem provou, quanto a esta
questão.
4ª) Aliás é a própria Administração Fiscal que, posteriormente à proposição da reclamação, reconhece que a reclamante, ora recorrida possui o referido crédito de IVA, ao proceder à revogação parcial
do acto de compensação reclamado.
5ª) E como bem é apontado pelo Meritíssimo Juiz do tribunal a quo, solicitado o pedido de reembolso do IVA, ao abrigo do previsto na lei, ao contribuinte (credor) mais não compete, relativamente
à existência desta obrigação, pelo que o prazo dentro do qual o pedido de compensação foi satisfeito é
da inteira responsabilidade e disponibilidade da administração fiscal.
6ª) O acórdão invocado pela Fazenda Pública na conclusão 6 das suas alegações para a apoiar
a posição de que o crédito da recorrida não é certo liquido e exigível, não se aplica ao presente caso,
pois o crédito que aí se trata é um crédito de outra natureza (crédito de natureza não tributária), sendo
que um e outro estão submetidos a requisitos diferenciados.
7ª) A que acresce que o crédito a que se refere o citado acórdão era litigioso (encontrava-se a ser discutido em acção judicial) e ao invés o crédito aqui em causa é aceite pela Administração Tributária.
8ª) Ao contrário do que a Fazenda Pública alega, a douta decisão não faz uma interpretação errada
do Direito, ao decidir que estão reunidos os pressupostos de que depende a compensação quando é
feita por iniciativa do contribuinte, o que implica a extinção da obrigação conforme foi requerida, nos
termos do artº 90º do CPPT, e afasta a compensação de quaisquer outras dívidas.
9ª) Pelo contrário a Fazenda Pública é que incorre em erro na interpretação do direito ao invocar
o artº 89º, n.º 6 do CPPT para justificar a legalidade da compensação dos juros de mora e das custas.
10ª) Pois conforme o ensinamento de Jorge Lopes de Sousa in CPPT Anotado - 1 vol - 2006 (nota
8 pág. 635) os acréscimos a que se refere o artº 89º, n.º 6 do CPPT referem-se a juros indemnizatórios
e moratórios a receber pelo contribuinte e não a pagar como interpreta a Fazenda Pública.
11ª) A interpretação que a douta sentença faz do regime legal da compensação vem de encontro à
jurisprudência recente e dominante no Supremo Tribunal Administrativo, no sentido de que estas normas
devem ser interpretadas de forma a não admitir a compensação relativamente a dívidas sobre as quais
haja controvérsia, sob pena de violação dos princípios constitucionais da igualdade e do direito a uma
tutela jurisdicional efectiva (artºs 13º, 20º e 268º, n.º 4 da CRP) cf. Acórdãos do STA de 22/04/2009,
recurso 277/09 de 15/04/2009, recurso 262/08 de 17/12/2008, recurso 997/08 de 07/01/2009, recurso
694/08 de 23/04/2008, recurso 356/08 e de 25/06/2008, recurso 464/08).
TERMOS EM QUE, deve ser negado provimento ao presente recurso, em conformidade com as
precedentes conclusões, devendo ser mantida a douta sentença recorrida, COMO É DE LEI E JUSTIÇA.
3. O MºPº emitiu o parecer de fls. 230/231, no qual defende a manutenção da decisão recorrida,
por entender estarem reunidos os requisitos para a compensação da iniciativa do contribuinte e porque
a mora é da responsabilidade da Administração Tributária que não apreciou “com a presteza necessária”
o pedido de reembolso.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
a) Foi instaurada execução n.º 0710-2008/0104601.2, em 23/12/08, contra Bolsa Predial Cantanhede, S.A. com o NIF 502 256 907, para pagamento de juros de mora a partir de 01/12/08, sobre o
valor do IVA liquidado (181.465,29 €) e cujo prazo de pagamento terminava em 30/11/08, no valor
total de 4.135,62 €;
b) A Executada havia requerido a compensação, por dedução ao valor do reembolso que solicitou
na declaração periódica de 2008/09T (no montante de 850.000,00 €) da divida de 166.531,14 proveniente das liquidações adicionais do IVA nºs 08212854, 08212854, 08212856, 08212858, 08212860,
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08212862, 08212864, 08212866, 08212868, 08212870, 08212872, 08212874 e 08212876 respeitantes
a todos os trimestres dos anos de 2004, 2005 e 2006;
c) Por requerimento de 21/01/09, a reclamante informou o Chefe da respectiva repartição de
finanças que havia solicitado aos serviços competente a compensação da divida relativa ao imposto
do IVA, com um crédito que possui e que até agora não obteve resposta e em relação a tal imposto vai
impugnar os juros compensatórios, tem prazo para tal até ao dia 28/02/09, pretendendo ainda prestar
garantia, requerendo o montante da mesma;
d) Em 23/02/09 a reclamada impugnou a liquidação dos juros compensatórios, num total de
14.934,15 cujo prazo de pagamento terminou em 30/11/08 e prestou na execução garantia em 26/3/09
(fls.73), tendo a execução suspendido nesta parte por despacho de 23/4/09;
e) Por despacho da entidade competente (Direcção dos Serviços de Reembolso) foi autorizado em
30/04/09 a compensação requerida, a qual se materializou em 29/04/09 na quantia total de 191,954,65
€, respeitante à divida exequenda, juros de mora e custas do processo de execução, ou seja, juros desde
01/12/89 a 29/12/90;
f) As quantias descriminadas no artº. 13º da p.i. dizem respeito a juros compensatórios, objecto
de impugnação (173/09.9 BECBR) aos quais os serviços solicitaram a sua não compensação, mas por
motivos técnico-informáticos não foi possível evitar, tendo a mesma sido anulada e restituído ao contribuinte por transferência bancária em 12/08/09 no valor de juros compensatórios de IVA 14.934,15 e
juros de mora 672,06 e em 26/8/09 foi registado o pedido de restituição das custas a mais pagas.
5. A situação de facto que os autos nos oferecem é a seguinte:
A reclamante, em 17/11/2008, na declaração periódica de IVA – 2008/09T, solicitou reembolso
do crédito de IVA no montante de 850.000,00 euros.
Entretanto, a reclamante tinha por pagar uma dívida, também de IVA, no montante de 166.531,14
euros, cujo prazo de pagamento terminava em 30.11.2008.
Em vez de efectuar o pagamento desta dívida, a reclamante, em 28.11.2008, requereu ao serviço
de Finanças respectivo, a compensação desta dívida por dedução ao valor do reembolso que havia
solicitado em 17.11 anterior.
Como o pagamento da dívida referida não foi efectuado no prazo legal, procedeu-se à instauração
de execução fiscal para cobrança coerciva. E, quando foi reconhecido o direito ao reembolso, deduziu-se não só o valor do IVA, mas também o dos juros de mora devidos até ao momento da compensação
e custas da execução.
A questão a decidir nos autos é então a de saber se, tendo a reclamante solicitado a compensação
nos termos e datas referidos, tem ou não responsabilidade pelo atraso na compensação e, consequentemente, se deve ou não suportar os juros de mora e custas da execução.
Porém, atendendo a que na conclusão 8ª a recorrente refere que a decisão recorrida padece de omissão
de pronúncia porque “não fundamenta a decisão de considerar a existência do crédito na altura em que é
pedida a compensação (que, para isso, tinha de ser certo, líquido e exigível), limitando-se a afirmar que
o contribuinte, à data, era titular de um crédito sobre a AF”, importa apreciar previamente essa questão.
5.1. Conforme resulta do artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC é nula a sentença quando:
“d) O juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões
de que não podia tomar conhecimento;”
No caso concreto dos autos o Mmº Juiz entendeu verificados os pressupostos para o pedido de
compensação por parte do contribuinte, por entender que, tendo este solicitado o reembolso de IVA, este
pedido só por si significava a existência de um crédito do recorrido sobre a Fazenda Pública. Portanto,
o crédito, no entender da decisão recorrida, seria o valor do reembolso de IVA a conceder ao recorrido.
Assim sendo, a decisão pronunciou-se sobre a questão suscitada. Questão diversa é a de saber se esta
decisão foi correcta ou se não terá incorrido em erro de julgamento, o que de seguida se apreciará.
5.2. A decisão recorrida entendeu que a reclamante não pode ser responsabilizada pelos juros de
mora e custas da execução, louvando-se nos seguintes argumentos:
a) Estavam reunidos os requisitos previstos no artº 90º do CPPT para o pedido de compensação
por iniciativa do contribuinte;
b) A reclamante formulou atempadamente o pedido de reembolso e de compensação;
c) O prazo dentro do qual o pedido de compensação é satisfeito é da inteira responsabilidade e
disponibilidade da administração fiscal;
d) Por outro lado, embora n.º 8 do artº 22º do CIVA estabeleça que os reembolsos de imposto,
quando devidos, deverão ser efectuados até ao fim do terceiro mês da apresentação do pedido, sendo
este um prazo delimitador nada impede que no dia seguinte ao pedido de reembolso a AT o satisfaça.
Deste entendimento comunga também o MºPº, tal como resulta do parecer de fls. 230/231, acima
referido.
Diversa é a posição da Fazenda Pública que defende a seguinte tese:
a) Os pagamentos de reembolsos estão sempre sujeitos a confirmação por parte da DGCI, nos
termos do n.º 11 do art.º 22º do CIVA (a AT dispõe de 3 meses em relação ao mês em que o reembolso
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é pedido para o apreciar), não dando origem ao seu pagamento imediato, podendo e devendo a AT
proceder a diligências prévias para aferir da sua legitimidade;
b) O contribuinte, quando faz o pedido, tem que contar, pelo menos, com o prazo de que AT dispõe
para o apreciar e, só após a apreciação, é que se pode considerar tal crédito certo e exigível, pelo que,
na data em que foi solicitada a compensação, o crédito não era certo, líquido e exigível;
c) Assim, ao contrário do decidido na douta sentença, não estavam preenchidos os requisitos legais
para a compensação por iniciativa do contribuinte;
d) Não estando preenchidos os requisitos para a compensação por iniciativa do contribuinte,
aplicam-se ao caso concreto as regras do artigo 89.º do CPPT relativas à compensação da iniciativa da
AF, nomeadamente, o n.º 6, que dispõe que “os acréscimos legais serão devidos até à data da compensação ou, se anterior, até à data limite que seria de observar no reembolso do crédito se o atraso não
for imputável ao contribuinte”;
e) Razão pela qual os juros de mora e custas liquidados durante o período em que o reembolso
estava em apreciação são devidos, podendo, por isso, ser objecto de compensação;
f) Por outro lado, mesmo que se entenda que o pedido de compensação da iniciativa do contribuinte
é válido (o que se considera apenas à cautela e por mera hipótese académica), por força do disposto no
n.º 1 do art. 90.º do CPPT, o n.º 6 do artigo 89.º do CPPT, acima transcrito, também lhe é aplicável;
g) O que significa que, também por aqui, sempre a compensação dos juros de mora e das custas
seria devida.
Vejamos então em que sentido deve ser interpretado o regime legal aplicável ao caso.
5.3. O artº 90º, n.º 1 do CPPT, estabelece o seguinte:
“Artigo 90º
Compensação por iniciativa do contribuinte
1. A compensação com créditos tributários pode ser efectuada nos termos e condições do artigo anterior a pedido do contribuinte, ainda que não tenha terminado o prazo de pagamento voluntário”.
Por sua vez, o artº 89º do mesmo diploma, para o qual o artº 90º remete, diz o seguinte:
“ARTIGO 89º
Compensação de dívidas de tributos por iniciativa da administração tributária
1. Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou
impugnação judicial de qualquer acto tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas
dívidas à mesma administração tributária, salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial,
recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda ou esta esteja a ser paga em prestações,
devendo a dívida exequenda mostrar-se garantida nos termos deste Código.
2. Quando a importância do crédito for insuficiente para o pagamento da totalidade das dívidas
e acrescido, o credito é aplicado sucessivamente no pagamento de juros de mora, de outros encargos
legais e do capital da divida, aplicando-se no n.º 3 do artigo 262º.
3. A compensação efectua-se entre tributos administrados pela mesma entidade pela seguinte
ordem de preferência:
a) Com dívidas da mesma proveniência e, se respeitarem a impostos periódicos, relativos ao
mesmo período de tributação;
b) Com dívidas da mesma proveniência e, se respeitarem a impostos periódicos, respeitantes a
diferentes períodos de tributação;
c) Com dívidas provenientes de tributos retidos na fonte ou legalmente repercutidos a terceiros
e não entregues;
d) Com dividas provenientes de outros tributos, com a excepção dos que constituam recursos
próprios comunitários, que apenas serão compensados entre si.
4. Se o crédito for insuficiente para o pagamento da totalidade das dívidas, dentro da mesma
hierarquia de preferência, esta efectua-se segundo a seguinte ordem:
a) Com as dívidas mais antigas;
b) Dentro das dividas com igual antiguidade, com as de maior valor;
c) Em igualdade de circunstancias, com qualquer das dívidas.
5. No caso de já estar instaurado processo de execução fiscal, a compensação é efectuada através da
emissão de titulo de crédito destinado a ser aplicado no pagamento da divida exequenda e acrescido.
6. Verificando-se a compensação referida nos números anteriores, os acréscimos legais serão
devidos até a data da compensação ou, se anterior, até à data limite que seria de observar no reembolso
do crédito se o atraso não for imputável ao contribuinte.
7. O ministro ou órgão executivo de que dependa a administração tributária pode proceder a
regulamentação do disposto no presente artigo que se mostre necessário”.
Estas normas aplicam-se também nos casos de dívidas de IVA.
Com efeito, não só esse imposto não é excluído em qualquer dos números do citado artigo, como
essa aplicação resultava claramente do disposto no artº 87º-A do CIVA, hoje correspondente ao artº 93º
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do mesmo diploma na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 102/2008, de 20 de Junho, com uma pequena
alteração, que estabelecia o seguinte:
“1 — Nos casos em que o imposto em dívida tenha sido liquidado pelos serviços competentes da
Direcção-Geral dos Impostos e haja sido efectuada a compensação prevista nos artigos 89.º ou 90.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário com reembolso do IVA, é o sujeito passivo notificado
por carta registada com aviso de recepção”.
Porém, para se operar tal compensação, não basta a existência de uma dívida por parte do sujeito
passivo de IVA e a existência de um crédito provável também proveniente de IVA a favor deste.
Desde logo porque o regime especial deste imposto leva a que exista uma conta-corrente, de
modo que, em determinado momento, o imposto a pagar pode ser inferior ao imposto a deduzir, o que
significa que o sujeito passivo pode estar em situação de crédito de imposto.
Mas, esse crédito, tal como resulta do disposto no n.º 4 do artº 22º do CIVA, apenas poderá ser
deduzido no montante a pagar nos períodos seguintes, não sendo, por isso, possível compensação com
dívida de IVA relativa a períodos anteriores que esteja a ser cobrada em processo de execução fiscal.
Isto mesmo resulta também do disposto no artº 6º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 229/95, de 11 de Setembro, cujo n.º 1 determina o seguinte:
“1 - Quando o valor do meio de pagamento for superior ao do imposto apurado pela DSCIVA
com base nos valores indicados na declaração periódica correspondente, será a diferença daí resultante
comunicada ao sujeito passivo para efeitos da sua compensação nos períodos de imposto seguintes,
aplicando-se para a sua utilização a limitação temporal estabelecida no n.º 6 do artigo 71.º do Código
do Imposto sobre o Valor Acrescentado, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do mesmo artigo.”
O sujeito passivo, no entanto, se, passados 12 meses relativos ao período em que se iniciou o
excesso, persistir crédito a seu favor superior a € 250, pode solicitar o seu reembolso (nº 5 do mesmo
artigo).
Foi isto o que a reclamante fez, tal como acima se referiu, em 17.11.2008 – solicitou reembolso
do IVA do qual se julgava credora, de acordo com a referida conta corrente.
Porém, o pedido de reembolso não significa que o contribuinte tenha direito ao montante pedido,
já que a administração tributária pode não o satisfazer ou autorizá-lo em montante inferior ao pedido.
Com efeito, o regime de reembolsos do IVA obedece a um procedimento próprio previsto nos nºs
7 a 13 do artº 22º do CIVA e no Despacho Normativo n.º 53/2005-(DR NÚMERO 239 SÉRIE I-B, de
15 de Dezembro de 2005), após o qual pode ser autorizado ou indeferido o reembolso.
Significa isto então que à data em que requereu a compensação, a reclamante não era titular de
qualquer reembolso de IVA que pudesse ser compensado com a dívida de IVA cujo prazo de pagamento
terminava em 30.11.2008.
Na verdade, na sequência do procedimento de reembolso previsto no artº 22º do CIVA, só em
30.04.09 veio a ser autorizado o reembolso, tendo sido operada a compensação com data reportada a
29.04.09 (v. Probatório supra).
E, assim sendo, e porque a dívida de IVA acima referida não havia sido paga, foi a compensação
efectuada pelo valor do imposto, juros de mora até à compensação e custas da execução, como não
podia deixar de ser.
Na verdade, resulta do n.º 6 do artº 89º do CPPT que “Verificando-se a compensação referida nos
números anteriores, os acréscimos legais serão devidos até a data da compensação”. Ora, não tendo a
reclamante pago a dívida no prazo de pagamento voluntário, o que deu origem a instauração de execução
fiscal, são da sua responsabilidade os juros de mora e as custas da execução.
Deste modo e em conclusão, apenas um reembolso de IVA concedido e ainda não entregue ao sujeito passivo, pode ser compensado, ao abrigo do artº 89º do CPPT, com uma dívida do mesmo imposto
que já esteja a ser cobrada em processo de execução fiscal. Tratando-se de pedido de compensação
formulado pelo contribuinte, este pedido pode ter lugar ainda no prazo de pagamento voluntário, mas,
quanto a compensação com reembolsos exige-se também que estes estejam já reconhecidos e atribuídos
pela administração tributária, isto é que se trate de prestação certa, líquida e exigível.
5.4.Ainda duas notas complementares.
5.4.1. Refere a reclamante que a administração fiscal nunca poderia compensar os juros de mora
e as custas da execução, uma vez que à data do pedido de compensação estas dívidas não existiam.
Esta última afirmação é correcta. Porém, à data do pedido de compensação, a reclamante não era
titular do direito a qualquer reembolso, certo líquido e exigível, pelo que não estavam preenchidos os
requisitos do artº 90º, n.º 1 do CPPT para que a compensação pudesse ter lugar no decurso do prazo
de pagamento voluntário.
A compensação só podia ter lugar após o reconhecimento do reembolso e da obrigação de a
Administração Tributária o satisfazer à reclamante. Assim, este direito nasceu só em 30.04.2009 (v.
probatório supra). Então, por aplicação do n.º 6 do artº 89º do CPPT, a compensação teria de incluir os
acréscimos da dívida, o que foi feito.
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5.4.2. Na sentença recorrida escreveu-se, em defesa da decisão adoptada que “o n.º 8 do artº 22º
do CIVA estabelece que os reembolsos de imposto, quando devidos, deverão ser efectuados até ao fim
do terceiro mês da apresentação do pedido, sendo este um prazo delimitador nada impede que no dia
seguinte ao pedido de reembolso a AT o satisfaça”.
Pelo que acima se referiu se conclui desde já que esta afirmação não colhe o apoio legal. Na verdade,
o pedido do contribuinte relativamente ao reembolso dá origem a um procedimento que pode exigir demoradas diligências, pelo que não pode este ser satisfeito no dia seguinte como se refere na sentença. Basta ler
os nºs 7 a 12 do artº 22º do CIVA e o Despacho Normativo n.º 53/2005, para se chegar a essa conclusão.
Em princípio, e como resulta do n.º 8 do artº 22º citado, os reembolsos quando devidos, devem ser
efectuados até ao fim do 3º mês seguinte ao da apresentação do pedido. Isto é, em princípio, o respectivo procedimento deve estar concluído nesse prazo. Porém, se não estiver concluído o procedimento
nesse prazo e vier a ser reconhecido o direito ao reembolso, a única consequência legal é a constante
da parte final do mesmo número: findo esse prazo, os sujeitos passivos poderão solicitar a liquidação
de juros indemnizatórios ao abrigo do artº 43º da lei geral tributária.
Ora, o que a decisão recorrida fez, foi presumir que o rembolso era devido e que não tendo sido
decidido ainda durante o prazo de pagamento voluntário, cabe à administração tributária a responsabilidade pelo atraso no deferimento do pedido de compensação.
Do lado da reclamante, tendo pedido a compensação atempadamente, não lhe caberia a responsabilidade pela execução e pelos juros de mora.
Como acima se referiu, são distintos os pedidos de compensação e de reembolso. A reclamante,
ao efectuar o pedido de compensação não tinha ainda direito a qualquer reembolso de imposto que
pudesse ser compensado com a sua dívida. Tinha uma mera expectativa de reembolso. Deste modo, só
no momento da concretização do reembolso surgiu o direito à compensação. Como nessa data a dívida
estava em fase executiva a Administração Tributária procedeu, como o impõe até o artº 89º, n.º 1 do
CPPT, à respectiva compensação – dívida executada/reembolso.
Pelo que ficou dito, procedem as conclusões 3ª a 7ª, 9ª e 10ª das alegações e, em consequência,
o recurso.
6. Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e
confirmar a decisão reclamada.
Custas pela recorrente, em 1ª instância e neste Supremo Tribunal, fixando-se a procuradoria em
um sexto.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Recurso de revisão de sentença. Prazo. Lei aplicável.
Sumário:
I — Da decisão que rejeita o recurso de revisão de sentença, por extemporâneo, cabe
recurso ordinário e não reclamação para o presidente do tribunal superior competente para o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 688.º do CPC.
II — O DL 433/99, de 26/10, através do seu artigo 4.º, excluiu do âmbito de aplicação
do CPPT todos os processos instaurados na vigência do CPT.
III — O artigo 12.º da Lei 15/2001, de 5/6, ao determinar que a partir da sua entrada
em vigor os procedimentos e processos pendentes regulados pelo CPT passavam
a reger-se pelo CPPT, sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados,
revogou, assim, o artigo 4.º do DL 433/99, de 26/10.
IV — A interpretação e aplicação do artigo 12.º da Lei 15/2001, de 5/6, nos termos
sobreditos, não é inconstitucional, por não violar qualquer garantia constitucionalmente consagrada, nomeadamente o direito à tutela jurisdicional efectiva,
previsto no artigo 268.º, n.º 4 da CRP, na medida em que a simples redução do
prazo de interposição do recurso de revisão no CPPT, relativamente ao fixado no
CPT, não limita nem impede o exercício de tal direito, desde que feito no prazo
previsto na lei vigente e aplicável.
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Processo n.º 135/10-30.
Recorrente: Interbrinca — Importadora de Brinquedos, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Interbrinca – Importadora de Brinquedos, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando
com a decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa que lhe não admitiu, por extemporâneo,
o recurso de revisão da sentença proferida nos autos de impugnação n.º 31/99, do 1.º Juízo, 2.ª Secção,
do ex-Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa, dela vem interpor recurso para este Tribunal,
formulando as seguintes conclusões:
I- O Dec.-Lei n.º 433/99, de 26/10, sob o seu art.º 4.º, excluiu do âmbito de aplicação do CPPT todos
os processos instaurados até 31 de Dezembro de 1999, aos quais se continuou a aplicar-se o CPT.
II- O art.º 4.º do Dec.-Lei n.º 433/99, de 26/10, traduz a aplicação do princípio constante do art.º
12.º, n.º 1, do C. Civil, nos termos do qual a lei dispõe para o futuro.
III- Esta norma não foi expressamente revogada, pelo que continua a aplicar-se aos presentes
autos o CPT e não o CPPT.
IV- O recurso de revisão é tempestivo por ter sido interposto no prazo legal previsto para o efeito.
V- A interpretação e aplicação que o Tribunal a quo fez do art.º 12.º, da Lei n.º 15/2001, de 5/06,
nos presentes autos, é inconstitucional, por implicar a violação das garantias constitucionalmente consagradas, nomeadamente sob o n.º 4, do art.º 268.º, da CRP, do direito à tutela jurisdicional efectiva,
na medida em que o prazo de interposição do recurso de revisão foi reduzido no CPPT, relativamente
ao que se encontra fixado no CPT.
VI- O disposto no n.º 4 do art.º 268.º da CRP obsta à limitação da tutela jurisdicional efectiva
dos direitos dos administrados, situação que no caso concreto se verificaria, por força da redução do
prazo de recurso de que a recorrente beneficiaria, pelo que o douto despacho recorrendo para além de
ilegal é também inconstitucional.
VII- O douto despacho recorrendo viola o disposto, nomeadamente, no art.º 4.º do Dec.-Lei
n.º 433/99, de 26/10; art.º 12.º, n.º 1, do C. Civil; art.º 12.º, da Lei n.º 15/2001, de 5/06 e art.ºs 17.º,
18.º e 268.º, n.º 4, da CRP.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que a decisão de
inadmissão do recurso de revisão deve ser objecto de reclamação para o presidente do STA, e não de
recurso ordinário, por via de interpretação extensiva do artigo 668.º, n.º 1 do CPC, pelo que o presente
recurso deverá ser convolado para tal reclamação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Interbrinca – Importadora de Brinquedos, Lda., veio, em 24/04/09, interpor recurso de revisão
de sentença proferida nos autos de impugnação n.º 31/99, do 1.º Juízo, 2.ª Secção, do ex-Tribunal
Tributário de 1.ª Instância de Lisboa, o que fez invocando os artigos 170.º do CPT, 101.º do RSTA e
772.º do CPC.
Alega a recorrente, justificando a tempestividade do presente recurso, que:
- a sentença da qual interpõe recurso foi proferida em 16/5/05 e confirmada por acórdão do TCA/
Sul, de 21/02/06, sendo a mesma respeitante a IRC apurado com recurso a métodos indiciários;
- chegou agora ao conhecimento da recorrente a decisão proferida pela 1.ª Direcção de Finanças
de Lisboa, datada de 12/10/99, a qual se refere às liquidações adicionais de IVA apuradas na mesma
acção inspectiva que deu lugar à liquidação de IRC impugnada;
- o conhecimento da referida decisão, proferida pela 1.ª Direcção de Finanças de Lisboa, foi obtido
no âmbito do processo 126/07 da 4.ª UO (ex-207/01, do 2.º Juízo, 2.ª Secção), a qual foi transmitida à
Mandatária através de correio registado, datado de 26/02/09;
- as liquidações de IRC, em causa no processo de impugnação n.º 31/99, do 1.º Juízo, 2.ª Secção,
respeitantes aos exercícios de 1991 a 1993, são uma decorrência directa e necessária do alargamento
da base tributável para efeitos de IVA, já que foram presumidas vendas;
- considerando que a decisão proferida pela 1.ª Direcção de Finanças concluiu pela revogação
das liquidações de IVA, impõe-se, em consequência, a revisão da sentença relativa ao IRC, anulando
as liquidações sindicadas.
Assim sendo, defende a ora recorrente que:
- Não decorreram ainda cinco anos sobre a data do trânsito em julgado da decisão objecto do
presente recurso;
- Nem sessenta dias sobre a data em que a recorrente tomou conhecimento da decisão da 1.ª Direcção de Finanças de Lisboa, a qual só foi notificada à mandatária em 27/02/09.
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Vejamos.
Tal como consta do requerimento de interposição do recurso, a recorrente apoia-se nas seguintes disposições legais: artigos 170.º do CPT, 101.º do RSTA e 772.º do CPC. Consequentemente, e do seu ponto de
vista, o recurso em análise pode ser interposto, verificados os restantes pressupostos, no prazo de sessenta
dias a contar da data em que a recorrente teve conhecimento do documento que serve de base à revisão.
Em concreto, e de acordo com este entendimento, o recurso interposto em 24/04/09 é tempestivo, considerando que a recorrente só tomou conhecimento da decisão proferida pela 1.ª Direcção de
Finanças de Lisboa, através de correio registado, datado de 26/02/09, por ocasião de uma notificação
ocorrida no âmbito do processo 126/07 da 4.ª UO (ex-207/01, do 2.º Juízo, 2.ª Secção) do Tribunal
Tributário de Lisboa.
Contrariamente ao que defende a recorrente, entende o Tribunal que o regime aplicável ao presente
recurso de revisão de sentença é, não o do artigo 170.º do CPT, mas o previsto no artigo 293.º do CPPT,
nos termos do qual, em concreto do seu n.º 3, “o requerimento da revisão é apresentado no tribunal
que proferiu a decisão a rever, no prazo de 30 dias a contar dos factos referidos no número anterior,
juntamente com a documentação necessária”.
É verdade, e o Tribunal não desconsidera, que a petição de impugnação judicial cuja decisão se
pretende rever deu entrada na vigência do CPT, em 15/04/97. Porém, o facto de assim ser não obsta a
que se aplique ao caso o CPPT.
Com efeito, o DL n.º 433/99, de 26 de Outubro, diploma que aprovou o CPPT, apesar de ter
revogado o CPT – as disposições do CPT que foram mantidas em vigor pelo DL n.º 433/99, de 26
de Outubro, são exclusivamente as referidas no art.º 3.º deste diploma e referem-se ao processo de
contra-ordenação fiscal, que não foi regulado pelo CPPT e apenas veio a sê-lo pelo Regime Geral das
Infracções Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho – através do seu art.º 4.º, limitou
a aplicação do CPPT aos processos iniciados a partir da sua entrada em vigor, ou seja, 1 de Janeiro
de 2000, o que significou que aos processos instaurados no âmbito da vigência do CPT, continuou a
aplicar-se este Código.
No entanto, o art.º 12.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, pondo cobro a essa situação, determinou
que «Os procedimentos e processos pendentes regulados pelo Código de Processo Tributário, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 154/1991, de 23 de Abril, passam a reger-se pelo Código de Procedimento e de
Processo Tributário, sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados», o que significa que
após a entrada em vigor desta lei, em 5 de Julho de 2001, o CPT deixou de ter aplicação aos processos
pendentes e que até essa data, e por terem sido instaurados antes da entrada em vigor do CPPT, eram
por ele regulados.
Quer isto dizer, pois, que ao recurso de revisão da sentença interposto em 2009, relativamente a
uma sentença proferida já no domínio do CPPT, em 2006, ainda que a respectiva p.i. de impugnação
tenha dado entrada na vigência do CPT, é aplicável o regime previsto no CPPT.
Ora, este regime, quando comparado com o disposto no artigo 170.º do CPT, introduziu alterações,
designadamente em matéria de prazos.
O CPPT dispõe, nos termos já vistos, no seu n.º 3, que o requerimento da revisão é apresentado no
prazo de 30 dias (a contar do conhecimento do documento novo que o interessado não tenha podido nem
devia apresentar no processo), ao passo que na vigência do CPT esse prazo era de 60 dias, por remissão
para o disposto nos artigos 100.º e 101.º do RSTA e, por sua vez, para o 772.º do CPC, em concreto
para o n.º 2 deste último preceito legal, no qual se prevê (após o DL 329-A/95) um prazo de 60 dias.
Assim sendo, fácil é concluir o que se segue, ou seja, no sentido da intempestividade da apresentação do presente requerimento de revisão.
Efectivamente, tendo o documento em que se funda a revisão sido notificado através de correio
registado datado de 26/02/09 (cfr. fls. 72 a 75 dos autos), o qual se presume notificado no terceiro dia
posterior ao do registo ou no primeiro dia útil seguinte a esse, quando o não seja (artigo 254.º, n.º 2 do
CPC), temos que concluir que a recorrente se considera notificada em 2/03/09.
Ora, tendo o requerimento de revisão sido apresentado em 24/04/09, foi-o em momento em que
já havia sido ultrapassado o prazo legal de 30 dias.
Tanto basta, pois, para, nos termos previstos no citado artigo 293.º do CPPT, considerar o requerimento de recurso de revisão intempestivo e, consequentemente, não se admitir o recurso interposto.
Notifique.
Lisboa, 29/10/09».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza a quo que considerou o requerimento de recurso de revisão da sentença proferida nos autos de impugnação n.º 31/99, do 1.º
Juízo, 2.ª secção, do ex-Tribunal Tributário de 1.ª Instância de Lisboa apresentado pela ora recorrente
intempestivo e, consequentemente, o não admitiu.
Tal decisão, contrariamente ao parecer emitido pelo Exmo. PGA junto deste Tribunal, deve ser
objecto de recurso ordinário, como efectivamente o foi, e não de reclamação a apreciar pelo presidente
do tribunal superior competente para o conhecimento do recurso pois, em nosso entender, tal não cabe
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na previsão do n.º 1 do artigo 688.º do CPC (na redacção do DL 180/96, de 25 de Setembro), não sendo
admissível a pretendida interpretação extensiva da referida norma nesta matéria.
Acresce que nem a actual redacção da norma (na redacção do DL 303/2007, de 24 de Agosto),
ao permitir a reclamação tendo por objecto qualquer espécie de recurso, permite, a nosso ver, tal interpretação pois a mesma só pode querer referir-se a todos os recursos ordinários e não a um recurso
extraordinário com a natureza do recurso de revisão que é o que aqui está em causa.
Vejamos, então. Invocando os artigos 170.º do CPT, 101.º do RSTA e 772.º do CPC, veio a ora
recorrente, em 24/4/09, interpor recurso de revisão da sentença proferida nos autos de impugnação
n.º 31/99 em 16/5/05, invocando não terem decorrido ainda cinco anos sobre a data do trânsito em
julgado da decisão objecto do recurso nem sessenta dias sobre a data em que tomou conhecimento da
decisão da 1.ª Direcção de Finanças de Lisboa que lhe foi notificada em 27/2/09 e que fundamenta o
pedido de revisão.
Contrariamente ao que defende a recorrente, entendeu o Tribunal a quo que o regime aplicável ao
presente recurso de revisão de sentença era, não o do artigo 170.º do CPT, mas o previsto no artigo 293.º
do CPPT, nos termos do qual, em concreto do seu n.º 3, “o requerimento da revisão é apresentado no
tribunal que proferiu a decisão a rever, no prazo de 30 dias a contar dos factos referidos no número
anterior, juntamente com a documentação necessária”.
A questão que constitui, assim, o objecto do presente recurso é, pois, a de saber se aos presentes
autos se continua a aplicar o CPT ou, se, pelo contrário, se aplica já o CPPT.
Desde logo, há que atender a que a petição de impugnação judicial cuja decisão se pretende seja
revista deu entrada em 15/4/97, isto é, na vigência do CPT.
O DL 433/99, de 26/10, que aprovou o CPPT e revogou o CPT, limitou, no seu artigo 4.º, a aplicação
do CPPT aos processos iniciados a partir da sua entrada em vigor, ou seja, 1 de Janeiro de 2000, o que
significa que aos processos instaurados no âmbito da vigência do CPT se continuou a aplicar este.
Só que a Lei 15/2001, de 5 de Junho, veio pôr cobro a essa situação, determinando no seu artigo 12.º
que os procedimentos e processos pendentes regulados pelo Código de Processo Tributário, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 154/1991, de 23 de Abril, se passavam a reger pelo Código de Procedimento e
de Processo Tributário, sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados, o que significa que
após a entrada em vigor desta lei, em 5 de Julho de 2001, o CPT deixou de ter aplicação aos processos
pendentes e que até essa data, e por terem sido instaurados antes da entrada em vigor do CPPT, eram
por ele regulados.
Daí que ao recurso de revisão da sentença interposto em 2009, relativamente a uma sentença
proferida já no domínio do CPPT, mais concretamente em 16/5/2005, é já aplicável o regime previsto
no CPPT, ainda que a respectiva petição inicial de impugnação tenha dado entrada na vigência do CPT,
como foi neste caso.
Alega a recorrente que, ao analisar o disposto na norma revogatória constante do artigo 2.º da Lei
15/2001, de 5/6, se verifica que a mesma não procedeu à revogação da norma constante do artigo 4.º
do DL 433/99, de 26/10, pelo que, não obstante o teor do artigo 12.º daquela lei, o artigo 4.º do referido
DL se mantém em vigor.
Não tem, porém, razão a recorrente.
Com efeito, o artigo 12.º da Lei 15/2001 ao determinar que aos processos e procedimentos pendentes regulados pelo CPT se passam a reger a partir de então pelo CPPT, sem prejuízo do aproveitamento
dos actos já realizados, se não expressa pelo menos tacitamente, está sem dúvida a revogar a norma até
aí em vigor constante do artigo 4.º do DL 433/99 que estipulava precisamente o contrário, ou seja, que
aos processos pendentes e instaurados no âmbito da vigência do CPT se aplicava este código.
Razão por que se aplica aos presentes autos já o CPPT, como entendeu o tribunal a quo, e não o
CPT, como pretende e defende a recorrente.
Tal interpretação não implica a violação de qualquer garantia constitucionalmente consagrada, nomeadamente a prevista no n.º 4 do artigo 268.º da CRP do direito à tutela jurisdicional efectiva, na medida
em que a simples alteração (redução) do prazo de interposição do recurso de revisão não coíbe a recorrente de a ele aceder, desde que o faça evidentemente dentro do prazo previsto na lei vigente e aplicável.
A fixação de um prazo mais curto na lei não viola, só por si, o direito à tutela jurisdicional efectiva
nem limita o seu exercício por parte de quem pretende fazer uso do mesmo.
Daí que não se verifique, pois, a aludida inconstitucionalidade.
E, assim sendo, assente que é aplicável no caso dos autos o CPPT, por força do que dispõe este
código, no seu artigo 293.º, n.º 3, o requerimento da revisão deveria ser apresentado no tribunal que
proferiu a decisão a rever no prazo de 30 dias a contar dos factos que fundamentam o pedido.
Ora, não há dúvida que o documento em que se funda a revisão pretendida foi notificado à ora
recorrente através de correio registado datado de 26/2/2009 (cfr. fls. 72 a 75 dos autos), o qual se presume, por isso, notificado no terceiro dia posterior ao do registo ou no primeiro dia útil seguinte a esse,
quando o não seja (artigo 254.º, n.º 2 do CPC), ou seja, neste caso, em 2/3/2009, como expressamente
se refere na decisão recorrida.
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E, neste caso, tendo o requerimento de revisão sido apresentado em 24/4/2009, foi-o, inegavelmente, em momento em que já havia sido ultrapassado o prazo legal de 30 dias.
A decisão recorrida que assim entendeu 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.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Prescrição da obrigação tributária. Interrupção. Suspensão. Citação.
Sumário:
A citação do executado interrompe o decurso do prazo prescricional, revestindo, todavia, um efeito meramente suspensivo no caso de paragem do processo 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 autuação
da execução, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT, antes da
entrada em vigor da Lei n.º53-A/2006, de 29 de Dezembro que o revogou.
Processo n.º 167/10-30.
Recorrente: Candel — Comércio e Gestão Imobiliária, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator. Ex.mo Sr. Juiz Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1- Candel- Comércio e Gestão Imobiliária, Lda., melhor identificada nos autos, não se conformando
com a sentença da M.ma Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto na parte em que julgou
improcedente a reclamação deduzida do despacho proferido pelo Chefe de Serviço da Repartição de
Finanças do Porto 2 que considerara não prescrita a Contribuição Autárquica relativa ao ano de 1999,
dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) O n.º 2 do art.º 49.º da LGT, na redacção vigente até à entrada em vigor da Lei n.º 53-A/2006,
de 29 de Dezembro, ao referir-se à “data da autuação” quando a acusa da suspensão seja a citação
reporta-se à data da própria citação e não à data da autuação da execução, que não constitui causa de
interrupção da prescrição
B) Relativamente à contribuição autárquica respeitante ao ano de 1999, tendo a citação sido
efectuada em 11/06/2004, sem a prática de um qualquer acto na execução no ano subsequente, o tempo
relevante para efeitos de prescrição é o que corresponde ao somatório do decorrido desde 31/12/1999
até à data da citação — 4 anos, 5 meses e 11 dias — com o decorrido desde 12/06/2005 (um ano e um
dia depois da citação) até à data da douta sentença (06/07/2009) — 4 anos e 24 dias -, o que perfaz um
total de 8 anos, 6 meses e 5 dias.
C) A douta sentença sob recurso, a julgar improcedente a reclamação no que respeita à invocada
prescrição da obrigação tributária referente a Contribuição Autárquica do ano de 1999, interpretou
e aplicou erradamente o disposto no n.º 2 do art.º 49.º da LGT, antes da sua revogação pela Lei
n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro.
2- A Fazenda Pública não contra-alegou.
3- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Recorrente: Candel — Comércio e Gestão Imobiliária
Objecto: Saber se ocorreu a prescrição da dívida exequenda, respeitante a contribuição autárquica
de 1999.
FUNDAMENTAÇÃO
O Recorrente defende que o n.º 2 do artigo 49.º da LGT, na redacção vigente até à entrada em vigor
da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, quando se refere à “data da autuação”, sendo a citação a
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causa da interrupção da prescrição, deve ser interpretado no sentido de se reportar à data da própria
citação e não à data da autuação da execução que, actualmente, não constitui causa de interrupção da
prescrição.
Entendemos que a decisão recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação da lei. De facto,
nem a sua letra nem o seu espírito consentem a interpretação defendida nas alegações de recurso. Se o
Legislador tivesse querido adoptar a solução propugnada pelo Recorrente tê-lo-ia dito de forma clara
e não através de uma redacção inequívoca, claramente adversa à mesma.
A redacção do supracitado preceito legal apenas permite se interprete que “a citação interrompe
o prazo de prescrição, cessando, porém esse efeito se o processo estiver 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 decorreu até à data de autuação do processo” (acórdão do STA
de 19/03/2009, processo n.º 115/09).
CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso não merece provimento devendo ser confirmada a decisão recorrida.”
Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1º Em 21 de Dezembro de 2002 foi instaurada a execução fiscal n.º 3182200201533070, por dívidas de Contribuição Autárquica — respeitante aos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000 no valor actual
de 59.500,56 €, contra CANDEL — Comércio e Gestão Imobiliária, Ld.a (cf. fls. 360 a 363 dos autos
- registo da tramitação do processo de execução e fls. 321 a 359 dos presentes autos que aqui se dão
por integralmente reproduzidas);
2.º A citação da executada/reclamante ocorreu em 11 de Junho de 2004 (cfr. fls. 360 e 364 dos
autos);
3º Desde da data da citação 11.06.2004 até 03.01.2006 em que ocorreu a emissão de mandado
de penhora, no âmbito do processo de execução fiscal em referência os únicos actos praticados foram
a emissão de Documentos únicos de anulação na sequência de reclamação graciosa apresentada (cfr.
fls. 338 a 357 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido);
4º Após a realização de várias vendas de bens penhorados à ordem do processo de execução a
quantia exequenda cifra-se em 53.797,00€ (cf. tramitação do processo de fls. 360 a 363);
5º Em 21 de Janeiro de 2009 a executada/reclamante dirigiu requerimento ao Chefe do Serviço de
Finanças Porto 2, ao processo de execução fiscal n.º 3182200201518739 e Aps, sendo que o processo
n.º 3182200201533070 constitui um dos apensos, requerendo nos termos de fls. 231 a 235 dos autos
que aqui se dão como integralmente reproduzidas, para além do mais que se “... conheça e declare a
prescrição da dívida exequenda respeitante aos anos de 1997, 1998, 1999 e a consequente extinção
parcial da execução...”;
6º Na sequência daquele requerimento foi emitida a seguinte informação “No que diz respeito
a dívidas do processo 3182200201533070 respeitante aos anos de 1997, 1998 e 1999 estas não estão
prescritas em virtude de se verificar que desde da data da instauração do processo houve sempre tramitações e este nunca esteve parado pelo período superior a 1 ano, como o processo é de Contribuição
Autárquica também não se põe o caso de estas terem de ser levadas ao conhecimento da executada.”
(cfr. fls. 258 dos autos);
7º Em 06.03.2009 foi proferido despacho pelo Chefe do Serviço de Finanças que em conformidade
com a informação prestada a fls.261, considerou “Não verificada a alegada prescrição de dívidas.”(cfr.
fls. 272 dos autos que aqui se dá por reproduzida);
8º O mandatário do reclamante foi notificado do teor do despacho que lhe indeferiu o pedido de
declaração da prescrição nos termos peticionados em 18.03.2009 (cfr. fls. 280 e 281 dos autos)
9º A presente reclamação foi apresentada em 30 de Março de 2009.
5- A sentença sob recurso a propósito da invocada eventual prescrição da Contribuição Autárquica
do ano de 1999 ponderou nos seguintes termos: “E, aplicando o mesmo raciocínio, quanto à dívida
relativa ao ano de 1999, somado o tempo decorrido desde 31.12.1999 até à da autuação do processo de
execução em 21.12.2002 — decorreram 2 anos, 11 meses e 20 dias, com o que, entretanto já decorreu
após a paragem do processo executivo por mais de um ano por facto não imputável ao mesmo, ou seja,
desde 12.06.2005 até hoje — 4 anos e 24 dias, ter-se-á que concluir que o prazo de prescrição ainda
não se completou pois temos um total de 7 anos e treze dias. Razão por que se não mostra prescritas
a dívidas referente ao ano de 1999.”
Como se alcança das conclusões da sua alegação de recurso, a recorrente vem defender o que
apelida de uma interpretação correctiva da previsão normativa constante do n.º 2 do artigo 49.º da LGT
(aplicável antes da entrada em vigor da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro), para tanto propugnando
o entendimento segundo o qual a referência aí feita à “data da autuação” deve ser interpretada como
se reportando à data da própria citação do executado, uma vez que a data da instauração da execução
com a entrada em vigor da LGT deixara de constituir causa interruptiva da prescrição.
A sem razão da recorrente é por demais manifesta.
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Vejamos.
Sob a epígrafe “Interrupção e Suspensão da Prescrição “os n,ºs 1 e 2 do artigo 49.º da LGT dispunham do seguinte modo antes da entrada em vigor da já citada Lei n.º 53-A/2006:
1-A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2- A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer
após esse período ao que tiver decorrido até à autuação.
Decorre da transcrição feita que o legislador de uma forma expressa e inequívoca, na sua liberdade de conformação legislativa, definiu que no caso de paragem do processo por período superior a
um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo, o facto com potencialidade interruptiva, qualquer
que ele seja, passa a ter um efeito meramente suspensivo, contando-se o tempo que decorrer após esse
período ao que tiver decorrido até à autuação.
Foi essa a opção do legislador claramente assumida sem equívocos na letra da norma, sendo certo
que nada permite suportar que outra tenha sido a sua intenção, ou seja, que no caso do facto interruptivo
ser a citação do executado “a data da autuação “se deve entender referida à “data da citação”-cfr. o
acórdão de 19/03/09, recurso n.º 115/09, já citado no parecer do Ministério Público, bem como Jorge
Lopes de Sousa, in “Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas”, a fls. 58.
Como assim, sendo ainda certo que se encontra vedado ao intérprete “o pensamento legislativo que
não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal ainda que imperfeitamente expresso”
(artigo 9.º n.º 2 do CC), nenhuma censura suscita a sentença recorrida ao contabilizar para efeitos de
computo de prazo de prescrição apenas aquele que decorreu a partir do termo do ano seguinte em que
se verificou o facto tributário (31/12/99) até à data da autuação da execução (21/12/2002- cfr, 1.º do
probatório), o que perfaz 2 anos, 11 meses e 20 dias.
A este tempo acrescerá, nos termos do já citado n.º 2 do artigo 49.ºda LGT, o decorrido desde
12//06/05 até à presente data (4 anos, 10 meses e 2 dias), o que perfaz o decurso de 7 anos, 9 meses e 22
dias dos 8 necessários para que se concretize a prescrição da falada CA de 1999 (artigo 48.º n.º 3 da LGT).
Importa, portanto, concluir que a CA de 1999 não se encontra prescrita, como bem se decidiu na
sentença recorrida.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, a sentença
recorrida.
Custas a cargo da recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Competência, em razão da hierarquia, do STA.
Sumário:
Suscitando os recorrentes questão de facto da qual pretendem extrair consequências
jurídicas, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito,
sendo, por isso, competente para dele conhecer o TCA e não o STA.
Processo n.º 228/10-30.
Recorrente: M… e outro.
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… e T…, com os sinais dos autos, interpõem, para este Supremo Tribunal Administrativo,
o presente recurso jurisdicional da sentença que, proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Braga, lhes julgou improcedente o recurso que haviam interposto da decisão do Director de Finanças
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de Braga, que determinou a avaliação do rendimento colectável dos recorrentes, de IRS do ano de
2006, por métodos indirectos, ao abrigo dos arts. 87º a 80º da LGT, por remissão do art. 39º do CIRS,
fixando tal rendimento em 1.127.647,04 Euros.
1.2. Os Recorrentes apresentaram alegações com as seguintes conclusões:
I. A douta sentença recorrida, ao considerar que a decisão proferida pelo Sr. Director de Finanças
de Braga, está fundamentada, na parte em que imputou aos recorrentes a totalidade dos movimentos
ocorridos nas contas bancárias relacionadas, com excepção da que era detida conjuntamente com Bruno
Sousa, no Finibanco, fez uma incorrecta interpretação e aplicação da lei, designadamente o disposto nos
arts. 77º da LGT, 99º, alínea c) do CPPT e art. 125º do CPA, aplicável ex vi art. 2º, alínea c) da LGT.
a. A fundamentação é manifestamente insuficiente na medida em que se baseia num alegado “entendimento” da Polícia Judiciária formulado num relatório intercalar, que não integrava o procedimento
inspectivo, o que configura um mero juízo conclusivo sem que tivesse sido indicada a factualidade que
lhe serviu de base (cf., por todos, Acórdão do STA de 17/03/2005, proferido no recurso n.º 0103/05,
disponível em www.dgsi.pt).
b. É, também, contraditória, na medida em que constando do relatório de inspecção que os depósitos
a prazo e demais aplicações financeiras estavam associadas às contas de depósito à ordem, se mantinha
a presunção de comparticipação em partes iguais dos titulares da conta, não sendo possível formular a
conclusão de que tal carteira de aplicações era detida exclusivamente pelos recorrentes.
c. Tal presunção assenta, quer nos princípios relativos à solidariedade activa estatuídos nos
artigos 513º e 516º do Código Civil, e, em termos tributários no art. 7º, n.º 1 do Código do Imposto
do Selo.
d. É, ainda, contraditória, na medida em que com base nos mesmos pressupostos de facto invocados,
se retiram conclusões incompatíveis, na medida em que se imputam contas bancárias quando existem
aplicações financeiras em nome de um dos recorrentes, mas se continua a fazer a mesma imputação
mesmo nos casos em que tais aplicações financeiras não existem.
II. Há, ainda, erro de julgamento na douta decisão, na medida em que a M.ª Juíza a quo não se
pronunciou, por ter considerado que se tratava de uma questão de errónea quantificação da matéria
colectável, sobre a invocada violação do ónus probatório por parte da administração fiscal, ainda no
tocante à imputação aos recorrentes da totalidade dos movimentos financeiros ocorridos em contas
conjuntas (solidárias), o que traduz uma incorrecta aplicação das disposições do art. 74º da LGT e
350º do Código Civil:
a. Uma vez que arrogando-se a administração tributária o direito de efectuar a tributação nos
moldes em que veio a quantificar a matéria colectável, e beneficiando o recorrente de uma presunção
legal, lhe competia “provar”, e não simplesmente alegar, os pressupostos de facto e de direito inerentes
ao caso, designadamente que a carteira de aplicações era detida, exclusivamente, pelo recorrente.
b. Ora, no procedimento inspectivo não foi junto um único documento que sustentasse tal posição.
III. A douta sentença sob recurso faz ainda uma incorrecta interpretação e aplicação da lei, designadamente o disposto no art. 45º, n.º 5 da LGT e n.º 11 do art. 89º-A da LGT:
a. Porque estando em fase de julgamento o processo-crime no âmbito do qual foram recolhidos
os elementos aqui utilizados, iniciado já em Setembro de 2009, e considerando o legítimo direito dos
recorrentes à recusa de colaboração prevista no art. 63º, n.º 4, alínea a) da LGT e, mais expressivamente,
do art. 89º, n.º 2, alínea c) do Código de Procedimento Administrativo, e o direito constitucional à não
inculpação decorrente dos artigos 26º, 2 e 32º, nºs. 2 e 4 da CRP (cf. por todos Acórdão do Tribunal
Constitucional n.º 155/2007, de 2 de Março), bem como o direito constitucional à defesa previsto no
art. 32º, 1 e 32º, 5 da CRP, relativamente ao recorrente marido constituído arguido naquele processo-crime, a norma do artigo 45º, 5 da LGT, permite determinar a suspensão do procedimento tributário,
até que seja proferida decisão transitada em julgado no âmbito do processo-crime em causa;
b. De outra forma violar-se-iam os referidos direitos constitucionais.
c. Por outro lado, e por força do disposto no art. 89º-A, n.º 11 da LGT, a avaliação indirecta da
matéria colectável com base no fundamento previsto na alínea f) do n.º 1 do art. 87º da mesma Lei Geral,
exige a realização de um procedimento tributário que inclua a “investigação” das contas bancárias.
d. No caso em apreço não só não foi desencadeado tal procedimento, o qual por força da tipologia
dos procedimentos tributários recolheria a sua fundamentação legal no art. 63º-B da LGT,
e. Como, mesmo admitindo que tal “procedimento” podia considerar-se iniciado com os elementos
recolhidos em processo-crime, nenhuma “investigação” das contas bancárias foi de facto realizada,
tendo-se operado com base em meros relatórios e extractos bancários, por si mesmos insuficientes para
concretizar a finalidade daquele n.º 11 do art. 89º - A da LGT, a de apurar a verdade material subjacente
aos movimentos financeiros.
Terminam pedindo que seja dado provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, seja revogada a sentença recorrida e substituída por outra que determine a anulação da decisão de
avaliação indirecta proferida pelo Sr. Director de Finanças de Braga.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
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1.4. O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de o objecto do
presente recurso jurisdicional não ser restrito a matéria de direito, nos seguintes termos:
1. As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art.684º n.º 3 CPC /
art. 2º alínea e) CPPT).
As conclusões I.b) II.a) enunciam facto não contemplado na decisão recorrida, do qual os recorrentes pretendem extrair consequência jurídica:
- a carteira de aplicações financeiras [analisada no relatório dos serviços de inspecção tributária
e considerada como acréscimo de património incompatível com os rendimentos declarados] não era
detida exclusivamente pelos recorrentes.
Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, sendo o STA-SCT,
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Norte-SCT (arts.
26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF 2002; art. 280º n.º 1 CPPT).
2. Os interessados poderão requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).
O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal
em processo judicial tributário (art. 16º n.º 2 CPPT).
A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede
o de qualquer outra matéria (art. 130º CPTA / art. 2º alínea c) CPPT)
Conclusão: O STA - secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia,
para o conhecimento do recurso, sendo competente o TCA Norte - SCT.
1.5. Notificadas as partes para se pronunciarem sobre este douto parecer, nada vieram dizer.
1.6. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
1.7. Face ao teor das conclusões da alegação de recurso e face à questão suscitada pelo MP, importa,
prioritariamente, apreciar a questão da competência do STA para conhecer do presente recurso.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. Os sujeitos passivos foram submetidos, através das ordens de serviço 01200900121 e
01200900122, a uma inspecção interna aos exercícios de 2006 e 2007;
2. A Administração Fiscal apurou que os rendimentos declarados, no modelo 3 de IRS, no exercício
de 2006, por M…, foram de 47.200,00 € e T…, de 30.800,00 € e 1.000,00 € de rendimentos prediais;
3. A Administração Fiscal apurou que o total de depósitos bancários em 2006, por M…, foi no
valor de 634.640,00 € e de T… de 1.212.798,25 €, o que perfaz o valor de 1.847.438,25 €;
4. A diferença total entre acréscimos de patrimoniais e os rendimentos declarados, em 2006, foi
de 1.768.438.25 €;
5. Os supra referidos factos foram apurados pela Inspecção Tributária, com base no relatório intercalar da Polícia Judiciária, no âmbito do processo de Inquérito n.º 707/06.9 JPRT, que teve por alvo
a sujeito passivo Scraps Comércio de Metais, Lda., e ainda outros documentos constantes do processo
administrativo apenso aos autos;
6. Os supra referidos factos foram apurados pela Inspecção Tributaria, os quais se encontram
descritas no relatório de inspecção, constante de fls. 242 a 258 do PA, que aqui se dá por integralmente
reproduzido;
7. Através do ofício n.º 5071910, de 09.02.2009, a Administração Fiscal solicitou aos Serviços
do Ministério Público, do Tribunal Judicial de Gondomar elementos relativos ao processo de Inquérito
n.º 707/06.9 JPRT; (fls.161 do PA);
8. Em 02.03.2009, através do ofício n.º 5072856, a Direcção de Finanças notificou os Recorrentes
para se pronunciarem relativamente à divergência verificada entre os rendimentos declarados, no ano
de 2006 e 2007, e o acréscimo patrimonial verificado (fls. 162 do PA);
9. Os Recorrentes solicitaram que a notificação fosse repetida, desta vez, com a inclusão de elementos do processo de inspecção (fls. 169 a 174 do PA);
10. Pelo ofício n.º 50740662 de 30.03.2009, a Administração Fiscal procedeu a nova notificação
(fls. 186 a 187 do PA);
11. Pelo ofício n.º 5078066, de 13.07.2009 foram os Recorrentes notificados do projecto de decisão
e para exercer o direito de audição;
12. Em 27.11.2009, os Recorrentes exerceram o direito de audição;
13. Em 26.10.2009, foi elaborado o Relatório final no qual foi considerado os argumentos e provas
apresentados pelos Recorrentes;
14. Através do ofício n.º 5012823 foram os Recorrentes notificados da fixação de rendimentos
colectáveis de IRS, para o ano de 2006, no valor de 1.198.826.50 €.
3. Apreciando:
3.1. Enunciando como questões a decidir as de saber se é insuficiente e contraditória a fundamentação da decisão do Director de Finanças de Braga e se se verificam as ilegalidades procedimentais
invocadas pelos recorrentes, a sentença recorrida veio a julgar improcedente o recurso.
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Discordando do assim decidido, os recorrentes interpõem, para o STA, o presente recurso, com
as respectivas alegações e as Conclusões acima transcritas.
E, face ao teor de tais Conclusões, o MP logo suscitou a incompetência, em razão da hierarquia,
deste STA, por o recurso não versar exclusivamente matéria de direito.
Importa, assim, apreciar desde já esta questão prévia da incompetência, já que, como bem aponta o
MP, o conhecimento da competência, nos termos do art. 13º do CPTA, deve preceder o de qualquer outra
questão, pois que a sua eventual procedência prejudicará, precisamente, o conhecimento de qualquer
outra daquelas questões, face ao disposto no n.º 2 do art. 16º do CPPT e nos arts. 101º e segts. do CPCivil.
Vejamos, pois:
3.2. Tal como resulta da alínea b) do art. 26º do ETAF (na redacção da Lei 107-D/2003 de 31.12),
a competência do Supremo Tribunal Administrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários restringe-se, exclusivamente, a matéria de direito, constituindo, assim, uma excepção à competência generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual
compete (cfr. alínea a) do art. 38º) conhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo
o disposto na alínea b) do artigo 26º.
Em consonância, o n.º 1 do art. 280º do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo.
Reserva-se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, com
intervenção reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabilizada e apenas o direito se mantenha em discussão.
Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, apenas há que atentar,
em princípio, no teor das conclusões da alegação do recurso (pois por elas se define o objecto e se
delimita o âmbito deste - cfr. o n.º 3 do art. 684º e os nºs 1 e 3 do art. 690º, ambos do CPC) e verificar
se, perante tais conclusões, as questões controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade
de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, pelo contrário, a sua apreciação implica a
necessidade de dirimir questões de facto (ou porque o recorrente defende que os factos levados ao
probatório não estão provados, ou porque diverge das ilações de facto que deles se devam retirar, ou,
ainda, porque invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes
para o julgamento da causa).
E se o recorrente suscitar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento exclusivamente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a
discordância sobre a matéria fáctica, ou que os factos não provados alegados são irrelevantes para a
decisão do recurso.
No caso vertente, os recorrentes enunciam, nas Conclusões I.b) e II.a) que a carteira de aplicações
financeiras (analisada no relatório dos serviços de inspecção tributária e considerada como acréscimo
de património incompatível com os rendimentos declarados) não era detida exclusivamente por eles
(recorrentes).
E deste facto pretendem eles extrair consequências jurídicas, pois que com base nele invocam,
quer uma fundamentação contraditória do despacho do Director de Finanças, por não ter em conta
que, dada aquela não exclusividade da titularidade da carteira de aplicações financeiras, se mantinha a
presunção de comparticipação em partes iguais dos titulares da conta, quer erro de julgamento por parte
da sentença recorrida, na medida em que não se pronunciou, por ter considerado que se tratava de uma
questão de errónea quantificação da matéria colectável, sobre invocada violação do ónus probatório
por parte da AT, no tocante àquela imputação aos recorrentes da totalidade dos movimentos financeiros
ocorridos em contas conjuntas (solidárias).
Todavia essa factualidade não se encontra contemplada no Probatório da sentença recorrida, como
dele se vê claramente.
Ou seja, esta questão de saber se a referida carteira de aplicações financeiras era, ou não, detida
exclusivamente pelos recorrentes, substancia-se em alegação que envolve a apreciação de matéria de
facto que não vem estabelecida no Probatório e que tem de ser decidida primacialmente à face dos
pertinentes elementos de prova, e não da mera interpretação de normas jurídicas.
Por isso, em suma, também terá de se concluir que, no caso, o recurso não tem por fundamento
exclusivamente matéria de direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, sendo que a infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta do Tribunal, que é de conhecimento
oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. nºs. 1 e 2 do
art. 16 do CPPT).
Procede, portanto, a questão suscitada pelo MP, ficando, nesta medida, prejudicado o conhecimento
das restantes questões suscitadas no recurso.
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DECISÃO
Termos em que se acorda em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso e em declarar (nº 3 do art. 18º do CPPT) competente o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário), para o qual os
Recorrentes poderão requerer a remessa do processo, de harmonia com o preceituado no n.º 2 daquele
mesmo artigo.
Custas pelos Recorrentes, com 1 UC de taxa de justiça.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Recurso por Oposição de Julgados. artigo 280.º n.º 5 do CPPT. Requisitos.
Sumário:
I — A existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo nos termos previstos no n.º 5 do artigo 280.º do CPPT.
II — Os requisitos desse recurso traduzem-se na necessidade de as decisões em confronto perfilharem «solução oposta» estando em causa o «mesmo fundamento
de direito» e ocorrendo «ausência substancial de regulamentação jurídica», o
que pressupõe, naturalmente, uma identidade dos factos subjacentes (que terão
de ser essencialmente os mesmos do ponto de vista do seu significado jurídico) e
uma identidade do regime jurídico aplicado (ainda que em invólucros legislativos
diferentes), pois que sem essa identidade não será possível vislumbrar a emissão
de proposições jurídicas opostas sobre a mesma questão fundamental de direito,
nem se poderá atingir o fim visado com este tipo de recurso, que é o de assegurar
o valor da igualdade na aplicação do direito.
III — Inexiste tal oposição se as decisões em confronto convocaram, interpretaram e
aplicaram realidades e previsões jurídicas diversas, sendo essa diversidade, por
si só, explicativa dos resultados díspares a que chegaram.
Processo n.º 360/09-30.
Recorrente: Rui Manuel Silva Gomes Amaral.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Manuel Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. RUI MANUEL SILVA GOMES AMARAL, com os demais sinais dos autos, deduziu no Tribunal
Tributário de Lisboa oposição à execução fiscal contra si instaurada pela Câmara Municipal de Lisboa
para cobrança de dívida proveniente de taxa de conservação de esgotos referente ao ano de 2000, no
montante de € 261,78, invocando a inexigibilidade da dívida exequenda por falta de notificação do
respectivo acto de liquidação.
Aquele Tribunal, por sentença datada de 26 de Maio de 2008, julgou improcedente a oposição
(fls. 72 a 75).
Por requerimento de fls. 102, o oponente interpôs recurso dessa sentença «para o Pleno da Secção
de Contencioso Tributário do Venerando Supremo Tribunal Administrativo, ao abrigo do disposto nos
arts. 279º/1/b, 280º/5 e 284º do CPPT», invocando como fundamento do recurso a «oposição de julgados
quanto à questão da necessidade de notificação do acto de liquidação da taxa anual por carta registada com aviso de recepção, face ao decidido no douto acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
de 2007.01.24, Proc. 0463/06, publicado em www.dgsi.pt.».
Rematou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
1. A douta sentença recorrida, de 2008.05.26, e o acórdão fundamento, de 2007.01.24, apreciaram
e decidiram a questão da necessidade de notificação do acto de liquidação de tributo periódico anual
por carta registada com aviso de recepção (v. Ac. STA de 2007.01.24, Proc. 0463/06, in www.dgsi.pt)
- cfr. texto n.º s 1 a 3;
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2. As situações de facto subjacentes aos arestos sub judice são coincidentes no essencial, não se
verificou qualquer alteração substancial da regulamentação e princípios jurídicos aplicáveis (v. art. 268º/3
da CRP; cfr. art. 38º do CPPT) e não foram as particularidades de cada caso que determinaram as soluções opostas relativamente à mesma questão fundamental de direito (v. Ac. do STA de 1983.11.24,
publicado no Apêndice ao Diário da República, 1983, p.p. 4706 e segs.) - cfr. texto nºs 4 e 5;
3. A sentença recorrida e o douto acórdão fundamento consagraram soluções opostas, pois na sentença
recorrida decidiu-se que “estando em causa um tributo de carácter periódico, a notificação da liquidação
(...) é efectuada (...) por simples via postal”, e no acórdão fundamento decidiu-se, de acordo com tese
oposta, que “é ilegal a liquidação (...) duma taxa (anual) por falta de um pressuposto prévio essencial - a
notificação por carta registada, com aviso de recepção, do aviso com o montante da taxa actualizado e com
o período de pagamento” (v. Ac. STA de 2007.01.24, Proc. 0463/06, in www.dgsi.pt) - cfr. texto nºs 6 e 7;
4. O ora recorrente nunca foi notificado, por carta registada, para efectuar o pagamento da taxa
de conservação de esgotos do ano de 2000, no valor de € 261,78, como expressamente exigido pelos
arts. 103º e 268º/3 do CRP e pelos arts. 35º, 36º e 38º do CPPT, nem do respectivo acto de liquidação,
fundamentos e autoria (v. art. 36º/1 do CPPT) - cfr. texto n.ºs 8 e 9;
5. Conforme se decidiu no douto acórdão fundamento, o acto de liquidação de tributo anual periódico tem que ser notificado ao contribuinte por carta registada com aviso de recepção (v. art. 38º/1 do
CPPT; cfr. Ac. STA de 2007.01.24, Proc. 0463/06, in www.dgsi.pt), pois visa alterar a situação tributária
do contribuinte, no medida em que fixa o montante do tributo exigido e estabelece o respectivo prazo
de pagamento (v. art. 38º/1 do CPPT) cfr. texto n.º 10;
6. O acto de liquidação sub judice nunca foi notificado ao ora recorrente nos termos legalmente
estabelecidos (v. art. 38º do CPPT), pelo que não produz quaisquer efeitos jurídicos (v. art. 36º/1 do
CPPT), sendo absolutamente ineficaz (cfr. art. 77º/6 da LGT) - cfr. texto nºs 11 e 12;
7. A douta sentença recorrida enferma assim de manifestos erros de julgamento, tendo violado
frontalmente, além do mais, o disposto no art. 268º/3 da CRP, nos arts. 36º e 38º do CPPT e no art. 77º
do LGT.
NESTES TERMOS,
Deverá ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença recorrida (artigo
284º CPPT), com as legais consequências.
Só assim se decidindo será cumprido o Direito e feita Justiça.
1.2. A recorrida contra-alegou nos termos que constam de fls. 133 e segs., concluindo do seguinte
modo:
1 Para a verificação de oposição de acórdãos é necessário que estejam preenchidos determinados
requisitos, nomeadamente a identidade de situações fácticas, o quadro legislativo substancialmente
idêntico, entre outros;
2 “Para se poder considerar que há oposição de soluções jurídicas terá de exigir que ambos os
acórdãos versem sobre situações fácticas substancialmente idênticas, como vem sendo jurisprudência
do STA. Não é exigível, porém, uma identidade dos factos mas apenas que eles sejam subsumíveis às
mesmas normas legais”.
3 “Para se poder considerar que há oposição de soluções jurídicas é necessário ainda que ambos os
acórdãos tivessem sido proferidos num quadro legislativo substancialmente idêntico”. (...) De qualquer
modo, para haver contradição de julgados sobre a mesma questão fundamental de direito e não mera
divergência do sentido de decisões, será imprescindível que esteja em causa essencialmente a aplicação
do mesmo regime jurídico, pois se em duas decisões de sentidos opostos forem aplicados regimes jurídicos distintos que justifiquem o decidido em ambas, não haverá uma contradição nem ela versará sobre
o mesmo fundamento de direito ou a mesma questão fundamental de direito. Essencialmente, poderá
dizer-se que há uma alteração de regulamentação jurídica relevante para afastar a existência de oposição
de acórdãos sempre que as eventuais modificações legislativas possam servir de base a diferentes argumentos que possam ser valorados para determinação da solução jurídica” – v. obra citada, mesmas págs.;
4 Veja-se a este propósito a seguinte jurisprudência, designadamente o douto Acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 013191, em 17-06-92: “Não se verifica a oposição
de acórdãos referida no n.º 1 do art. 763º do Cód.Proc.Civil se as decisões tiradas no acórdão recorrido
e no acórdão fundamento assentam em matéria de facto diferente”.
5 O douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 0778/07, em
31-01-2008: “I - Existe oposição de julgados, quando os acórdãos em confronto, no domínio da mesma
legislação e com base em situações de facto idênticas, por força de diferente interpretação jurídica,
chegaram a conclusões diferentes; II - Não tendo as soluções divergentes sido determinadas pela diversa interpretação ou aplicação das mesmas normas jurídicas, mas pela diversidade das situações de
facto sobre que recaíram, não se verificam os pressupostos do seguimento do recurso para o Pleno por
oposição de julgados (...)”;
O douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 0296/06,
em 07-05-2008: “Não existe oposição de julgados, designadamente, quando os Acórdãos tidos como em
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confronto assentarem em situações de facto diferentes, caso em que não estaremos em face de soluções
opostas sobre a mesma questão fundamental de direito”;
O douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 0869/07,
em 15-10-2008: “(...) Verifica-se a oposição de julgados quando, no domínio do mesmo quadro jurídico
e perante idênticas situações de facto, os acórdãos em confronto hajam perfilhado soluções jurídicas
opostas. O que quer dizer que a oposição de julgados pressupõe que o idêntico quadro normativo e
a mesma realidade factual hajam sido, do ponto de vista jurídico, diferentemente interpretados e que
tenha sido essa divergente interpretação a determinar a prolação de duas decisões opostas sobre a
mesma questão de direito”;
O douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo no 0551/06,
de 05-07-2007: “I - A oposição de julgados pressupõe que, no domínio do mesmo quadro normativo
e perante idêntica realidade factual, o Acórdão recorrido e o Acórdão fundamento perfilhem soluções
opostas quanto a mesma questão fundamental de direito. II - Essa oposição não ocorre quando as questões analisadas e decididas no Acórdão recorrido e no Acórdão fundamento são diferentes”;
O douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 018/05,
em 16-02-2005: “I - A oposição de acórdãos, tendo em vista a uniformização de jurisprudência, tem de
verificar-se entre as respectivas decisões e não entre um deles e o sumário do outro, que não o integra”;
6 Veja-se ainda a propósito do requisito do recurso por oposição de julgados quanto ao domínio
da mesma legislação e questão fundamental de direito, Fernando Amâncio Ferreira, in Manual dos
Recursos em Processo Civil, 8ª Ed. Almedina, págs. 114 a 116:
“(...) No que concerne ao domínio da mesma legislação, dizia-nos Alberto dos Reis: não é forçoso
que os textos legais que se interpretaram e aplicaram sejam precisamente os mesmos; desde que consagrem as mesmas regras de direito e as estas se atribua, nos julgados, alcance diferente o conflito existe
(..). Se os elementos de que dispomos conduzem a que a regra, posto que incorporada em ordenamentos
jurídicos distintos, deve ter, num e noutro, a mesma significação e o mesmo alcance, estamos no domínio
da mesma legislação; no caso contrário, estamos em domínios legislativos diferentes.
No que toca ao requisito da mesma questão fundamental de direito, deve considerar-se como
verificado quando o núcleo da situação de facto, à luz da norma aplicável, seja idêntico. Com o esclarecimento de que os elementos de facto relevantes para a ratio da regra jurídica devem ser coincidentes
num e noutro caso, pouco importando que sejam diferentes os elementos acessórios da relação. Do
que resulta que o conflito jurisprudencial se verifica quando os mesmos preceitos são interpretados e
aplicados diversamente a factos idênticos”;
7 Porém, na Sentença recorrida e no Acórdão fundamento inexiste identidade de situações fácticas bem como do quadro legislativo, os quais constituem requisitos de admissibilidade do Recurso de
Oposição de Acórdãos. Como adiante se verá;
8 Cumpre assim apurar a questão de saber se, subjacente às decisões proferidas na Sentença
recorrida e no Acórdão fundamento, se verifica a identidade de facto e a mesma identidade legislativa
a fim de se poder afirmar que houve divergente interpretação jurídica que implicou julgamentos contraditórios;
9 Ora, desde logo não se está perante situações de identidade substancial de situações fácticas
entre a douta Sentença recorrida e o Acórdão fundamento;
10 Versa o Acórdão fundamento sobre a impugnação judicial deduzida sobre o agravamento
das taxas de renovação das licenças de ocupação da via pública decorrentes do atraso de pagamento
atempado das mesmas;
11 Tal como é afirmado no Acórdão fundamento “está em causa (..) a liquidação (...) correspondente ao agravamento de 50% do valor das taxas devidas pela renovação das licenças para ocupação
da via pública, ao abrigo do disposto nos artigos 6º, n.º 3, 64º, n.º 4 da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas e Licenças da Câmara Municipal do Barreiro.
(...) A recorrida veio impugnar tal liquidação com fundamento na sua ilegalidade, quer por falta de
notificação do acto pressuposto do agravamento quer pela ilegalidade abstracta deste, em virtude da
inconstitucionalidade do n.º 4 do artigo 64º da referida Tabela na parte que prevê esse agravamento,
por violação dos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da igualdade”;
12 Por sua vez a douta Sentença recorrida versa sobre a taxa de conservação de esgotos de 2000,
cuja liquidação foi efectuada através do aviso/recibo n.º 20010355488, e notificado em 1 de Outubro
de 2001 por simples aviso postal;
13 Mais. No mesmo Acórdão fundamento é ainda afirmado que “(...) para que o interessado
possa pagar atempadamente a renovação da taxa devida em cada ano necessário se torna que a Câmara
Municipal do Barreiro o notifique do montante exacto a pagar naquele ano e do prazo dentro do qual o
pode e deve fazer. (...) o facto de a licença em causa ser renovável anualmente, no período de Janeiro
a Março, não exime a recorrente de anualmente notificar o devedor das taxas do seu quantitativo devidamente actualizado e do mês e prazo de pagamento porque a isso o impõe o n.º 4 do art. 64º da Tabela
anexa do citado Regulamento. (...) Assim sendo há que apurar se para efectuar essa notificação a lei
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se basta com o aviso simples ou se, pelo contrário, impõe a notificação por carta registada com aviso
de recepção. O n.º 4 do art. 64º da Tabela anexa ao Regulamento em causa fala apenas em aviso e o
n.º 4 do art. 38º do CPPT estabelece que as notificações relativas a liquidações de impostos periódicos
feitas nos prazos previstos na lei são efectuadas por simples via postal. Já o n.º 1 do art. 38º do CPPT
dispõe que as notificações são efectuadas obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção,
sempre que tenham por objecto actos ou decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos
contribuintes. Por isso se tem entendido que, mesmo relativamente a impostos periódicos, aquela regra do n.º 4 do art. 38º do CPPT se reporta apenas aos casos em que o acto de liquidação não envolve
uma alteração da situação tributaria dos contribuintes, que o que sucedia na contribuição autárquica e
sucede actualmente com o imposto municipal sobre imóveis, liquidados em regra oficiosamente com
base nos elementos já existentes. (...) No caso em apreço, a obrigação do pagamento da taxa anual só
se constitui após um acto de liquidação da Câmara Municipal, tornando a divida certa, e que fixe em
concreto o prazo de pagamento, tornando a divida exigível. Tal acto, porque susceptível de alterar a
situação do contribuinte, por revelar ao mesmo o valor concreto que lhe é exigido e o momento em
que deve proceder ao seu pagamento, findo o qual fica sujeito ao agravamento previsto no n.º 4 do
artigo 64º citado, tem de ser notificado obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção
aos titulares devedores das licenças, nos termos do n.º 1 do art. 38º do CPPT. (...)” (Sublinhado nosso);
14 Este entendimento encontra-se perfilhado na douta Sentença recorrida, da qual se transcreve: “(...) Estando em causa um tributo de carácter periódico, a notificação da liquidação, cujo
prazo de caducidade é de quatro anos (cfr. art. 45º da LGT) é efectuada nos termos do art. 38º,
n.º 4 do CPPT, por simples via postal, não fazendo sentido a aplicação do disposto no n.º 1, do
mesmo artigo uma vez que, claramente, se trata de um tributo cujo modo de cálculo se encontra
pré-determinado, não implicando a alteração da situação tributaria dos sujeitos passivos, pois a respectiva liquidação é feita oficiosamente com base em elementos existentes. Foi o que sucedeu no caso,
tendo o aviso postal sido remetido em 1 de Outubro de 2001, pelo que não tendo ocorrido devolução
do aviso, deve presumir-se que a notificação foi efectuada no terceiro dia posterior ao do registo. Por
outro lado, e ainda que o oponente não tenha efectivamente recebido a notificação em causa, e face à
remissão que é efectuada pelo art. 77º, n.º 8 do RGCECL para o disposto no Código da Contribuição
Autárquica, sempre estaria obrigado a dirigir-se aos servos liquidadores para solicitar uma 2ª via da
nota de cobrança (...)” (sublinhado e destaque nosso);
15 Assim sendo, extrai-se do supra exposto a inexistência de idêntica realidade factual, pois no Acórdão - fundamento foi sindicado o agravamento da taxa para renovação das licenças de ocupação da via
pública, e na douta Sentença recorrida temos subjacente uma simples taxa - a de conservação de esgotos;
16 Logo, constata-se a falta de identidade no tocante à realidade material e ao próprio quadro
normativo subjacente, ou seja não foi a divergente interpretação da aplicação do art. 38º do CPPT às
decisões proferidas nos dois acórdãos que determinou decisões contraditórias, mas apenas e tão só os
diferentes quadros normativos e as diversas realidades factuais em que ambas se basearam;
17 Portanto no que respeita à questão fundamental de direito não se vislumbra que tenha havido
divergente interpretação jurídica da norma indicada pela recorrente - 38º do CPPT, no Acórdão fundamento o n.º 1 do referido normativo, e na douta Sentença recorrida o n.º 4 do mesmo preceito;
18 Ora, no caso em apreço, não se verifica a invocada oposição de julgados, na exacta medida em
que inexiste coincidência ao nível do quadro factual em que se moveram a douta Sentença recorrida e o
Acórdão fundamento, não tendo os mesmos sido proferidos com base em idênticos pressupostos de facto;
19 No Acórdão fundamento a notificação registada com aviso de recepção constitui um pressuposto
prévio essencial da validade do acto de liquidação do tributo em causa – “o facto de a licença em causa
ser renovável anualmente, no período de Janeiro a Março, não exime a recorrente de anualmente notificar
o devedor das taxas, do seu quantitativo devidamente actualizado e do mês e prazo de pagamento porque
a isso impõe o n.º 4 do art. 64º da Tabela anexa do citado Regulamento” enquanto na douta Sentença
recorrida a notificação da liquidação da taxa de conservação de esgotos nele controvertida é efectuada
mediante simples aviso postal atento o facto de não implicar alteração da situação tributária dos sujeitos
passivos — “(...) é efectuada nos termos do n.º 4 do art. 38º do CPPT, não fazendo sentido a aplicação do
disposto no n.º 1 do mesmo artigo uma vez que, claramente, se trata de um tributo cujo modo de cálculo
se encontra predeterminado, não implicando a alteração da situação tributária dos sujeitos passivos,
pois a respectiva liquidação é feita oficiosamente com base em elementos pré-existentes”;
20 Falece, todavia, a alegada oposição de acórdãos;
21 E, assim sendo, não se pode concluir, como pretende a recorrente, que se tenham consagrado
soluções opostas quando a questão a dirimir não era a mesma; razão pela qual não se verifica a alegada
oposição de acórdão;
22 Assim sendo, e atento o enquadramento supra exposto, conclui-se que fica impossibilitado
de prosseguir o presente Recurso por Oposição de tais Acórdãos, uma vez que inexiste identidade de
situações fácticas e de quadro legislativo substancialmente idêntico;
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23 Por fim, retenha-se que no tocante à alegada ineficácia do acto de liquidação sub judice excede
o âmbito do presente recurso por oposição de acórdãos, uma vez que este “pressupõe a existência de
um acórdão anterior proferido pelo STA ou por um tribunal central administrativo, conforme os casos,
em que se tenha adoptado uma solução jurídica oposta à do acórdão recorrido e o entendimento do
recorrente de que a solução a adoptar é a do acórdão proferido em primeiro lugar” — Jorge Lopes de
Sousa, em anotação ao art. 284º do CPPT, 2007, II Volume, Áreas Editora, pág. 808;
24 Acresce ainda o facto de estarmos em sede de oposição à execução fiscal, procedimento tributário este que apenas permite discutir a ilegalidade em concreto da liquidação da dívida exequenda,
sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação — v.
alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT - o que não é o caso dos presentes autos;
25 Não é assim admissível que pretenda a recorrente em sede de recurso uma nova reapreciação
da questão vertida na p.i. de oposição, já decidida na douta Sentença recorrida;
26 Mais. Os invocados erros de julgamento mediante a violação do disposto no n.º 3 do art. 268º da
CRP e arts. 36º e 38º do CPPT e art. 77º da LGT, igualmente não se inserem no âmbito do presente recurso;
27 Ao invés, tais erros de julgamento devem constituir fundamento de recurso jurisdicional para
o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclusivamente de direito, caso em que
cabe recurso para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo - v. n.º 1
do art. 280º do CPPT.
28 Pelo que, deve o presente recurso ser rejeitado, abstendo-se o Tribunal de conhecer da oposição
de Acórdãos.
1.3. Neste Supremo Tribunal os autos foram distribuídos como recurso para o Pleno da Secção de
Contencioso Tributário por oposição de acórdãos, e o Exm.º Procurador-Geral Adjunto emitiu o douto
parecer de fls. 172/173, no sentido de ser julgado findo o recurso por inexistência de antagonismo de
soluções jurídicas.
1.4. Posteriormente, por requerimento de fls. 185, o recorrente veio alegar que, por lapso, identificara no requerimento de interposição de recurso o Pleno da Secção de Contencioso Tributário como
sendo o tribunal competente para a apreciação do recurso, quando quisera referir-se à Secção de Contencioso Tributário, pedindo, sequentemente, a rectificação de tal lapso.
Por despacho do Exm.º Juiz Conselheiro relator, proferido a fls. 188, foi tal requerimento atendido
e determinada remessa dos autos à Secção de Contencioso Tributário deste STA «por ser o competente
para proceder à apreciação do respectivo recurso».
1.5. Cumprido que foi tal despacho, com a redistribuição do recurso na espécie própria, foram os
autos com vista ao Exm.º Procurador-Geral Adjunto, que manteve a posição já expressa no parecer de
fls. 172/173, no sentido de ser julgado findo o recurso por inexistência de antagonismo de soluções jurídicas.
1.6. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. – A decisão recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
2.1. Em 27 de Outubro de 2005, foi emitida certidão de dívida no processo de execução fiscal
n.º 1106200401240480, contra o oponente, pelos serviços do Município de Lisboa, por dependência da
qual foi deduzida a presente oposição, respeitante a dívida de taxa de conservação de esgotos, referente
ao ano de 2000, no montante de Euros 261,78 (cf. fls. 16 dos autos).
2.2. A notificação da liquidação da taxa referente à conservação de esgotos de 2000 em causa
nos autos foi remetida em 1 de Outubro de 2001 para a Rua dos Quartéis, n.º 96, 3.º Dto., em Lisboa,
por simples via postal (fls. 1 do processo instrutor e informação n.º 16/DAJAF/DEF/06, da divisão de
execuções fiscais, do departamento de apoio jurídico à actividade financeira da Câmara Municipal de
Lisboa, a fIs. 6-9 dos autos).
2.3. A taxa foi liquidada por intermédio do aviso/recibo n.º 20010355488, cujo pagamento voluntário terminou em 31 de Outubro de 2001 (cf. aviso/recibo a fls. 1 do processo instrutor).
2.4. A notificação da liquidação em causa não foi devolvida ao serviço liquidador (cf. informação
n.º 16/DAJAF/DEF/06, da divisão de execuções fiscais, do departamento de apoio jurídico à actividade
financeira da Câmara Municipal de Lisboa, a fls. 6-9 dos autos).
2.5. A petição inicial da presente oposição deu entrada nos serviços do departamento de organização e gestão do edifício central da Câmara Municipal de Lisboa em 28 de Novembro de 2005 (cf.
carimbo aposto a fls. 2, dos autos).
3. Em primeiro lugar, cumpre realçar que o presente recurso jurisdicional foi interposto ao abrigo
do regime previsto no artigo 280.º, n.º 5 do CPPT, segundo o qual, «a existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de decisões que perfilhem solução
oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de regulamentação
jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou com uma decisão
de tribunal de hierarquia superior.».
Trata-se de um recurso previsto para aqueles casos em que a decisão recorrida perfilha solução
oposta – relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de regulamentação
jurídica – à adoptada em mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou com uma
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decisão de tribunal de hierarquia superior. Nessa situação, ainda que o valor da causa não ultrapasse um
quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de primeira instância, o que impediria, em princípio,
o recurso da decisão face ao disposto no n.º 4 do artigo 280.º do CPPT (1), ele torna-se admissível à
luz do n.º 5 deste preceito legal.
Daí que, embora o valor da presente causa seja de € 261,78, isto é, não ultrapasse um quarto
das alçadas fixadas para os tribunais judiciais de primeira instância, tal recurso é admissível à luz do
mencionado regime, pois que ele possibilita o recurso para a Secção de Contencioso Tributário do STA
com vista à uniformização das decisões sobre idêntica questão de direito, em conformidade, aliás, com
o disposto no artigo 105.º da LGT.
Os requisitos destes recursos traduzem-se na necessidade de as decisões em confronto perfilharem
«solução oposta» estando em causa o «mesmo fundamento de direito» e ocorrendo «ausência substancial
de regulamentação jurídica», conforme decorre à evidência do n.º 5 do art.º 280.º do CPPT.
O que pressupõe, naturalmente, uma identidade dos factos subjacentes (que terão de ser essencialmente os mesmos do ponto de vista do seu significado jurídico) e uma identidade do regime jurídico aplicado (ainda que em invólucros legislativos diferentes), pois que sem essa identidade não será
possível vislumbrar a emissão de proposições jurídicas opostas sobre a mesma questão fundamental
de direito, nem se poderá atingir o fim visado com este tipo de recurso, que é o de assegurar o valor
da igualdade na aplicação do direito.
Deste modo, este tipo de recurso pressupõe, forçosamente, que no domínio do mesmo quadro
normativo e perante idêntica realidade factual, tenham sido adoptadas soluções jurídicas opostas, expressas, quanto à mesma questão fundamental de direito. Ou seja, que as decisões em confronto tenham
arrancado de situações de facto idênticas e aplicado os mesmos preceitos legais, e que, por força de
uma diferente interpretação jurídica, tenham chegado a conclusões contrárias.
E, porque assim é, a primeira questão a resolver no presente recurso consiste em saber se existe
oposição susceptível de lhe servir de fundamento, isto é, se as decisões em confronto (sentença recorrida proferida pelo TAF de Leiria e acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário do STA)
assentaram em idêntica realidade factual e em idêntico quadro normativo.
A questão apreciada e decidida na sentença recorrida é a da (in)exigibilidade de uma dívida
proveniente de acto de liquidação de taxa anual de conservação de esgotos efectuada pela Câmara
Municipal de Lisboa ao abrigo dos artigos 16.º alínea d) e 19.º alínea l) da Lei das Finanças Locais
aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6.08 e respectivas Observações da Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais para o ano de 2000, aprovada pelo Edital n.º 196/99, publicada no Suplemento ao Boletim
Municipal n.º 307, de 06.01.2000, por falta de notificação do acto de liquidação dessa taxa nos termos
da lei, isto é, por falta de notificação por carta registada com aviso de recepção.
Nela decidiu-se, depois se ter dado como provado que a notificação dessa liquidação fora efectuada
por simples via postal, que não era necessário proceder à notificação por carta registada com aviso de
recepção por se tratar de um tributo anual de carácter periódico, cuja liquidação é efectuada oficiosamente
até ao termo do prazo legal, com base num rendimento tributável inalterado pré-existente (0,25% do
valor patrimonial do prédio), elo que a notificação é efectuada nos termos do art.º 38.º, n.º 4 do CPPT,
por simples via postal, «não fazendo sentido a aplicação do disposto no n.º 1 do mesmo artigo uma
vez que, claramente, se trata de um tributo cujo modo de cálculo se encontra pré determinado, não
implicando a alteração da situação tributária dos sujeitos passivos, pois a respectiva liquidação é feita
oficiosamente com base em elementos pré-existentes.» (sublinhado nosso).
Já no acórdão fundamento, proferido pelo STA no recurso n.º 463/06, a questão tratada é a da (i)legalidade do acto de liquidação do montante correspondente ao agravamento de
50 % do valor da taxa devida pela renovação da licença para ocupação da via pública efectuada
pela Câmara Municipal do Barreiro ao abrigo do disposto nos artigos 6.º n.º 3 e 64.º n.º 4 da Tabela
anexa ao Regulamento das Taxas e Licenças do Município do Barreiro, com fundamento na falta de
notificação do acto pressuposto desse agravamento, isto é, na falta de notificação da taxa devida por
carta registada com aviso de recepção.
Nele julgou-se que a liquidação desse agravamento era ilegal por falta de um pressuposto prévio
essencial – a notificação por carta registada com aviso de recepção do aviso com o montante actualizado
para o ano de 2003 da taxa devida pela ocupação da via pública com a indicação do período do seu
pagamento, em conformidade com o disposto no n.º 4 do artigo 64.º da Tabela anexa ao Regulamento
das Taxas e Licenças do Município do Barreiro.
Na respectiva motivação deixou-se explicado que de acordo com o art.º 3.º da referida Tabela,
estas taxas são objecto de actualização anual automática, segundo o índice de inflação anual publicado
pelo Instituto Nacional de Estatística, com efeitos a partir do dia um do mês seguinte ao da sua publicação, pelo que o prazo para pagamento destas taxas será sempre o do mês indicado no aviso, e só no
caso de não pagamento durante esse prazo haverá lugar ao pagamento com o agravamento de 50%.
Pelo que «para que o interessado possa pagar atempadamente a renovação da taxa devida em cada
ano necessário se torna que a Câmara Municipal do Barreiro o notifique do montante exacto a pagar
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naquele ano e do prazo dentro do qual o pode e deve fazer. (...). Por outro lado, a sua actualização
automática não garante só por si que o prazo de pagamento seja sempre o mesmo na medida em que
essa actualização está pendente da publicação do índice de inflação anual pelo INE, como também
não é exigível que seja o contribuinte a fazer o cálculo dos novos valores das taxas a pagar.
Perante isso, concluiu que a obrigação de pagamento desta taxa «só se constitui após um acto de
liquidação da Câmara Municipal, tornando a dívida certa, e que fixe em concreto o prazo de pagamento,
tornando a dívida exigível. Tal acto, porque susceptível de alterar a situação tributária do contribuinte,
por revelar ao mesmo o valor concreto que lhe é exigido e o momento em que deve proceder ao seu
pagamento, findo o qual fica sujeito ao agravamento previsto no n.º 4 do artigo 64.º citado, tem de ser
notificado obrigatoriamente por carta registada com aviso de recepção aos titulares devedores das
licenças, nos termos do n.º 1 do artigo 38.º do CPPT» (sublinhado nosso).
O que significa que a sentença recorrida entendeu que o acto de liquidação da taxa anual de conservação de esgotos não implicava a alteração da situação tributária dos sujeitos passivos, razão por
que lhe era aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 38.º do CPPT, bastando, por isso, a notificação por
simples via postal.
Por seu turno, o acórdão fundamento entendeu que o acto de liquidação da taxa pela renovação
da licença para ocupação da via pública e respectivo agravamento era susceptível de alterar a situação
tributária do contribuinte, razão por que lhe era aplicável o disposto no n.º 1 do artigo 38.º do CPPT,
sendo, por isso, obrigatória a sua notificação por carta registada com aviso de recepção.
O que, desde logo, evidencia que, quer no plano dos factos quer no plano da normatividade
jurídica, as situações retratadas nas duas decisões não são coincidentes. Estas não foram proferidas
com base no mesmo quadro normativo e numa idêntica realidade factual, pois que analisam actos
de liquidação de tributos material e juridicamente distintos, que justificam, em matéria de fundamentação, a aplicação de normas divergentes (num caso, o n.º 4 do artigo 38.º do CPPT, no outro o
n.º 1 do art.º 38.º do CPPT).
Sendo assim, não há dúvida que as decisões em confronto convocaram, interpretaram e aplicaram
realidades e previsões jurídicas diversas, sendo essa diversidade, por si só, explicativa dos resultados
díspares a que chegaram.
E, por isso, não foi a divergente interpretação da mesma situações jurídica e factual a determinar
a prolação de decisões opostas sobre a mesma questão fundamental de direito (questão da necessidade
de notificação de acto de liquidação por carta registada com aviso de recepção).
Tanto basta para se poder concluir que se não verificam os requisitos previstos no n.º 5 do artigo 280.º do CPPT, razão pela qual não podemos passar a conhecer do intrínseco mérito do recurso,
avaliando se a decisão recorrida decidiu, ou não, com acerto.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em não tomar conhecimento do objecto do recurso.
Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente
Torrão.
(1) Segundo o qual «não cabe recurso das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância proferidas em processo de
impugnação judicial ou de execução fiscal quando o valor da causa não ultrapassar um quarto das alçadas fixadas para os
tribunais judiciais de primeira instância».

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Nulidade de Acórdão. Falta de Fundamentação. Conhecimento de factos não alegados.
Factos Instrumentais. Princípio utile per inutile non vitiatur.
Sumário:
I — Só se verifica a nulidade de acórdão por falta de fundamentação quando a carência
seja absoluta.
II — Em processo de verificação e graduação de créditos, há várias situações em que
o Tribunal pode fazer uso de factos não alegados.
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III — Havendo casos em que é lícito ao Tribunal dar como provados factos não alegados
e casos em que o não é e não se sabendo qual o fundamento com base no qual o
Tribunal recorrido deu como provado determinado facto, só seria possível concluir
que se estava perante uma actuação ilegal se se demonstrasse que o desconhecido
fundamento da actuação daquele Tribunal não se enquadrava em qualquer das
situações em que era permitida a consideração de factos não alegados.
IV — Sendo lícito ao Tribunal conhecer de factos instrumentais não alegados pelas
partes e sendo relevante para esse efeito tanto o nexo de instrumentalidade em
relação aos factos fundamentais como às afirmações de direito, o Tribunal podia
e devia, perante a invocação de um privilégio creditório cuja existência dependia
de os trabalhadores exercerem a sua actividade no prédio vendido, apurar se
eles trabalhavam ou não nesse prédio, mesmo que eles não o tivessem alegado,
pois é patente a instrumentalidade deste facto em relação à solução da questão
de direito que consubstancia saber se os créditos dos trabalhadores gozavam ou
não do privilégio invocado.
V — Perante a constatação de que o Tribunal recorrido agiu como devia ao apurar o
facto referido, é irrelevante a razão que o levou a agir como agiu, como ensina o
velho princípio utile per inutile non vitiatur.
Processo n.º 442/09-30.
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 dos acórdãos deste Supremo
Tribunal Administrativo de 16-9-2009 e de 20-1-2010 (este que ordenou a rectificação e deferiu pedido
de aclaração), vem apresentar reclamação em que invoca nulidade do acórdão (por falta de especificação
dos fundamentos de facto e de direito da decisão) reforma e revogação.
A Credora Reclamante SUSANA PAULA JESUS SILVA pronunciou-se defendendo, em suma,
que não corre a nulidade invocada (por não se estar perante um caso de ausência total de fundamentos
de facto e de direito), que não pode efectuar-se a reforma do acórdão (por não se estar perante uma
situação de manifesto lapso), que não pode ser revogado o acórdão, e que é um facto notório decorrente
dos documentos juntos aos autos que os trabalhadores reclamantes de créditos trabalhavam no imóvel
vendido, que era o único da empresa executada.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Antes de mais, tem de se afastar a possibilidade de revogação do acórdão reclamado.
Com efeito, de harmonia com o disposto no art. 666.º, n.ºs 1 e 2, do CPC [subsidiariamente aplicável
por força do disposto nos arts. 2.º, alínea e), e 281.º do CPPT e 749.º e 716.º, n.º 1, do CPC], proferido
o acórdão reclamado, ficou imediatamente esgotado o poder jurisdicional do Tribunal quanto à matéria
da causa, só sendo permitido rectificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes
e reformá-lo, «nos termos dos artigos seguintes», referência esta que se reporta aos arts. 667.º a 670.º
daquele Código, inseridos na mesma Secção em que está incluído aquele art. 666.º.
Assim, não se prevendo em qualquer dos artigos seguintes ao art. 666.º a possibilidade revogação
da decisão pelo próprio Tribunal que a proferiu, apenas nos casos de reforma ou nulidade aí indicados
poderão ser eliminados os efeitos jurídicos do acórdão reclamado.
3 – Relativamente à arguição de nulidade por falta de fundamentação da decisão, tem razão a
Credora Reclamante que se pronunciou sobre a reclamação.
Na verdade, como vem entendendo uniformemente este Supremo Tribunal Administrativo só se
verifica tal nulidade quando ocorra falta absoluta de fundamentação (1).
No mesmo sentido ensina ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume V,
página 140:
Há que distinguir cuidadosamente a falta absoluta de motivação da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade é a falta absoluta de motivação; a insuficiência ou
mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sentença, sujeita-a ao risco
de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade. Por falta absoluta de motivação deve
entender-se a ausência total de fundamentos de direito e de facto. Se a sentença especificar os fundamentos de direito, mas não especificar os fundamentos de facto, ou vice-versa, verifica-se a nulidade
do n.º 2.º do art. 668.º.
À luz desta jurisprudência e doutrina, tem de se concluir pela falta de razão da Reclamante, pois
o acórdão reclamado contém a indicação de várias normas legais e invocação de posições doutrinais.
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Por isso, se eventualmente as normas indicadas não suportam a decisão ou a referida doutrina for
errada, estar-se-á perante erro de julgamento e não de nulidade por falta de fundamentação.
Não ocorre, por isso, a invocada nulidade.
4 – A Reclamante pede ainda a reforma do acórdão, com fundamento em erro manifesto.
O art. 669.º, n.º 2, do CPC apenas permite reformar as decisões judiciais 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.
No caso em apreço, a ora Reclamante invocou como fundamento do seu recurso, os seguintes
fundamentos, em suma:
– dependendo a existência de um privilégio imobiliário a favor dos trabalhadores do exercício da
actividade profissional no bem imóvel a que tal benefício se reporta, não basta aos trabalhadores invocar a proveniência laboral do respectivo crédito, ou por outra, a natureza do seu crédito, impendendo
sobre eles também o ónus da alegação de factos demonstrativos de que aí prestaram efectivamente a
sua actividade profissional;
– não tendo os trabalhadores reclamantes alegado que o imóvel do empregador vendido no âmbito
do processo de execução fiscal era aquele em que prestavam a sua actividade, o Tribunal, ao considerar
provado que o imóvel vendido era aquele onde os trabalhadores prestavam a sua actividade, violou
os arts. 264º n.º 2 e 664º do CPC
Isto é, a tese da Reclamante, sobre a única questão de direito que colocou no seu recurso, era a de
que havia uma proibição legal de o Tribunal de 1.ª instância dar como provados factos não alegados,
proibição essa que decorria daquelas normas legais.
Este Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão reclamado de 16-9-2009, manifestou o seu
entendimento de que a tese da ora Reclamante era errada: daquelas normas não decorre uma proibição
de o Tribunal dar como provados factos não alegados, indicando-se no acórdão várias situações em
que isso é legalmente permitido.
E nem era necessário fazer apelo a qualquer disposição legal para além das invocadas pela ora
Reclamante no seu recurso, pois o próprio n.º 2 do art. 264.º do CPC, que foi indicado para fundamentar
a proibição invocada, contradiz essa tese, prevendo várias situações em que o juiz pode fazer uso de
factos não alegados.
Por isso, a tese jurídica defendida pela ora Reclamante de que era proibido dar como provados
factos não alegados era e é errada, em abstracto.
Mas, poderia suceder que, no caso concreto, se estivesse perante uma situação em que essa proibição existisse realmente, caso em que o erro jurídico do Tribunal Tributário existiria.
No entender deste Supremo Tribunal Administrativo, não se sabendo qual a razão por que o Tribunal
Tributário deu como provado aquele facto, só se poderia concluir que houve erro jurídico na sentença
se se demonstrasse, para além de que o facto não ter sido alegado, que não se estava perante nenhuma
das situações em que era lícito ao Tribunal dar como provados factos não alegados,
Não se vislumbra que haja qualquer vício de raciocínio ou erro nesta apreciação do recurso, muito
menos manifesto, como exige o n.º 2 do art 669.º do CPC, para ser viável a reforma do acórdão.
Na verdade, tratando-se de um recurso que tinha por fundamento exclusivamente matéria de direito
(não tendo, consequentemente o Supremo Tribunal Administrativo poderes de cognição no âmbito da
matéria de facto), havendo casos em que é lícito ao Tribunal dar como provados factos não alegados e
casos em que o não é e não se sabendo qual o fundamento com base no qual o Tribunal Tributário deu
como provado aquele facto, como é que este Supremo Tribunal Administrativo poderia concluir, com
base num raciocínio lógico e sem recorrer a um palpite, que o desconhecido fundamento da actuação
do Tribunal Tributário não se enquadrava em qualquer das situações em que era permitida a consideração de factos não alegados, a não ser excluindo todas as possibilidades de a situação se enquadrar
em alguma das situações em que isso é permitido?
No caso, este Supremo Tribunal Administrativo não considerou demonstrado no processo que não
se estivesse perante qualquer das situações em que é permitido dar como provados factos não alegados
e, consequentemente, não podia chegar a outra conclusão que não fosse a de não estar demonstrado
que a sentença enfermasse do vício ou erro que a ora Reclamante lhe imputou.
E, não se demonstrando vício ou erro da sentença recorrida, impunha-se negar provimento ao
recurso jurisdicional.
Está assim, afastada a possibilidade de reforma do acórdão reclamado, ao abrigo do preceituado
no n.º 2 do art. 669.º do CPC.
5 – Repare-se, porém, que, mesmo que se pudesse entender que era manifestamente errado este
entendimento, para efeitos deste art. 669.º, n.º 2, do CPC, isto é, que o Supremo Tribunal Administrativo só poderia negar provimento ao recurso jurisdicional se se demonstrasse positivamente estar-se
perante uma das situações em que é permitido fazer uso de factos não alegados, não se poderia refor-
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mar o acórdão no sentido de dar provimento ao recurso jurisdicional, como transparece claramente da
fundamentação do acórdão de 16-9-2009.
Na verdade, como se afirmou expressamente no acórdão, com o conforto do apoio da melhor
doutrina e da parte final do n.º 2 do art. 264.º do CPC (2), ao Tribunal de 1.ª instância era permitido
«conhecer de factos instrumentais não alegados pelas partes» e «o nexo de instrumentalidade necessário
para legitimar a consideração de factos não alegados resultantes da discussão da causa pode existir
tanto em relação aos factos fundamentais como às afirmações de direito, às razões jurídicas invocadas»,
podendo «o tribunal pode tomar em consideração todos os factos instrumentais relativamente a factos
alegados e a questões de direito suscitadas que considere necessários ao apuramento da verdade».
Como é manifesto, para resolver a questão de saber se os créditos reclamados pelos trabalhadores
gozavam ou não do privilégio invocado (questão de direito suscitada), era necessário que o Tribunal
apurasse se eles trabalhavam ou não no prédio vendido, sendo pois patente a instrumentalidade deste
facto em relação à solução daquela questão de direito.
Por isso, é de concluir que, seja qual for o fundamento pelo qual o Tribunal Tributário deu como
provado o facto referido, é seguro que não excedeu os seus poderes de cognição ao formular um juízo
probatório sobre tal matéria, pois a instrumentalidade desse facto para apreciar a questão de direito de
saber se os créditos gozavam de privilégio impunha que tal matéria fosse apreciada e, se não o fosse
por sua iniciativa, sempre teria este Supremo Tribunal Administrativo de ordenar que fosse apurada,
ordenando a ampliação da matéria de facto, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art. 729.º do CPC.
Sendo assim, perante a constatação de que o Tribunal Tributário agiu como devia ao apurar o
facto referido, é irrelevante a razão que o levou a agir como agiu, como ensina o velho princípio utile
per inutile non vitiatur.
Termos em que acordam em indeferir a reclamação.
Custas pela Reclamante, com taxa de justiça que se fixa em 2 UC.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Miranda de Pacheco — Brandão de
Pinho.
(1) Neste sentido, entre muitos outros possíveis, podem ver-se os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 6-6-89
(recurso n.º 26268), de 10-10-90 (recurso n.º 11946), de 31-1-90 (recurso n.º 11921), de 29-5-91 (recurso n.º 24722), de 21-3-91
(recurso n.º 9034B), de 15-5-91 (recurso n.º 13137), de 22-2-1995 (recurso n.º 18494), de 5-2-1997 (recurso n.º 21024), de
12-7-2000 (recurso n.º 25056), de 21-1-2003 (recurso n.º 633/02), de 14-7-2008 (recurso n.º 510/08) e de 3-12-2008 (recurso
n.º 540/08).
(2) Há, decerto, lapso da Reclamante ao invocar o art. 95.º do CPTA, no âmbito de um processo de reclamação de
créditos.
A legislação subsidiária indicada no art. 2.º do CPPT aplica-se «de acordo com a natureza dos casos omissos» e, a natureza
de um caso omisso, num processo de reclamação de créditos, aponta inequivocamente no sentido da utilização subsidiária do
CPC e não de uma norma especial para processos impugnatórios.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Venda. Anulação. Reclamação de créditos. Intempestividade. Recurso jurisdicional.
Dupla fundamentação.
Sumário:
I — O pedido de anulação de venda deve ser formulado no prazo de 15 dias a contar
da data da venda ou da data em que o requerente teve conhecimento do facto que
serve de fundamento à anulação, como resulta do disposto nos n.ºs 1, alínea c) e
2 do artigo 257.º do CPPT.
II — A eventual intempestividade da reclamação de créditos concretizada em requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal apenas deve ser objecto de conhecimento nos autos de verificação e graduação dos créditos reclamados (artigos
151.º, n.º 1 do CPPT e 49.º, n.º 1, alínea d) do ETAF de 2002.
III — Tendo a sentença recorrida concluído pela intempestividade do pedido de anulação de venda com base em dois diferentes fundamentos, o recurso jurisdicional
dela interposto tem necessariamente de improceder se nele apenas se impugna
um desses fundamentos.
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Processo n.º 677/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública e Outra.
Recorrido: As mesmas e Avelino Barbosa da Silva.
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 Braga, na
parte em que ordenou ao órgão da execução fiscal que autue e tramite o requerimento de 30.03.2007,
apresentado por Cândida Alves Passos de Almeida Barbosa, em representação do seu marido e tutelado Mário dos Santos Barbosa, como apenso de verificação e graduação de créditos, formulando as
seguintes conclusões:
A) Na douta sentença proferida pelo Tribunal “a quo” decidiu-se, por um lado, não conhecer do
pedido de anulação de venda deduzido pelo acima melhor identificado requerente; e, por outro lado,
ordenar ao órgão da execução fiscal que autue e tramite o requerimento apresentado pelo dito requerente em 30.03.2007 como apenso de verificação e graduação de créditos e o submeta a apreciação
pelo referido tribunal.
B) É deste último segmento que a Fazenda Pública, inconformada, vem interpor recurso, com
base nos argumentos que de seguida se expõem.
C) Como se colhe da decisão ora em apreço o requerente apresentou dois pedidos, a saber, que
fosse decretada a anulação da venda realizada no processo de execução fiscal (doravante designado PEF)
n.º 0396200201005693 e apensos; e, subsidiariamente, que se admitisse a reclamação do crédito que o
requerente alega ser titular e que se encontra garantido por hipoteca sobre o bem objecto da dita venda.
D) De entre os factos dados como provados na decisão judicial ora recorrida destacamos os que
se assumem como relevantes, para a análise do presente recurso,
“a) No Serviço de Finanças de Esposende, foi instaurada e corre termos a execução fiscal com o
n.º 0396200201005693 e apensos, contra Cândido dos Santos Paulo Queiroga e Ana Regado Silva Razão.
b) Nessa execução fiscal foi penhorado um prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia
de Forjães sob o artigo 1058.
c) Sobre esse prédio encontrava-se registada anteriormente à penhora referida, uma hipoteca
voluntária a favor de Mário dos Santos Barbosa.
d) Por ofício de 23 de Janeiro de 2007, foi o referido Mário dos Santos Barbosa citado nos termos
que constam de fls. 132 do apenso e que aqui se dão por reproduzidos.
(…)
g) Em 30 de Março de 2007, Mário dos Santos Barbosa, dirigiu requerimento ao Chefe do Serviço
de Finanças de Esposende em que, além da arguição da nulidade, reclamava o seu crédito.
h) Tal requerimento foi indeferido por despacho do senhor Chefe do Serviço de Finanças de Esposende que consta de fls. 332 a 337 do apenso e cujo teor se dá aqui por reproduzido.
(…)
i) Esse despacho foi notificado do mandatário da Requerente em 26 de Abril de 2007.
(…)
l) Em 26 de Julho de 2007, foi apresentado apresente requerimento”.
E) Na apreciação do acima referido pedido subsidiário o M.mo Juiz do tribunal “a quo”, tendo
iniciado por determinar que o meio processual utilizado não se revelava idóneo, determinou que tal
pretensão não poderia nos presentes autos ser atendida.
F) Mais se entendeu na douta decisão judicial ora recorrida que a convolação, nessa parte, do
requerimento em petição de reclamação de créditos se não demonstrava necessária,
G) Pois que o requerente havia reclamado o seu crédito no âmbito daquele PEF por requerimento
que dirigiu ao Senhor Chefe de Finanças em 30.03.2007.
H) Isto no pressuposto de que tal reclamação seria tempestiva atento que o n.º 4 do art. 240º do CPPT
permite que o credor com garantia real possa, até à transmissão dos bens, reclamar o seu crédito.
I) Tendo, consequentemente, sido proferida decisão no sentido de ordenar ao órgão da execução
fiscal que autue e tramite o requerimento apresentado pelo dito requerente em 30.03.2007 como apenso
de verificação e graduação de créditos e o submeta a apreciação judicial.
J) É, como se disse, com este segmento da douta decisão judicial que a Fazenda Pública não se
conforma, entendendo que ali se fez errada interpretação do direito aplicável.
Senão vejamos,
K) Ora, como se retira do texto legal o disposto no n.º 4 do art. 240º do CPPT apenas será aplicável
quando ocorram as circunstâncias previstas no número que o precede,
L) Ou seja, a possibilidade de o credor com garantia real poder, até à transmissão dos bens, reclamar espontaneamente o seu crédito apenas é admissível quando o órgão da execução fiscal — por não
haver notícia no processo executivo da existência de qualquer direito real de garantia — não proceda
à convocação dos credores do executado.
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M) Ora, como se extrai dos factos dados como provados na decisão ora recorrida, tal não é o caso
dos presentes autos,
N) Pois que o ora requerente foi citado, nos termos do disposto no art. 240, n.º 1 do CPPT, para
reclamar os créditos que detinha sobre o executado.
O) Perante estes factos é imperioso que se conclua pela inaplicabilidade ao caso sub judicio do
disposto no n.º 4 do citado art. 240º do CPPT.
P) Restaria, portanto, determinar se, não obstante tal conclusão, seria possível determinar a convolação do requerimento apresentado em petição de reclamação de créditos.
Q) Como decorre do disposto nos arts. 97º da LGT e 98º do CPPT dever-se-á ordenar a convolação
no meio processual adequado sempre que se conclua, como doutamente se fez na decisão judicial ora
recorrida, que o meio deduzido não se demonstra o apropriado.
R) Não obstante tal imposição legal a jurisprudência desse STA tem vindo, ao que se sabe de
forma unânime, a entender que a convolação na forma do processo adequada só se deve operar quando
não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta.
S) Como se colhe designadamente do acórdão de 26.11.2008, proferido no processo n.º 0709/08.
T) Como se deu como provado a citação do ora requerente ocorreu em 23.01.2007.
U) Assim sendo, como é, o ora requerente dispôs do prazo de 15 dias contados após a sua citação
para apresentar a reclamação dos seus créditos.
V) Acontece que, naquele prazo, o credor (ora requerente) nada fez.
W) Sendo certo que apenas em 30.03.2007 veio aos autos — através de requerimento dirigido ao
Chefe do Serviço de Finanças — apresentar (se assim se pode considerar) a dita reclamação.
X) Perante esta factualidade demonstra-se inevitável inferir pela manifesta ultrapassagem do prazo
estabelecido no citado n.º 1 do art. 240º do CPPT.
Y) Sendo que, no entendimento da Fazenda Pública, tal prazo se revela como peremptório e de
caducidade.
Z) Pelo que se impõem concluir que o não exercício do direito pelo ora requerente no prazo legalmente previsto e acima referido teve como consequência a extinção do direito de reclamar o crédito
que aquele se arroga,
AA) E, consequentemente, pela impossibilidade (inutilidade) de proceder à convolação no meio
processual que seria o adequado à pretensão do requerente atenta tal extemporaneidade do meio processual.
BB) Importando, destarte, determinar a revogação da decisão judicial proferida pelo M.mo Juiz
do Tribunal “a quo” na parte em que ordena que o órgão da execução fiscal que autue e tramite o requerimento apresentado pelo dito requerente em 30.03.2007 como apenso de verificação e graduação
de créditos e, ulteriormente, o submeta a apreciação judicial.
CC) Pelo que, ao decidir como decidiu, o M.mo Juiz “a quo” fez uma errada interpretação dos
factos e consequente aplicação da lei.
2- O recorrido contra-alegou nos termos que constam de fls. 202 e seguintes e em que conclui
que o recurso jurisdicional deve ser julgado improcedente.
3- Igualmente inconformada veio Cândida Alves Passos de Almeida Barbosa, com os sinais dos
autos, recorrer da decisão na parte em que a mesma decidiu não conhecer do mérito do pedido de anulação de venda, por ter sido intempestivamente deduzido, concluindo do seguinte modo:
1.- A recorrente não se conforma com a douta sentença recorrida na parte em que a mesma decidiu
pela intempestividade do pedido de anulação da venda, deduzido nestes autos.
2.- A requerida anulação foi efectuada em tempo, porquanto, contrariamente ao que foi entendimento vertido na douta sentença recorrida, não se lhe aplica o prazo legal disposto no artigo 257º,
n.º 2 do CPPT.
3.- Com efeito, para conhecer desse pressuposto tem o tribunal a quo que aferir do mérito de todas
as questões suscitadas pela recorrente no que concerne a tal requerimento, nomeadamente quanto ao
conhecimento dos factos que estiveram na sua origem.
4.- Alegou a recorrente que, na qualidade em que intervém nos presentes autos, — como curadora
do seu marido, aqui por si representado —, tomou conhecimento no dia 30/03/2007 de que no dia 20
de Março do corrente ano, no âmbito do processo executivo n.º 0396200201005693 foi efectuada a
venda do prédio inscrito sob o artigo 1058º da freguesia de Forjães, concelho de Esposende, descrito
na Conservatória do Registo Predial respectiva sob o n.º 572/120493.
5.- Tendo tal prédio sido vendido pelo valor base da execução, ou seja, € 59.500,00, encontrando-se já depositado o indicado preço.
6.- O executado naqueles autos de processo de execução fiscal é devedor ao marido da recorrente,
da quantia de Esc. 8.000.000$00 e juros a contar de 1997, razão pela qual o marido da recorrente instaurou a competente acção executiva para cobrança desse crédito sobre o indicado executado, a qual corre
seus termos sob o n.º 1603/03.7 TBEPS, 2º Juízo do Tribunal Judicial de Esposende — cfr. documento
anexo à impugnação apresentada no âmbito daqueles autos de execução fiscal, sob o n.º 5.
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7.- Para garantia do pagamento dessa dívida, o executado deu de hipoteca ao recorrente o imóvel
cuja venda se efectuou naqueles autos de execução fiscal, supra melhor identificados, o que resulta do
teor da certidão da descrição predial daquele prédio junta aos referidos autos de execução fiscal, onde
consta que o marido da recorrente é detentor dessa garantia real de hipoteca sobre o prédio em causa.
8.- Essa hipoteca já havia sido convertida em penhora no âmbito do referido processo n.º 1603/03.7
TBEPS, 2º Juízo do Tribunal Judicial de Esposende, penhora essa que é muito mais antiga que a penhora
da Fazenda Nacional, determinada nos autos de execução fiscal em questão nestes autos.
9.- A referida hipoteca é, assim, muito anterior à penhora do referido imóvel a favor da Fazenda
Pública, no âmbito dos autos de execução fiscal ora em crise.
10.- Não obstante isso, nos autos de execução ora em crise, a Fazenda Nacional ordenou e efectuou a penhora do sobredito prédio, e ordenou a venda do mesmo, não tendo assegurado os direitos de
defesa nem os interesses do marido da recorrente.
11.- No âmbito do procedimento de execução fiscal, dispõe o artigo 239º do CPPT que “feita a
penhora e junta a certidão de ónus, serão citados os credores com garantia real, relativamente aos bens
penhorados (..,) sem o que a execução não prosseguirá”, sendo que esta citação tem em vista a convocação dos credores que gozem de garantia real sobre os bens penhorados para reclamarem os seus
créditos nos termos do disposto no art. 240º do CPPT.
12.- Foi dado como provado nos presentes autos que foi enviado ao marido da recorrente, por
carta registada de 23/01/2007, o ofício constante do documento anexo à impugnação apresentada no
âmbito dos autos de execução fiscal, sob o n.º 6.
13.- Por carta de 02/02/2007 foi remetido ao representado da recorrente novo oficio com o teor constante do documento anexo à impugnação apresentada no âmbito dos autos de execução fiscal, sob o n.º 7.
14.- Não obstante terem sido remetidos ao marido da recorrente, aqui seu representado, tais ofícios,
o certo é que os mesmos não produziram qualquer efeito útil, nem cumpriram o fim a que se destinavam,
nomeadamente no que concerne às formalidades da citação, às quais inexistindo norma expressa quanto
a esta matéria no CPPT, se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil.
15.- Aquela citação nos termos do art. 229º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT), conjugado com o art. 886º e 888º/A do Código de Processo Civil, para os efeitos tidos por
convenientes” - poderia ter em vista a convocação do marido da recorrente, como credor com garantia
real, para reclamar os seus créditos,.. mas não teve.
16.- Porque nenhum cidadão médio colocado perante o texto daquela citação depreenderia que
estava a ser avisado para reclamar os seus créditos, dado que nem sequer é feita referência à norma
expressa da CONVOCAÇÃO DE CREDORES do CPPT. Essa norma é o artigo 240º do CPPT.
17.- Em cumprimento do citado art. 235º do CPC, naquele acto de citação tinha de ser indicada
expressamente a sua finalidade, dizendo-se nela expressamente que a mesma se destinava à convocação
dos credores com garantia real para reclamarem os créditos nestes autos, tendo ainda obrigatoriamente
de transmitir-se ao citando o prazo legalmente concedido para tal reclamação.
18.- O teor dos mencionados ofícios, onde se diz “fica V. Exa. citado nos termos do art. 239º do
Código de Procedimento e Processo Tributário (CPPT), conjugado com o art. 886º e 888º/A do Código
Processo Civil, para os efeitos tidos por convenientes (...)”, não cumpriu a exigência de convocação de
credores para reclamarem os seus créditos.
19.- Nos termos do disposto no ast. 198º do CPC “é nula a citação quando não hajam sido, na sua
realização, observadas as formalidades prescritas na lei”, o que sucede nos presentes autos, motivo pelo
qual a “citação” efectuada ao marido da recorrente por via dos supra mencionados ofícios está irremediavelmente ferida de NULIDADE, a qual aqui expressamente se argúi para todos os efeitos legais.
20.- Trata-se aqui de uma nulidade que afecta todos os actos processuais subsequentes, na medida
em que afecta directamente a defesa dos interesses do marido da recorrente, a quem foi cerceado o
direito de reclamar o seu crédito nestes autos, por falta de elementos no acto de citação.
21.- De acordo com o plasmado no artigo 201º, nº2 do CPC “Quando um acto tenha de ser anulado,
anular-se-ão também os termos subsequentes que dele dependam absolutamente”.
22.- A citação do marido da recorrente, aqui seu representado, para reclamar os seus créditos era
obrigatória ao abrigo do disposto nos artigos 239º e 240º do CPPT, por tratar de preceitos legais de
carácter imperativo, tratando-se assim de uma formalidade essencial e pressuposto do prosseguimento
dos autos de execução.
23.- Não tendo sido efectuada a citação do marido da recorrente, nunca por nunca os referidos
autos de execução fiscal poderiam ter prosseguido para a fase da venda do bem penhorado.
24.- Pelo que, nos termos do disposto no art. 165º, n.º 1, alínea a) do CPPT, essa falta de citação é tida
como uma nulidade insanável dos presentes autos de execução fiscal, nulidade esta que aqui expressamente se
argúi para todos os efeitos legais, sendo que, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, a verificação desta
nulidade tem por efeito a anulação dos termos subsequentes do processo que dela dependam absolutamente.
25.- De acordo com o disposto no art. 239º do CPPT, não pode operar-se a venda dos bens penhorados, sem que ocorra a citação dos credores com garantia real sobre os mesmos.
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26.- Daí que, face à indicada nulidade por falta de citação, e ao disposto nos sobreditos preceitos
legais, é nulo todo o processado nestes autos, posteriormente à junção da certidão de ónus, sendo inclusive e consequentemente nula a venda do bem imóvel penhorado, pelos motivos aliás vertidos.
27.- Nulidade essa que pode ser arguida a todo o tempo e por qualquer interessado, e que a seu
tempo foi arguida directamente nos autos de execução fiscal supra melhor identificados, por requerimento apresentado no Serviço de Finanças de Esposende em 30/03/2007 — cfr. documento anexo à
impugnação apresentada no âmbito dos autos de execução fiscal, sob o n.º 9
28.- Verificada tal nulidade, tem obrigatoriamente de se considerar a recorrente, na qualidade em
que intervém, como não citada ao abrigo do disposto no artigo 239º do CPPT para reclamar os seus
créditos no processo executivo em causa, daí que, não obstante o prazo legal estipulado no artigo 257º,
n.º 2 do CPPT, que concede 15 dias para requerer a anulação da venda efectuada em processo de
execução fiscal, deve considerar-se o requerimento de anulação da indicada venda apresentado nestes
autos como sendo tempestivo.
29.- Para além disso, tendo em conta que pelo requerimento de 30/03/2007, o marido da recorrente
reclamou o seu crédito, tem forçosamente que concluir-se que o mesmo foi apresentado ao abrigo do
disposto no n.º 4 do já citado art. 240º do CPPT e, em consequência, dentro do prazo legalmente aí
previsto para o efeito.
30.- Pelo que, também por este motivo, nada obsta a que seja admitida a reclamação de créditos
apresentada naquele requerimento de 30/03/2007, não merecendo a douta sentença recorrida, nesta
parte, qualquer reparo.
31.- A douta decisão recorrida violou, assim, por errada interpretação, o disposto nos artigos 239º,
240º, 257º, todos do CPPT e artigos 201º, 235º, 241º, 886º, 888º-A,
4- O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
«Recorrente: Fazenda Pública e Cândida Alves Passos Almeida Barbosa
Objecto: 1- Interpretar o âmbito de aplicação do disposto no n.º 4 do artigo 240.º do CPPT, ou seja,
saber se a faculdade aí prevista de reclamação espontânea de crédito, até à transmissão dos bens penhorados, só é admissível quando o órgão de execução fiscal não proceda à convocação de credores do executado, ou, também, quanto aos regularmente citados nos termos do artigo 239.º do mesmo diploma legal.
2 — Apurar da tempestividade do pedido de anulação de venda de bem penhorado.
FUNDAMENTAÇÃO
Recurso da Fazenda Pública.
No que concerne ao recurso interposto pela F.P., entendemos que a decisão recorrida ao considerar
que “o Requerente reclamou o seu crédito no âmbito da execução fiscal no requerimento que dirigiu ao
Senhor Chefe de Finanças em 30 de Março de 2007”, sendo tal reclamação, em abstracto, tempestiva,
uma vez que até à transmissão dos bens, o credor com garantia real pode reclamar o seu crédito, fez
uma errada interpretação e aplicação da lei.
Com efeito, o disposto no n.º 4 do artigo 240.º do CPPT “reporta-se explicitamente à situação prevista no n.º 3 deste artigo, em que se prevê a possibilidade de o órgão de execução fiscal não proceder à
convocação de credores, mas o mesmo regime é aplicável à generalidade dos casos em que os credores
com garantia real não tenham sido citados, por força do disposto no n.º 3 do artigo 865.º do CPC.” (Jorge
Lopes de Sousa em CPPT, anotado e comentado, II volume 5ª edição, pág. 506, anotação 11 ao artigo 240.º).
Ora, no caso concreto, o requerente foi citado “nos termos que constam de fls. 132 do apenso e aqui
se dão por reproduzidos” (alínea d) do probatório), ou seja, foi expressamente citado nos termos e para
os efeitos do artigo 239.º do CPPT, não sendo, por isso, possível a reclamação espontânea de créditos.
Se aquela se considerasse aplicável a credores com garantia real citados e não citados, ficaria
absolutamente despido de conteúdo o disposto no n.º 1 do artigo 240.º do CPPT, ao dispor 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.”
Não sendo aplicável ao caso sub judicio o disposto no n.º 4 do artigo 240º do CPPT, resta apurar
se será possível convolar o requerimento apresentado em petição de reclamação de créditos. No que
respeita a esta questão acompanhamos a posição da F.P. quando entende não ser possível tal convolação
por manifesta intempestividade, pois o prazo de 15 dias da reclamação de créditos iniciou-se após a
citação em 23/01/2007, já tendo sido há muito ultrapassado, quando o requerimento foi apresentado
em 30 de Março de 2007.
Recurso subordinado
A recorrente insurge-se pelo facto da decisão recorrida ter decidido não conhecer do mérito do
pedido de anulação da venda, por ter sido intempestivamente deduzido. No que respeita a esta questão entendemos que a decisão recorrida não merece censura tendo feita correcta interpretação e aplicação da lei.
Na verdade, o pedido de anulação da venda foi efectuado depois de decorridos 15 dias sobre a
data da venda, pelo que deve considerar-se intempestivo. Por outro lado a Recorrente arguiu a nulidade decorrente da falta de citação junto do órgão de execução fiscal e não reclamou judicialmente da
decisão que indeferiu tal arguição.
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De qualquer modo, mesmo que se entendesse ter havido falta de citação da requerente, representante de credor com garantia real relativamente ao bem vendido, ela só podia relevar para efeito de
anulação da venda, caso o exequente tivesse sido o exclusivo beneficiário, o que manifestamente não
aconteceu no caso em análise.
CONCLUSÃO
É nosso parecer merecer provimento o recurso interposto pela Fazenda Nacional e não merecer
provimento o recurso subordinado.»
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) No Serviço de Finanças de Esposende, foi instaurada e corre termos a execução fiscal com o
n.º 0396200201005693 e apensos, contra Cândido dos Santos Paulo Queiroga e Ana Regado Silva Razão.
b) Nessa execução fiscal foi penhorado um prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia
de Forjães sob o artigo 1058.
c) Sobre esse prédio encontrava-se registada anteriormente à penhora referida, uma hipoteca
voluntária a favor de Mário dos Santos Barbosa.
d) Por ofício datado de 23 de Janeiro de 2007, foi o referido Mário dos Santos Barbosa citado nos
Termos que constam de fls. 132 do apenso e aqui se dão por reproduzi1os.
e) Em 20 de Março de 2007, procedeu-se à venda mediante propostas em carta fechada do prédio
penhorado, tendo nessa data sido efectuado o depósito do respectivo preço.
f) Em 29 de Março de 2007, Cândida Alves Passos Almeida Barbosa dirigiu ao Chefe do Serviço
de Finanças de Esposende, o requerimento a arguir a nulidade de todo o processado subsequente à
junção da certidão de ónus e encargos devido à falta de citação do credor com garantia real Mário dos
Santos Barbosa, seu marido.
g) Em 30 de Março de 2007, Mário dos Santos Barbosa, dirigiu requerimento ao Chefe de Serviço
de Finanças de Esposende em que, além da arguição da nulidade, reclamava o seu crédito.
h) Tal requerimento foi indeferido por despacho do senhor Chefe do Serviço de Finanças de Esposende que consta de fls. 332 a 337 do apenso e cujo teor aqui se dá por reproduzido.
i) Esse despacho foi notificado na pessoa do mandatário da Requerente em 26 de Abril de 2007.
j) Em 5 de Junho de 2007 foi passado título de adjudicação a favor do comprador Avelino Barbosa
da Silva.
k) Por sentença de 14 de Março de 2008, proferida no processo 1362/07.4 TBVCT que correu
termos no 2º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Viana do Castelo, foi o referido Mário dos Santos
Barbosa declarado interdito, tendo-se fixado o início da incapacidade em 1 de Fevereiro de 2005, tendo
sido nomeada sua tutora a ora Requerente Maria Cândida Almeida Barbosa.
1) Em 26 de Julho de 2007, foi apresentado o presente requerimento.
5- A sentença recorrida no seu segmento dispositivo final decidiu nos seguintes termos:
A)-Não conhecer do mérito do pedido de anulação da venda, por ter sido intempestivamente
deduzido;
B)- Ordenar que, na execução fiscal, seja autuado o requerimento aí apresentado pelo Requerente
em 30 de Março de 2007 como apenso de verificação e graduação de créditos e, após trâmites legais
no Serviço de Finanças, seja o mesmo remetido a este Tribunal.
Inconformados com o assim decidido, vieram os recorrentes Fazenda Pública e Cândida Alves
Passos de Almeida Barbosa interpor os pertinentes recursos relativamente a cada um desses segmentos
decisórios, no último caso a título subordinado.
Vejamos.
Recurso interposto pela Fazenda Pública (fls. 183 e seguintes):
A recorrente Fazenda Pública impugna a sentença quanto ao decidido sob a alínea B) em que se
ordena a autuação de um requerimento apresentado pelo requerente na execução fiscal em 30/03/07
como apenso de verificação e graduação de créditos.
Ora, a tal respeito ponderou-se na sentença que, em súmula, muito embora o requerimento em
que se formula o pedido anulação de venda não constitua o meio processual idóneo para se admitir,
ainda que subsidiariamente, a reclamação do crédito da requerente (cfr. fls. 15 verso), o remédio da
sua eventual convolação em petição de reclamação de créditos não era necessária, uma vez que esse
mesmo pedido fora concretizado através de um requerimento que anteriormente tinha sido dirigido
ao Chefe de Finanças de Esposende (g) do probatório), o qual ainda não fora objecto de apreciação
judicial.
Daí que se tenha ordenado a autuação desse requerimento como apenso de verificação e graduação
de créditos à execução fiscal em causa, tendo em vista a sua ulterior remessa a Tribunal.
Decorre do que acima se expõe que a sentença não procedeu à convolação da reclamação de créditos subsidiariamente formulada no âmbito de pedido de anulação da venda, ao invés do que pretende
a recorrente, antes se limitou a ordenar que um diferente requerimento apresentado no mesmo sentido
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pelo requerente no Serviço de Finanças e ao qual não fora dado seguimento (g) do probatório) fosse
apenso como de verificação e graduação de créditos à execução.
Sendo assim, como é, não se tendo efectuado qualquer convolação no meio processual adequado
da reclamação de créditos impropriamente deduzida no âmbito de um pedido de anulação de venda, não
se coloca a questão da eventual intempestividade desse meio processual inviabilizar uma convolação
que, de facto, não se chegou a operar.
Por outra parte, a questão da eventual intempestividade da reclamação de créditos concretizada
no requerimento apresentado a 3/03/07 decorrente da inaplicabilidade da previsão normativa constante
do n.º 4 do artigo 240.º do CPPT deverá ser objecto de conhecimento em sede própria, ou seja nos
autos de verificação e graduação dos créditos reclamados e não nos presentes autos (artigo 151.º n.º 1
do CPPT e 49.º, n.º 1, alínea d) do ETAF de 2002).
Improcedem, deste modo, todas as conclusões da alegação da recorrente.
Recurso subordinado de Cândida Passos de Almeida Barbosa (fls. 296 e sgs.):
A sentença sob recurso não conheceu do mérito do pedido de anulação da venda, por ter sido
deduzido intempestivamente.
Para tanto, ponderou-se nessa decisão que, decorrendo essa nulidade da falta de citação no processo de execução fiscal, a arguição dessa nulidade já fora indeferida pelo órgão de execução fiscal (h)
do probatório) e certo é que a requerente não reclamara judicialmente dessa decisão no prazo aludido
no artigo 277.º, n.º 1 do CPPT.
Para mais, o decidido fundamentou-se ainda no facto do pedido de anulação não ter sido formulado
no prazo de 15 dias a contar da data da venda ou da data em que teve conhecimento do facto que serve
de fundamento à anulação, como resulta do disposto nos n.ºs 1, alínea c) e 2 do artigo 257.º do CPPT.
Sendo certo que a recorrente não impugna o primeiro dos fundamentos em que assenta a decisão
recorrida, a verdade é que a respeito do segundo deles também não produziu qualquer argumentário
por forma a sustentar a afirmação que produz na conclusão 2.ª da sua alegação no sentido de não se lhe
aplicar o prazo legal previsto no n.º 2 do artigo 257.º do CPPT, limitando-se, no essencial, a dissertar
sobre o mérito do pedido de anulação da venda em decorrência do que defende ser uma irregularidade
processual por falta de citação de credor com garantia real.
Incontroverso, por outra parte, é que a arguição dessa nulidade já fora indeferida pelo órgão de
execução fiscal (h) do probatório) e dessa decisão não foi deduzida reclamação.
Neste contexto, e desde logo por falta de ataque a um dos fundamentos em que assenta a decisão
impugnada, daí decorrendo, “in casu”, a impossibilidade de alteração do decidido nesta via de recurso,
o recurso necessariamente improcede.
Termos em que se acorda negar provimento a ambos os recursos, confirmando-se, em consequência, a sentença recorrida.
Custas a cargo dos recorrentes Fazenda Pública e Cândida Alves Passos de Almeida Barbosa, com
procuradoria em ambos os casos de 1/6.
Lino.

Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Reclamação da conta. artigos 27.º e 19.º do Código das Custas Judiciais.
Sumário:
1 — O artigo 27.º do Código das Custas Judiciais, na versão dada pelo DL n.º 324/2003,
de 27.12, aplicável ao processo judicial tributário por força do artigo 73.º-A, nºs
2 e 3 desse Código, estabelece que quando o processo termine antes de concluída
a fase de discussão e julgamento da causa não há lugar ao pagamento do remanescente previsto nos n.ºs 1 e 2, visando, dessa forma, fomentar o fim prematuro
dos litígios, premiando aqueles que terminem antes de concluída a fase processual
que se inicia com a audiência para discussão e julgamento da matéria de facto e
que culmina com as alegações orais, isto é, premiar as causas que findam antes
da fase processual da sentença.
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2 — Nas situações em que, por imposição legal, não há lugar a audiência de discussão
de julgamento, como acontece em todos os processos do contencioso tributário
que comportem apenas a fase de articulados e a fase de sentença - como é o caso,
designadamente, do processo de reclamação previsto nos arts. 276.º e segs. do
CPPT - o que deve relevar para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 27.º é que
o processo termine antes de aberta conclusão ao juiz para prolação de sentença,
pois só esta solução permite, sem quebra anómala do sistema, cumprir o intuito
do legislador de premiar o fim prematuro dos litígios.
3 — Do artigo 19.º do CCJ, aplicável aos recursos jurisdicionais no contencioso
tributário por força do artigo 73.º-A, n.º 4 desse Código, resulta que a taxa de
justiça no Supremo Tribunal Administrativo é reduzida a metade se os recursos
terminarem antes da fase de julgamento, e que esta fase começa com a prolação
do despacho de vista aos juízes-adjuntos ou decisão equiparada.
4 — Se no recurso interposto e admitido para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, por oposição de acórdãos, foi cumprida toda a tramitação prevista no
artigo 284.º do CPPT e o relator do tribunal “ad quem” não o rejeitou nem julgou
liminarmente por apelo à procedência de qualquer questão preliminar (nomeadamente inexistência de oposição de julgados), tendo, antes, proferido despacho a
ordenar a vista aos juízes-adjuntos para efeitos de julgamento, submetendo, depois,
a todos eles, reunidos em sessão do Pleno, a apreciação e decisão do recurso, não
se pode afirmar que se verifica a situação prevista no art.º 19.º do CCJ, ainda que
essa formação tenha julgado findo o recurso com base no entendimento de que
não resultava dos arestos em confronto a necessária oposição.
Processo n.º 849/09-30.
Recorrente: Erika Waltraud Ilse Hollmann.
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. ERIKA WALTRAUD ILSE HOLLMANN, com os demais sinais dos autos, recorre para este
Supremo Tribunal do despacho proferido pelo Mm.º Juiz do no Tribunal Tributário de Lisboa de indeferimento da reclamação da conta de custas efectuada em processo de reclamação judicial deduzida
contra acto do órgão da execução fiscal.
Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. De acordo com o artigo 27º n.º 4 do CCJ, a base tributável nas causas de valor superior a €
250.000,00 é limitada a este montante sempre que “o processo termine antes de concluída a fase de
discussão e julgamento da causa”.
2. Termina antes de concluída a fase de discussão e julgamento da causa o processo que não
comporta nem audiência de julgamento, nem alegações.
3. O limite previsto no artigo 27º n.º 4 do CCJ aplica-se aos processos em que não tenha havido
fase de discussão e julgamento da causa, sem prejuízo de ter havido Sentença, como de resto concluíram o Contador e o Representante do Ministério Público, e é também o entendimento sufragado pela
prática dos tribunais tributários.
4. Esta limitação deve-se à total linearidade e simplificação na tramitação judicial, com consequente menor intervenção processual do juiz.
5. Não fosse assim, não existiria qualquer correspondência entre os custos inerentes ao exercício
do direito de acesso aos tribunais e a taxa de justiça devida, violadora do direito de acesso aos tribunais, consagrado no artigo 20º da Constituição da República Portuguesa, conjugado com o princípio
da proibição do excesso, decorrente do artigo 2º da Constituição da República Portuguesa.
6. Segundo o artigo 19º n.º 1 alínea a) do CCJ, ex vi artigo 73º-A n.º 4 do CCJ, a taxa de justiça
nos recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Administrativo é reduzida a metade no caso de os recursos
“terminarem antes da fase de julgamento”.
7. O recurso com fundamento em oposição de acórdãos julgado findo nos termos da primeira
parte do n.º 5 do artigo 284º do CPPT, não chega a ser admitido, pelo que tem de se considerar como
tendo terminado antes da fase de julgamento.
Termos em que, com o douto suprimento de V.Exas, deve ser dado provimento ao presente recurso, e revogada a douta decisão de indeferimento da reclamação da conta de custas, com todas as
consequências legais.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
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1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento
ao recurso com a seguinte fundamentação:
«1. A primeira questão suscitada no recurso refere-se à base tributável.
Refira-se em primeiro lugar que está em causa no recurso a base de cálculo da taxa de justiça
referente ao processo judicial tributário e não a base de cálculo referente ao recurso judicial.
Relativamente a este estabelece o artº 73º-B n.º 2 do CCJ um limite máximo de 250.000 € que foi
considerado na conta (fls.324) e que não é controvertido no recurso.
Porém, resulta dos autos que na determinação da base de cálculo da taxa de justiça referente ao
processo judicial tributário não foi considerado o disposto no referido artº 27º n.º 4 do CCJ.
Alega a recorrente que, de acordo com este normativo, a base tributável nas causas de valor
superior a € 250.000,00 é limitada a este montante sempre que o processo termine antes de concluída
a fase de discussão e julgamento da causa. E que termina antes de concluída a fase de discussão e
julgamento da causa o processo que não comporta nem audiência de julgamento, nem alegações.
Conclui assim que o limite previsto no artigo 27º n.º 4 do CCJ se aplica aos processos em que
não tenha havido fase de discussão e julgamento da causa, sem prejuízo de ter havido sentença.
Afigura-se-nos que carece de razão.
Constitui ratio legis do referido preceito um estímulo a uma menor e mais rápida litigância das
partes, premiando o fim prematuro do correspondente litígio, ou seja, quando o processo termine antes
de concluída a fase de discussão e julgamento da causa.
No caso, e como bem se salienta na decisão recorrida o processo não comportava audiência oral
nem alegações mas foi, para todos os efeitos, concluído após a fase de discussão e julgamento, com
elaboração de sentença, que conheceu do mérito da causa.
Não houve pois um fim prematuro do litígio pelo que, atenta a ratio legis do preceito, não se
justifica que a recorrente beneficie da redução da base tributável ali prevista.
2. A segunda questão suscitada refere-se à taxa de justiça no recurso junto deste Supremo Tribunal Administrativo.
Alega a recorrente que, por força do disposto no artigo 19º n.º 1 alínea a) do CCJ, ex vi artigo 73º-A
n.º 4 do CCJ, a taxa de justiça nos recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Administrativo é reduzida
a metade no caso de os recursos “terminarem antes da fase de julgamento”.
E que, no caso, o recurso com fundamento em oposição de acórdãos foi julgado findo nos termos
da primeira parte do n.º 5 do artigo 284º do CPPT, não chegando a ser admitido, pelo que tem de se
considerar como tendo terminado antes da fase de julgamento.
Mas também aqui não lhe assiste razão.
É que a recorrente olvida o disposto no n.º 4 do mesmo preceito, o qual determina que se entende
que a fase de julgamento do recurso começa com a prolação do despacho de vista aos juízes-adjuntos
ou decisão equiparada.
E como se constata de fls. 291 tal despacho foi proferido em 09.12.2008. Improcede, pois, também
nesta parte, a argumentação da recorrente.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. É a seguinte a dinâmica processual que releva para o conhecimento do recurso:
1. Em 5/11/2007 ERIKA WALTRAUD ILSE HOLLMANN deduziu reclamação judicial contra
acto praticado pelo Chefe do Serviço de Finanças na execução fiscal n.º 3239200701032089 instaurada
para cobrança da quantia de € 2.726.688,95 proveniente de imposto sobre sucessões e doações – cfr.
fls. 32 e segs.;
2. No Tribunal Tributário de Lisboa, a reclamação foi liminarmente admitida e contestada pela
Fazenda Pública, após o que foi com vista ao Ministério Público, que emitiu parecer pré-sentencial – cfr.
fls. 75 e 81/84 e 102/103;
3. Após a emissão do aludido parecer, a reclamação foi julgada procedente por sentença proferida
a fls. 105/111;
4. A Fazenda Pública interpôs recurso dessa sentença para o TCA Sul, que veio a obter provimento,
tendo a reclamação sido julgada improcedente e condenada a recorrida em custas na 1ª instância – cfr.
fls. 175/182, 199/213;
5. Interposto que foi pela Reclamante recurso para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário
do STA, por oposição de acórdãos, o mesmo foi admitido por despacho proferido a fls. 238;
6. Cumpridas todas as demais formalidades previstas no art.º 284º do CPPT, foram os autos remetidos ao STA, onde, depois da emissão de parecer pelo Ministério Público, foram colhidos os vistos
de Exmºs Juízes Conselheiros e o processo foi inscrito em tabela para julgamento na sessão do dia
25/03/09 – cfr. fls. 291 a 292 verso.
7. Na indicada sessão, foi proferido acórdão no sentido de julgar findo o recurso por falta de
verificação dos pressupostos de recurso por oposição de julgados, com condenação da Recorrente nas
respectivas custas - cfr. fls. 301/307.
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3. O inconformismo da 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
dos seguintes preceitos legais do Código das Custas Judiciais, na versão vigente após o Decreto-Lei
n.º 324/2003, de 27 de Dezembro:
− do artigo 27.º, n.º 4, na medida em que não aplicou a redução aí prevista, tendo, assim, considerado o excesso sobre € 250.000,00 para efeitos de cálculo do montante da taxa de justiça devida no
processo de reclamação dirigido contra acto do órgão da execução;
− do artigo 19.º, n.º 1, na medida em que não reduziu a metade a taxa de justiça devida pelo recurso
jurisdicional que nesse processo foi dirigido ao STA por oposição de acórdãos.
Na verdade, a ora Recorrente reclamou da conta elaborada em processo judicial de reclamação
deduzida contra acto praticado pelo órgão da administração tributária em processo de execução fiscal,
pugnando pela sua ilegalidade no que toca aos seguintes aspectos:
− por um lado, na parte em que fixou a taxa de justiça em € 26.304,00, tendo por base de cálculo
o valor da execução fiscal (€ 2.726.688,95), não tendo em conta o preceituado no artigo 27.º, n.º 4 do
CCJ, que limita a base tributável a € 250.000,00 sempre que o processo termine antes de concluída a
fase de discussão e julgamento da causa, como aconteceu nos presentes autos, que não comportaram
nem audiência de julgamento nem alegações;
− por outro lado, na parte em não reduziu a 1/2 a taxa de justiça no recurso jurisdicional interposto
para o STA por oposição de acórdãos, porquanto não teve em conta o disposto no artigo 19.º, n.º 1,
alínea a), do CCJ, que impõe essa redução no caso de o recurso terminar antes da fase de julgamento,
como aconteceu no caso, dado que aquele Tribunal não admitiu o recurso.
A decisão recorrida indeferiu essa reclamação com a seguinte fundamentação:
«Apreciando e decidindo.
Nos termos do artº 27.4 CCJ, “quando o processo termine antes de concluída a fase de discussão
e julgamento da causa não há lugar ao pagamento do remanescente”.
Alega em primeiro lugar a reclamante que o processo não comportou nem audiência de julgamento
nem alegações. Ora, o processo teve uma sentença, as partes apresentaram as suas alegações nos seus
articulados. Se teve uma sentença que conheceu do mérito da causa, então, foi concluído depois da fase
de discussão e julgamento, mesmo que não tenha havido fase de alegações nem audiência oral de discussão. O que conta é o aspecto material da fase em que terminou o processo, não o aspecto formal de se
saber se comportou todas as fases processualmente possíveis. Logo, improcede nesta parte a reclamação.
Quanto ao recurso para o STA, a taxa de justiça é reduzida a metade no caso de o recurso terminar
antes da fase de Julgamento (arts. 19º.1.a. e 73º-A.4 CCJ). No caso dos autos, o recurso não foi aceite
pelo STA, mas após os vistos, pelo que nos termos do artº 19º.4 CCJ considera-se que o processo terminou depois da fase do Julgamento. Logo, também nesta parte não tem parte razão a reclamante.
Conclusão: Pelo exposto, indefiro a reclamação.».
Dado que a Reclamante, ora Recorrente, insiste na sua tese, cumpre apreciar e decidir.
3.1. Quanto à primeira questão.
O artigo 27.º do CCJ, aplicável ao processo judicial tributário, mormente ao processo de reclamação dos actos praticados pelo órgão da execução fiscal, por força do disposto no artigo 73.º-A, nºs
2 e 3, do CCJ, estabelece o seguinte:
Artigo 27.º
Limite da taxa de justiça inicial e subsequente
1– Nas causas de valor superior a € 250.000,00 não é considerado o excesso para efeito do cálculo
do montante da taxa de justiça inicial e subsequente.
2– Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o remanescente é considerado na conta a final.
3– Se a especificidade da situação o justificar, pode o juiz, de forma fundamentada e atendendo, designadamente, à complexidade da causa e à conduta processual das partes, dispensar o pagamento do remanescente.
4– Quando o processo termine antes de concluída a fase de discussão e julgamento da causa não
há lugar ao pagamento do remanescente.
O n.º 1 do preceito prevê, assim, um limite ao pagamento de taxa de justiça inicial e subsequente
nas causas de valor processual superior a € 250.000, estatuindo que, nessa hipótese, não é considerado
o excesso para efeito do seu cálculo. Ou seja, o preceito estabelece um limite ao valor da taxa de justiça
inicial e subsequente que decorreria das normas sobre o valor das acções, dos recursos ou dos procedimentos e sobre a sucumbência, e do estatuído na tabela única de cálculo anexa, limite que se justifica
pela ideia de moderar o pagamento da taxa de justiça inicial e subsequente em acções de elevado valor.
Esse remanescente, que corresponde à diferença entre € 250.000 e o efectivo e superior valor da
causa para efeito de custas, será, contudo, considerado na conta final (n.º 2), a menos que se verifique
uma das seguintes situações:
− o juiz dispense o seu pagamento, de forma fundamentada e atendendo, designadamente, à
complexidade da causa e à conduta processual das partes (n.º 3);
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− o processo termine antes de concluída a fase de discussão e julgamento da causa, caso em que
não haverá lugar ao pagamento do remanescente (n.º 4).
Donde decorre, com manifesta clareza, que não haverá lugar ao pagamento do remanescente
sempre que o processo termine antes de concluída a fase de discussão e julgamento da causa. O que
permite depreender que o intuito do legislador foi fomentar o fim prematuro dos litígios, premiando
aqueles que terminem antes de estar concluída a fase de discussão e julgamento.
Tal preceito está pensado, naturalmente, para o processo civil declarativo, que comporta sempre
uma fase de discussão e julgamento da causa, isto é, uma fase processual que se inicia com a audiência
para discussão e julgamento da matéria de facto e que culmina com as alegações orais (cfr. artigos 646.º
a 657.º do CPC) e à qual se segue a posterior fase da sentença (cfr. artigos 658.º e seguintes).
Trata-se, assim, de causas que terminam prematuramente, antes de encerrada a fase processual em
que tem lugar a produção da prova não incluída na actividade de instrução e em que as partes discutem entre
si as conclusões a tirar, e, portanto, de causas que findam antes de iniciada a fase processual da sentença.
Pelo que naquelas situações em que, por imposição legal, não há lugar a audiência de discussão
de julgamento, como acontece em todos os processos do contencioso tributário que comportem apenas
a fase de articulados e a fase de sentença - como é o caso, designadamente, do processo de reclamação
de actos praticados pelo órgão da execução fiscal - cfr. arts. 276.º e segs. do CPPT - o que deve relevar
para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 27.º do CCJ é que o processo termine antes de aberta conclusão ao juiz para prolação de sentença, pois só esta solução permite, sem quebra anómala do sistema,
cumprir o intuito do legislador e premiar o fim prematuro dos litígios.
Neste contexto, não podemos concordar com a tese da Recorrente, segundo a qual todos os processos que não comportem audiência de julgamento e alegações se têm de considerar como findos antes de
concluída a fase de discussão e julgamento da causa para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 27.º do
CCJ, ainda que tenha havido prolação de sentença. É tão claro e tão explícito o sentido e o fim visado
pela norma, que a tese defendida pela Recorrente não pode deixar de claudicar. Aplicar o preceito a
causas que não tiveram um fim prematuro, que seguiram o seu curso normal com prolação de sentença
e posterior esgotamento de todos os recursos ordinários, seria manifestamente contra legem.
No caso vertente, é inquestionável que não houve qualquer fim precoce da reclamação, já que
nela foi proferida sentença pelo juiz do Tribunal Tributário, que se debruçou sobre o seu mérito para
a julgar procedente, e dela foi interposto recurso para o TCA Sul, que por acórdão revogou a sentença
e julgou improcedente a reclamação. A que se seguiu recurso para o Pleno da Secção de Contencioso
Tributário do STA por oposição de acórdãos.
Assim, e atenta a ratio legis do preceito, não se justifica a pretendida redução da base tributável
prevista naquele preceito legal. Razão por que a decisão recorrida não merece reparo no que toca à
apreciação e decisão desta questão.
3.2. Quanto à segunda questão.
O artigo 19.º do CCJ, aplicável no contencioso tributário aos recursos jurisdicionais para o Supremo
Tribunal Administrativo por força do disposto no artigo 73.º-A, n.º 4, do CCJ, estabelece o seguinte:
Artigo 19.º
Redução da taxa de justiça no Supremo Tribunal de Justiça
1 – A taxa de justiça no Supremo Tribunal de Justiça é reduzida a metade, não sendo devida taxa
de justiça subsequente:
a) Se os recursos forem julgados desertos, ou terminarem antes da fase de julgamento;
b) Nos recursos de revisão e de oposição de terceiro que terminem antes do termo do prazo de resposta;
c) Nos recursos que subam juntamente com o recurso de natureza penal.
2 – Entende-se que a fase de julgamento do recurso começa com a prolação do despacho de vista
aos juízes-adjuntos ou decisão equiparada.
O que significa que a taxa de justiça é reduzida a metade no caso de o recurso terminar antes da
fase de julgamento, estabelecendo a lei que a fase de julgamento começa com a prolação do despacho
de vista aos juízes-adjuntos ou decisão equiparada.
Em anotação a este preceito, expende SALVADOR DA COSTA, no “Código das Custas Judiciais”, Anotado e Comentado”, 8ª ed. (2005), págs. 185, que «Prevê o n.º 2 deste artigo sobre o que
deve entender-se por início da fase de julgamento, e estatui-se que ele se situa na prolação do despacho
de vista aos juízes adjuntos ou decisão equiparada. Está este normativo em conexão com o disposto
na alínea a) do n.º 1 deste artigo, e visa delimitar a fase de julgamento do recurso, para o que utilizou
uma presunção iure et de iure.».
No caso vertente, o recurso do acórdão do TCA Sul foi interposto e admitido para o Pleno da
Secção de Contencioso Tributário do STA, tendo seguido toda a tramitação prevista no artigo 284.º do
CPPT. O relator do tribunal “a quo” considerou que existia a necessária oposição de julgados, razão por
que ordenou a notificação da recorrente e do recorrido para alegarem nos termos referidos no n.º 4 do
artigo 284.º do CPPT. E no tribunal “ad quem” o respectivo relator não o rejeitou nem conheceu dele
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liminarmente por apelo à procedência de qualquer questão preliminar (nomeadamente inexistência de
oposição de julgados), tendo, antes, proferido despacho a ordenar a vista aos Senhores Juízes Conselheiros adjuntos para efeitos de julgamento do recurso, após o que considerou o processo pronto para
julgamento e o inscreveu em tabela na sessão do Pleno do dia 25/03/2009, data em que foi proferido
acórdão por essa formação, julgando findo o recurso por inexistência de oposição de acórdãos.
O que significa que o recurso não terminou antes da fase de julgamento. Pelo contrário, ele foi
submetido à apreciação e decisão de todos os juízes em exercício na Secção de Contencioso Tributário
reunida em Pleno, os quais julgaram findo o recurso com base no entendimento de que não resultava
dos arestos em confronto qualquer oposição.
Deste modo, e porque a fase de julgamento começou com a prolação do despacho de vista aos
Juízes Conselheiros adjuntos, não tem razão a Recorrente quando defende que o recurso foi julgado
findo nos termos da primeira parte do n.º 5 do artigo 284.º do CPPT, que o recurso não chegou a ser
admitido e que terminou antes da fase de julgamento.
Improcedem, pois, também nesta parte, as correspondentes conclusões.
4. Termos em que, 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, 14 de Abril de 2010. — Dulce Manuel Neto (relator) — Pimenta do Vale — Valente
Torrão.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Intempestividade. Absolvição da instância. Convolação.
Sumário:
I — O prazo de dedução de impugnação judicial é um prazo de caducidade, peremptório, e de conhecimento oficioso.
II — Deduzida fora de prazo, a impugnação judicial deverá ser alvo de indeferimento
liminar.
III — Verificada a extemporaneidade da petição, em fase não inicial do processo, impõe-se ao juiz a absolvição do réu da instância.
IV — A transmutação para a forma processual devida está condicionada, desde logo,
à tempestividade do exercício do direito da acção apropriada.
Processo n.º 977/09.
Recorrente: Cláudia Simões Brardo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Cláudia Simões Brardo vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria, em que se dediciu «julgando-se procedente a suscitada excepção da caducidade, improcede a
impugnação, absolvendo-se a Fazenda Pública do pedido».
1.2 Em alegação, a recorrente formula conclusões que se alinham do modo seguinte.
1. A sentença recorrida concluiu, erradamente, pela procedência da excepção de extemporaneidade
invocada pela RPF.
2. A sentença em crise, concluiu ainda, erradamente, que ocorreu erro na forma de processo.
1.3 A Fazenda Pública contra-alegou e produziu as seguintes conclusões.
1. À discussão do Supremo Tribunal apenas são trazidas as questões: da admissibilidade dos argumentos invocados pela impugnante na sua p.i. – caducidade do direito à liquidação e ilegitimidade da
reversão por não exercício da gerência de facto – enquanto fundamentos do processo de impugnação
judicial; da tempestividade do exercício do direito de defesa contra a decisão da AT com recurso ao
meio processual da impugnação judicial; da possibilidade de convolação da impugnação em oposição
judicial; e da tempestividade do exercício do direito de defesa contra a decisão da AT com recurso ao
meio processual da oposição à execução fiscal.
2. A douta sentença recorrida fez a definitiva fixação da matéria factual.
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3. A douta sentença decidiu no sentido de os fundamentos invocados na p.i. constituírem fundamentos do processo de oposição à execução fiscal nos termos das alíneas b) e e) do art. 204º do CPPT.
4. Pronunciou-se sobre no sentido da admissibilidade da convolação da impugnação judicial
naqueloutra forma processual da oposição à execução fiscal, com o aproveitamento dos actos possível
conforme determinam os artigos 97º n.º 3 da LGT, 98º n.º 4 do CPPT e 199º do CPC aplicável ex vi
alínea d) do art. 2º da LGT e alínea e) do art. 2º do CPPT.
5. Apreciou a tempestividade de ambas as formas processuais – de impugnação e de oposição – julgando, fundamentadamente com base nos factos e nos artigos 279º do CC, 20º n.º 1 do CPPT, 145º do
CPC, pela intempestividade quer da impugnação judicial, quer da oposição.
6. Neste contexto, a douta sentença recorrida ao decidir no sentido de julgar improcedente a acção
por intempestividade, independentemente do seu tipo – impugnação judicial ou oposição à execução
fiscal – decidiu bem porquanto se baseou em factos concretos e provados e observou o disposto na lei
sobre a matéria tendo feito a sua perfeita interpretação.
Nestes termos e nos melhores de direito, promove-se a improcedência do presente recurso.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento – apresentando a seguinte fundamentação, essencialmente.
(…) no que respeita ao prazo para deduzir a impugnação, o mesmo é contínuo e contado de acordo
com as regras do artigo 297º do Código Civil, tendo em conta a sua natureza substantiva, pelo que o
disposto nos n.º 5 e 6 do artigo 145º do CPC lhe é inaplicável. A este respeito ver Jorge Lopes de Sousa,
em Código de Procedimento e de Processo Tributário, I volume, 5ª edição, anotação 7 ao artigo 20º,
pág. 265 e os acórdãos do STA de 26/02/1987, processo n.º 24357; de 22/03/1989, processo n.º 26854;
de 25/01/1990, processo n.º 27350 e de 23/06/1992, processo n.º 27094.
Relativamente à alegada inexistência de erro na forma de processo a Recorrente carece, igualmente,
de razão. Com efeito, o fundamento invocado na petição inicial para ver expurgada da ordem jurídica
a liquidação de IRC é o facto desta não ter sido notificada. Ora tendo sido instaurada execução fiscal e
não tendo sido efectuada notificação válida do acto de liquidação, como acontece no caso sub judicio,
o meio processual adequado para reagir seria a oposição à execução fiscal, ao abrigo do disposto na
alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT. No caso de ter sido instaurada execução e efectuada uma
notificação válida da liquidação, mas fora do prazo de caducidade, o meio processual adequado será,
igualmente, a oposição, embora ao abrigo da alínea e), do n.º 1 do citado artigo 204º do CPPT.
A impugnação judicial só seria o meio processual adequado, caso estivéssemos perante uma
liquidação efectuada fora do prazo de caducidade e não tivesse ainda sido instaurada a execução.
No caso concreto, tendo sido deduzida impugnação judicial em vez de oposição à execução fiscal,
verifica-se erro na forma de processo, o que constitui nulidade.
Porém, como os fundamentos de facto e de direito invocados pela Recorrente se mostram adequados à forma processual de oposição, a convolação é possível nos termos do n.º 4 do artigo 98º do
CPPT e n.º 3 do artigo 97º da LGT. No entanto, é também imprescindível que o meio processual se
mostre tempestivo, sob pena de se praticar um acto inútil, proibido por lei (artigo 137º do CPC). Ora, é
patente não se mostrar verificado o requisito da tempestividade, pois no momento em que deu entrada
a impugnação judicial já há muito se mostrava ultrapassado o prazo para deduzir a oposição à execução
fiscal, tendo em conta a data da citação, fixada no probatório.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, as
questões que aqui se colocam são as de saber se a impugnação judicial foi deduzida atempadamente; e
se é caso de convolação da impugnação judicial em processo de oposição à execução fiscal.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) Foi instaurada a execução fiscal n.º 2070200401017640 contra a sociedade CBS Tractores
Unipessoal, Lda., por dívidas de IRC do ano de 2003, no valor de € 18.601,89 (fls. 26 do processo
administrativo apenso);
b) Por despacho, de 15/10/2007, proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Vendas Novas,
no âmbito dos autos de carta precatória n.º 3042200701002660, foi ordenada a reversão contra a impugnante por os bens penhoráveis existentes em nome da devedora originária não serem suficientes para a
satisfação da dívida exequenda naqueles autos de execução (cfr. fls. 20A do processo administrativo);
c) Em 16/10/2007 foi enviada carta de citação (reversão) da impugnante, a qual veio devolvida
por não ter sido reclamada (fls. 21, 22 e 23 do processo administrativo).
d) Por ofício datado de 02/05/2008 foi a Impugnante citada do despacho de reversão referido na
alínea b) (cfr. fls. 65 dos presentes autos);
e) A presente impugnação foi apresentada no Serviço de Finanças de Salvaterra de Magos, via
fax, em 04/09/2008 (cfr. fls. 2 dos autos).
2.2 Sob a epígrafe “Fundamentos da impugnação”, o artigo 99.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário preceitua que «Constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, designadamente: a) Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos, lucros, valores patrimoniais e
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outros factos tributários; b) Incompetência; c) Ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida;
d) Preterição de outras formalidades».
E, nos termos do n.º 1 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária, «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». O que quer dizer que ocorre a “caducidade do direito à liquidação”, nos termos
da lei, «se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo» legal. Ou, como
diz Jorge Lopes de Sousa – em anotação 4. ao artigo 99.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, anotado e comentado, 2006 –, «o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não
for validamente notificada ao contribuinte no prazo legal, que varia conforme os casos».
Por outro lado, como “Fundamentos da oposição à execução”, o artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na alínea b) do seu n.º 1, estabelece que a oposição à execução
fiscal poderá ter por fundamento a «ilegitimidade da pessoa citada».
E o certo é que o “Prazo de oposição à execução” é de 30 dias, nos termos do artigo 203.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário; e que a impugnação judicial será apresentada no
prazo de 90 dias a partir da citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal [cf.
a alínea c) do n.º 1 do artigo 102.º do mesmo Código de Procedimento e de Processo Tributário, sob a
epígrafe “Impugnação judicial. Prazo de apresentação”].
O prazo de propositura da impugnação judicial é um prazo substantivo, de caducidade, de conhecimento oficioso em qualquer fase do processo, por estarem em causa direitos indisponíveis da
Fazenda Pública. É também um prazo peremptório, pelo que o seu decurso opera a extinção do direito
de praticar o acto respectivo – cf. o artigo 145.º do Código de Processo Civil. O carácter oficioso do
conhecimento da caducidade quer dizer que o Tribunal pode, e deve, conhecer da caducidade do prazo
de interposição da impugnação, se dispuser dos elementos de facto que lhe permitam concluir que a
impugnação judicial foi deduzida fora do prazo legal – a não ser, obviamente, que sobre essa questão
da caducidade tenha havido já decisão expressa com trânsito em julgado.
Recebido o processo o juiz rejeitará a impugnação, se ela tiver sido deduzida fora de prazo. Verificada, porém, a extemporaneidade da petição inicial da impugnação judicial indevidamente recebida,
deve o juiz abster-se de conhecer do pedido nela formulado, e absolver o réu da instância, nos termos
do n.º 2 do artigo 493.º do Código de Processo Civil [por força da alínea e) do artigo 2.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário] – cf. também a alínea h) do n.º 1, e o n.º 2 do artigo 89.º do
Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
2.3 No caso sub judicio, a impugnante, ora recorrente, na sua petição inicial, põe em causa a «liquidação de IRC relativa ao ano de 2003»; e alega, mormente, que «O direito à liquidação do imposto,
IRC, que deu origem aos presentes autos, caduca se não validamente notificada ao sujeito passivo no
prazo de quatro anos» [artigo 1.º]; «A liquidação de IRC que deu origem aos presentes autos de execução
foi emitida pela Administração Fiscal em 23/11/2005» [artigo 2.º]; «No entanto, apenas foi notificada
validamente ao sujeito passivo após o termo do prazo de caducidade, ou seja, após 31/12/2005» [artigo
3.º]; «Pelo que, em 31/12/2005 operou-se a caducidade do direito à liquidação do IRC de 2001, o que
expressamente se invoca com as consequências legais» [artigo 4.º].
Por outro lado, a ora recorrente, na mesma petição inicial dos presentes autos de impugnação
judicial, alega, além do mais, que «A impugnante nunca praticou qualquer acto de gestão da sociedade (…)», «Sendo a ora impugnante alheia a qualquer acto praticado pela referida sociedade (…)»
[artigos 8.º e 9.º].
E a impugnante, ora recorrente, conclui, na petição inicial dos presentes autos, que «(…) deve a
presente impugnação ser julgada procedente, por provada, sendo verificada a caducidade do direito
à liquidação do imposto, declarando-se a impugnante parte ilegítima na execução dos autos».
Como se vê, a ora recorrente apresenta, nesta impugnação judicial, fundamento de processo de
impugnação judicial (caducidade do direito à liquidação), e fundamento de processo de oposição à
execução fiscal (ilegitimidade da executada revertida).
A impugnante, ora recorrente, foi citada, por ofício de 02-05-2008, do despacho de reversão
contra si da execução fiscal instaurada originariamente contra a sociedade “CBS Tractores Unipessoal,
Lda.”, por dívidas de IRC do ano de 2003, no valor de € 18.601,89. E a presente impugnação judicial
foi apresentada no Serviço de Finanças de Salvaterra de Magos, via fax, em 04-09-2008.
Sendo estes os factos, estamos plenamente de acordo com a sentença recorrida, quando decide
que «tendo presente a data da citação pessoal e o prazo de 90 dias, resta-nos, apenas, referir que, na
data em que a impugnação foi instaurada, já se encontrava largamente ultrapassado o prazo legalmente
concedido para o efeito».
Pelo que, assim sendo, como é, foi deduzida extemporaneamente a presente impugnação judicial.
E logo se vê que seria intempestiva também a oposição à execução fiscal (forma processual para a qual
hipoteticamente se haveria de convolar a presente impugnação judicial).
Estamos deste modo a concluir, e em resposta ao thema decidendum, que a impugnação judicial
não foi deduzida atempadamente; e que (por extemporaneidade também) não deve equacionar-se a
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questão da convolação da impugnação judicial em processo de oposição à execução fiscal – pelo que,
muito embora com a presente fundamentação, deve ser mantida a sentença recorrida.
E, então, havemos de convir, em síntese, que o prazo de dedução de impugnação judicial é um
prazo de caducidade, peremptório, e de conhecimento oficioso.
Deduzida fora de prazo, a impugnação judicial deverá ser alvo de indeferimento liminar.
Verificada a extemporaneidade da petição, em fase não inicial do processo, impõe-se ao juiz a
absolvição do réu da instância.
A transmutação para a forma processual devida está condicionada, desde logo, à tempestividade
do exercício do direito da acção apropriada.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida, porém,
absolvendo-se da instância a Fazenda Pública.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
IRS. Mais-valias. Artigo 10.º do CIRS na redacção da Lei n.º 10-B/96 de 23/3. Pressupostos. Alienação de imóvel não destinado a habitação do sujeito passivo ou do
seu agregado familiar.
Sumário:
I — Da análise do artigo 10.º do CIRS, na redacção da Lei n.º 10-B/96 de 23/3 resulta
claro que o legislador estabeleceu como regra a tributação em IRS das mais-valias
obtidas com a alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis.
II — Como excepção a não tributação dos ganhos provenientes da transmissão onerosa
de bens imóveis destinados a habitação do sujeito passivo ou do seu agregado
familiar.
III — Tendo resultado provado que o sujeito passivo alienou imóvel que não se destinava
a sua habitação ou do seu agregado familiar, os ganhos assim obtidos não podem
deixar de estar sujeitos a tributação, nos termos do disposto no artigo 10.º, n.os 1,
alínea a) e 5 do CIRS, na redacção da Lei n.º 10-B/96 de 23/3, por ausência de
um dos pressupostos a que alude o predito n.º 5.
Processo n.º 1125/09-30.
Recorrente: António Joaquim Bastos Marques Mendes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – António Joaquim Bastos Marques Mendes, melhor identificado nos autos, não se conformando
com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a impugnação
judicial que deduziu contra o acto de liquidação de IRS, relativo ao ano de 2000, dela vem interpor o
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A - A transmissão onerosa do imóvel destinado a habitação ocorreu pela escritura pública de 15.06.2000,
realizada no Cartório Notarial de Guimarães, tendo o recorrente na declaração de rendimentos referente
a esse ano de 2000 logo declarado que pretendia reinvestir todo o rendimento produto da alienação.
B - A alª b) do n.º 5 do art. 10º do CIRS, na redacção vigente no ano da alienação (a da Lei
n.º 10-B/96) concedia ao impugnante o prazo de 2 anos para reinvestir esse rendimento na aquisição
de outro imóvel igualmente destinado a habitação desde que situado em território nacional.
C - Essa legislação então vigente exigia apenas que se tratasse de imóvel, sito em território
nacional, destinado a habitação, permitindo mesmo que se tratasse de uma segunda habitação, como
era entendimento perfilhado pela própria Administração Fiscal e manifestado no ofício 021031, de
27.03.2000, já comprovado nos autos.
D - A introdução de entendimento diverso, inovado na Lei n.º 30-G/2000, de 29.12, entrada em
vigor em 01.01.2001, não é aplicável a situações nascidas no domínio de legislação anterior à referida
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entrada em vigor, sob pena de retroactividade da lei, aliás, não permitia - arts. 18º n.º 3 da CRP e 12º
n.º 1 do CC.
E - A douta sentença recorrida, confirmando a liquidação aqui em causa, viola manifestamente
o disposto no art. 10º n.º 5 do CIRS, na redacção vigente em 2000, e o principio legal e constitucional
da não retroactividade das leis - cit. arts. 18º n.º 3 da CRP e 12º n.º 1 do CC.
F - Pelo que deve ser revogada a douta sentença recorrida e, em consequência, ordenada a anulação
da liquidação em causa, nos termos do art. 99º do CPPT.
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) O Impugnante, no anexo G da declaração de rendimentos modelo 3 relativa ao ano 2000, declarou ter vendido em 15 de Junho de 2000, pelo preço de PTE 14.500.000$00 (72.325,70 euros) o prédio
inscrito no artigo urbano 677-H da freguesia de S. Sebastião da freguesia de Guimarães.
b) Esse imóvel havia sido adquirido pelo preço de PTE 1.718.505$00 (8.571,87 euros), tendo sido
declarado o propósito de reinvestir a totalidade do preço recebido.
c) Quando da respectiva venda, o imóvel referido na alínea a) não se destinava à habitação do
Impugnante ou do seu agregado familiar.
d) No ano de 2001, o impugnante reinvestiu 59.855,74 euros do produto da venda referida na
alínea a), na aquisição de um prédio destinado a habitação secundária do Impugnante.
e) Na declaração de rendimentos relativa ao ano de 2001, o Impugnante não consignou o reinvestimento referido na alínea anterior.
f) Em consequência, foi liquidado o IRS cuja demonstração consta de fls. 23 do processo administrativo apenso e aqui se dá por integralmente reproduzida no seu teor.
g) O prazo para o pagamento voluntário da quantia liquidada terminou em 15 de Setembro de 2004.
h) Em 14 de Setembro de 2004, o Impugnante apresentou reclamação graciosa contra a referida
liquidação.
i) Essa reclamação foi indeferida por despacho de 13 de Setembro de 2007, do Senhor Director
de Finanças Adjunto cujo teor consta de fls. 56 e 57 do processo administrativo apenso e aqui se dá
por reproduzido.
j) Esse despacho foi notificado ao Impugnante em 29 de Novembro de 2007.
k) A presente impugnação foi apresentada em 10 de Dezembro de 2007.
3 – A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em saber, como bem se anota
na sentença recorrida, “se estão verificados os pressupostos da exclusão de tributação das mais-valias
obtidas pelo Impugnante em resultado da alienação onerosa de um bem imóvel durante o ano de 2000”.
Sob a epígrafe “Mais-valias” dispunha o artº 10º do CIRS, na redacção então dada pela Lei
n.º 10-B/96 de 23/3, que “constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos comerciais, industriais ou agrícolas, resultem…da alienação onerosa de direitos reais sobre
imóveis…” (nº 1, alínea a)).
Por sua vez estabelecia o seu n.º 5 que “são excluídos da tributação os ganhos provenientes da
transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação do sujeito passivo ou do seu agregado familiar,
nas seguintes condições:
a) se no prazo de 24 meses contados da data da realização, o produto da alienação for reinvestido
na aquisição de outro imóvel, de terreno para construção de imóvel, ou na construção, ampliação ou
melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, e desde que esteja situado em
território português”.
E acrescentava, no seu n.º 7, que “no caso de reinvestimento do valor de realização…o benefício a que se refere o n.º 5 respeitará apenas à parte proporcional dos ganhos correspondente ao valor
reinvestido”.
Do que fica exposto, resulta que o predito preceito legal estabelece a regra da tributação em IRS
das mais-valias obtidas com a alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis.
Todavia esta regra sofre uma excepção que se traduz no facto de não serem tributados como
mais-valias os ganhos provenientes da transmissão onerosa de bens imóveis destinados a habitação do
sujeito passivo ou do seu agregado familiar.
Posto isto e voltando ao caso dos autos, resulta do probatório que o recorrente vendeu, em 15/6/00,
pelo preço de 14.500.000$00 (€ 72.325,70) o imóvel em causa, imóvel esse que havia adquirido por
1.718.505$00 (€ 8.571,87), tendo sido declarado o propósito de reinvestir a totalidade do preço recebido.
Aquando da referida venda, aquele imóvel não se destinava a habitação do impugnante ou do seu
agregado familiar.
Entretanto, no ano de 2001, o impugnante reinvestiu, do produto da venda, € 59.855,74 na aquisição de um imóvel destinado a sua habitação secundária.
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Daqui resulta, como também se anota na sentença recorrida, que “o imóvel de cuja alienação
resultaram as mais-valias tributadas, não se destinava à habitação do Impugnante ou do seu agregado familiar”.
E assim sendo, como é, não se encontra preenchido um dos pressupostos a que alude o predito
artº 10º, n.º 5, para que fique excluída a incidência da tributação, a saber: que o imóvel em causa e que
foi vendido tenha sido adquirido para habitação do impugnante ou do seu agregado familiar.
Pelo que, os ganhos assim obtidos não podem deixar de estar sujeitos a tributação, nos termos do
disposto no artº 10º, n.º 1, alínea a) do CIRS.
4 – Alega, ainda, o recorrente que este entendimento, inovado na Lei n.º 30-G/00 de 29/12 e que
entrou em vigor em 1/1/01, não é aplicável a situações nascidas no domínio da legislação anterior à
referida entrada em vigor, sob pena de retroactividade da lei, pelo que a mesma era inconstitucional,
por violar o disposto no artº 18º, n.º 3 da CRP.
Mas carece de razão.
Com efeito, como anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer e resulta do que
acima fica dito, “a solução jurídica da causa não se ancorou em qualquer interpretação retroactiva
da norma controvertida, com a redacção conferida pela Lei n.º 30-G/2000, 29 Dezembro a qual,
com previsão mais restritiva, passou a exigir que os imóveis de partida e de chegada se destinassem
a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar; antes na falta de
um dos pressupostos de facto da norma de exclusão tributária, segundo a formulação vigente na
data da constituição do benefício fiscal, correspondente à data da transmissão onerosa do imóvel
de partida (probatório alínea c)”.
Aliás, sempre acrescentaremos que o Tribunal Constitucional prolatou um acórdão, datado de
18/4/07, tirado em situação algo parecida, em que julgou não materialmente inconstitucional a predita
Lei n.º 30-G/00.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 14 de Abril de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.
Segue Acórdão de 8 de Setembro de 2010.

Acórdão de 8 de Setembro de 2010.
Processo n.º 1125/09.
Recorrente: António Joaquim Bastos Marques Mendes.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Notificado do Acórdão desta Secção do STA, datado de 14/4/10, junto a fls. 111 e segs., o
recorrente veio requerer, nos termos do disposto no artº 669º, n.º 1, alínea a) do CPC, que lhe fosse
identificado o acórdão do Tribunal Constitucional referido na parte final daquele aresto, “com menção
do respectivo número do processo onde o mesmo foi proferido e local onde o mesmo tenha sido publicado”, uma vez que não o conseguiu localizar, apesar das diligências que encetou junto daquele Tribunal.
A Fazenda Pública não respondeu.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que “o Ministério Público não
intervém na tramitação de aclaração de acórdão (art. 670º nº1 CPC)”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – E sem mais considerações, importa referir que efectivamente o acórdão aclarando e no que
nesta parte diz respeito, enferma de um “lapsus scriptae”, pois o aresto do Tribunal Constitucional que
se pretendia indicar não era o datado de 18/4/07, mas sim o datado de 12/3/09, prolatado no Acórdão
n.º 128/09, que se rectifica.
3 – Nestes termos e com esta rectificação, acorda-se em deferir o requerido.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Setembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.
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Acórdão de 14 de Abril de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Artigo 150.º do CPTA. Convolação do processo.
Oposição de acórdãos.
Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artigo 150.º do CPTA, pelo seu carácter
excepcional, estrutura e requisitos, não pode entender-se como de índole generalizada mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do
sistema.
II — Não cabe no mesmo dispositivo legal a pretensão jurídica alicerçada na questão
de saber se a determinação do lucro tributável, em sede de IRC, deve ou não,
ser operada de acordo com as regras definidas para o regime simplificado de
tributação, nos termos do disposto no artigo 53.º, n.º 8 do CIRC, aditado pela Lei
n.º 30-G/00 de 30/12, por esta questão se encontrar hoje, praticamente, esgotada
em termos de uma jurisprudência pacífica, reiterada e uniforme.
III — É de convolar o recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150.º do CPT
em recurso por oposição de acórdãos, nos termos do artigo 284.º 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 1245/09-30.
Recorrente: Embalint — Serviços e Transportes Unipessoais, L.da
Recorrido: Ministério das Finanças.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Embalint - Serviços e Transportes Unipessoal, Ldª, melhor identificada nos autos, não se
conformando com o acórdão do TCA Sul que concedeu provimento ao recurso interposto pelo Ministério das Finanças da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loures que, por sua vez, julgou
procedente a acção administrativa especial que havia deduzido contra o indeferimento do recurso
hierárquico interposto de anterior indeferimento de reclamação graciosa que indeferiu o pedido de declaração de nulidade do acto que o enquadrou no regime simplificado de tributação em IRC, dele vem,
nos termos do disposto no artº 150º do Código de Processo nos Tribunas Administrativos, interpor o
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. O art. 150º n.º 1 do CPTA prevê excepcionalmente recurso de 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”.
2. A questão objecto do presente Recurso, visa a melhor aplicação do direito, quanto à tributação
das empresas, de acordo com o disposto no artigo 104º da CRP e artigo 53º do Código do IRC.
3. Trata-se, pois de uma questão, com enorme relevância jurídico-social, uma vez que, em todas
as instâncias jurisdicionais, esta questão tem sido decidida de forma diversa.
4. E a sua importância afere-se pela aplicação do regime ali previsto à maioria das empresas em
Portugal, que constituem o tecido económico do país, que são as micro, pequenas e médias empresas.
5. O presente recurso visa uma melhor aplicação do Direito pelos tribunais, uma vez que, em sede
de primeira instância, os tribunais têm decidido a favor do contribuinte, e em sede de recurso para o
Douto STA, tais decisões tem sido confirmadas.
6. Atente-se os Doutos Acórdãos “JSTA000P10386 AC. 01114/08 de 22-04-2009; JSTA00065144
AC. 0205/08 de 18-06-2008; JSTA00065432 AC. 0874/08 de 10-12-2008; e JSTA00065370 AC.
0733/08 de 26-11-2008.”
7. A Recorrente, não apresentou nenhuma declaração de rendimentos vulgo modelo 22 em 2002,
relativa ao exercício de 2001.
8. A Recorrente apenas iniciou actividade em 26-11-2002, tal como se constata pelo documento
número dois juntos com a Petição Inicial da ora Recorrente.
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9. O Meritíssimo Juiz do Tribunal de Primeira Instância decidiu exemplarmente, e com toda a
matéria de facto que necessitava, pois que, a ora Recorrente, ao abrigo do princípio da preclusão, elencou
para os autos, todos os factos necessários e suficientes para a boa decisão do mérito da causa.
10. A Recorrente comunicou o seu início de actividade fiscal em Novembro de 2002 à competente
Repartição de Finanças. (vide doc. n.º 1 e 2 junto com a PI).
11. Fez a opção pelo regime geral de tributação (doc. 2 junto com a PI), durante três anos nos
termos da alínea a) do n.º 7 e n.º 8 do artigo 53º do CIRC, logo no início da actividade”.
12. A inclusão no regime simplificado faz-se verificado os demais pressupostos em conformidade
com o valor total de proveitos estimados, constante da declaração de início de actividade, mas apenas
se não for exercida a opção pelo regime geral.
13. “O regime simplificado só é aplicável quando os sujeitos passivos não optem pela aplicação do
regime geral de determinação do lucro, previsto nos artigos 17º a 46º do CIRC … A opção pelo regime
geral deve ser feita na declaração de início de actividade...” AC. 01114/08 do STA.
14. Nos presentes Autos e porque se referem aos anos fiscais de 2002 e 2003, a ora Recorrente,
fez a sua opção, pelo que não tinha que apresentar qualquer declaração de alterações, uma vez que
aquela opção se mantém válida por três anos.
A entidade recorrida não contra-alegou.
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)”.
Notificadas as partes sobre esta questão (cfr. artº 704º do CPC), nenhuma delas se pronunciou
sobre a mesma.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Na declaração de início de actividade que entregou em 26/11/2002, a Autora inscreveu, no campo
reservado a IR, como “valor total anual dos proveitos estimados”, “€180.000” e no campo reservado
a “enquadramento definido pelo SF em IR”, “regime geral” (fls. 14).
2. Tendo ficado enquadrado no regime simplificado de determinação do lucro tributável nos
exercícios de 2003, 2004 e 2005, solicitou à Administração fiscal o reenquadramento dos referidos
exercícios no regime geral de determinação do lucro tributável de acordo com a opção feita na declaração de início de actividade (fls. 6 do apenso instrutor);
3. O pedido foi indeferido por despacho da Sra. Directora de Serviços do IRC, comunicado por
ofício n.º 005930, de 28/02/2005, a fls. 24, cujo teor damos aqui por integralmente reproduzido face
à sua extensão;
4. Desse despacho foi interposto recurso hierárquico para o Sr. Ministro das Finanças em 11/03/2005
(consta de fls. 28);
5. Por despacho de 22/08/2005, da Sra. Directora de Serviços de Imposto de Rendimento, exarado
sobre informação dos serviços n.º 954/2005, a fls. 31, para cuja fundamentação expressamente remete,
foi negado provimento ao recurso hierárquico;
6. Consta daquela informação, textual, expressa e, designadamente, o seguinte:
«Na situação em apreciação, é-nos dado constatar que a recorrente na declaração de início de
actividade, entregue em 2002.11.26, estimou que, para efeitos de enquadramento em IR, o valor anual
dos proveitos seriam €180.000.
Face a este volume de proveitos para o exercício de 2002, a opção pelo regime de tributação prevista no artigo 53º tornou-se desnecessária na justa medida em que estavam reunidos os pressupostos
para que o sujeito passivo fosse automaticamente enquadrado no regime geral de determinação do
lucro tributável.
A opção pelo enquadramento no regime de determinação do lucro tributável deve ser exercida logo
que ocorram os pressupostos para a inclusão no regime simplificado, o que no caso da recorrente ocorreu
no exercício de 2002 em virtude de ter declarado um volume de proveitos inferior a €149.639,37.
Na circunstância, a recorrente ao pretender manter-se no regime geral de determinação do lucro
tributável devia, nos termos da alínea b) do nº7 do artº 53º, ter apresentado a declaração de alterações
a que se referem os artºs 110º e 111º do Código do IRC e nesta fazer a sua opção.
Não tendo exercido a opção, e verificados os pressupostos de enquadramento no regime simplificado, foi o mesmo aplicado automaticamente por um período de três exercícios, sendo certo que este
regime só pode cessar após o decurso desse período mínimo de permanência e caso a recorrente impeça
a sua renovação com a apresentação da opção pelo regime geral (al. b) do n.º 7 do artº 53º) ou quando
o limite do total anual dos proveitos (€149.639,37) for ultrapassado em dois exercícios consecutivos
ou se o for num único exercício em montante superior a 25% daquele limite (nº10 do artº53º)».
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7. A Autora foi notificada da decisão do recurso hierárquico por carta registada com aviso de recepção, que recebeu em 27/09/2005, conforme talão de A/R que se encontra junto do apenso instrutor
a fls. s/n;
8. A petição inicial deu entrada no Tribunal Central Administrativo Sul em 17/02/2006, conforme
carimbo aposto a fls. 2, tendo baixado ao Tribunal Tributário de 1ª instância no seguimento de despacho
de incompetência em razão da hierarquia exarado a fls. 41;
9. A Autora cessou actividade em 29/12/2003 (fls. 10 e informação de cadastro, a fls. 15, ambas
do apenso instrutor).
Nos termos do art. 712º do CPC, adita-se ao probatório a seguinte factualidade:
10. Na declaração de inscrição no registo/início de actividade que a A. entregou em 26-11-2002,
esta indicou no campo 19, pontos 2 e 4, que fazia a opção pelo regime geral de tributação, constando
nesse campo que tal opção apenas podia ser efectuada “reunindo (o contribuinte declarante) os pressupostos de inclusão no regime de tributação previsto nos artigos 28º do CIRS ou 53º do CIRC”- cfr.
doc. de fls. 11 a 13.
11. O valor total anual de proveitos efectivamente obtido pelo sujeito passivo no exercício de
2002 foi de €1 602,96 - cfr. doc. de fls 24 e ss.
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 decisão 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 circunstancialismo, 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.
Em face do decidido no aresto recorrido e do que consta nas conclusões da motivação do recurso
da recorrente, resulta que, a questão a dirimir, no caso em apreço, consiste em saber se a determinação
do lucro tributável, em sede de IRC, relativamente ao exercício de 2002, deve ou não, ser operada de
acordo com as regras definidas para o regime simplificado de tributação.
Diga-se, desde já, que, sobre esta questão, o STA se tem pronunciado de forma pacífica, uniforme
e reiterada no sentido de que “o regime simplificado de determinação do lucro tributável, previsto no
artigo 53.º do Código do IRC, tem carácter facultativo e não obrigatório – sob pena de violação da
disposição constitucional de que «a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu
rendimento real» (n.º 2 do artigo 104.º da Constituição da República Portuguesa).
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A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável deve ser formalizada
pelos sujeitos passivos nomeadamente na declaração de início de actividade [alínea a) do n.º 7 do
artigo 53.º do Código do IRC].
A opção pela aplicação do regime geral de determinação do lucro tributável tem validade por
um período de três exercícios, nos termos do n.º 8 do artigo 53.º do Código do IRC (aditado pela Lei
n.º 30-G/2000, de 30 de Dezembro)” (Acórdão desta Secção do STA de 22/4/09, in rec. n.º 1.114/08).
No mesmo sentido pode ver-se, entre outros, os Acórdãos citados pela recorrente na sua motivação
do recurso.
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 período de validade da opção feita pelo contribuinte pelo regime geral de determinação
do lucro tributável, nos termos do disposto no artº 53º, n.º 8 do CIRC, aditado pela Lei n.º 30-G/00 de
30/12, assim se não deparando com questões de especial relevo jurídico ou até social.
Pelo que é, assim, de concluir pela não verificação dos pressupostos de admissão do recurso de revista.
5 – Todavia, nas respectivas alegações, a recorrente refere que a questão em apreço tem sido decidida de forma diversa do aresto recorrido em todas as instâncias jurisdicionais, concretamente nesta
Secção do STA, citando em abono da sua posição os Acórdãos “JSTA000P10386 AC. 01114/08 de
22-04-2009; JSTA00065144 AC. 0205/08 de 18-06-2008; JSTA00065432 AC. 0874/08 de 10-12-2008;
e JSTA00065370 AC. 0733/08 de 26-11-2008.”
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, 14 de Abril de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino.
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Segue Acórdão de 8 de Setembro de 2010.

Acórdão de 8 de Setembro de 2010.
Processo n.º 1245/09-30.
Recorrente: Embalint — serviços e Transportes Unipessoais, L.da
Recorrido: Ministério das Finanças.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido neste Supremo Tribunal Administrativo,
a fls. 224 e segs., vem requerer, nos termos do disposto no artº 201º do CPC, a nulidade de todo o processado subsequente ao requerimento de interposição do recurso extraordinário de revista, nos termos
do disposto do artº 150º do CPTA e respectivas alegações, uma vez que não só não foi notificada do
referido requerimento de interposição desse recurso, mas também das alegações da recorrente, tal como
o impõe o artº 145º, n.º 1 do CPTA, ficando assim impossibilitado de exercer o contraditório.
A ora recorrente respondeu nos termos que constam de fls. 241 e segs., que aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais.
Por sua vez, a Fazenda Pública respondeu nos termos que constam de fls. 248 e segs., que aqui
se dão, também, por reproduzidos para todos os efeitos legais.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto não emitiu parecer, uma vez que “O Ministério Público não
intervém na tramitação legal do incidente de nulidade processual, o qual deve ser decidido após simples
audiência da parte contrária (art. 209 CPC/art. 1º CPTA)”.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – Da análise dos autos, ressalta à evidência que a ora requerente não foi notificada do requerimento de interposição do recurso extraordinário de revista, bem como das respectivas alegações.
Ora, tal omissão constitui nulidade insanável prevista no artº 98º, n.º 1, alínea c) do CPPT
(neste sentido, vide Jorge Sousa, in CPPT anotado, vol. I, págs. 686 e 687), a qual pode ser arguida
a todo tempo, até ao trânsito em julgado da decisão final e é de conhecimento oficioso (cfr. o predito artº 98º, n.º 3).
Todavia, no caso, o recurso extraordinário de revista, nos termos do disposto no artº 150º do CPTA,
não foi admitido, pelas razões que constam do aresto de fls. 224 e segs., tendo sido, no entanto, ordenada
a sua convolação em recurso, por oposição de acórdãos, para o Pleno desta Secção do STA.
Sendo assim, não é possível, agora, ordenar a nulidade arguida com fundamento na omissão dos
trâmites processuais do referido recurso, já que é outro o tipo de recurso que está em causa e que se gere
por regras próprias, que são as previstas nos artº 282º e 284º do CPPT, não sendo aplicáveis relativamente a este recurso jurisdicional, em princípio, o regime do recurso extraordinário de revista previsto
no artº 150º do CPTA, apenas podendo vir a fazer-se a aplicação das sua regras, bem como de outras
regras do mesmo Código, a título subsidiário, ao abrigo da alínea c) do artº 2º do CPPT, caso naquelas
normas do CPPT e nas que regulam o recurso de agravo não se encontre regulamentação adequada, o
que não é o caso, como vimos.
E neste recurso por oposição de acórdãos está perfeitamente assegurado o princípio do contraditório das partes, dando-se-lhes, assim, oportunidade para que se pronunciem, para além do mais e
designadamente, quanto à legitimidade e quanto à forma e ao prazo de interposição.
3 – Nestes termos, acorda-se em desatender a arguição da nulidade.
Custas pela requerente, fixando-se a taxa de justiça em 1 Uc.
Lisboa, 8 de Setembro de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Prescrição. Contribuições para a Segurança Social. Responsabilidade subsidiária.
Interrupção da prescrição.
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Sumário:
I — A prescrição interrompe-se, nos termos do n.º 3 do artigo 63.º da Lei n.º 17/2000
(n.os 2 do artigo 49.º da Lei n.º 32/2002 e 4.º do artigo 60.º da Lei n.º 32/2002), por
qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável
pelo pagamento, conducente à liquidação ou cobrança da dívida.
II — Consideram-se diligências administrativas todas as que ocorram nos processos
administrativos de liquidação e nos processos de execução fiscal, conducentes
à liquidação e cobrança da dívida, de que venha a ser dado conhecimento ao
devedor.
III — As regras dos artigos 48.º e 49.º da LGT no que não está especialmente regulado
na Lei n.º 17/2000 aplicam-se à prescrição dos créditos da Segurança Social
derivados de cotizações e contribuições.
IV — Daí que as causas de interrupção de suspensão ou interrupção da prescrição
aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis subsidiários
(artigo 48.º, n.º 2 da LGT), sendo 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 5º ano posterior
ao da liquidação (artigo 48.º n.º 3 da LGT).
V — Muito embora os tributos em dívida à Segurança Social não sejam objecto de um
verdadeiro acto de liquidação por parte dos serviços, o acto de extracção dessas
dívidas contêm ínsito um acto de liquidação que releva para efeito do disposto no
n.º 3 do artigo 48.º da LGT.
Processo n.º 23/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António José Albuquerque e Póvoas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a decisão da M.ma Juíza do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria que, com fundamento na prescrição das dívidas exequendas, julgou procedente a oposição deduzida por António José Albuquerque e Póvoas, com os demais sinais dos autos, à execução fiscal
contra si revertida e originariamente instaurada contra a firma “Metalbeta-Estruturas Metálicas e de Betão
Armado, Lda.” por dívidas ao Centro Regional de Segurança Social no montante global € 203.315,83 relativas aos anos de 1994 a 1998, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) A douta sentença de que ora se recorre errou ao não considerar como provada a interrupção da
prescrição, por via da citação do executado dada como provada no ponto 3. do aresto de que se recorre.
B) E tal erro torna-se mais evidente quando é a própria sentença que reconhece a sua ocorrência
e, nesta conformidade, traz tal facto à colação em termos de matéria de facto provada, não retirando,
no entanto, do seu teor as devidas consequências, ou seja, a existência de causa interruptiva do prazo
prescricional nos termos do artigo 63º, n.º 3 da Lei 17/2000 e n.º 2 do artigo 49º da Lei de Bases da
Segurança Social.
C) Sucede que a interpretação subjacente à aplicação dos normativos supra redundou na violação
do teor das citadas normas.
D) No âmbito legislativo da Lei Geral Tributária, as contribuições para a Segurança Social prescreviam nos termos daquele compêndio legal, designadamente nos termos do artigo 49º da Lei Geral
Tributária, no prazo de oito anos, salvaguardados os termos e causas em que tal prazo seria susceptível
de ser suspendido ou interrompido.
E) Sucede, no entanto, que com o advento da Lei 17/2000, veio o legislador a consagrar um novo
e especial regime prescricional para as contribuições da Segurança Social.
F) Tal entrada em vigor em 05.02.2001 do citado diploma legal traduz-se inexoravelmente no
advento de um regime prescricional especial conferido a tais contribuições da Segurança Social, face
ao regime jurídico geral aplicável aos demais tributos no âmbito da Lei Geral Tributária.
G) Pelo exposto, as normas especiais em que se traduz este novel regime prescricional das contribuições da Segurança Social afasta a aplicação do regime prescricional geral constante e previsto na
Lei Geral Tributária (LGT).
H) Nos termos do artigo 63º, n.º 3 da Lei 17/2000 e artigo 49º, n.º 2 da Lei 32/2002: “A prescrição
interrompe-se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo
pagamento conducente à liquidação ou à cobrança da dívida.”
I) Ora, da matéria factual assente como provada pela douta sentença, resulta que o executado
teve conhecimento da diligência tendente à cobrança executiva da dívida, sendo ainda para mais, o ora
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oponente, o representante legal do sobredito executado, de onde não podia deixar este de igualmente
ter tido conhecimento da citação em causa.
J) Pelo que, não se alcança como considerada como provada tal matéria constante do ponto 3
(prova do conhecimento da citação), a douta sentença não retirou as devidas consequências ao nível
da interrupção prescricional.
K) Fazendo irrelevar, de todo em todo, tal factualidade para efeitos da interrupção do prazo da
prescrição.
L) Interpretação essa, que não encontra o mínimo de acolhimento ou cobertura no expendido no
artigo 63º, n.º 3 da Lei 17/2002 e artigo 49º, n.º 2 da Lei 32/2002, isto porque, o legislador é claro ao
estabelecer como pressuposto para a verificação de causa interruptiva, que o devedor tenha conhecimento dessa mesma diligência.
M) A douta sentença ao não questionar (e bem) que o devedor à época conhecia a citação e nessa
senda dá como provada a citação a ele efectuada (que se traduz não mais do que em levar ao conhecimento de que foi proposta contra este determinada execução), não poderia deixar de dar como verificado
o pressuposto para a verificação da interrupção do prazo prescricional.
N) Ao não o fazer, a douta sentença desconsiderou não só o teor, como todo o sentido útil e pensamento legislativo subjacente à redacção que veio a ser aprovada pelo legislador.
O) Fazendo, inclusivamente, irrelevar sem qualquer fundamentação legal para o efeito, aquele que
é o pressuposto basilar de tais normativos de que depende a interrupção da prescrição: o conhecimento
pelo devedor de uma diligência tendente à cobrança da dívida exequenda.
P) A este respeito, importa salvaguardar que o legislador, no domínio quer da lei 17/2000, quer
da Lei 32/2002, não veio distinguir para efeitos da interrupção prescricional a circunstância da factualidade com virtualidade interruptiva da prescrição ser inoponível relativamente ao devedor originário
ou ao subsidiário.
Q) Ora, não distinguindo o legislador no âmbito de tais compêndios legislativos a virtualidade
interruptiva da inexigibilidade da dívida exequenda em função de se tratar de devedor originário ou
subsidiário, ponto assente se torna interpretar os versados preceitos legais no sentido de que a prescrição se interrompe “tout court” pela ocorrência de qualquer diligência de que o devedor tenha tido
conhecimento.
R) O que o mesmo é dizer, que tendo ocorrido a citação do responsável pelo pagamento da execução fiscal em 2004, não podia a estas luzes deixar de se produzir (e na douta sentença, reconhecer)
o efeito interruptivo da prescrição da dívida exequenda, independentemente desta diligência ter tido
como destinatário o devedor originário ou o subsidiário, uma vez que dela acabaram (até) por ter conhecimento ambos os devedores.
S) A este respeito, pela sua clareza, não podemos deixar de citar trecho do Acórdão lavrado no âmbito do processo n.º 0490/09 do Supremo Tribunal Administrativo, no qual se conclui que: “Além de que
a citação do devedor subsidiário reveste a mesma eficácia interruptiva que a do devedor originário, uma
vez que se trata de uma só instância executiva em que pela reversão se opera uma alteração subjectiva.”
T) E foi essa eficácia interruptiva cominada no artigo 63º, n.º 3 da Lei 17/2000 que a douta sentença
não levou manifestamente em consideração, do sobredito comando legal fazendo errada interpretação,
o que originou decisão em sentido contrário àquela que se impunha proferir.
U) Nos termos supra melhor expendidos, não pode a douta sentença manter-se na ordem jurídica,
devendo, pelo exposto, a mesma ser revogada e substituída por outra que declare a dívida como exigível,
à luz do disposto nos artigos 63º, n.º 3 da Lei 17/2000 e 49º, n.º 2 da Lei 32/2002.
2 – O recorrido contra-alegou nos termos que constam de fls. 309 e segts, que se dão aqui por
integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, concluindo do seguinte modo:
a) O senhor representante da Fazenda Pública defende que, em face do artigo 63º da Lei 17/2000 de
8/8, a citação feita em 18/03/2004 à devedora original Metalbeta, consubstancia um acto interruptivo da
prescrição em relação ao responsável subsidiário e aqui recorrido António José Albuquerque e Póvoas.
b) E invoca, em favor desta tese, o acórdão desse Supremo Tribunal Administrativo proferido no
processo 0490/09, não indicando nem a data deste acórdão nem o sítio onde se encontra disponível.
c) Acontece que o acórdão em causa não existe pois o processo 0490/09 é um processo pendente
que não tem nada a ver com dívidas à Segurança Social.
d) Sendo certo que a jurisprudência mais recente desse Supremo Tribunal Administrativo vai toda
no sentido de que as diligência administrativas a que se refere o n.º 3 do artº 63º da Lei 17/2000 só são
relevantes para efeitos de interrupção da prescrição quanto ao executado/revertido, quando tenham sido
praticadas na própria pessoa deste.
e) Conforme, a propósito, os seguintes acórdãos desse Supremo Tribunal:
- 01/10/2008 - Procº 0661/08 – Relator: Sr. Cons. António Calhau,
- 26/11/2008 - Procº 0689/08 – Relator: Sr. Cons. Lúcio Barbosa,
- 15/04/2009 - Procº 0149/09 – Relator: Sr. Cons. António Calhau.
- 07/10/2009 - Procº 0549/09 – Relator: Sr. Cons. António Calhau.
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f) Por conseguinte a interpretação que o senhor representante da Fazenda Pública faz do referido
artigo 63º não é legalmente admissível, nem tem um único apoio jurisprudencial.
g) Sendo certo que ofende os princípios da certeza do direito e da segurança das relações jurídicas.
h) Está, pois, demonstrada a falta de fundamento do recurso, demonstrando-se de seguida o acerto
da decisão dada pelo Mº Juiz a quo.
Assim,
i) em face da matéria dada como provada, é incontestável que a primeira diligência administrativa
realizada na pessoa do ora recorrido, na qualidade de responsável subsidiário, ocorreu com a expedição,
em 12/04/2006, da notificação que lhe foi dirigida para audição prévia.
j) O recorrido entende que só com a sua citação, ocorrida em 15/05/2006, tomou conhecimento dos
precisos termos da reversão pois só através desse acto lhe foram facultados os elementos da reversão
a que se refere o artº 22º, n.º 4 da L.G.T.
k) Questão que não é despicienda pois pode dar-se o caso de, em abstracto, haver vários responsáveis subsidiários com responsabilidades diferentes uns dos outros.
l) De todo o modo, ainda que se entenda que a diligência de notificação do aqui requerido para a
audição prévia, em 12/04/2006, é um acto relevante para efeitos da interrupção da prescrição, nos termos do referido artigo 63º n.º 3, a verdade é que este próprio acto ocorreu quando já tinham decorrido
5 anos sobre a entrada em vigor da Lei 17/2000.
m) Pelo que não subsiste a mínima dúvida quanto ao total decurso do prazo prescricional de 5
anos, contados a partir da entrada em vigor daquela Lei.
n) E daí que, pura e simplesmente, deva esse Venerando Tribunal confirmar a douta sentença
recorrida, assim fazendo V. Exas., Senhores Conselheiros,
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“A questão objecto do presente recurso prende-se com a prescrição das obrigações tributárias
referentes a contribuições à Segurança Social do período de 1994 a 1998.
Alega a recorrente que a sociedade executada teve conhecimento da diligência tendente à cobrança
executiva da dívida, sendo o oponente legal representante da mesma, de onde não poderia deixar de ter
tido conhecimento da citação feita à responsável originária.
Parecer: Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Efectivamente, no que respeita à questão da aplicação do prazo de prescrição de 5 anos previsto no
art. 63º, n.º 2, da Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto bem como das respectivas circunstâncias interruptivas,
não merece qualquer censura a decisão recorrida.
Assim ao caso subjudice será aplicável o 63º n.º 2 da Lei 17/2000, que reduziu o prazo de prescrição das contribuições à Segurança Social para cinco anos, prazo este que foi mantido pelo art. 49º
da Lei 32/2001 de 20.12, entrada em vigor, em 20.1.2003 (cf. art. 133º desta Lei).
Este novo prazo de 5 anos só poderá contar-se a partir do momento da entrada em vigor da Lei
17/2000 de 08 de Agosto, ou seja 04.02.2001.
Por outro lado, sendo certo que a Lei 17/2000 é aplicável à contagem do prazo de prescrição,
também as alterações em matéria de definição dos requisitos da prescrição, nomeadamente no que
respeita às circunstâncias interruptivas, estão sujeitas às mesmas regras que regulam a alteração dos
prazos como se vem entendendo, maioritariamente, na doutrina e na jurisprudência. (Vide neste sentido Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues, Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária,
Anotada e Comentada, 3ª edição, pag. 222, nota 10)
Acresce dizer que as circunstâncias interruptivas, estando previstas na lei especial, prevalecem
sobre a lei geral (art. 7º-, n.º 3 do Código Civil).
Ora, no âmbito do regime especial previsto pela Lei 17/2000 a instauração da execução não constitui
circunstância interruptiva, sendo a prescrição interrompida por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida.
Como vem sublinhando de forma unânime a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (vide, por exemplo, os Acórdãos de 11.03.2009, recurso 1033/08 e de 02.12.09, recurso 951/09,
ambos in www.dgsi.pt), diligências administrativas, para este efeito, serão todas as que ocorram nos
processos administrativos de liquidação e nos processos de execução fiscal, conducentes à liquidação
e cobrança da dívida, de que venha a ser dado conhecimento ao devedor (como a citação, a penhora,
a notificação do responsável subsidiário para se pronunciar sobre a possibilidade de reversão e a notificação do acto que a decide).
Será, pois, requisito da causa interruptiva o seu conhecimento pelo devedor (Neste sentido Jorge
Lopes de Sousa, Notas Sobre a Prescrição, pags. 99 e segts) sendo que em caso de reversão, como o
dos autos, da diligência deverá ser dado conhecimento ao responsável subsidiário.
Ora, ao invés do que alega a recorrente, nada nos autos permite concluir que houve, antes da
notificação do projecto de reversão (ocorrida já em 12.04.2006) qualquer diligência administrativa,
realizada com conhecimento do responsável subsidiário, conducente à liquidação ou à cobrança da
dívida – cfr. probatório a fls. 263.
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Termos em que somos de parecer que deve ser confirmado o julgado recorrido, no sentido da
prescrição das obrigações tributárias em causa nos presentes autos, negando-se provimento ao recurso.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 24/02/1995, foi instaurada execução fiscal n.º … contra a sociedade Metalbeta Estruturas Metálicas e Betão Armado, Lda., por dívidas emergentes de contribuições ao Centro Distrital de
Segurança Social de Santarém, relativa ao ano 1994, no montante global de Esc.: 9.871.584$00 (cfr.
certidão de dívidas de fls. 2 e 3 da execução);
2. Em 15/03/2004 foram apensadas ao processo identificado em 1 as execuções fiscais nºs …, …, … e
…, prosseguindo a execução pelo valor global de € 203.315,83 (fls. 7 da execução);
3. A sociedade executada foi citada para os termos da execução em 18/03/2004 (fls. 8, 9 e 10 da
execução);
4. Por despacho de 12/04/2006 do Sr. Chefe de Finanças de Constância, foi determinado que se
procede-se à notificação do oponente para efeitos do exercício do direito de audição prévia para efeitos
de reversão da execução (fls. 75-A da execução);
5. Em 12/04/2006 foi expedida notificação para audição prévia (reversão) registada ao oponente
(fls. 75-B e 76 da execução);
6. Por despacho de 05/09/2006 do Sr. Chefe de Finanças de Constância, foi ordenada a reversão
contra o oponente, na qualidade de responsável subsidiário da sociedade “Metalbeta Estruturas Metálicas e de Betão Armado, Lda.” (fls. 78 da execução apensa);
7. O executado/oponente foi citado na qualidade de responsável subsidiário, em 11/05/2006
(cfr. fls. 79 e 80 da execução);
8. O oponente deduziu a presente oposição em 08/06/2006 (fls. 1 dos presentes autos).
5- A sentença sob recurso, ponderando que estavam em causa na execução dívidas provenientes
das contribuições para a Segurança Social relativas aos anos de 1994 a 1998 e na consideração de
que, nesse caso, o prazo prescricional a atender seria de 5 anos contado da entrada em vigor da Lei
n.º 17/2000 (5/02/01), julgou prescritas essas dívidas uma vez que só em 13/04/06 o “executado por
reversão/oponente foi notificado para se pronunciar sobre a possibilidade de reversão, ou seja, só nessa
data lhe foi dado conhecimento que seria considerado devedor da dívida exequenda”, sendo certo que
o prazo de prescrição se esgotara no antecedente dia 06/02/06.
Insurgindo-se contra o assim decidido, vem a Fazenda Pública defender na sua alegação de recurso,
em suma, que as dívidas em questão não se encontrariam prescritas em decorrência da citação da sociedade executada para os termos da execução ocorrida a 18/03/04 (3. do probatório), ou seja antes de
esgotado o aludido prazo prescricional de 5 anos contado a partir da entrada em vigor da Lei n.º 17/2000.
Como se vê, a questão fulcral a enfrentar e decidir no recurso prende-se em saber se, no caso de
dívidas provenientes de Contribuições para a Segurança Social, a citação para os termos da execução
do devedor originário reveste eficácia interruptiva relativamente ao responsável subsidiário, sendo certo
que se mostra incontestado pelas partes que o prazo de prescrição a observar será o de 5 anos previsto
na Lei n.º 17/2000, conforme se entendeu na sentença.
Vejamos, então.
A propósito dos factos com eficácia interruptiva dispõe o n.º 3 do artigo 63º da Lei n.º 17/2000, de
8 de Agosto, de igual modo que os sequentes n.º 2 do artigo 49º da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro
e 4 do artigo 60º da Lei n.º 4/2007, de 16 de Janeiro, o seguinte:
“A prescrição interrompe-se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento
pelo responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou cobrança da dívida”.
Neste regime especial de prescrição consideram-se diligências administrativas todas as que ocorram nos processos administrativos de liquidação e nos processos de execução fiscal, conducentes à
liquidação e cobrança da dívida, de que venha a ser dado conhecimento ao titular – cfr – Jorge Lopes
de Sousa, in “Sobre a prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas” a fls. 119.
Ora, à luz deste normativo se é certo que a notificação do responsável subsidiário em sede de
direito de audição para efeito de reversão configura facto com virtualidade interruptiva do decurso do
prazo prescricional de 5 anos, como se entendeu na sentença, a verdade é que, “a se” e por outra parte,
não permite que à citação da sociedade devedora originária seja conferida eficácia interruptiva do prazo
prescricional em relação ao responsável subsidiário, como bem observa o recorrido quando defende
que nos termos do n.º 3 do artigo 63º da Lei n.º 17/2000, para esse efeito só são relevantes quanto ao
executado/revertido, quando os actos tenham sido praticados na própria pessoa deste.
Todavia, não será que a invocada eficácia interruptiva da citação do devedor originário relativamente ao responsável subsidiário poderá encontrar respaldo na Lei Geral Tributária, mais concretamente
na previsão normativa constante do n.º 2 do artigo 48º?
Pensamos que sim, uma vez que não regulando especialmente a Lei n.º 17/2000 essa situação,
nada impede que o vazio normativo assim constatado seja preenchido mediante a aplicação subsidiária
das regras gerais previstas na LGT.
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Aliás, nesse sentido se pronuncia Jorge Lopes de Sousa, ob. citada, a fls. 118 a propósito do Regime da Prescrição Tributária no que respeita às Obrigações para a Segurança Social.
Aí se diz o seguinte:
“No que não está especialmente regulado serão de aplicar as regras dos artigos 48º e 49º da LGT,
atenta a vocação desta Lei para regular a generalidade das relações jurídicas-tributárias, afirmada no
seu n.º 1. Com efeito, não há qualquer suporte normativo para afirmar que se está perante conceitos
diferentes de prescrição ou que os efeitos das causas interruptivas são diferentes dos previstos para a
generalidade das obrigações tributárias”.
Impõe-se, pois, concluir pela aplicabilidade da previsão normativa do n.º 2 do artigo 48º da LGT
(“As causa de interrupção de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente aos
devedor principal e aos responsáveis subsidiários”), e daí que, em princípio, a citação da sociedade
devedora originária (efectuada a 18/03/04) revestia virtualidade para interromper o decurso do prazo
prescricional de 5 anos relativamente ao responsável subsidiário/oponente e, por essa forma, impedir
a prescrição das dívidas exequendas em causa, que só deveria vir a ocorrer a 06/02/06.
Não obstante, o certo é que o n.º 3 do citado artigo 48º da LGT prevê que “A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiário se citação
deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º ano posterior ao da liquidação”.
Ora, este normativo suscita um problema que contende com a sua aplicabilidade no caso que
nos ocupa, já que os tributos em dívida à Segurança Social não são objecto de um verdadeiro acto de
liquidação por parte dos serviços.
Com efeito, o que se passa neste caso é a permissão de extracção de certidões de dívida perante
a mera constatação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário
prévio, definidor dessa obrigação (cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5ª edição,
anotação 42 ao artigo 204º, a fls. 367).
No entanto, sob pena da responsabilidade dos responsáveis subsidiários se submeter a um regime
injustificadamente mais gravoso no que respeita às dívidas à Segurança Social em relação aos restantes
tributos, o acto de extracção de certidão dessas dívidas não pode deixar de se entender como contendo
ínsito um acto de liquidação que releva para efeito do disposto no predito n.º 3 do artigo 48º da LGT.
Ora, “in casu”, a interrupção da prescrição relativamente ao responsável subsidiário não ocorre nos termos referidos posto que a sua citação foi efectuada em data posterior ao 5º ano posterior ao das “liquidações”.
Na verdade, as citações desse responsável quer para o efeito de exercício do direito de audição
(12/04/06- 5. do probatório), quer para os termos da própria execução (11/05/06-6. do probatório),
foram efectuadas após terem decorrido mais de 5 anos das “liquidações” das contribuições em dívida
à Segurança Social, as quais de reportam aos anos de 1994 a 1998 (cfr. fls. 66 dos autos).
Bem se andou, portanto, na sentença ao julgar prescritas as dívidas exequendas revertidas.
Termo em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se, em consequência, a
sentença recorrida.
Custas a cargo da Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António
Calhau.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. IVA. Falta de entrega do imposto.
Sumário:
O artigo 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.
Processo n.º 85/10-30.
Recorrente: Autsource Prestação S. O. Administração de Pessoal, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1-Autsource Prestação SO e Administração de Pessoal, Lda, melhor identificada nos autos, não
se conformando com o despacho decisório proferido no Tribunal Tributário de Lisboa que julgou
improcedente o recurso interposto do despacho do Director de Finanças de Lisboa que aplicou uma
coima por contra-ordenação fiscal no montante de € 33.480,00, dela veio interpor recurso, formulando
as seguintes conclusões:
1) Vem o presente recurso apresentado da douta decisão que julgando improcedente o recurso,
manteve a decisão de aplicação da coima.
2) 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 (art. 32.º, n.º 10, da CRP).
3) 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, não se sabendo
porque razão foi fixado o montante da coima em causa e não outro qualquer.
4) 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.
5) 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).
6) 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.
7) O art. 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.
8) Da decisão de aplicação de coima nem sequer consta que a recorrente tenha embolsado o IVA
em causa.
9) Ao decidir como decidiu a douta sentença recorrida errou no julgamento da questão.
2- A Ex.ma Magistrada do Ministério Público junto do Tribunal “a quo” contra-alegou, concluindo
do seguinte modo:
1. Da decisão da autoridade tributária proferida a fls. 6 e 7, e da decisão recorrida que, fixando
embora a coima em montante inferior, no mais a deu como provada a respectiva factualidade e a confirmou, consta:
- O montante do imposto exigível: 163 978,40 E:
- O valor da prestação tributária entregue: 0 E;
- O valor da prestação tributária em falta: 163 978,40 E;
- A data de cumprimento da obrigação: 06/10/2004;
- O período a que respeita a infracção: 2004/08;
- O termo do prazo para cumprimento da obrigação: 10/11/2004.
- A indicação das normas infringidas e punitivas: os artºs 26, n.º 1 e 40, n.º 1 alínea a) do CIVA
– Apresentação dentro do prazo D.P. sem meio de pagamento – e os artºs 114, n.º 2 e 26º, n.º 4 do RGIT
(falta entrega prestação dentro do prazo).
2. É, assim, manifesto que tal decisão contém a descrição sumária dos factos, indicando, em
concreto, os factos e omissões que integram a prática da infracção imputada à arguida;
3. A mesma decisão, nos termos do artº 27º do RGIT, na graduação da coima teve em conta os
seguintes elementos
- Não houve actos de ocultação;
- Não houve benefício económico;
- A prática deste tipo de infracção é frequente;
- Houve negligência simples;
- Não havia obrigação de não cometer a infracção;
- Decorreram 3 a 6 meses desde a data da prática da infracção.
4. É certo que a fixação da coima não se teve em conta a situação económica da arguida, por ser
desconhecida;
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5. No entanto, tal omissão, não pode, só por si, determinar a nulidade da decisão da decisão que
aplicou a coima, sendo, no caso, irrelevante. Com efeito,
6. A sentença recorrida não confirmou, nessa parte, a decisão da autoridade administrativa, tendo
antes fixado a coima dentro dos limites impostos pelo artº 26º, n.º 1 alínea b) do RGIT, ou seja no
mínimo – e simultaneamente o máximo – sendo certo que, independentemente da situação económica
da recorrente, não podia ser outro o valor fixado. Depois,
7. A coima aplicada na sentença recorrida foi fixada no mínimo, e simultaneamente o máximo,
sendo certo que não podia ser outro o valor fixado, atento o disposto no artº 26º, n.º 1, alínea b) do RGIT;
8. Os requisitos previstos no artº 79 do RGIT visam assegurar ao arguido a possibilidade do
exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito
dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e condições em que pode
impugnar judicialmente aquela decisão;
9. Por isso tais requisitos deverão considerar-se preenchidos quando as indicações constantes da
decisão que aplica a coima sejam suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos;
10. Ora, a descrição dos factos constantes da decisão da coima, factos esses dados como provados
na sentença recorrida, permite claramente à arguida perceber que não entregou uma prestação tributária
devida, qual o seu valor, o período a que respeita, o prazo de cumprimento da obrigação, sendo certo
que a mesma se encontra devidamente identificada, quais as normas violadas e punitivas.
11. E, além de indicar o regime aplicável em sede de IVA, indicou igualmente o valor da prestação
tributária em falta, determinada de acordo com a DP apresentada pelo contribuinte.
12. Portanto, a decisão que aplicou a coima contém todos os elementos exigidos pelo artº 79º do
RGIT e ponderou devidamente todos os elementos a que o artº 27º do RGIT manda atender na graduação da coima, a qual, não foi, aliás, confirmada pela sentença recorrida, mas fixada no limite previsto
no artº 26º, n.º 1, alínea b) do RGIT.
13. A sentença recorrida, confirmando a decisão da autoridade tributária de aplicação da coima e
fixando esta em montante inferior, fez correcta e criteriosa aplicação da lei à factualidade apurada, não
tendo violado as disposições invocadas pela recorrente,
14. Devendo, assim, ser mantida e confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
3-A decisão recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 6 de Novembro 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 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, porquanto, exercendo a actividade com a CAE 052630,
e registada em IVA no regime normal de periodicidade mensal, não entregou simultaneamente com a
declaração a prestação tributária necessária para satisfazer totalmente o imposto exigível, referente ao
período de 2004/08, no montante de EUR 163.978,40, tendo o termo do prazo para o cumprimento da
obrigação ocorrido em 11 de Outubro de 2004.
2. A autuação deu origem ao procedimento contra-ordenacional com o número 3247200506001092
(cf. fls. 2, dos autos).
3. A recorrente foi notificada para os efeitos do art. 70º do RGIT (cf. fls. 4-5 e 24, dos autos).
4. Em 20 de Março de 2006, foi exarado despacho de fixação da coima, pelo Director de Finanças
de Lisboa adjunto, no qual se lê o seguinte (cf. fls. 6-7, dos autos):
DECISÃO DE FIXAÇÃO DA COIMA
(…)
Descrição Sumária dos Factos
Ao (À) arguido(a) foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Montante de imposto
exigível: 163.978,40 Eur; 2. Valor da prestação tributária entregue 0 Eur; 3. Valor da prestação tributária
em falta 163.978,40 Eur; 4. Data de cumprimento da obrigação: 06/10/2004; 5. Período a que respeita
a infracção 2004/08; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 10/11/2004; os quais se dão
como provados.
Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do (s) artigo (s) abaixo indicado (s), punidos pelo (s)
artigo (s) do RGIT referidos no quadro, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 05/07, constituindo contra-ordenação (ões).
Normas infringidas Normas Punitivas Período Data
Tributação Infracção
Código artigo Código artigo 200408 2004-10-06
Art. 26º, n.º 1 e RGIT art. 114, n.º 2 e 26.º do
40º, n.º 1 a) Civa. RGIT – Falta entrega
Apresentação dentro do prazo prest. dentro do prazo
CIVA s/meio de pagamento ou c/
pagamento insuficiente 8M)
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Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do (s) arguido (s) deriva do ad, 7º do Dec-Lei n.º 433/82 de 27/10
aplicável por força do art. 3º do RGIT concluindo-se dos autos a prática, pelo (s) arguido (s) e como
autor (es) material (ais) da (s) contra-ordenação (ões) identificada (s) supra.
Medida da Coima
Em abstracto, a medida da coima aplicável ao (s) arguido (s) em relação à (s) contra-ordenação
(ões) praticada (s) tem como limite mínimo o valor de Eur 30.000,00 e limite máximo o montante de
Eur. 30.000,00, dado tratar(em)-se de pessoa(s) colectiva(s). Para fixação da coima em concreto deve
ter-se em conta a gravidade objectiva e subjectiva da(s) contra-ordenação(ões) praticadas, para tanto
importa ter presente e considerar o seguinte quadro (Art. 27 do RGIT):
Requisitos/Contribuintes
ALITOSOURCE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Actos de Ocultação Não
Benefício Económico 0,00
Frequência da prática Frequente
Negligência Simples
Obrigação de não Não
Cometer a infracção
Situação Económica· Desconhecida
e Financeira
Tempo decorrido 3 a 6 meses
desde a prática infracção
DESPACHO:
Assim, tendo em conta estes elementos para a graduação da coima e de acordo com o disposto no
art. 79º do RGIT aplico ao arguido a coima de For. 33.480,00 cominada no(s) Art.s(s) 114 n.º 2 e 28.º
n.º 4. do RGIT com respeito pelos limites do Art.. 26.º do mesmo diploma, sendo ainda devidas custas
nos termos do n.º 2 do Dec-Lei.º 29/98 de 11 de Fevereiro.
- Notifique-se o arguido dos termos da presente decisão, juntando-se-lhe cópia, para efectuar o
pagamento voluntário da coima ou deduzir recurso judicial no prazo de 20 dias, sob pena de cobrança
coerciva advertindo-o de que vigora o Princípio de Proibição de “Reformado in Pejus” (em caso de
recurso não é susceptível de agravamento, excepto se a situação económica e financeira do infractor
tiver melhorado de forma sensível).
5. Em 5 de Abril de 2006, a recorrente foi notificada da decisão referida no ponto anterior (cf.
fls. 8 e A/R a fls. 9, dos autos).
6. Em 7 de Abril de 2006, deu entrada na repartição de finanças do 2º bairro de Lisboa a PI do
recurso de fls. 10-14, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. carimbo aposto a fls. 10,
dos autos).
7. Em 17 de Outubro de 2006, foi exarada rios autos informação pelos serviços de finanças de
Lisboa 2, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e na qual se propõe a anulação do processado posteriormente à decisão de fixação da coima (cf. fls. 25, dos autos).
8. Na mesma data foi exarado despacho de concordância com a informação referida no ponto
anterior pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 2 (cf. fls, 26, dos autos).
9. Em 18 de Outubro de 2006, foi exarado despacho pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 2,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. fls, 29 a 33 dos autos).
10. Em 25 de Outubro de 2006, a recorrente foi notificada do teor do despacho identificado no
ponto anterior (cf. fls. 34 e A/R a fls. 35, dos autos).
11. Em 16 de Novembro de 2006 deu entrada no serviço de finanças de Lisboa 2, o recurso de
fls. 37-40, dos autos.
12. Em 15 de Fevereiro de 2007, foi emitida informação pelo serviço de finanças de Lisboa 3,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. fls. 53-54, dos autos).
13. Em 15 de Fevereiro de 2007, foi exarado despacho pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 2, com o seguinte teor (cf. fls. 54, dos autos):
Concordo com a informação que antecede.
Assim, por estar ferido de invalidade, mais concretamente de anulabilidade por vício de incompetência relativa, o despacho datado de 2006/10/17 que revogou a decisão de fixação de coima proferida pelo Exmo. Sr. Director de Finanças de Lisboa, revogo o mesmo nos termos do que prescreve o
artigo 141 do C.RA. Esta revogação goza, nos termos do artigo 145º n.º 2 do mesmo diploma, de efeito
retroactivo. Por último deve ser repristinada a decisão de fixação de coima proferida pelo Exmo. Sr.
Director de Finanças de Lisboa a 2006/03/20, nos termos do que estipula o artigo 146º do CPA, retomando os autos a sua normal tramitação posterior ao recurso apresentado pela arguida a 2006/04/07 e
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que, como já se disse, visa impugnar a decisão de fixação de coima proferida pelo Exmo. Sr. Director
de Finanças de Lisboa.
Logo, e em consequência, remetam-se os presentes autos à Direcção de Finanças de Lisboa para
efeitos do que dispõe o artigo 80º, n.º 3 do RGIT.
14. Em 14 de Maio de 2007, foi emitida informação pelos serviços da direcção de finanças de
Lisboa, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. fls. 58- 60, dos autos).
5-5- O despacho decisório recorrido, considerando verificados os requisitos legais previstos nas
alíneas b) e c) do artigo 79.º do RGIT (descrição sumária dos factos e indicação dos elementos que
contribuíram para a fixação da coima) julgou improcedente o recurso interposto do despacho administrativo que aplicou à ora recorrente a coima no montante de € 33.480,00.
Inconformada com essa decisão, a questão decisiva que a recorrente vem suscitar na sua alegação de
recurso prende-se com o entendimento segundo o qual o “artigo 114.º n.º 1 do RGIT, que pune como contra-ordenação 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 entregue ou retido” (7) das conclusões), sendo certo que da decisão de aplicação da coima não consta que “tenha embolsado o IVA em causa”.
Vejamos.
É incontroverso que da descrição sumária dos factos não consta que a recorrente tenha efectivamente recebido o valor do IVA em causa facturado.
A questão que se coloca é, assim, de se saber se para o preenchimento típico da infracção normativa constante do n.º 1 do artigo 114 do RGIT se torna essencial o apuramento do efectivo recebimento
do montante desse IVA.
Ora, a respeito dessa questão este Supremo Tribunal tem vindo a pronunciar-se de uma forma
pacífica e reiterada em termos que nos merecem a nossa total concordância – cfr. acórdãos de 28/05/08,
18/09/08, 15/10/08, 29/10/08, 29/10/08, 12/11/08, 26/11/08, 11/02/09 e 2/12/09, nos recursos n.ºs
279/08, 483/08, 481/08, 479/08, 477/08, 577/08, 513/08, 578/08 e 887/09.
Dada a proficiente fundamentação que nele vem aduzida e tendo em vista uma interpretação e
aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC), limitar-nos-emos a acompanhar o que foi
dito no acima citado acórdão proferido no processo n.º 279/08.
Escreveu-se nesse aresto:
“No âmbito do IVA fala-se de dedução de imposto relativamente ao imposto que o sujeito passivo
tem a receber, nos termos dos arts. 19º a 25º do CIVA, não se referindo qualquer situação em que o
sujeito passivo tenha de entregar imposto que tenha deduzido.
De facto, no âmbito do referido direito à dedução, os sujeitos passivos não têm de entregar à administração tributária a prestação tributária que deduziram [o imposto que deduziram, à face da definição
dada na alínea a) do art. 11º do RGIT], mas, antes pelo contrário, apenas têm de fazer entrega do imposto
na medida em que excede o IVA a cuja dedução têm direito, isto é, do imposto que não deduziram.
O significado natural da expressão «deduzir» é o de «subtrair de um total». (Dicionário da Língua
Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa, 1 Volume, página 1081.)
Como ensina BAPTISTA MACHADO, «nos termos do art. 9º, 3 (do Código Civil) o intérprete
presumirá que o legislador «soube exprimir o seu pensamento em termos adequados». Só quando
razões ponderosas, baseadas noutros subsídios interpretativos, conduzem à conclusão de que não é o
sentido mais natural e directo da letra que deve será colhido, deve o intérprete preteri-lo.” (Introdução
ao Direito e ao Discurso Legitimador, página 189.)
Assim, é de partir do pressuposto de que, com a utilização da expressão «prestação tributária deduzida» se pretendeu aludir a todas as situações em que é apurada uma prestação tributária (isto é, no caso,
uma quantia de imposto, nos termos do citado art. 11.º do RGIT) pelo sujeito passivo através de uma
subtracção de uma quantia global e essa quantia deduzida tem de ser entregue à administração tributária.
É o que sucede, por exemplo, nas situações de retenção na fonte previstas no art. 71.º do CIRS,
de rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, em que a retenção do imposto na fonte é efectuada pelo
sujeito passivo a título definitivo, que são enquadráveis no n.º 1 do art. 114º.
Há ainda dedução por conta de prestação tributária (por conta do imposto), enquadrável na primeira
parte do n.º 3 do art. 114º, nos casos em que a retenção na fonte não é feita a título definitivo, mas sim
por conta do imposto devido a final, como sucede, por exemplo, nas situações previstas no art. 98º do
CIRS. (Estabelece-se neste artigo o seguinte:
Nos casos previstos nos artigos 99º a 101º e noutros estabelecidos na lei, a entidade devedora dos
rendimentos sujeitos a retenção na fonte, as entidades registadoras ou depositárias, consoante o caso, são
obrigadas, no acto do pagamento, do vencimento, ainda que presumido, da sua colocação à disposição,
da sua liquidação ou do apuramento do respectivo quantitativo, consoante os casos, a deduzir-lhes as
importâncias correspondentes à aplicação das taxas neles previstas por conta do imposto respeitante
ao ano em que esses actos ocorrem.)
No caso do IVA, há obrigação de os sujeitos passivos procederem à sua liquidação e adicionarem
o valor do imposto liquidado ao valor das mercadorias ou prestação de serviços, incluindo-o na fac-
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tura ou documento equivalente, para efeitos da sua exigência aos adquirentes das mercadorias ou aos
utilizadores dos serviços (arts. 35º e 36º, n.º 1, do CIVA).
Nas situações em que não se está perante um acto isolado (como sucede no caso em apreço) o
art. 26º, n.º 1, do CIVA impõe a de entrega do montante do imposto apurado (o “imposto exigível”)
no momento da apresentação das declarações a que se refere o art. 40º do mesmo Código (----------),
independentemente de ter sido efectuado pelos adquirentes de bens ou utilizadores de serviços o pagamento da quantia facturada.
O regime do art. 71º, nºs 8 e 9, relativamente à possibilidade de dedução de imposto respeitante
a créditos incobráveis ou de pagamento retardado confirma que a obrigação de pagamento do imposto
pelo sujeito passivo não depende de ter sido paga a quantia liquidada pelo adquirente de bens ou utilizador de serviços.
Nestas situações, o imposto que deve ser entregue não é o imposto que foi liquidado, mas sim o
eventual saldo positivo a favor da administração tributária que se registe após confrontação do volume
global do imposto liquidado (recebido ou não) e do imposto que foi pago pelo sujeito passivo aos seus
fornecedores ou prestadores de serviços (arts. 19º a 25º do CIVA).
Poderão, no entanto, ver-se no âmbito do IVA situações de dedução do imposto pelo sujeito passivo, no sentido literal atrás referido, nos casos em que o imposto liquidado nas facturas é recebido pelo
sujeito passivo daqueles a quem vende mercadorias ou presta serviços: neste caso, ao total recebido, o
sujeito passivo tem de abater a imposto pago e entrega-lo administração tributária, nos casos em que
o saldo é favorável a esta, no período em causa.
Mas, esta situação só pode ocorrer nos casos em que o sujeito passivo tenha recebido efectivamente o
imposto daqueles a quem vendeu mercadorias ou prestou serviços, o que não sucedeu no caso em apreço.
No entanto, as situações deste tipo, em que o sujeito passivo receber de terceiros IVA que liquidou
e não o entregar à administração tributária, havendo obrigação de entrega por se comprovar que há um
saldo positivo a favor desta no confronto da globalidade do imposto liquidado e pago pelo sujeito passivo
em determinado período, são especialmente previstas não nos nºs 1 e 2, mas sim na parte final do n.º 3
do art. 114º do RGIT, que, refere a prestação tributária «que tendo sido recebida, haja obrigação legal de
liquidar nos casos em que a lei o preveja». (Neste sentido, relativamente ao art. 29º do RJIFNA, cujos
três primeiros números têm teor idêntico aos correspondentes números do art. 114º do RGIT, pode ver-se F. PINTO FERNANDES e J. CARDOSO DOS SANTOS, Regime Jurídico das Infracções Fiscais
não Aduaneiras Anotado e Comentado, páginas 174-175. Interpretando também com este sentido as
expressões idênticas que constavam do art. 24º, nºs 1 e 2, do RJIFNA, respeitante ao crime de abuso
de confiança fiscal, podem ver-se ALFREDO JOSÉ DE SOUSA Infracções Fiscais (Não Aduaneiras),
3 edição, páginas 108-109, e NUNO de SÁ GOMES, Evasão Fiscal, Infracção Fiscal e Processo Penal
Fiscal, 2000, páginas 261-262.
No mesmo sentido, a propósito das expressões idênticas utilizadas no art. 105.º do RGIT, pode
ver-se SUSANA AIRES DE SOUSA, Os Crimes Fiscais, página 124.)
Porém, também aqui, como resulta do texto deste n.º 3 do art. 114º 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. 24º, n.º 2, do RJIFNA, pode ver-se
ALFREDO JOSÉ DE SOUSA Infracções Fiscais (Não Aduaneiras), 3.ª edição, páginas 109-110.)
A conduta de quem não entrega IVA liquidado nas facturas mas não recebido dos adquirentes das
mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente punida no art. 950 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 art. 95º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente revogado pela alínea c)
do art. 2º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.
Por outro lado, as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à «prestação tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no art. 114º do RGIT, têm um evidente
alcance restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizada no referido art. 95º do
CIVA, pois as primeiras apenas abrangem situações em que o sujeito passivo procede à dedução do
imposto, subtraindo-a de uma quantia global”.
Assim, no caso em apreço, não constando da descrição sumária dos factos da decisão que aplicou
a coima o recebimento do imposto anterior à entrega à administração tributária da declaração periódica
que aí vem referida, está afastada a possibilidade de preenchimento da hipótese do art. 114º, n.º 2, do
RGIT (que se reporta à conduta prevista no n.º 1 do mesmo artigo).
Sendo assim, prejudicado fica o conhecimento da questão de saber se estaria cumprido o requisito
definido na parte final da alínea c) do artigo 79º do RGIT (artigo 660.º, n.º 2 do CPC).
Termos em que se acorda:
a) Conceder provimento ao recurso jurisdicional e revogar o despacho recorrido;
b) Conceder provimento ao recurso judicial e anular a decisão administrativa de aplicação da coima;
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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 preceituado no
artigo 63.º n.º 3 do RGIT.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — António Calhau.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Taxa de publicidade. Reclamação graciosa. Indeferimento tácito. Impugnação judicial.
Tempestividade. Projecto de decisão e decisão final do procedimento.
Sumário:
I — A reclamação deduzida ao abrigo do 16º da Lei nº. 53-E/2006, de 29/12, presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida no prazo
de 60 dias.
II — Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal
administrativo e fiscal da área do município ou da junta de freguesia, no prazo
de 60 dias a contar do indeferimento.
III — Deste modo, é intempestiva uma impugnação judicial deduzida em 20.11.2007,
quando a reclamação graciosa havia sido apresentada em 02.07.2007 e só em
02.01.2008 veio a ser proferido despacho expresso de indeferimento.
IV — O acto que determina a notificação para exercício do direito de audição é um
mero acto preparatório da decisão final que, mesmo quando contém projecto de
decisão (como impõe o n.º 5 do artº. 60.º da LGT), não dispensa um ulterior acto
final de decisão do procedimento, que, mesmo quando concorda com o teor da
proposta de decisão, é um acto distinto daquela, materializado numa declaração
de concordância, como se estabelece no n.º 1 do artº. 77.º da LGT.
V — O projecto de decisão de indeferimento de reclamação graciosa de acto de liquidação de taxa municipal, notificado ao reclamante para exercício do direito de
audição, nos termos do artº. 60.º, n.º 5, da LGT, não se transforma automaticamente
em decisão final pelo facto de o reclamante nada dizer.
Processo n.º 101/10-30.
Recorrente: R. Bensimon – Publicidade e Marketing Unipessoal, Lda.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. R. BENSIMON – PUBLICIDADE MARKETING, UNIPESSOAL, LDA, veio recorrer da decisão da Mmª Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, que rejeitou por intempestividade, a impugnação
judicial por ela deduzida contra a liquidação da taxa referente a lona publicitária, relativa ao quatro trimestre do ano de 2005 no montante de € 2.546,04, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:
Iª). A Douta Sentença proferida pelo Tribunal “a quo” entendeu julgar procedente a excepção da
caducidade do direito de acção, e consequentemente, absolveu a IMPUGNADA, ora RECORRIDA
do pedido, uma vez que, apesar de a RECORRENTE não ter exercido o seu direito de audição prévia,
tal não revela que tenha sido emitido qualquer acto expresso de indeferimento.
IIª). Sucede porém que, não tendo a RECORRENTE exercido o seu direito de audição prévia no
prazo de 10 dias, a verdade é que ocorreu um indeferimento expresso, e a decisão da RECORRIDA
tornou-se válida e eficaz.
IIIª). Ora, a RECORRIDA notificou a RECORRENTE do projecto de decisão de indeferimento
do pedido formulado, para que esta em 10 dias exercesse o direito de audição prévia.
IVª). Contudo, a RECORRENTE não exerceu o mencionado direito no prazo estabelecido.
Vª). Assim sendo, e porque a RECORRENTE não reagiu contra o mencionado projecto, a verdade
é que se verificou o indeferimento expresso da reclamação graciosa deduzida contra o tributo referente
à factura n.º 40000046487.
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VIª). Pelo que, tendo a RECORRIDA notificado a RECORRENTE da sua intenção de indeferir, e
não tendo a RECORRENTE contestado, o projecto passou de intenção, a uma decisão válida e eficaz.
VIIª). Ora, contrariamente ao proclamado na Douta Sentença, a RECORRENTE não deduziu o
articulado inicial, com fundamento no indeferimento tácito, e sim com fundamento no indeferimento
expresso, pois após o decurso do prazo que dispunha para exercer o seu contraditório, relativamente
ao projecto de decisão de indeferimento da reclamação, o mesmo passou a produzir os seus efeitos, ou
seja, a Reclamação foi indeferida expressamente.
VIIIª). Perante o exposto, mal andou o Tribunal “a quo” ao julgar procedente a excepção da
caducidade do direito de acção procedente, e consequentemente absolveu a RECORRIDA do pedido.
IXª). Assim, a excepção da caducidade do direito de acção, jamais poderia ter sido julgada procedente, uma vez que, ocorreu o indeferimento expresso.
Termos em que deverá ser dado provimento ao recurso, julgando improcedente a excepção da
caducidade do direito de acção, decidindo V.Exas no sentido do provimento do presente recurso, conforme é do direito e da justiça.
II. Em contra alegações, o recorrido veio concluir pela forma seguinte:
1ª) Considera a Recorrente que a douta Sentença Recorrida merece censura, entendendo em
síntese que “mal andou o Meritíssimo Juiz “a quo” ao julgar procedente a excepção peremptória da
caducidade do direito de acção”, pois contrariamente ao que foi decidido, entende ser de considerar que
a impugnação judicial foi deduzida dentro do prazo para o exercício do direito de impugnar, atento o
indeferimento expresso ocorrido na sequência do não exercício do direito de audição prévia;
2ª) Alega a Recorrente que decorrido o prazo de 10 dias para o exercício do direito de audição
prévia, o seu não exercício determina a ocorrência do indeferimento expresso; o qual torna o projecto
de decisão de indeferimento da reclamação graciosa válido e eficaz, verificando-se o aludido indeferimento expresso; e por isso,
3ª) Entende a Recorrente que a petição de impugnação judicial em causa foi deduzida não do
indeferimento tácito mas antes do indeferimento expresso, dado que terminado o prazo de 10 dias para
o exercício do direito de audição prévia, ocorre a intenção de indeferir expressamente a reclamação;
4ª) Ao invés do alegado pela Recorrente, entende a ora Recorrida que a douta Sentença não suscita
qualquer censura, e por esse facto deve manter-se na ordem jurídica, por inexistência de vícios;
5ª) Está assim o presente Recurso vaticinado ao insucesso;
6ª) Pois, a Recorrente defende que decorrido o prazo de 10 dias para o exercício do direito de audição
prévia, sem que o mesmo seja exercido, ocorre então o indeferimento expresso da reclamação deduzida;
7ª) Porém, tal entendimento não colhe provimento;
8ª) Com efeito, a Constituição da República Portuguesa (CRP) reconhece aos cidadãos o direito
de participação na formação das decisões e deliberações que lhes disserem respeito, nos termos do
disposto no artº. 267º, n.º 5 da CRP;
9ª) O artigo 60º da Lei Geral Tributária (LGT) veio concretizar este direito no domínio do procedimento tributário, elencando as situações em que é obrigatória a audiência dos contribuintes na
formação das decisões que lhes digam respeito;
10ª) Em tal artigo é preceituado o momento em que deve ser efectivado o direito de audição - antes
da liquidação, antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições,
entre outros -, sendo certo que o mesmo é exercido finda a instrução e antes da decisão final;
11ª) Dispõe ainda o n.º 4 do artº. 60º da Lei Geral Tributária, sob a epígrafe “Princípio da Participação, que: “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 de decisão
e sua fundamentação (...)“(destaque nosso);
12ª) Tal como referem Saldanha Sanches e João Taborda da Gama, in “Audição - Participação
- Fundamentação: A Co-Responsabilização do Sujeito Passivo na Decisão Tributária”, em sede de
Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, págs. 274 e 275, disponível na net: “Existe, assim,
um novo momento no procedimento tributário, situado antes da produção de um acto tributário
definitivo e destinado a influenciar o conteúdo dispositivo desse mesmo acto, de que constitui
formalidade essencial” (destaque nosso);
13ª) Tal direito permitirá ao sujeito passivo, para além do direito a ser ouvido, expor as razões que
sustentam o seu entendimento, configurando esta uma das vertentes deste mesmo direito;
14ª) Contudo, resulta claro que, e tal como refere António Lima Guerreiro, em anotação à Lei
Geral Tributária, “o direito de audição depende igualmente do que a doutrina chama de uma “prévia
instrução procedimental ou seja, de um conjunto de formalidades, informações, pareceres, apresentação
ou produção de prova, realização de diligências, vistorias exames necessários à prolação do acto”;
15ª) Assim sendo, e salvo o devido respeito pelo entendimento contrário, a ora Recorrida considera
que a interpretação efectuada pelo Meritíssimo Juiz a quo é a correcta;
16ª) Resulta assim do supra exposto inequívoco que o indeferimento expresso não ocorre decorrido
o prazo para o exercício do direito de audição prévia;

662
17ª) Pois, tal notificação para o exercício desse direito contém o projecto da decisão e sua
fundamentação, e antecede a decisão definitiva do procedimento, nos termos expressamente
previstos no n.º 4 do artº. 60º da Lei Geral Tributária (LGT) - (destaque nosso), como se verificou na
situação em questão;
18ª) Resulta inequívoco que o direito de audição prévia é exercido antes da decisão final,
consubstanciando aquele direito uma possibilidade de pronúncia sobre uma intenção de decisão
(destaque nosso);
19ª) A audição prévia é efectuada após a conclusão da instrução do procedimento e antes de ser
proferida a decisão final;
20ª) Tanto assim que é expressamente afirmado no texto do Of. n.º 779/DAJAF/DAT/07, que a
Recorrente “fica notificada (...) para exercer o direito de audição (...) atento o projecto de decisão de
indeferimento do pedido formulado no processo identificado em epígrafe (...)” — (destaque nosso);
21ª) Realidade esta que a própria Recorrente reconhece nas suas alegações quando expressamente
afirma que: “(…) a Recorrida notificou a Recorrente do projecto de decisão de indeferimento do
pedido formulado (...); Assim, não tendo a Recorrente exercido o seu direito de audição prévia, no prazo
de 10 dias, o projecto de decisão de indeferimento da reclamação deduzida (...) (...) Na verdade,
não tendo a Recorrente reagido contra o projecto (...)“ou seja a Recorrida notificou a intenção de
indeferir (...)“(destaque nosso);
22ª) Assim sendo, a administração tributária cumpriu o ónus de facultar o seu direito de audição,
direito esse que assiste aos particulares exercerem-no ou não, o que na presente situação a Recorrente
entendeu não o fazer;
23ª) Repita-se não sendo exercido tal direito, não ocorre indeferimento expresso da reclamação
graciosa apresentada pela Recorrente, contrariamente ao alegado pela mesma nas suas alegações;
24ª) Pelo que não assiste razão à Recorrente quando alega a ocorrência do indeferimento expresso
resultante do não exercício do direito de audição;
25ª) Com efeito, e ao invés do alegado pela Recorrente, a petição de impugnação apresentada foi
interposta do indeferimento tácito da aludida reclamação graciosa; sendo, por isso, intempestiva;
26ª) Dispõe o n.º 1 do artº. 20º do CPPT que “os prazos do procedimento tributário e de impugnação judicial contam-se nos termos do artigo 279º do Código Civil (…)”;
27ª) Tem sido entendimento unânime da Jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que
o prazo para deduzir impugnação judicial é um prazo peremptório, de caducidade e de conhecimento
oficioso — v. o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo nº04618/04
-Viseu, em 30-10-2008; o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo
n.º 016140, em 22-09-93; o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo
n.º 0392/05, em 06-10-2005;
28ª) Entendimento este igualmente corroborado pelo Tribunal Central Administrativo Norte - v.
o douto Acórdão proferido no processo n.º 04618/04-Viseu, em 30-10-2008;
29ª) Decorre do disposto no 16º do Regime Geral das Taxas, aprovado pela Lei nº53- E/2006,
de 29.12, que:
“1. Os sujeitos passivos das taxas para as autarquias locais podem reclamar ou impugnar a respectiva liquidação;
2. A reclamação é deduzida perante o órgão que efectuou a liquidação da taxa no prazo de 30 dias
a contar da notificação da liquidação;
3. A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida
no prazo de 60 dias;
4. Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo
e fiscal da área do município ou da junta de freguesia, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento;
5. A impugnação judicial depende de prévia dedução da reclamação prevista no n.º 2 do presente
artigo”;
30ª) Com efeito, o supracitado preceito introduziu regras específicas para as garantias impugnatórias dos contribuintes quando estejam em causa taxas para as autarquias locais;
31ª) Ora, e de acordo com a supracitada disposição legal o acto tácito de indeferimento formou-se
decorridos 60 dias a contar da interposição da reclamação graciosa, o qual ocorreu em 3 de Agosto de 2007;
32ª) Aliás, a impugnação apresentada pela Recorrente só podia ser interposta do indeferimento
tácito da reclamação graciosa, dado que não fora proferido indeferimento expresso sobre a mesma;
33ª) Tal como bem decidiu a douta Sentença recorrida, da fundamentação de facto dada como
provada na mesma - v. alíneas E) e J) da mesma - resulta inequívoca a extemporaneidade da impugnação
judicial em causa, em virtude de o termo do prazo para a sua interposição terminar em 2 de Novembro
de 2007, e a mesma ter sido apresentada em 20 de Novembro de 2007;
34ª) Pelo que, improcede o pretendido pela Recorrente quanto à tempestividade da impugnação
judicial por si deduzida, em virtude de o objecto da mesma ser o indeferimento tácito;
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35ª) De tudo o foi exposto, deve a douta Sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz a quo manter-se, com a fundamentação constante da mesma, improcedendo o recurso.
Nestes termos e nos demais de direito, invocando o douto Suprimento de V. Exas, se requer que
seja negado provimento ao Recurso, com a consequente manutenção da douta Sentença Recorrida, para
que assim se faça a já costumada JUSTIÇA!
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 280/281, pronunciando-se pela improcedência do
recurso, com a confirmação da decisão recorrida.
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) A impugnante é uma sociedade comercial que se dedica à prestação de serviços na área da publicidade e de marketing, concepção e produção de artes gráficas, projectos, consultoria e representações.
B) No âmbito dessa sua actividade, a Impugnante, faz exploração comercial de publicidade, designadamente, através da afixação de suportes publicitários em empenas cegas ou fachadas laterais de
edificações particulares sediadas na cidade de Lisboa.
C) Em 31/05/2007 foi emitida a factura n.º 40000046487 no montante total de €2.549,04, pela
“publicidade em empenas ou fachadas laterais”, “taxa referente a lona publicitária, referente ao 4º
trimestre de 2005.
D) A lona publicitária em causa foi afixada em imóvel de propriedade particular.
E) A impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação mencionada em C) em 02/07/2007.
F) Em 20/11/2007 foi assinado o aviso de recepção referente ao ofício nº779/ DAJAF/ DAT/
07 pelo qual a Câmara Municipal de Lisboa notificou a impugnante para exercer o direito de audição
prévia, no prazo de 10 dias, nos termos da alínea a) do n.º 1 da Lei Geral Tributária sobre o projecto
de indeferimento da reclamação graciosa mencionada em E).
G) A impugnante não exerceu o direito de audição prévia para o qual foi notificada.
H) A reclamação graciosa foi indeferida por despacho datado de 02/01/2008.
I) Em 17/01/2008 foi assinado o aviso de recepção referente à notificação da impugnante do
indeferimento da reclamação graciosa.
J) A impugnante apresentou impugnação judicial em 20/11/2008.
VI. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a impugnação judicial deduzida
pela recorrente do acto de liquidação de taxa de publicidade, no montante de 2.549,04 euros, efectuada
pelo Município de Lisboa, é ou não tempestiva.
VI.1. A decisão recorrida pronunciou-se pela intempestividade da impugnação invocando os
seguintes argumentos:
a) Está em causa a impugnação judicial do indeferimento tácito da reclamação graciosa do referido
acto de liquidação;
b) Para efeitos de impugnação judicial a reclamação graciosa presume-se indeferida caso não seja
decidida no prazo de 60 dias (artº 16º, n.º 3 da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro;
c) De acordo como n.º 4 do mesmo diploma, desse indeferimento tácito cabe impugnação judicial
no prazo de 60 dias a contar da notificação do mesmo;
d) Esse prazo conta-se nos termos do artº 279º do Código Civil (artº 20º, n.º 1 do CPPT);
e) E, tal como já decidido pelo STA, o artº 16º acima citado é uma norma processual de aplicação
imediata, pelo que se aplica ao caso dos autos, uma vez que a notificação ocorreu já em 2007;
f) Ora, assim sendo, de acordo com os prazos referidos no artº 16º citado, o último dia do prazo
para deduzir impugnação foi o dia 02.11.2007. Deste modo, tendo a mesma sido apresentada em
20.11.2007, é intempestiva.
g) E, tendo ocorrido embora a notificação do indeferimento expresso em 02.01.2008, este acto
de indeferimento irreleva para os autos, uma vez que é posterior à instauração da impugnação e não
constitui objecto desta.
V.I.2. A recorrente, por sua vez, entende que a sentença errou pelos seguintes motivos:
a) Não tendo a recorrente exercido o seu direito de audição na reclamação graciosa, para cujo
efeito tinha sido notificada, o projecto de indeferimento que lhe foi comunicado passou de intenção a
uma decisão válida e eficaz;
b) Deste modo, a impugnação foi deduzida contra acto expresso de indeferimento - manifestado
no projecto de decisão – e não, como se concluiu na sentença, de acto de indeferimento tácito;
c) Assim, tendo a recorrente sido notificada em 20.11.2007 do projecto de indeferimento, a impugnação nessa data apresentada é tempestiva.
VI.3. O recorrido Município de Lisboa, por sua vez, entende que a sentença recorrida fez correcta
aplicação da lei, pelo que deve ser confirmada.
VII. O artº 16º da Lei nº. 53-E/2006, de 29/12, sob a epígrafe “garantias”, estabelece o seguinte:
“1. Os sujeitos passivos das taxas para as autarquias locais podem reclamar ou impugnar a
respectiva liquidação.
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“2. A reclamação é deduzida perante o órgão que efectuou a liquidação da taxa no prazo de 30
dias a contar da notificação da liquidação.
“3. A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for decidida
no prazo de 60 dias.
“4. Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal administrativo
e fiscal da área do município ou da junta de freguesia, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento.
“5. A impugnação judicial depende da prévia dedução da reclamação prevista no nº. 2 do presente”.
Para efeitos da aplicação deste artigo, recordemos os factos relevantes para o efeito, acima dados
como provados:
A recorrente deduziu reclamação graciosa (alínea E do probatório), em 02.07.2007.
Em 20.11.2007 foi notificada para exercer, no prazo de 10 dias, o direito de audição prévia consagrado na Lei Geral Tributária (alínea F) do probatório).
A recorrente não exerceu aquele direito e a reclamação foi indeferida por despacho datado de
02.01.2008 (Alíneas G) e H) do probatório), notificado em 17.01.2008 (alínea I) do probatório).
A recorrente apresentou a impugnação judicial em 20.11.2008.
Ora, desde logo se vê que, atenta a data da apresentação da reclamação, em face dos nºs 3 e 4 do
artº 16º transcrito, o prazo para impugnação com fundamento em acto de indeferimento tácito terminou
em 02.11.2007.
Deste modo, e não existindo acto expresso de indeferimento, o qual só veio a ocorrer em 02.01.2008,
não podia este constituir objecto da impugnação, pelo que outra decisão não podia ser tomada que não
a adoptada na sentença recorrida.
VIII. Há, porém, que tomar posição quanto à pretensão da recorrente de ver considerada como decisão
de indeferimento o projecto de decisão de indeferimento da reclamação graciosa, à qual não respondeu.
Alega a recorrente, como já se referiu acima, que não tendo a recorrente contestado o projecto de
decisão “o projecto passou de intenção, a uma decisão válida e eficaz”, passando “a produzir todos
os seus efeitos, ou seja, a Reclamação foi indeferida expressamente”.
A recorrente nenhum apoio legal ou doutrinário acrescenta em defesa deste entendimento, mas,
desde já adiantaremos que o mesmo não colhe o apoio legal.
Com efeito, tal como refere o recorrido nas suas contra-alegações a Constituição da República
Portuguesa reconhece aos cidadãos o direito de participação na formação das decisões e deliberações
que lhes disserem respeito, nos termos do disposto no artº. 267º, n.º 5 da CRP.
O artigo 60º da LGT veio concretizar este direito no domínio do procedimento tributário, preceituando o momento em que deve ser efectivado o direito de audição - antes da liquidação, antes do
indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições, entre outros -, sendo
certo que o mesmo é exercido finda a instrução e antes da decisão final.
Dispõe ainda o n.º 4 do artº. 60º da Lei Geral Tributária, sob a epígrafe “Princípio da Participação, que: “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 de decisão e
sua fundamentação (...)“
Tal direito permitirá ao sujeito passivo, para além do direito a ser ouvido, expor as razões que
sustentam o seu entendimento, tentando levar a administração tributária a inverter o sentido da decisão.
E, se é certo que a administração tributária pode manter a decisão de indeferimento – e isso pode
muito bem suceder quando, num caso como o dos autos, o interessado não oferecer elementos de facto
ou de direito que, no entendimento da administração tributária, possam conduzir a solução jurídica
diversa do projecto de indeferimento – também não é menos certo que essa decisão pode ser alterada.
Daí que, um projecto de indeferimento constitui sempre uma decisão provisória, mas que não goza
de qualquer eficácia. Ainda que a decisão venha a ser exactamente igual à do projecto, só a decisão
final do procedimento é válida e produz os legais efeitos, e só contra esta o interessado pode reagir
judicialmente.
O que acabou de se dizer resulta com toda a clareza do Acórdão deste Tribunal, de 09.12.2009,
proferido no Recurso n.º 0594/09, num caso idêntico ao dos presentes autos, onde ficou escrito o seguinte:
“De harmonia com o preceituado no artº. 16.º, n.ºs 1, 2 e 5, do Regime Geral das Taxas das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, a impugnação judicial dos
actos de liquidação de taxas das autarquias locais está dependente de prévia reclamação graciosa,
que tem de ser apresentada no prazo de 30 dias, a contar da notificação da liquidação.
No caso em apreço, a ora Impugnante observou este regime, tendo apresentado tempestivamente
a reclamação graciosa.
Até ao momento em que a ora Impugnante apresentou esta impugnação judicial, não tinha sido
proferido um acto expresso de indeferimento.
Na verdade, o despacho que ordenou a sua audição sobre a proposta de indeferimento, não é um
acto de indeferimento, mas um acto preparatório da decisão final.
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Por outro lado, a tese defendida pela Impugnante, de que os actos que ordenam a audição prévia
sobre propostas de indeferimento se transformam em actos de indeferimento expresso se o interessado
nada disser, não tem qualquer fundamento legal.
O acto que determina a notificação para exercício do direito de audição é um mero acto preparatório da decisão final que, mesmo quando contém projecto de decisão (como impõe o n.º 5 do artº.
60.º da LGT), não dispensa um ulterior acto final de decisão do procedimento, que, mesmo quando
concorda com o teor da proposta de decisão, é um acto distinto daquela, materializado numa declaração de concordância, como se estabelece no n.º 1 do artº. 77.º da LGT,
Por isso, é de considerar assente que, até ao momento em que foi apresentada a presente impugnação judicial, não tinha sido proferido um acto expresso de indeferimento da reclamação graciosa,
nem o projecto de decisão se transformou em decisão.
Assim, não podia a Recorrente impugnar um inexistente acto expresso de indeferimento da reclamação graciosa, pois a impugnação carece de objecto.
Por outro lado, o acto que ordenou a notificação para exercício do direito de audição também
não é impugnável, por não ser lesivo e não ser o acto final do procedimento, e, na falta de norma
especial que disponha em contrário, só actos lesivos e actos finais dos procedimentos tributários são
contenciosamente impugnáveis (art. 54.º do CPPT).
Assim, não tendo sido proferido um acto expresso de indeferimento, a impugnação apenas
poderia ter por objecto a ficção de indeferimento tácito daquela reclamação graciosa, que se forma
com o decurso do prazo legal de decisão, no caso, após o decurso de 60 dias a contar da entrada da
reclamação nos serviços do Município de Lisboa (arts. 16.º, n.º 3, do RGTAL e 57.º, n.º 5, da LGT),
isto é, em 31-8-2007.
Mas, o aproveitamento da petição como impugnação do indeferimento tácito não pode concretizar-se, pois, de harmonia com o disposto no art. 16.º, n.º 4, do RGTAL, do indeferimento tácito de reclamação graciosa cabe impugnação judicial a interpor no prazo de 60 dias a contar do indeferimento
e, no caso, tendo-se formado indeferimento tácito em 31-8-2007, a impugnação judicial podia ser
apresentada até 30-10-2007 e ela só o foi em 20-11-2007.
Por isso, tem de se concluir que a impugnação do indeferimento tácito é intempestiva, como
se entendeu na sentença recorrida, e que a impugnação do inexistente indeferimento expresso
invocado pela Recorrente, carece de objecto, pelo que é impossível, pois o processo de impugnação judicial tem de ter por objecto um acto, real ou ficcionado, como decorre do disposto no
artº. 124.º do CPPT.”
Em face de tudo o que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações da recorrente e, em
consequência, o recurso.
IX. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso jurisdicional e absolver o Município de Lisboa da instância, com esta fundamentação.
Custas pela Recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Rectificação de erros materiais. Pedido de esclarecimento ou reforma de acórdão.
Sumário:
I — Ocorrendo no acórdão erros de escrita ou inexactidões devidas a lapso manifesto,
devem os mesmos ser rectificados, a requerimento de qualquer das partes ou por
iniciativa do juiz (arts. 667.º e 732.º do CPC).
II — Nos termos dos artigos 669.º e 732.º do CPC, pode qualquer das partes requerer
também no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ele contenha.
III — 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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Processo nº.: 102/10.
Recorrente: Cruz & Companhia, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Cruz & Companhia, Lda., recorrente nos presentes autos, notificada do acórdão proferido em
24/2/2010, vem requerer a sua rectificação e aclaração, nos termos dos artigos 667.º e 669.º do CPC,
com os seguintes fundamentos:
I – Do pedido de rectificação
- No 16.º parágrafo do ponto III do douto acórdão pode ler-se “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”.
- O n.º 2 do artigo 724.º do CPC não existe, porquanto foi revogado pelo DL 303/2007, publicado
no DR, I Série, n.º 163, de 24 de Agosto de 2007.
- O n.º 1 que se tornou, por força deste DL, no número único do artigo, não estatui nada de semelhante ao referido no acórdão.
- A redacção anterior à reforma legislativa também não continha a fórmula legal que o Tribunal
pretendia citar, senão leia-se essa redacção: “Se o recurso for admitido no efeito suspensivo, pode o
recorrido exigir a prestação de caução, sendo neste caso aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 693.º;
se o efeito for meramente devolutivo, pode o recorrido requerer que se extraia traslado, o qual compreende unicamente o acórdão, salvo se o recorrido fizer, à sua custa, inserir outras peças”.
- Em face do exposto e presumindo que se trata de um mero lapso, vem a recorrente requerer a
rectificação do mesmo, nos termos e para os efeitos do artigo 667.º, n.º 1 do CPC.
- Acresce que o lapso identificado é relevante no contexto da fundamentação seguida pelo digníssimo Tribunal, porquanto é na analogia do conceito de inutilidade da retenção de um recurso – ancorada no preceito legal erroneamente invocado – com o conceito de irreparabilidade do prejuízo que
o Tribunal veio a decidir no sentido em que o fez.
II – Do pedido de esclarecimento
- No antepenúltimo parágrafo do ponto III do acórdão, pode ler-se “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”.
- Salvo o devido respeito, que é muito, esta passagem não é clara.
- Com efeito, lido e relido este parágrafo, não se consegue compreender qual seja a ideia que o
Tribunal pretende transmitir.
- Acontece que esta passagem reveste grande importância atento o facto de que constitui uma
verdadeira conclusão da linha argumentativa exposta e que antecipa a derradeira conclusão da conformidade constitucional do artigo 278.º, n.º 3, do CPPT afastando as alegações da recorrente e, em
consequência, negando provimento ao recurso.
- Tal como decidiu este mesmo Tribunal, em acórdão de 03/02/2010, “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”.
- Com efeito, o trecho transcrito não é inteligível, pelo que vem a recorrente expressamente requerer
o seu esclarecimento, nos termos do disposto no artigo 669.º, n.º 1, alínea a), do CPC.
II – 1. Vem a recorrente requerer, em primeiro lugar, a rectificação do acórdão proferido nestes
autos em 24/2/10, alegando do mesmo constar a referência ao n.º 2 do artigo 724.º do CPC, norma essa
que não existe, por ter sido revogada pelo DL 303/2007, de 24/8/07, e que também na redacção anterior
não continha a fórmula legal que o Tribunal citou.
Vejamos. Nos termos dos artigos 667.º e 732.º do CPC, se o acórdão contiver qualquer inexactidão
devida a lapso manifesto pode ser corrigido a requerimento das partes ou por iniciativa do juiz.
E não há dúvida que ao constar do acórdão aqui em causa a referência ao artigo 724.º, n.º 2, do
CPC, a propósito da equivalência da fórmula utilizada no CPPT para a admissão da subida imediata das
reclamações prevista no artigo 278.º à regra consagrada no CPC para os agravos, se deve a manifesto
lapso, pois o preceito que se queria indicar era o que se aplicava, então, ao modo de subida daquela
espécie de recursos, ou seja, o artigo 734.º (evidentemente na redacção vigente antes da sua revogação
pelo artigo 9.º do DL 303/2007, de 24 de Agosto) e não, como mero lapso, o artigo 724.º indicado.
Todavia, ao contrário do que vem alegado pela recorrente, tal lapso é irrelevante no contexto da
fundamentação seguida pelo Tribunal no acórdão referido.
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Com efeito, o que nele se diz é que se admite a subida imediata das reclamações sempre que,
sem ela, elas percam toda a utilidade (à semelhança do que o CPC consagrava para os agravos, no
aludido preceito), só que a predita inutilidade não podia deixar de se relacionar com a irreparabilidade
do prejuízo, de acordo, aliás, com jurisprudência que se cita, a propósito.
E tal afirmação em nada se altera com a indicação de um artigo cujo número é, por mero lapso,
mal citado.
Aliás, pela referência expressa feita ao regime dos agravos, tal lapso era facilmente detectável e
se depreendia perfeitamente do contexto qual o artigo que se queria indicar.
Não obstante, não se deixa de reconhecer o mesmo e, penitenciando-nos do erro cometido, nessa
medida se procede aqui à devida correcção.
2. Também, nos termos dos artigos 669.º, n.º 1, alínea a) e 732.º do CPC, pode qualquer das partes
requerer no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade
da decisão ou dos seus fundamentos.
Assim, como tem vindo esta Secção do STA a entender (v. acórdãos de 1/7/2009 e de 3/2/10, proferido nos recursos n.ºs 866/08, 785/09 e 875/09, respectivamente), 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, não se consegue descortinar em que termos é que a recorrente não compreende a ideia que o Tribunal pretendeu transmitir, na passagem que a recorrente cita, sendo a mesma
perfeitamente inteligível.
Na verdade, o que aí se diz, e de uma forma que nos continua a parecer clara, é que a subida diferida
da reclamação, por não acarretar a sua inutilidade, só por si se não traduz numa denegação do direito
de reclamação que à recorrente legalmente lhe assiste, o qual, de resto, ela, aliás, pôde exercer e, nessa
medida, a interpretação que, nesses termos, se faz do artigo 278.º do CPPT não é inconstitucional.
Daí que o pedido de esclarecimento formulado não possa, por isso, obter merecimento.
III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em:
a) rectificar o acórdão proferido em 24/2/10 (fls. 183 a 188 dos autos) nos seguintes termos: no
§ 16.º do ponto III onde se lê «(..) artigo 724.º, n.º 2, do Código de Processo Civil para os agravos (…)»
deve ler-se «(..) artigo 734.º, n.º 2, do Código de Processo Civil para os agravos (…)»;
b) indeferir o requerido pedido de esclarecimento.
Custas pela recorrente, na parte em que decaiu, fixando-se a taxa de justiça devida em 1 (uma) UC.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. António Calhau (relator) — Pimenta do Vale — Miranda de Pacheco.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Falta de notificação da liquidação dentro do prazo de
caducidade. Caducidade do direito de liquidação quando esta tiver sido efectuada
com base em erro evidenciado na declaração de rendimentos (artº 45º, n.º 2 da
LGT). Ampliação da matéria de facto.
Sumário:
I — A falta de notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade constitui
fundamento de oposição à execução fiscal (artº 204º, n.º 1, alínea e) da LGT).
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II — Invocando o oponente que a liquidação foi efectuada com base em erro evidenciado na declaração de rendimentos e, por isso, o prazo de caducidade seria de
três anos, importa conhecer os factos que fundamentaram a liquidação para se
poder apurar qual o prazo de caducidade.
III — Sendo o probatório completamente omisso sobre esta matéria há que anular a
decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos ao tribunal de 1ª instância para
ampliação da matéria de facto.
Processo n.º 117/10-30.
Recorrente: Carlos Jorge Nogueira Januário.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. CARLOS JORGE NOGUEIRA JANUÁRIO, melhor identificado nos autos, veio recorrer da
decisão do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou improcedente a oposição à execução
fiscal contra si instaurada para cobrança de dívida de IRS do ano de 2002, no montante de € 13.272,12
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª). No caso concreto, a Administração Tributária procedeu a uma liquidação oficiosa com suporte
a um erro evidenciado na declaração de rendimentos - como, aliás, é assumido pela própria Administração - do recorrente, passados mais de 3 anos desde o facto tributário que lhe está subjacente, ou seja, os
rendimentos respeitantes ao ano de 2002. Neste sentido, já o direito de liquidar o tributo havia caducado;
2ª). A douta sentença de que se recorre incorre em erro de julgamento ao decidir que o caso ora
em apreço não é um caso de liquidação efectuada com correcções com base em erro evidenciado na
declaração, quando tanto a Administração Fiscal como o Ilustre Magistrado do Ministério Público
reconduziram a situação dos presentes autos ao erro evidenciado na declaração;
3ª). Mal andou a decisão recorrida, uma vez que não enquadrou a presente liquidação nos casos
de liquidação efectuada com base em erro evidenciado na declaração, cujo prazo de caducidade relativo
ao direito à liquidação se cifra em três anos, resultando violado o artigo 45º, n.º 2, da LGT, artigo 65º,
n.º 4, do CIRS, e por conseguinte o artigo 204º, n.º 1, alínea e), do CPPT;
4ª). Por outro lado, a decisão recorrida faz depender a verificação do erro evidenciado na declaração à aplicação de métodos indirectos à situação tributária do contribuinte, requisito este que a Lei
não impõe, daí resultando a sua violação;
5ª). Desta forma, a liquidação efectuada pela Administração Tributária não respeitou o prazo de
3 (três) anos previsto na lei, caducando assim o respectivo direito;
6ª). Mal andou a decisão recorrida ao julgar peremptoriamente não poder aferir da regularidade
da notificação da liquidação, uma vez que uma notificação irregular – que não permita conhecer dos
seus termos e fundamentos – é equivalente à falta de notificação, em termos da respectiva eficácia,
nem que seja por via do disposto no artigo 204º, n.º 1, alínea i), do CPPT;
7ª). Por via da disposição constante do artigo 45º, n.º 1, da LGT, o direito a liquidar o tributo
também já havia caducado;
8ª). De facto, ao contrário do que foi julgado na decisão recorrida, tal fundamento enquadra-se
naqueles permitidos pelo número 1, do artigo 204º, do CPPT, pois uma notificação inválida - ou ineficaz
- é equivalente a uma verdadeira falta de notificação;
9ª). Assim, a decisão recorrida errou ao entender que basta que haja notificação para se interromper
o prazo de caducidade, violando em consequência o preceituado no artigo 36º, n.º 1 CPPT, artigo 77º,
n.º 1, da LGT e artigo 204º, n.º 1 alíneas e) e i) do CPPT, pois só as notificações perfeitas/válidas é que
produzem efeitos, interrompendo o prazo de caducidade;
10ª). Desta forma, a liquidação de que se trata nos presentes autos, é uma liquidação “surpresa”
e caduca que não pode ser exigível ao contribuinte.
Nestes termos deve o presente recurso jurisdicional ser julgado procedente, por provado, e em consequência
deve a adesão recorrida ser revogada e substituída por outra, que em harmonia com uma correcta interpretação
das disposições legais aplicáveis, julgue procedente a oposição à execução fiscal formulada pelo recorrente.
II. A Recorrida não contra alegou.
III. O Exmº Magistrado do MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 110 e seguintes, no qual defende a anulação da sentença recorrida e “… ordenada a baixa do processo ao tribunal recorrido para
ampliação da matéria de facto, nos termos do n.º 4 do artº 712º do Código de Processo Civil.”
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º). O oponente foi citado, em 21/05/2007, no processo executivo nº… contra ele instaurado
em 02/02/2007, por dívida de IRS/2002, na importância de € 13.272,12 (fls. 1 e capa do processo
executivo apenso);
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fls. 5;

2º). A oposição deu entrada no Serviço de Finanças em 21/06/2007, conforme carimbo aposto a

3º). Foram notificados da liquidação exequenda em 07/12/2006 (“print” informático a fls. 33 do
apenso);
4º). Foi apresentado pedido de revisão do acto tributário em 29/12/2009, o qual veio a ser indeferido
por despacho, de 19/10/2007, da Sra. Directora de Serviços de IRS, o qual consta de fls. 24 do apenso
e está exarado sobre informação dos serviços, que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
VI. Conforme resulta da petição de oposição, o oponente – ora recorrente – assentou a sua oposição
à execução fiscal em dois fundamentos:
a) Caducidade do direito à liquidação (artº 204º, n.º 1, alínea i) do CPPT);
b) Ilegalidade da dívida exequenda (artº 204º, n.º 1, alínea h) do CPPT).
A decisão recorrida entendeu, quanto à 1ª questão, que não havia ocorrido a caducidade, face ao
disposto no n.º 1 do artº 45º da LGT, e que “Os elementos dos autos não sustentam o entendimento de
que as correcções que originaram a liquidação exequenda resultaram de erro evidenciado na declaração
do sujeito passivo”. Deste modo, não era aplicável ao caso o prazo de caducidade do artº 45º, n.º 2
citado.
Quanto à segunda questão, foi entendido que a ilegalidade invocada pelo oponente “é concreta, na
medida em que envolve a apreciação da legalidade das correcções levadas a efeito pela Administração
Fiscal e assentes na sua sujeição ao regime simplificado de tributação com desconsideração da sua
pretensa opção pelo regime de contabilidade organizada”. Deste modo, o meio processual próprio para
apreciação da legalidade da liquidação é a impugnação judicial.
Tanto quanto parece depreender-se da petição de oposição e da contestação da Fazenda Pública,
o fundamento da liquidação objecto da presente execução, terá sido o seguinte:
O oponente terá na sua declaração de reinício de actividade indicado que pretendia ser tributado
pelo regime da contabilidade organizada. A administração tributária terá aceite a declaração e efectuado a tributação do ano de 2002 segundo esse regime. Posteriormente, a administração tributária terá
verificado pela declaração e rendimentos que o regime de tributação deveria ser o regime simplificado
e procedeu a liquidação adicional (a qual é objecto da execução).
Porém, não existe no probatório qualquer facto que nos leve a concluir que a situação foi a que
descrevemos. Quer isto dizer, que as questões de direito suscitadas pelo recorrente, quer na petição de
oposição, quer nas alegações de recurso, não podem ser decididas sem que se conheçam os factos que
conduziram à liquidação.
Com efeito, alegando o recorrente e a própria Fazenda Pública que “a liquidação validamente
notificada ao oponente em 07.12.2006 foi efectuada com base no disposto no n.º 4 do artº 65º do
CIRS, tendo sido efectuadas correcções com base em erro evidenciado na declaração de rendimentos respeitante ao ano de 2002”, importa apurar qual foi esse erro, pois daí poderá resultar um
encurtamento do prazo de caducidade do direito à liquidação, tal como resulta do n.º 2 do artº 45º
da LGT.
Do mesmo modo, esse aspecto é relevante para se poder decidir do fundamento da ilegalidade em
concreto da liquidação, isto é, apurar se estamos perante ilegalidade em abstracto, que pode constituir
fundamento de oposição, ou ilegalidade em concreto, caso em que o meio processual adequado seria
o da impugnação judicial.
Sendo assim, e tal como refere o MºPº no seu parecer de fls. 110/111, importa ampliar a matéria
de facto em ordem a apurar quais as diligências encetadas pela Administração Fiscal para a fixação da
matéria tributável (conhecer o fundamento da liquidação) e, por outro lado, dar relevância no probatório
aos documentos de fls. 20 a 27 dos autos juntos pelo recorrente.
Na verdade, só após ampliada a matéria de facto se poderá concluir se a correcção da liquidação foi efectuada com base em erro evidenciado na declaração de rendimentos apresentada pelo
oponente.
Em face do que ficou dito, impõe-se anular a decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos à
1ª instância para a ampliação da matéria de facto nos termos referidos.
VII. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso pelos fundamentos referidos, em anular a decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos ao tribunal de 1ª instância
para ampliação da matéria de facto nos termos acima descritos.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho. (Vencido. Seguindo a posição que continuo a perfilhar — a qual, todavia, é minoratária,
na secção — os fundamentos invocados são próprios da impugnação judicial, não sendo possível a
convolação por intempestividade da petição. Assim, negaria provimento ao recurso, com a presente
fundamentação e absolveria a Fazenda Pública da instância, com custas pelo recorrente).
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Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Competência
do Tribunal Central Administrativo. Questão de facto. artigos 280º, n.º 1 do CPPT
e 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) do ETAF.
Sumário:
I — Se nas conclusões das suas alegações de recurso o recorrente manifesta clara
discordância com o decidido no que respeita aos juízos de apreciação da prova
efectuados pelo Tribunal recorrido, assumindo uma clara divergência nas ilações de facto retiradas do probatório, o recurso versa também matéria de facto.
II — Envolve igualmente apreciação de matéria de facto a comprovação, exigida pelo
artigo 89º-A, n.º 3 da Lei Geral Tributária, de que correspondem à realidade os
rendimentos declarados pelo sujeito passivo e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou do acréscimo de património ou da despesa efectuada.
III — Tendo o recorrido, nas suas contra-alegações de recurso e ao abrigo do disposto
no n.º 2 do artigo 684.º-A do Código de Processo Civil (aplicável ex vi da alínea e)
do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário), requerido o
aditamento de novos factos ao probatório fixado na sentença recorrida, factos
esses que são, em abstracto, relevantes para a boa decisão da causa, tem de
concluir-se no sentido da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal para o conhecimento do recurso, ex vi dos artigos 280.º, n.º 1 do Código
de Procedimento e de Processo Tributário e 26.º, alínea b) e 38.º, alínea a) do
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Processo n.º 189/10-30.
Recorrentes: Director de Finanças de Lisboa e L…
Recorrido: Os mesmos.
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 Director de Finanças de Lisboa recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal
Tributário de Lisboa, de 27 de Novembro de 2009, que julgou procedente o recurso deduzido ao abrigo
dos artigos 87.º alínea d) e 89.º da Lei Geral Tributária (LGT) por L…, com os sinais dos autos, contra
o despacho do Director de Finanças de Lisboa que fixou por avaliação indirecta o rendimento tributável
para efeitos de IRS de 2004 no montante de € 96 600,00 anulando o acto recorrido, apresentando para
tal as seguintes conclusões:
A. O presente recurso jurisdicional vem interposto da sentença a fls …, que decidiu conceder
provimento ao recurso e anular o acto tributário recorrido.
B. A douta sentença recorrida fez, contudo uma errada aplicação da Lei aos factos, nomeadamente
no que respeita à interpretação do n.º 3 do artigo 89º-A da LGT, pelo que se recorre da mesma, na parte
em que decidiu que, perante os factos dados como provados ficou ilidida a presunção de evasão fiscal
relativa aos rendimentos declarados face aos meus de fortuna evidenciados.
C. A Mma Juiz “a quo”, não obstante considerar que se verificam em abstracto, os pressupostos da
avaliação directa da matéria colectável, por outro lado, conclui com base na alínea M) dos factos assentes
que foi ilidida a presunção de evasão fiscal, “porquanto se demonstrou que a fonte da manifestação de
fortuna evidenciada foi outra que não se encontrava sujeita a declaração em sede de IRS”.
D. Ora, o n.º 3 do artigo 89º-A da LGT referido determina que é necessário comprovar a fonte/origem do rendimento e não, que simplesmente possui esse montante à data da manifestação de fortuna.
E. De facto, o Recorrente comprovou que celebrou um contrato de mútuo com hipoteca no valor
de € 450 000,00, para aquisição do imóvel, com o Banco Millenium BCP, mas no que toca aos restantes € 33 000,00 apenas comprova que o Contribuinte detinha na sua conta bancária em 21/06/2004
(portanto, antes da escritura), o valor de € 38 517,06.
F. Como se vê, dos factos assentes não resulta qual a origem dos rendimentos existentes naquela
data na sua conta, ou melhor, que a fonte dos rendimentos que detinha naquela data era outra e que por
isso não se encontravam sujeitos a declaração em sede de IRS.
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G. E nem se diga que a fonte dos rendimentos do Recorrente provinha da República Popular da
China, onde supostamente tem negócios onde aufere ganhos que trará para Portugal de forma que não
ficou explicita, pois além de tal facto não ter ficado assente nos factos provados, também não comprova
que o montante de € 38 517,06, que existia em 21/06/2004 na sua conta, tivesse essa origem, ou que
não tivesse de ser declarado em sede de IRS no exercício de 2004.
H. Para ilidir a presunção, nos termos do n.º 3 do artigo 89º-A da LGT, não basta comprovar
através de extractos bancários que detém à data da escritura o montante necessário para a realizar a
aquisição, (ou no caso, que detinha o remanescente entre o valor de aquisição e do empréstimo, no
valor de € 33 000,00) tal não é relevante, caso contrário, não podia adquirir o imóvel.
I. Para fazer prova de que a origem dos rendimentos evidenciados não foram omitidos na declaração
de IRS de 2004, deveria comprovar que manteve saldo suficiente para essa despesa desde 31/12/2003
até à data da escritura, caso contrário, não demonstra que aquele rendimento não se encontrava sujeito
a declaração em sede de IRS em 2004.
J. Pelo exposto, a Douta Sentença recorrida errou, ao considerar que o Recorrente demonstrou
através dos factos provados na alínea M) que a fonte da manifestação de fortuna evidenciada foi outra
e que não se encontrava sujeita a declaração em sede de IRS, por o Recorrente ter provado que possuía
quantia superior a € 33 000,00 depositada na conta antes da escritura.
K. Assim, a douta sentença incorreu na violação do n.º 3 do artigo 89º-A da LGT, razão pela qual
deve ser substituída por outra, que mantenha o acto recorrido por ter sido proferido de acordo com a
legislação em vigor.
Nestes termos e nos mais de direito que Vªs Ex.ªs doutamente suprirão, deve ser dado provimento
ao presente recurso jurisdicional, e assim revogar a douta sentença na parte em que considerou ilidida
a presunção de evasão fiscal do n.º 3 do artigo 89º-A da LGT, substituindo-se por outra que mantenha
o acto recorrido com as legais consequências.
2 – Contra-alegou o recorrido, nos termos de fls. 500 a 539 dos autos, requerendo ainda a ampliação do âmbito do recurso nos termos do n.º 2 do artigo 684º-A do C.P.C. (aplicável ex vi da alínea e)
do artigo 2º do CPPT), quer quanto a pontos determinados da matéria de facto não impugnados pelo
recorrente (identificados na conclusão III das suas contra-alegações de recurso, a fls. 533 a 534 dos
autos) que pretende que sejam considerados provados, quer quanto a questões de Direito suscitadas
no seu recurso e em relação às quais decaiu (conclusões IV a VII das suas contra-alegações, a fls. 534
a 538 dos autos), em ambos os casos prevenindo a procedência da questão suscitada pelo recorrente
e determinantes, as primeiras, na perspectiva do recorrido, da incompetência em razão da hierarquia
deste Supremo Tribunal para conhecimento do recurso.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no qual suscitou como questão prévia a da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal para
conhecimento do recurso, nos termos seguintes:
Nos presentes autos suscita-se, desde logo, uma questão prévia, que é da incompetência deste
Tribunal em razão da hierarquia.
Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso (fls. 470 e segs.) a
Fazenda Pública vem pôr em causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal recorrido,
manifestando clara divergência nas ilações de facto retiradas do probatório – cf. conclusão G em que
a entidade recorrente vem pôr em causa análise da matéria de facto efectuada na decisão recorrida
invocando que «não se comprova que o montante de € 38 517,06, que existia em 21.06.2004 na sua
conta tivesse essa origem (República Popular da China), ou que não tivesse de ser declarada em sede
de IRS no exercício de 2004».
É inquestionável que a comprovação, exigida pelo artº 89-A, n.º 3 da Lei Geral Tributária, de que
correspondem à realidade os rendimentos declarados pelo sujeito passivo e de que é outra a fonte das
manifestações de fortuna ou do acréscimo de património ou da despesa efectuada, envolve apreciação
de matéria de facto, sendo que é também sobre tal questão factual que a Fazenda Pública funda a
sua divergência com a decisão recorrida.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Supremo Tribunal 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
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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».
Acresce que na sua resposta de fls. 500 e segs o recorrido pede ampliação do objecto do recurso
também quanto à decisão da matéria de facto.
Verifica-se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo para conhecimento dos
dois recursos, já que versando o principal e o subordinado matéria de facto, será competente para conhecer de ambos o Tribunal Central Administrativo Sul – arts 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de
Processo Tributário e 26º, alínea b) e 38º, alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais
(na redacção da Lei 107-D/2003 de 31.12) – cf. ainda neste sentido os Acórdãos do Supremo Tribunal
Administrativo de 06.11.1996, recurso 19838 e de 19.12.2001, recurso 26443, ambos in www.dgsi.pt.
Nestes termos somos de parecer que, ouvidos os recorrentes, este Tribunal deve ser julgado incompetente em razão da hierarquia.
4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre a questão da incompetência
em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal suscitada no Parecer do Ministério Público (fls. 580
e 581 dos autos), veio o recorrente responder nos termos de fls. 582 e 583 dos autos, defendendo ser
o Supremo Tribunal Administrativo o competente para conhecimento do recurso por si interposto,
pois que não pugna a recorrente por nenhuma alteração à matéria de facto, e bem assim que o recurso
apresentado pelo recorrido perdeu o seu objecto, não relevando para o efeito o pedido ali formulado
de ampliação do objecto do recurso também quanto à matéria de facto, concluindo, porém que, caso
assim não se entenda, desde já se requer que os presentes autos sejam remetidos ao tribunal competente
(cf. artº 18º, n.º 2 do CPPT).
Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
– Fundamentação –
5 – Questões a decidir
Importa a título prévio decidir da competência deste Supremo Tribunal para conhecer do presente
recurso, atento ao teor das conclusões das alegações de recurso apresentadas e a que a competência deste
Tribunal se restringe, em regra, ao conhecimento de recursos com exclusivo fundamento em matéria
de Direito, ex vi dos artigos 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e
26º, alínea b) e 38º, alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF).
Improcedendo a questão prévia suscitada, haverá então que conhecer do mérito do recurso, averiguando da existência de erro de julgamento da sentença recorrida.
6 – Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes factos:
A) Em 21/6/2004, o Recorrente adquiriu uma fracção autónoma designada pela letra “C”, correspondente ao 1º piso e rés-do-chão esquerdo do Corpo B, habitação duplex, do prédio urbano sito na Rua …,
descrito na 6ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob o n.º 240, pelo valor de € 483 000,00 – cf.
documento de fls. 29 Processo Administrativo;
B) Na mesma data celebrou o Recorrente contrato de mútuo com hipoteca a favor do Banco
Comercial Português no valor de € 450 000,00 a amortizar em 480 meses – cf. documento de fls. 35
do Processo Administrativo;
C) Em cumprimento da ordem de serviço n.º OI 200701185, foi efectuada uma acção inspectiva
interna de âmbito parcial com vista à averiguação da consistência entre os rendimentos declarados pelo recorrente, em sede de IRS, em 2004 no valor anual de € 16 004,17 e a manifestação da sua capacidade aquisitiva atento o valor da aquisição da fracção autónoma identificada em A) – cf. documento de fls. 2 do PA;
D) Através do ofício n.º 075165, de 6/10/2008, foram solicitados ao Recorrente através da sua
mandatária, esclarecimentos adicionais à audiência prévia, procedendo à junção de extractos bancários da conta de empréstimo e depósito à ordem da conta indicada no contrato de mútuo com hipoteca
indicado na alínea B), relativamente aos anos de 2004 e 2005 – cf. documento de fls. 131 do PA;
E) Em resposta o Recorrente informou que não faz arquivo de tais documentos, pelo que não
poderia juntar tais documentos – cf. documento de fls. 133 do PA;
F) Em 13/11/2008, pelo Director de Finanças foi proferido despacho de concordância com o
seguinte parecer: “Face à situação de facto verificada, e em pormenor exposta no relatório, nada tenho
a opor quanto aos fundamentos que implicam o recurso à avaliação indirecta relativamente aos rendimentos de IRS para o ano de 2004. Efectivamente, naquele ano, adquiriu um imóvel pelo valor de
€ 483 000,00, e declarou um rendimento global que ascende a € 16 004,17. Assim para o ano acima
referido, foi apurada uma desproporção superior a 50% para menos, em relação ao rendimento padrão
apurado do sujeito passivo, pelo que se encontram reunidos os condicionalismos legais, previstos no
art. 87º, alínea d) e art. 89º-A, n.º 1 e 4, ambos da Lei Geral Tributária (LGT), conjugados com o art. 39º
do Código do IRS (C.I.R.S.), para a fixação do Rendimento Tributável em sede de IRS, a enquadrar
na categoria G – art. 9º, n.º 1, alínea d) do C.I.R.S. O sujeito passivo exerceu o direito de audição, em
consequência da notificação que lhe foi feita, (…) apresentando os seguintes fundamentos, para fazer
face à referida aquisição: Empréstimo hipotecário que obteve no mercado financeiro nacional, no
montante de € 450.000.00; Rendimentos que obtêm na República Popular da China, através de duas
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sociedades familiares, rendimentos esses que são trazidos em moeda (Euros ou dólares), mensalmente,
de forma a fazer face às prestações mensais, respeitantes ao empréstimo hipotecário. Estando perante
uma situação, eventualmente, de entrada de capitais, em território nacional, de forma ilegal e não
tendo sido provado cabalmente tal situação, conjugado com a insuficiência de rendimentos obtidos e
declarados, para solver as obrigações mensais, inerentes ao empréstimo hipotecário, tais factos, não
prejudicam a proposta de fixação do rendimento nos termos do referido art 89º-A da L.G.T. – ver
Grupos IX do relatório. Nestes termos, confirmo o valor proposto, no montante de € 96.600,00, apurado
nos termos do n.º 4 do art. 89º-A da L.G.T. para efeitos do disposto no art 89º-A, n.º 6 da LGT (na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29.12) (…)” – cf. documento de fls. 2 e sgs do PAT;
G) Em 4/12/2008, pela Directora de Finanças adjunta, foi emitido mandado com vista à notificação
do Recorrente residente na …, do teor do ofício n.º 88031, de 14/11/2008, relativo às conclusões da
acção de inspecção tributária indicada na alínea D), “nos termos do artigo 40º” do CPPT – cf. fls. não
numeradas do PA;
H) Com data de 4/12/2008, Maria de Lurdes Grade e Carla Cristina Morgado, funcionárias da
Direcção de Finanças de Lisboa, certificaram que se deslocaram à morada do Recorrente sita na …, a
fim de notificar o recorrente do teor do ofício n.º 88031, de 14/11/2008, relativo às conclusões da acção
de inspecção tributária, não a puderam levar a efeito em virtude de não o ter encontrado no lugar indicado, tendo deixado indicação de Hora Certa, nos termos do disposto no artigo 240º do CPC, ficando
avisado para o dia 5/12/2008, pelas 15.30 horas de que seria contactado para levar a efeito a referida
notificação – cf. fls. não numeradas do PA;
I) Com data de 5/12/2008, Maria de Lurdes Grade e Carla Cristina Morgado, funcionárias da
Direcção de Finanças de Lisboa, certificaram que se deslocaram à hora indicada na certidão referida
na alínea anterior, à morada do Recorrente sita na …, a fim de notificar o recorrente do teor do ofício
n.º 88031, de 14/11/2008, relativo às conclusões da acção de inspecção tributária, não se encontrando
o notificando, nem qualquer pessoa, efectuou a notificação por afixação à porta da sua residência – cf.
fls. não numeradas do PA;
J) Através do ofício n.º 09481, de 5/12/2008, enviado por carta registada, recebida em 11/12/2008,
foi o recorrente notificado do conteúdo do ofício n.º 88031, de 14/11/2008 por afixação edital, e informado de que o respectivo ofício e fundamentação ficariam à sua disposição na Secretaria Geral dos
Serviços de Inspecção Tributária – cf. fls. não numeradas do PA;
K) Em 4/12/2008 a funcionária Maria de Lurdes Gouveia de Sousa Grade deslocou-se à morada
identificada em H), acompanhada de Carla Cristina Marques Morgado, ambas Inspectoras Tributárias,
a primeira munida de certidão do mandato indicado em G), tendo sido atendidas por um homem que
não falava português, facto confirmado por uma adolescente que entretanto surgira no local e que se
encontrava de saída, que se recusou a receber qualquer documentação, pelo que procedeu à afixação
na porta da referida habitação da certidão aludida em H) com a aposição de fita cola – cf. depoimento
das próprias;
L) No dia seguinte, em 5/12/2008, voltaram ao local, verificando que ninguém atendeu, afixaram na porta da morada identificada em H), a certidão referida em I) com a aposição de fita-cola – cf.
depoimento das próprias;
M) Em 21/6/2004 o Recorrente apresentava na conta de depósito com o n.º … de que é titular
junto do Banco Millennium BCP, um saldo inicial de conta à ordem de € 38 517,06, verificando-se em
22/6/2004 os seguintes movimentos: foi efectuado depósito de € 2 470,00, foi transferida para a referida
conta a quantia de € 28 500,00 foi ainda depositada a quantia de € 450 000,00, referente a concessão de
crédito imobiliário, e que o saldo final nesse dia reportado à data valor de 21/6 era de € 79 740,50 – cf.
documento de fls. 409 e 412;
N) Em 21/6/2004 o Recorrente apresentava na conta de depósito com o NIB … de que é titular
junto do BBVA, um saldo de € 5 081,94 – cf. documento de fls. 410.
7 – Apreciando.
7.1 Questão prévia: Da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
Importa a título prévio decidir da questão suscitada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto
junto deste Tribunal, pois que o seu conhecimento precede o de qualquer outra (artigos 16º do CPPT,
101º e 102º do Código de Processo Civil), prejudicando, se procedente, a apreciação e julgamento das
demais questões suscitadas no recurso.
Como resulta do seu parecer junto aos autos e supra transcrito, entende este Ilustre Magistrado
que a Fazenda Pública vem pôr em causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal recorrido, manifestando clara divergência nas ilações de facto retiradas do probatório – cf. conclusão G em
que a entidade recorrente vem pôr em causa análise da matéria de facto efectuada na decisão recorrida
invocando que «não se comprova que o montante de € 38 517,06, que existia em 21.06.2004 na sua
conta tivesse essa origem (República Popular da China), ou que não tivesse de ser declarada em sede de
IRS no exercício de 2004», sendo inquestionável que a comprovação, exigida pelo artº 89-A, n.º 3 da
Lei Geral Tributária, de que correspondem à realidade os rendimentos declarados pelo sujeito passivo
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e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou do acréscimo de património ou da despesa
efectuada, envolve apreciação de matéria de facto, sendo que é também sobre tal questão factual que
a Fazenda Pública funda a sua divergência com a decisão recorrida. A isto acrescendo que nas suas
contra-alegações o recorrido pede ampliação do objecto do recurso também quanto à decisão da matéria de facto. Conclui, assim, que se verifica a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo,
sendo competente para deles o Tribunal Central Administrativo Sul – arts 280º, n.º 1 do Código de
Procedimento e de Processo Tributário e 26º, alínea b) e 38º, alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (na redacção da Lei 107-D/2003 de 31.12).
E na verdade, assim é, por duas ordens de razões.
Em primeiro lugar, e atentando às conclusões das alegações de recurso apresentadas pelo recorrente,
pois que são estas as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso (artigos 684º, n.º 3 e 690º,
números 1 e 3 do Código de Processo Civil) e consequentemente da competência em razão da hierarquia
deste Supremo Tribunal, verifica-se que o recorrente, em especial nas conclusões C) e G) das suas alegações de recurso, manifesta clara discordância com o decidido no que respeita aos juízos de apreciação da
prova efectuados pelo Tribunal recorrido, assumindo uma clara divergência nas ilações de facto retiradas
do probatório (em especial, relativamente aos factos constantes da sua alínea M), a isto acrescendo que,
como bem diz o Excelentíssimo Procurador Geral Adjunto no seu parecer, parece inquestionável que a
comprovação, exigida pelo artº 89-A, n.º 3 da Lei Geral Tributária, de que correspondem à realidade os
rendimentos declarados pelo sujeito passivo e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou do
acréscimo de património ou da despesa efectuada, envolve apreciação de matéria de facto, sendo que é
também sobre tal questão factual que a Fazenda Pública funda a sua divergência com a decisão recorrida.
A esta razão – já de si suficiente para determinar a incompetência em razão da hierarquia deste
Supremo Tribunal para conhecimento do recurso – acresce uma outra: a de que o recorrido, nas suas
contra-alegações de recurso (e não apenas do recurso que interpôs para o TCA-Sul tendo por objecto a
decisão sobre custas, entretanto reformada, como parece pressupor o recorrente na sua resposta ao parecer do Ministério Público), veio ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 684º-A do Código de Processo
Civil (aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário),
impugnar a decisão proferida sobre pontos determinados da matéria de facto, não impugnados pelo
recorrente, prevenindo a hipótese de procedência das questões por este suscitadas, pretendendo, deste
modo, o aditamento de novos factos ao probatório fixado na sentença recorrida.
E tais factos são, em abstracto, relevantes para a boa decisão da causa, caso se entenda que os já
fixados não são suficientes para fundamentar o juízo probatório requerido pelo n.º 3 do artigo 89º-A
da Lei Geral Tributária.
Pelas razões expostas, há-de concluir-se o presente recurso não tem por fundamento exclusivo
matéria de Direito, e assim sendo procede a excepção de incompetência em razão da hierarquia deste
Tribunal para conhecimento do objecto do recurso, pois, como é sabido, das decisões de primeira
instância apenas cabe recurso para o Supremo Tribunal Administrativo “quando a matéria for exclusivamente de direito”, cabendo recurso para o Tribunal Central Administrativo das restantes decisões
judiciais que o admitam (artigos 280º, n.º 1 do CPPT e 26º, alínea b) e 38º, alínea a) do Estatuto dos
Tribunais Administrativos e Fiscais).
O facto de em causa no recurso ser igualmente questionada a solução jurídica tomada na decisão
recorrida, não obsta à incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal para conhecimento do recurso,
pois que, como se disse no recente Acórdão deste Tribunal de 9 de Setembro de 2009 (rec. n.º 558/09),
se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto é (este Tribunal) incompetente para dele
conhecer, em razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo – art. 38º, alínea a) do novo ETAF.
Verifica-se, pois, excepção dilatória de incompetência absoluta deste Tribunal, que obsta ao conhecimento do mérito e dá lugar à absolvição da instância do recorrido (artigos 101º, 494º, alínea a)
e 493º, n.º 2 do Código de Processo Civil), salvo se for requerida a remessa do processo ao Tribunal
competente, nos termos do n.º 2 do artigo 18º do CPPT.
Como tal remessa foi já preventivamente requerida pelo recorrente (fls. 583 dos autos), há que
ordenar a remessa dos autos ao Tribunal competente – Tribunal Central Administrativo Sul –, após o
trânsito em julgado.
– Decisão –
8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso do Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo, em julgar este Supremo Tribunal incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça devida em 2 UC e procuradoria de 1/8.
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos ao TCA-Sul, como requerido.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

675

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Despesas confidenciais. Tributação Autónoma. Vales de Refeição.
Sumário:
I — Os títulos ou vales de refeição são meros meios de pagamento de refeições ou de
outros produtos disponibilizados pelos estabelecimentos aderentes a este sistema
de pagamento.
II — A aquisição destes vales constitui uma mera troca de meios de pagamento, não
consubstanciando, em si, uma despesa.
III — Não sendo conhecido o destino dado a esses vales, estes devem ser considerados
despesas confidenciais e, consequentemente, tributados autonomamente, nos
termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho.
Processo n.º 619/09-30.
Recorrente: SPC — Serviço Português de Contentores, S. A.
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. SPC – SERVIÇO PORTUGUÊS, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre para este
Supremo Tribunal da sentença que o Tribunal Tributário de Lisboa proferiu no âmbito do processo de
impugnação judicial instaurado contra o acto de liquidação adicional de Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas referente ao exercício de 1993 e juros compensatórios, no montante total de
€ 100.894,83, sentença que julgou totalmente improcedente essa impugnação.
A recorrente terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. A Recorrente é uma sociedade anónima que, em 31 de Outubro de 1997, se fundiu com a sociedade “SPC – Operações Portuárias, S.A.”, mediante incorporação do património desta sociedade.
2. Esta fusão reportou os seus efeitos contabilísticos a 31 de Outubro de 1997, tendo sido cumpridas
as obrigações fiscais relacionadas com a cessação da actividade da sociedade absorvida.
3. A Recorrente recebeu oportunamente uma liquidação adicional de IRC relativa ao exercício
de 1993, com o número 8310020299, dirigida à sociedade “SPC – Operações Portuárias S.A.”, cujas
obrigações foram assumidas pela ora Recorrente por via da fusão referida.
4. Com referência ao exercício de 1993, a Recorrente procedeu, dentro do prazo legalmente previsto
para o efeito, à entrega da correspondente declaração periódica de rendimentos Modelo 22 de IRC.
5. A referida declaração, bem como os demais documentos subjacentes às obrigações declarativas
e de pagamento respeitantes a IRC, por referência ao exercício de 1993, foram objecto de um procedimento externo de inspecção tributária conduzido pelos Serviços de Inspecção Tributária (“SIT”) da
Direcção de Finanças de Lisboa.
6. Uma vez terminada a mencionada acção de inspecção, a ora Recorrente foi notificada do
projecto de relatório de inspecção tributária, no qual se propôs uma liquidação adicional de IRC, relativa ao exercício de 1993, no valor total de € 100.894,83 (cem mil e oitocentos e noventa e quatro
euros e oitenta e três cêntimos), relativo a correcções efectuadas por referência a despesas consideradas como não documentadas ou confidenciais pela Administração Tributária, e, consequentemente,
sujeitas a tributação autónoma à taxa de 10%, nos termos do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho.
7. Não podendo concordar com a correcção proposta pelos referidos técnicos, a Recorrente apresentou, no prazo legal preceituado para o efeito – a 29 de Março de 1999 – a competente reclamação
graciosa do acto tributário da liquidação adicional de IRC n.º 8310020299, tendo ainda procedido ao
pagamento da correspondente liquidação adicional, dentro do prazo legalmente estabelecido para o efeito.
8. Não obstante, foi a Recorrente notificada, no dia 16 de Janeiro de 2002, mediante o Processo
n.º 638/07-28/02.3.2 das conclusões finais do mesmo, nos termos do qual a Administração Tributária
manteve a correcção, em sede de IRC, no valor de € 100.894,83.
9. Não podendo, uma vez mais, a Recorrente concordar com os argumentos aduzidos pela Administração Tributária que estiveram na base da liquidação adicional de IRC e correspondentes juros
compensatórios, no valor de € 100.894,83 supra referida, apresentou a competente impugnação judicial
n.º 638/2007, a 28 de Janeiro de 2002, com os mesmos fundamentos apresentados em sede de reclamação graciosa.
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10. Foi a ora Recorrente notificada da sentença objecto do presente recurso referente ao processo
de impugnação judicial n.º 638/2007-28/02.3.2., na qual o Tribunal Tributário de Lisboa manteve
liquidação adicional de IRC, e correspondentes juros compensatórios, oportunamente impugnada.
11. Assim, considerou a douta sentença como “despesas confidenciais ou não documentadas» os
encargos referentes a títulos de refeição adquiridos pela empresa, os quais foram utilizados em pagamentos de operações relacionados com a “estiva e desestiva de navios” aos estivadores cujos serviços a
Recorrente contratou no ano em causa para o desenvolvimento das suas actividades, concluindo com o
entendimento já propugnado pela Administração Tributária, de que estas despesas estão sujeitas a uma
tributação autónoma cuja taxa, à data a que se reporta a liquidação adicional, era de 10% nos termos
do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho.
12. A Administração Tributária fundamentou os seus argumentos na equiparação da norma prevista
na alínea g) do número 1 do artigo 42º do Código do IRC à norma prevista no número 1 do artigo 4º
do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho, quanto aos respectivos pressupostos, considerando que a
aplicabilidade de uma e de outra dependem, de forma equivalente, da consideração de despesas como
confidenciais ou não documentadas, pelo que o custo em apreço configurava, alegadamente, um custo
não aceite para efeitos fiscais, nos termos do disposto no número 1 do artigo 23º do Código do IRC.
13. A sentença ora recorrida concluiu pela improcedência total da impugnação judicial apresentada,
embora, uma vez mais salvaguardado o devido respeito, os fundamentos invocados em juízo para tal
improcedência careçam, na opinião da Recorrente, de suporte na legislação fiscal aplicável.
14. Não alcança a Recorrente porque toda a argumentação técnica da sentença se debruça sobre a
dedutibilidade do custo incorrido com a aquisição dos vales de refeição e contabilizados na conta POC
655 – Estiva e desestiva de navios.
15. A Recorrente nunca contestou a não aceitação, como custo dedutível para efeitos de determinação do lucro tributável, em sede de IRC, do exercício de 1993, do valor incorrido com a aquisição
dos vales de refeição e contabilizados na conta POC 655 – Estiva e desestiva de navios.
16. A questão controvertida e impugnada pela Recorrente restringiu-se única e exclusivamente
à sujeição a tributação autónoma de despesas que, em sua opinião, jamais poderiam ser consideradas
despesas confidenciais ou não documentadas.
17. E neste aspecto a sentença ora recorrida é omissa em fundamentar a manutenção da liquidação
adicional de IRC em referência que, reitera-se, respeita apenas a tributação autónoma.
18. No que concerne à temática das despesas confidenciais é necessário ressalvar, desde logo, que
as despesas em causa estão identificadas, no que respeita à sua natureza, origem e finalidade.
19. De facto, entende a Recorrente que apenas poderão ser classificadas com despesas confidenciais
aquelas para as quais não existe qualquer suporte documental que permita identificar a razão/justificação
do seu efectivo dispêndio.
20. Aliás o Plano Oficial de Contabilidade prevê expressamente, na sua classe 6 — Custos e Perdas, uma rubrica específica conta 653 — Despesas Confidenciais, para a contabilização de despesas
relativamente às quais os sujeitos passivos desconhecem a natureza e o destino.
21. O entendimento da Recorrente é aliás cabalmente validado pela melhor jurisprudência do
Supremo Tribunal Administrativo, jurisprudência essa inclusivamente citada na sentença ora recorrida
(Acórdão n.º 1283/03, de 3 de Dezembro de 2003, do STA e Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 25 de Setembro de 2008, no processo 350/04) que atrás se invocaram e que aqui e agora
se dão por reproduzidos.
22. As despesas em análise, por estarem especificadas quanto à sua natureza, origem e finalidade,
não deverão ser classificadas como despesas confidenciais sujeitas a tributação autónoma.
23. Adicionalmente, de forma a reforçar ainda mais o entendimento da Recorrente, a redacção
do número 1 do artigo 81.º do Código do IRC introduzida pelo Orçamento de Estado para 2008 veio
clarificar que “As despesas não documentadas são tributadas autonomamente à taxa de 50%, sem
prejuízo da sua não consideração como custo nos termos no artigo 23º”.
24. O legislador fiscal eliminou da norma legal referida no artigo anterior a referência a “despesas
confidenciais” (que esteve em vigor até 31 de Dezembro de 2007) concretizando assim a inequívoca
distinção entre “despesas não devidamente documentadas” e “despesas não documentadas”, sendo que
apenas estas últimas se encontram sujeitas a tributação autónoma.
25. Ora, no caso concreto da Recorrente, existe documentação para comprovar a origem, finalidade e natureza das despesas em apreço, o que impossibilita a classificação destas despesas como
“não documentadas”.
26. Não obstante, no seu caso concreto, estas despesas não poderão ser consideradas como despesas confidenciais e/ou não documentadas para efeitos da tributação autónoma como pretende fazer
valer não só a Administração Tributária como a sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa.
27. Isto porque, e uma vez mais a Recorrente gostaria de sublinhar que, caso estas despesas fossem efectivamente confidenciais a Administração Tributária nunca teria conseguido identificar que se
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tratavam de títulos de refeição que foram adquiridos pela Recorrente e utilizados em pagamentos de
operações relacionadas com a sua actividade.
28. É essa a própria raiz etimológica da expressão “não documentada” no sentido em que se revela
impossível um raciocínio cognoscitivo sobre qual a alocação da despesa incorrida.
29. Por outro lado, caso estivessem aqui em causa despesas não documentadas, o que apenas por
mera hipótese académica se coloca, então também não existiria um documento externo na posse da
Recorrente a comprovar a aquisição de títulos de refeição.
30. Tal como resulta do exposto, estas despesas não configuram despesas não documentadas na
forma prevista na legislação fiscal, na medida em que se afigura possível identificar a sua natureza
e os respectivos destinatários através da documentação que já foi fornecida pela ora Recorrente aos
serviços competentes da Administração Tributária, sendo que a documentação de suporte não permite,
isso sim, a consideração da despesa incorrida como custo dedutível, em sede de IRC, por incumprimento dos demais requisitos legalmente exigidos — facto, reitera-se, nunca contestado pela Recorrente.
31. Consequentemente, a aplicação da taxa de 10% de tributação autónoma sobre as referidas
despesas, resultante do facto das mesmas terem sido classificadas como “despesas confidenciais ou
não documentadas”, encontra-se manifestamente incorrecta e, consequentemente, afigura-se ilegal.
32. Invoca, de novo, a recorrente o citado Acórdão n.º 01283/03, de 3 de Dezembro de 2003, do STA
“São despesas confidenciais as que não especificam a sua natureza, origem e finalidade. Tais despesas
são, por natureza, indocumentadas. Não é confidencial a despesa, titulada por documento, do qual constam as identidades do vendedor e do adquirente e a designação do bem transmitido e respectivo preço.
Esta despesa não é susceptível de tributação autónoma nos termos do artº n.º 4 do D.L. 192/90, de 9/6”.
33. Não pode assim a Recorrente aceitar como foi possível na sentença recorrida ter sido citado
o Acórdão em apreço, sem no entanto ser completada a análise do mesmo, que facilmente permitiria a conclusão pela procedência total da impugnação judicial apresentada e, consequentemente, a
anulação total da liquidação adicional de IRC e juros compensatórios oportunamente identificada.
34. No mesmo sentido advogou o entendimento da jurisprudência do Tribunal Central Administrativo
Sul, através do Acórdão n.º 01486/06 de 30 de Janeiro de 2007, ao entender que “À luz dos princípios
expostos não constituem encargos dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável os encargos
não devidamente documentados (existem quando não se encontram apoiados em documentos externos
em termos de possibilitar conhecer fácil, clara e precisamente a operação, evidenciando a causa, natureza
e montante) e as despesas de carácter confidencial (existem quando não são especificadas ou identificadas quanto à natureza, origem e finalidade, sendo não documentadas por natureza,)”, que concluiu “Por
não se provar por documento externo ou outro idóneo meio de prova que os custos em causa estavam
directamente relacionados com a actividade normal da impugnante não se configura, em tal situação,
o nexo causal de «indispensabilidade» que deve existir entre os custos e a obtenção dos proveitos ou
ganhos. E, não estando devidamente documentados não podem ser tributados, autonomamente à taxa de
30%, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9/6 (na redacção da Lei n.º 52-C/96 de 27/12).”.
35. Neste âmbito, cite-se ainda o Acórdão n.º 00563/05, de 15 de Junho de 2005, do mesmo Tribunal, onde se entendeu que “Não constituem encargos dedutíveis para efeitos de determinação do lucro
tributável os encargos não devidamente documentados e as despesas de carácter confidencial (...) Um
encargo não se encontra devidamente documentado quando não se encontre apoiado em documentos
externos em termos de possibilitar conhecer fácil, clara e precisamente a operação, evidenciando a
causa, natureza e montante (...)”.
36. Entendendo este último Acórdão que “Os encargos suportados pela contribuinte (...) inscritos
como custos na sua contabilidade desde que não se mostrem comprovados por outros meios de prova
de que tal combustível foi utilizado em veículos ao serviço da sua actividade não constituirão um custo,
por episodicamente não se mostrarem devidamente documentados, mas não podem ser tributados, autonomamente ao abrigo do Dec-Lei n.º 192/90, como despesas confidenciais, por não se ver verificar
a ocultação da sua natureza, origem e finalidade”.
37. Acresce ainda que, em face do entendimento supra transcrito, assim como da orientação jurisprudencial manifestada através dos vários Acórdãos supra citados, resulta, de forma clara e inequívoca,
que as despesas em apreço, não obstante não configurarem custos aceites para efeitos de determinação do lucro tributável, não deverão ser considerados como encargos sujeitos a tributação autónoma.
38. Efectivamente, conclui-se como manifestamente errado e ilegal o iter cognoscitivo que enquadra, para efeitos fiscais, como sujeito ao mesmo tratamento em sede de IRC, (i) uma despesa cuja
natureza e finalidade é possível identificar apesar de suportada por documentos que carecem de preencher
os demais requisitos legais, e (ii) uma despesa confidencial ou não documentada, relativamente à qual
é impossível conhecer a sua natureza e finalidade por ausência absoluta de documentação de suporte.
39. Por tudo o que foi exposto supra, a Recorrente conclui pela ilegalidade da sentença recorrida
pelo facto de sujeitas a tributação autónoma, em sede de IRC, despesas incorridas no exercício de 1993
que se encontravam indevidamente documentadas por violação do disposto no artigo 4º do Decreto-Lei
n.º 192/90, de 9 de Junho, em vigor à data dos factos controvertidos.
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Nestes termos e nos mais de direito deve o presente Recurso merecer provimento e consequentemente julgar-se procedente a Impugnação deduzida, decretando-se a anulação total da liquidação
adicional de IRC e correspondentes juros compensatórios n.º 8310020299 de 3 de Dezembro de 1998
e o consequente reembolso da quantia de 100.894,83 € acrescida dos juros indemnizatórios nos termos
do artigo 43º da Lei Geral Tributária.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmo. Magistrado do Ministério Público não emitiu parecer, invocando a impossibilidade
de o fazer no prazo que a lei estipula para o efeito.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir a questão colocada neste recurso, a qual se resolve 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. A sociedade impugnante, “SPC – Serviço Português de Contentores, S.A.”, com o
n.i.p.c. 500237352, fundiu-se com a empresa “SPC – Operações Portuárias, S.A”, mediante incorporação do património desta (cfr. factualidade admitida pela impugnante nos artºs 1 e 2 da p.i.; informação
exarada a fls. 60 a 63 do apenso administrativo);
2. No ano de 1993, a sociedade “SPC - Operações Portuárias, S.A.”, com o n.i.p.c. 502678062, era
sujeito passivo de I.R.C. no regime geral de tributação, devido ao exercício da actividade de consultoria
e programação informática, CAE 72200, sendo colectada pelo 14º. Serviço de Finanças de Lisboa (cfr.
documentos juntos a fls. 20 e 21 do apenso de reclamação graciosa);
3. Em 31/5/1994, a sociedade “SPC – Operações Portuárias, S.A.” apresentou a sua declaração,
modelo 22, relativa a I.R.C. do ano de 1993, no 14º. Serviço de Finanças de Lisboa, na qual declarou
um prejuízo fiscal no montante de € 1.058.901,98 (cfr. documentos juntos a fls. 17 e 21 do apenso de
reclamação graciosa);
4. Na sequência de análise interna efectuada à declaração de rendimentos identificada no n.º 3,
a Administração Fiscal não aceitou como custo fiscal o montante de € 571.114,61, quantia referente
a títulos de refeição adquiridos pelo sujeito passivo e utilizados em pagamentos de operações relacionadas com a “estiva e desestiva de navios”, portanto, para fins diferentes daqueles a que normalmente
se destinavam, não dispondo, todavia, a empresa de documentos/elementos comprovativos do destino
que lhes foi dado, e tendo o valor de aquisição dos aludidos títulos de refeição sido registado na conta
655 – Estiva e desestiva de navios, pelo que deve tal quantia ser considerada como confidencial ou
não documentada, ao abrigo do artº. 41, nº. 1, alínea h), do C.I.R.C., e igualmente sujeita a tributação
autónoma nos termos do artº. 4, do Dec.Lei 192/90, de 9/6 (cfr. mapa de apuramento m. DC122, relativo
ao ano de 1993, datado de 11/9/1998, cuja cópia se encontra a fls. 12 a 15 do apenso de reclamação
graciosa, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido);
5. Em 3/12/1998, com base no mapa de apuramento identificado no nº. 4, a Administração Fiscal
efectuou a liquidação adicional de I.R.C. nº. 8310020299, relativa ao exercício de 1993 e incidente sobre
a actividade da sociedade “SPC – Operações Portuárias, S.A.”, na qual corrigiu para mais o montante
da matéria colectável declarado por este, fixando-o no prejuízo fiscal de € 487.787,37, em virtude do
que devia a empresa efectuar o pagamento adicional de I.R.C., no montante total de € 100.894,83,
fixando-se o termo final do prazo de pagamento no dia 20/1/1999 e da mesma constando como sujeito
passivo a sociedade impugnante em virtude da fusão, por incorporação, referida no nº. 1 (cfr. documentos juntos a fls. 8, 12 a 15 e 21 do apenso de reclamação graciosa; informação exarada a fls. 57 e
58 do apenso administrativo);
6. Em 20/1/1999, a sociedade impugnante efectuou o pagamento da liquidação identificada no
nº. 5 (cfr. documentos juntos a fls. 8 e 9 do apenso de reclamação graciosa; informação exarada a fls. 57
e 58 do apenso administrativo);
7. Em 29/3/1999, a sociedade impugnante deduziu reclamação graciosa tendo por objecto a liquidação identificada no n.º 5 supra (cfr. carimbo de entrada aposto a fls. 3 do apenso de reclamação graciosa);
8. Em 2/1/2002, a reclamação graciosa identificada no n.º 7 foi indeferida através de despacho
do Director de Finanças de Lisboa, o qual concorda com informação e parecer prévios (cfr. documento
junto a fls. 33 do apenso de reclamação graciosa);
9. Em 16/1/2002, a sociedade impugnante foi notificada do indeferimento identificado no n.º 8
(cfr. documentos juntos a fls. 40 e verso do apenso de reclamação graciosa);
10. Em 28/1/2002, deu entrada no extinto Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa a impugnação apresentada pela sociedade “SPC – Serviço Português de Contentores, S.A.” e que deu origem
ao presente processo (cfr. carimbo de entrada aposto a fls. 2 dos autos).
3. A questão que cumpre apreciar e decidir neste recurso consiste em saber se na sentença se
incorreu em erro ao julgar que a correcção subjacente ao acto de liquidação de IRC impugnado não
padece do vício de violação de lei que a Impugnante lhe imputa, correcção que resultou da ponderação efectuada pela Administração Tributária no sentido de que as despesas com vales de refeição que
aquela adquiriu e utilizou em pagamentos de operações relacionadas com a estiva e desestiva de navios
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tinham de ser classificadas como despesas confidenciais ou não documentadas por força da inexistência
de documentos/elementos comprovativos do destino dado a esses títulos, ficando, por esse motivo,
sujeitos a tributação autónoma nos termos do artigo 4.º do Decreto Lei n.º 192/90, de 9 de Junho.
Com efeito, a Impugnante, embora aceite a correcção no sentido de desconsiderar como custos
fiscais, para efeitos de determinação do lucro tributável em sede de IRC, as despesas suportadas com a
aquisição dos vales de refeição, por estas despesas não se encontrarem devida e suficientemente documentadas, defende, nesta impugnação, a ilegalidade da aplicação de uma taxa de tributação autónoma de
10% sobre o seu montante, dado que, em sua opinião, elas não podem ser consideradas como despesas
confidenciais ou não documentadas, na medida em que os títulos de refeição documentam a despesa efectuada, indicando a sua natureza, origem e finalidade, apenas não identificando o respectivo beneficiário.
A sentença julgou improcedente a impugnação com base, essencialmente, no entendimento de que
a factualidade descrita permite concluir que «os custos em causa se devem considerar não documentados, porquanto o único suporte documental existente não obedece aos requisitos legalmente exigidos,
igualmente não permitindo identificar os beneficiários de tais despesas, como expressamente admite
a sociedade impugnante. Por outras palavras, os títulos de refeição em causa não constituem prova
documental de despesas alguma, apenas relevando como alegado meio de pagamento de serviços
prestados sem documento comprovativo. Documentos que seriam os recibos de pagamento devidamente
emitidos com a identificação completa dos alegados prestadores de serviços. A mera classificação em
conta não constitui um documento contabilístico. De facto, a despesa em causa deve considerar-se não
documentada, dado não se encontrarem identificados os beneficiários da mesma nem a sua natureza.».
Pelo que a questão ainda em debate consiste em saber se se encontram verificados os condicionalismos para a aplicação artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho ao montante de € 571.114,61
registada na conta 655 – Estiva e desestiva de navios, isto é, referente aos vales de refeição adquiridos pela
Impugnante e utilizados em pagamentos de operações relacionadas com a estiva e desestiva de navios.
Vejamos.
Estabelecia o artigo 4.º do Decreto Lei n.º 192/90, de 9 de Junho, na redacção aqui aplicável
(anterior à redacção introduzida pelo artigo 29º da Lei n.º 39-B/94, de 27.12), que “As despesas confidenciais ou não documentadas efectuadas no âmbito do exercício de actividades comerciais, industriais
ou agrícolas por sujeitos passivos de IRS que possuam ou devam possuir contabilidade organizada ou
por sujeitos passivos de IRC não enquadrados nos artigos 8.º e 9.º do respectivo Código são tributadas
autonomamente em IRS ou IRC, conforme os casos, a uma taxa de 10% sem prejuízo do disposto na
alínea h) do n.º 1 do artigo 41.º do CIRC.”.
Por outro lado, dispunha o artigo 41.º, n.º 1, alínea h) do Código do IRC, na redacção então vigente,
que não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável os encargos não devidamente
documentados e as despesas de carácter confidencial.
Donde decorre que as despesas de carácter confidencial são tratadas pelo legislador como aquelas
que, por não especificadas nem identificadas, são por natureza indocumentadas, sendo, por isso, insusceptíveis de dedução para efeitos de determinação do lucro tributável e sujeitas a tributação autónoma,
por contraposição às despesas não devidamente documentadas, que são aquelas que se encontram
apoiadas em documentos mas estes não demonstram, de forma inequívoca, a materialidade da operação
subjacente e os demais elementos indispensáveis à quantificação dos respectivos reflexos e que, embora
não dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável, não ficam sujeitas a tributação autónoma.
No caso vertente, importa realçar que apenas se encontra documentada a aquisição dos vales de
refeição pela Impugnante, e não já a sua entrega e utilização, inexistindo qualquer documento que
titule este evento, embora se possa deduzir, como deduziu a Administração Tributária, que eles foram
entregues a estivadores contratados pela Impugnante em pagamentos de operações relacionadas com
a “estiva e desestiva de navios”, dado que a despesa se encontra registada na conta 655 - Estiva e desestiva de navios.
Ora, como se sabe, os vales ou tickets de refeição são títulos de pagamento de refeições, isto é,
são títulos que se destinam a ser utilizados na aquisição e pagamento de refeições ou de outros produtos
disponibilizados pelos estabelecimentos de restauração aderentes a esse sistema de pagamento. Através
de tal sistema possibilita-se ao titular do ticket a escolha do estabelecimento onde pretende fazer a
refeição ou comprar determinados produtos alimentares, utilizando o vale como meio de pagamento,
de modo que a refeição ou produto comprado seja pago por aquele que concedeu ou facultou o título.
Pelo que a aquisição destes vales consiste na mera troca de meios de pagamento (dinheiro por
vales), só havendo despesa no momento em que a refeição é consumida e paga com a entrega do título
ao estabelecimento fornecedor. O custo é, não a aquisição dos vales, mas a sua utilização junto do
estabelecimento aderente a este sistema de pagamento.
Isto é, os vales ou títulos de refeição são “dinheiro” e a sua mera detenção não implica a verificação
de qualquer encargo ou custo, o qual só ocorre quando eles são utilizados.
Deste modo, a aquisição e posse pela Impugnante de tais vales não implica, por si só, qualquer
despesa. O custo só se concretizará quando o vale for utilizado. A despesa só existirá nesse momento.
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Aliás, a Impugnante sempre poderia voltar a convertê-los em meios monetários, pelo que enquanto não
os usar no pagamento de refeições ou de outros produtos não se pode considerar que tenha incorrido
em custo algum.
Nesta perspectiva, somos levados a concluir que o ticket ou vale de refeição, em si, não documenta qualquer despesa, constituindo um mero meio de pagamento para uma despesa potencial que
se concretizará com a utilização desse meio de pagamento. E que a comprovação da despesa passa,
necessariamente, pela existência de documentação capaz de revelar o consumo e o pagamento de refeições (ou de outros produtos) com esse título ao estabelecimento fornecedor.
Assim, e diversamente do afirmado pela Recorrente, os vales de refeição não documentam qualquer
despesa. O que está em causa é a comprovação do custo (aquisição da refeição ou outro produto) através
desses vales, a fim de se saber se a despesa foi realmente efectuada, qual a sua natureza e montante e
quem foi o seu beneficiário.
Ora, não dispondo a empresa de quaisquer documentos/elementos comprovativos do destino
que foi dado aos aludidos títulos de refeição registados na conta 655-Estiva e desestiva de navios,
ignorando-se com quem e onde foram utilizados, que pessoas ou entidades receberam esses vales e
quais os estabelecimentos que os arrecadaram como meio de pagamento, nem existindo documentos
comprovativos de que tenha sido dispendido o montante de € 571.114,61 com a respectiva utilização,
deve tal quantia ser considerada como não especificada nem identificada, isto é, como totalmente
indocumentada ou confidencial, sujeita a tributação autónoma nos termos do Decreto Lei n.º 192/90,
de 9 de Junho.
Em suma, as despesas registadas na conta 655 – Estiva e desestiva de navios não se encontram
documentadas e os ditos vales não são suficientes para retirar confidencialidade a essas despesas.
Consequentemente, mostra-se correcta e legal a classificação das referidas despesas como “despesas
confidenciais ou não documentadas”, tributadas autonomamente à taxa de 10% por força do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 192/90, de 9 de Junho.
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, fixando-se a procuradoria em 60%.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Pimenta do Vale — António
Calhau.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Juros compensatórios. Fundamentação do acto tributário. Liquidação. Taxa de juro.
Sumário:
I — Em matéria de decisão de cálculo de juros compensatórios, o artigo 35.º, n.º 9
da LGT estabelece que «a taxa de juros compensatórios é equivalente à taxa dos
juros legais fixados nos termos do número 1 do artigo 559.º do Código Civil».
II — Assim, é de concluir que está devidamente fundamentado o acto de liquidação que, quanto ao valor da taxa de juros compensatórios, refere que é a equivalente à taxa de juros legais fixada nos termos do predito artigo 559.º, n.º 1.
Processo n.º 743/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Olga e Pinheiro Electrodomésticos, 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 do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Braga que julgou procedente a impugnação judicial que a firma Olga Pinheiro Electrodomésticos,
Lda, melhor identificada nos autos, deduziu contra o acto de liquidação de juros compensatórios, re-

681
ferentes a IVA e relativos aos períodos de 10/2/04, 10/2/05, 10/2/06 e 12/2/07 a 20/11/07, no valor de
€ 10.575,77, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
I. A questão que se coloca nos presentes autos reconduz-se a saber se na sentença recorrida se fez
correcto julgamento ao dar como verificado o arguido vício de falta de fundamentação dos actos tributários.
II. O que, desde logo, implica indagar se, nas concretas declarações pelas quais foram externados os
motivos da prática das liquidações de juros compensatórios, a AT pelo facto de não ter indicado a exacta taxa
aplicada - mas tendo referido os diplomas legais que a previam - violou o comando legal acima mencionado.
III. Como é pacífico e resulta, entre outros, do disposto nos arts. 268º da CRP e do art. 77º da
LGT, os actos tributários estão sujeitos a um dever de fundamentação.
IV. Sendo que tal fundamentação deve obedecer aos requisitos previstos no art. 125º do CPA, ou
seja, aquela deverá ser clara ou acessível, congruente e suficiente.
V. No que se reporta ao procedimento de liquidação dos tributos é do conhecimento comum que
o imposto resulta da aplicação de uma taxa ao valor da matéria tributável.
VI. Ora, no caso em apreço, é evidente que os elementos que a impugnante teve ao seu dispor –
constantes das notificações dos actos tributários ora em apreço – permitiam que a mesma compreendesse
a motivação, de facto e de direito, subjacente à actuação da Administração Tributária.
VII. Pois que, como se retira das ditas notificações, são especificadamente referidos os normativos
legais aplicáveis, o valor do imposto, o lapso temporal do atraso na liquidação e, ainda, o valor dos
juros compensatórios apurados.
VIII. Assim sendo, tendo em conta a fórmula de cálculo dos juros compensatórios devidos e, bem
assim, os dados constantes da notificação facilmente se apura a taxa de juro aplicada, a saber, 4%/ano.
IX. Ora, tal operação não exige especiais conhecimentos ou aptidões, sendo, por conseguinte,
acessível a um qualquer cidadão médio e, sem margem para grandes dúvidas, relativamente a sujeito
passivo que tome a forma de sociedade comercial.
X. É incontestável que a AT poderia fazer constar das notificações dos actos tributários que a taxa
aplicada era de 4%/ano; porém, a falta dessa indicação não pode, nas circunstâncias do caso concreto,
conduzir à conclusão de que o acto não se encontra suficientemente fundamentado.
XI. Pois não pode permitir-se que, a coberto do direito à fundamentação, se abriguem pretensões
que excedem manifestamente o âmbito de cobertura que aquele direito visa assegurar.
XII. Por tudo quanto fica exposto, é entendimento da Fazenda Pública que a douta sentença ora
recorrida não poderá manter-se, sendo imperioso que se conclua pela improcedência do invocado vício
de falta de fundamentação, por não estarem as liquidações ora em apreço feridas de ilegalidade por
violação do direito à fundamentação previsto no art. 77º da LGT.
Sem prescindir,
XIII. Ainda que não se entenda como se pugnou – o que apenas se concebe a benefício de raciocínio – sempre se terá que concluir que a preterição da dita formalidade legal não determina, no caso
em apreço, a ilegalidade dos actos tributários.
Senão vejamos,
XIV. Como supra se referiu dos actos tributários tem consagração constitucional e legal, constituindo um importante e estruturante princípio do procedimento tributário,
XV. É certo que, em regra, a violação (ou imperfeição) do cumprimento do dever de fundamentação
determina a ilegalidade do próprio acto tributário por violação de uma formalidade essencial;
XVI. Porém, tal nem sempre ocorre, pois que em determinadas situações tal formalidade legal
poderá degradar-se em não essencial.
XVII. É, desde logo, o que sucede nos casos em que inexistindo outros vícios, como acontece
nos presentes autos, nos encontramos perante uma actuação vinculada da Administração Tributária, no
sentido em que a actuação desta não poderia ser, de modo algum, diferente da efectivamente tomada.
XVIII. Em tais casos há lugar à aplicação do princípio do aproveitamento do acto, porquanto,
apesar da dita preterição de formalidade não se justifica a anulação do acto, na medida em que a decisão
efectiva se revela a única concretamente possível.
XIX. Ora, no caso ora em apreço sempre se teria que concluir que tal formalidade se degradou em não
essencial, donde resultará que da sua omissão ou cumprimento defeituoso não resulta a ilegalidade de tais actos.
XX. Para que tal deterioração da formalidade ocorra necessário se torna que a decisão da Administração não pudesse ser outra,
XXI. Seja, como se referiu no citado acórdão desse STA de 25.06.2008, por estarmos perante
“uma actividade absolutamente vinculada, seja por resultar de mera operação aritmética”.
XXII. Ora, no caso em apreço, é manifesto que não só estamos perante uma actuação absolutamente
vinculada da Administração Tributária, mas também está aqui em causa uma mera operação aritmética.
XXIII. Assim sendo, é imperioso que se conclua que outra não poderia ser a decisão da Administração Tributária, razão pela qual se deve firmar que a referida formalidade legal se degradou em não
essencial e, consequentemente, que a sua violação não determina, por força do referido princípio do
aproveitamento, a anulação dos actos tributários.
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XXIV. Destarte, a actuação da AT foi conforme à lei, não se verificando o vício que é imputado aos
actos tributários, sendo que estas por serem legais, deverão manter-se, tendo na douta sentença ora recorrida se decidido de forma diversa é inevitável que se conclua que foi violado o disposto no art. 77º da LGT.
Não houve contra alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
a) Através de carta registada a Impugnante foi notificada para proceder ao pagamento, até 28 de Fevereiro de 2008, de juros compensatórios relativos a IVA do período 0312, no montante de 2.541,98 euros;
b) Do documento de notificação da liquidação referida na alínea anterior consta um quadro com
o seguinte teor:
FUNDAMENTAÇÃO
Juros compensatórios liquidados nos termos dos artigos 89º do Código do IVA e 35º da Lei Geral
Tributária, por ter sido retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto, por facto imputável
ao sujeito passivo.
- Imposto em falta sobre o qual incidem juros 16.820, 56
- Período a que se aplica a taxa de juro de 2004/02/10 a 2007/11/20
- Taxa de juro aplicável ao período – a equivalente à taxa de juros legais fixada nos termos do
n.º 1 do artigo 559º do Código Civil
- Valor dos juros 2.541,98
c) Através de carta registada a Impugnante foi notificada para proceder ao pagamento, até 26 de
Março de 2008, de juros compensatórios relativos a IVA do período 0412, no montante de 6.153,42 euros;
d) Do documento de notificação da liquidação referida na alínea anterior consta um quadro com
o seguinte teor:
FUNDAMENTAÇÃO
Juros compensatórios liquidados nos termos dos artigos 89º do Código do IVA e 35º da Lei Geral
Tributária, por ter sido retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto, por facto imputável
ao sujeito passivo.
- Imposto em falta sobre o qual incidem juros 55.429,36
- Período a que se aplica a taxa de juro de 2005/02/10 a 2007/11/20
- Taxa de juro aplicável ao período - a equivalente à taxa de juros legais fixada nos termos do
n.º 1 do artigo 559º do Código Civil
- Valor dos juros 6.153,42
e) Através de carta registada, a Impugnante foi notificada para proceder ao pagamento, até 26 de
Março de 2008, de juros compensatórios relativos a IVA do período 0512, no montante de 989,14 euros;
f) Do documento de notificação da liquidação referida na alínea anterior consta um quadro com
o seguinte teor:
FUNDAMENTAÇÃO
Juros compensatórios liquidados nos termos dos artigos 89º do Código do IVA e 35º da Lei Geral
Tributária, por ter sido retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto, por facto imputável
ao sujeito passivo.
- Imposto em falta sobre o qual incidem juros 13.928,80
- Período a que se aplica a taxa de juro de 2006/02/10 a 2007/11/20
- Taxa de juro aplicável ao período - a equivalente à taxa de juros legais fixada nos termos do
n.º 1 do artigo 559º do Código Civil
Valor dos juros 989,14
g) Através de carta registada, a Impugnante foi notificada para proceder ao pagamento, até 26 de
Março de 2008, de juros compensatórios relativos a IVA do período 0612, no montante de 891,23 euros;
h) Do documento de notificação da liquidação referida na alínea anterior consta um quadro com
o seguinte teor:
FUNDAMENTAÇÃO
Juros compensatórios liquidados nos termos dos artigos 89º do Código do IVA e 35º da Lei Geral
Tributária, por ter sido retardada a liquidação de parte ou da totalidade do imposto, por facto imputável
o sujeito passivo.
- Imposto em falta sobre o qual incidem juros 28.941,35
- Período a que se aplica a taxa de juro de 2007/02/12 a 2007/11/20
- Taxa de juro aplicável ao período - a equivalente à taxa de juros legais fixada nos termos do
n.º 1 do artigo 559º do Código Civil
- Valor dos juros 891,23
i) A presente impugnação foi apresentada em 27 de Maio de 2008.
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3 – A questão que constitui objecto do presente recurso consiste em saber se ocorre a alegada falta
de fundamentação relativamente à liquidação dos juros compensatórios em causa, referentes a IVA.
Na sentença recorrida decidiu-se no sentido dessa falta de fundamentação, com fundamento na
falta de indicação da taxa de juro.
Vejamos se lhe assiste razão.
Como se afirma no recente acórdão desta Secção do STA de 7/1/09, in rec. n.º 871/08, que o relator
subscreveu, “A exigência de fundamentação dos actos administrativos (conceito em que se inserem os
actos tributários, à face do preceituado no art. 120.º do CPA) é formulada no art. 268.º, n.º 3, da CRP,
que estabelece que «os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma
prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses
legalmente protegidos».
No n.º 4 do mesmo artigo, garante-se aos interessados recurso contencioso, com fundamento em
ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos, independentemente da sua forma, que lesem os
seus direitos ou interesses legalmente protegidos.
Da conjugação destas duas normas resulta que o direito de impugnação contenciosa de actos lesivos, constitucionalmente reconhecido, não fica satisfeito com a mera possibilidade de os interessados
os poderem impugnar judicialmente, antes se exigindo que seja proporcionada àqueles a possibilidade
de os impugnarem com completo conhecimento das razões que os motivaram, isto é, trata-se de um
direito à impugnação contenciosa com a máxima eficácia.
Em matéria tributária, o dever de fundamentação dos actos decisórios de procedimentos tributários
e dos actos tributários é concretizado no art. 77.º da LGT.
Nos termos deste último artigo, «a decisão de procedimento é sempre fundamentada por meio
de sucinta exposição das razões de facto e de direito que a motivaram, podendo a fundamentação consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações
ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da fiscalização tributária» e a «fundamentação dos
actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais
aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria
tributável e do tributo».
Como vem entendendo este Supremo Tribunal Administrativo, a exigência legal e constitucional de
fundamentação visa, primacialmente, permitir aos interessados o conhecimento das razões que levaram
a autoridade administrativa a agir, por forma a possibilitar-lhes uma opção consciente entre a aceitação
da legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa. (() Noutro plano, que não assume relevância no
caso em apreço, a exigência de fundamentação visará também assegurar a transparência da actividade
administrativa, particularmente a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da justiça,
da igualdade e da imparcialidade, formulados no n.º 2 do art. 266.º da CRP).
Para ser atingido tal objectivo a fundamentação deve proporcionar ao destinatário do acto a reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o acto, de forma
a poder saber-se claramente as razões por que decidiu da forma que decidiu e não de forma diferente.
Especialmente em matéria de fundamentação de decisões de cálculo de juros compensatórios, o
art. 35.º, n.º 9, da LGT estabelece que «a liquidação deve sempre evidenciar claramente o montante
principal da prestação e os juros compensatórios, explicando com clareza o respectivo cálculo e
distinguindo-os de outras prestações devidas».
Assim, é de concluir que a mínima fundamentação exigível em matéria de actos de liquidação de
juros compensatórios terá de ser constituída pela indicação da quantia sobre que incidem os juros, o
período de tempo considerado para a liquidação e a taxa aplicada, para além da indicação das normas
legais em que assenta a liquidação desses juros e que esses elementos devem ser indicados na liquidação, directamente ou por remissão para algum documento anexo”.
4 – No caso em apreço, constata-se que o acto de liquidação, para além da informação sobre o
valor do imposto em atraso e sobre o qual incidiam juros compensatórios, o período de tempo a que se
reportam esses juros, o valor dos mesmos, contém também o valor da taxa dos referidos juros, que é a
equivalente à taxa de juros legais fixada nos termos do artº 559º, n.º 1 do CC, tal, aliás, como determina
o artº 35º, n.º 10 da LGT.
Ora, assim sendo, explicitado fica perante o impugnante qual a taxa que serviu para o cálculo dos
juros, ou seja a taxa de juro legal.
Taxa esta, aliás, facilmente cognoscível para uma empresa, como a impugnante, que exerce uma
actividade económica lucrativa e que, para além disso, dela pode tomar conhecimento através de uma
simples leitura do boletim oficial.
Trata-se, assim, de um parâmetro de fundamentação objectivo, e claro, suficiente para responder
às necessidades de esclarecimento do contribuinte e, por isso, facilmente sindicável, como bem anota
o Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer.
Assim, é de concluir que a liquidação de juros compensatórios não enferma, neste caso, do apontado vício de falta de fundamentação.
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Pelo que, prejudicada fica, pois, a apreciação da questão suscitada, pela recorrente, nos nºs XIII
a XXIV da sua motivação do recurso.
5 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença
recorrida e julgar improcedente a impugnação judicial, mantendo-se, assim, na ordem jurídica, as
liquidações agora impugnadas.
Custas pela recorrida, mas apenas na 1ª instância, uma vez que não contra-alegou, fixando-se a
procuradoria em 1/6.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
IRC. Impugnação judicial. Custos dedutíveis. Despesas de alimentação e subsidio de
refeição. Duplicação de custos. Indispensabilidade de despesas e custos contabilizadas. Ónus da prova.
Sumário:
I — São fiscalmente dedutíveis para efeitos do disposto no artigo 23.º do CIRC os
pagamentos feitos a restaurantes por empresa de construção civil como contrapartida do fornecimento de refeições tomadas por trabalhadores seus que desloca
para obras situadas em vários locais.
II — O facto de a empresa pagar aos mesmos trabalhadores subsídio de refeição não
configura uma duplicação de custos capaz de afastar a dedutibilidade das despesas
feitas nos restaurantes.
III — Na actuação administrativa em sede de avaliação da indispensabilidade para
a obtenção de proveitos de despesas contabilizadas como custos, cumpre-lhe
tão só o ónus da prova da verificação dos pressupostos legais da sua actuação
e, ao invés, cabe ao contribuinte demonstrar que aquelas despesas como tal
se lhe apresentaram e assim as considerou, fundamentadamente, uma vez que
a ele cabe, exclusivamente, a definição das estratégias empresariais próprias.
Processo n.º 774/09-30.
Recorrente: Socongo — Sociedade de Construções de Gouveia, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformada com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que lhe julgou
improcedente a impugnação judicial que deduzira contra as liquidações adicionais de IRC dos anos
de 2003 e 2004, na parte respeitante às correcções efectuadas à conta 62222 – deslocações e estadas
e ajudas de custo em ambos os exercícios –, dela interpôs recurso jurisdicional para esta Secção do
Supremo Tribunal Administrativo a impugnante Socomo, Sociedade de Construções de Gouveia, nos
autos convenientemente identificada.
Apresentou em tempo as suas alegações, formulando, a final, as seguintes conclusões:
1. “Cabe à administração o ónus da prova da verificação dos pressupostos legais (vinculativos)
da sua actuação, ou seja,... da existência dos factos de que depende legalmente que ela deva agir ou
possa agir em certo sentido”, como factos constitutivos de tal direito, em termos daquele princípio da
legalidade, segundo a sua actual compreensão, entendido não como mero limite à actividade da administração mas como fundamento de toda a sua actividade.
2. Quando o acto da Administração se traduza na afirmação positiva da prática, pelo contribuinte,
do facto tributário e da sua expansão quantitativa, é a ela que incumbe a prova da sua verificação, devendo a dúvida ser resolvida pelo tribunal contra ela.
3. Não é ao contribuinte que cabe o ónus da prova da indispensabilidade para a obtenção dos
proveitos ou para a manutenção da força produtora, nem basta à AT questionar essa indispensabilidade.
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4. Raciocínio oposto configura uma insustentável inversão judicial do ónus da prova em termos de
fazer recair as consequências de um estado de dúvida sobre o sujeito passivo, bastando à AT “duvidar”
ou “questionar” os elementos conformadores do lucro tributável na sua concreta expressão quantitativa.
5. Ademais, a invocação do ónus da prova em questões relacionadas com a necessidade do custo
não tem qualquer pertinência dado que o que está em discussão é a qualificação de um gasto como
Indispensável.
6. É quanto ao pressuposto fáctico-material subjacente a essa qualificação que incide o ónus de
prova da administração tributária, tendente à demonstração de uma realidade que, de forma inequívoca, possa fundar a “dispensabílidade” dos custos comprovadamente realizados, o que, vale por dizer,
caberá à AF fazer prova dos pressupostos fáctico-materiais que a autorizem a proceder à correcção
desses valores.
7. Devendo a actividade administrativa ser ajuizada, na qualificação dos custos, de acordo com
sua aptidão para traduzir, fora de qualquer dúvida, uma forte (correcta e adequada) motivação que
convença de que eles foram incorridos para além do objectivo social, ou seja, na prossecução de outro
interesse que não o empresarial.
8. In casu, motivação administrativa acaba por se estribar em dois argumentos que, segundo as
regras da experiência radicadas no il quod plerumque accidit são absolutamente falíveis para se determinar a indispensabilidade dos custos, seja o de desconsiderar despesas de alimentação sob pretexto
de que a empresa paga subsídio de refeição, seja na ideia de que “as empresas apenas suportam custos
nos exactos locais onde desenvolvem a sua actividade”.
9. Radicando as correcções em premissas infundadas e que se encontram ao arrepio da realidade
empresarial ao nível dos custos suportados, assentando, assim, num pressuposto inidóneo para aportar
os custos ao critério da indispensabilidade, o que determina a ilegalidade das correcções.
10. De facto está vedado à AF a desconsideração de custos quando a argumentação administrativa
não é mais do que uma débil premissa extraída em sentido contrário às regras da experiência comum,
porquanto se estribou em elementos insusceptíveis de indiciar, presumir, evidenciar e fazer concluir o
silogismo administrativo nessa matéria.
11. A actividade administrativa sustenta-se ainda numa extrapolação de extensão desmesurada
face aos pressupostos que invoca, cortando a cerce toda e qualquer despesa de deslocação, sem que
existisse em relação a cada uma das parcelas desconsideradas qualquer análise da verificação casuística
dos pressupostos referidos, tratando todas as despesas em causa da mesma maneira, caindo no absurdo
de concluir pela sua radical inexistência.
12. Vício existente também ao nível da sua parca ou ausente fundamentação, relativamente à
qual o tribunal a quo, na sua douta decisão, acabou por nada decidir (ao menos expressamente), sendo
certo que a “fundamentação” administrativa não permite em termos individualizados ou descritivos
compreender a concreta motivação subjacente às correcções administrativas.
13. Com isto se violaram as disposições do artigo 23º e 42º do CIRC e 74º e 77º da LGT.
Termos em que e nos mais de direito, deve o presente recurso ser julgado procedente por provado
e, consequentemente, revogada a douta sentença recorrida, julgando-se procedente a impugnação judicial, com todas as legais consequências.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu depois
parecer, opinando pelo parcial provimento do recurso, com base no sustentado entendimento de que
as despesas de refeições em restaurantes pagas aos trabalhadores devem ser consideradas na conta de
“custos ou perdas”, invocando em abono da tese que sufraga o aresto desta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo de 29.03.2006, processo n.º 1236/05.
No demais e mediante invocação do disposto nos artigos 23º, nº1 do CIRC e 59º, n.º 1 e 60º, n.º 1,
alínea d) da LGT acolhe antes entendimento de que competia ao sujeito passivo fazer a prova de que
os custos foram indispensáveis à obtenção dos proveitos, na justa medida em que, adita, é ao sujeito
passivo que compete a definição das estratégias empresariais destinadas à obtenção de resultados, pelo
que só ele pode provar a indispensabilidade de determinadas despesas contabilizadas como custos.
Assim e vindo adquirido que a Recorrente não só não fez aquela prova como não colaborou com
a Administração Tributária no sentido de esclarecer a razão da inclusão das questionadas despesas na
conta de “custos e perdas”, designadamente quando dispôs de oportunidade procedimental própria, isto
é, em sede e tempo do direito de audição, que entendeu não exercer.
Não haverá de poder agora, em sede de sindicância judicial do procedimento e decisão administrativos, controverter, válida e eficazmente, o entendimento e decisão ali acolhidos à míngua de
outros ou melhores elementos de informação e que, natural e consequentemente, os não consideraram.
Mais opina, agora quanto a despesas de refeições fora dos locais de exercício de actividade, sem
qualquer conexão com os objectivos perseguidos pela Recorrente que lhe competia comprovar a sua
indispensabilidade para a obtenção dos proveitos, o que se verifica não ter feito. Daí que tais despesas,
em sua opinião, não possam, como vem decidido, figurar na conta de “custos ou perdas”.
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E, por último, já quanto à questão atinente a despesas de ajudas de custo, mediante convocação do
disposto no artigo 42º, n.º 1 alínea f) do CIRC, conclui não serem dedutíveis na totalidade para efeito
de determinação do lucro tributável em virtude de a Impugnante não dispor, como deveria, do mapa
comprovativo e de controle das deslocações, locais, tempo de permanência e objectivos.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta cumpre apreciar e decidir.
O tribunal ora recorrido deu como assente, fixando, a seguinte matéria de facto:
a) A actividade da impugnante foi objecto de uma inspecção da qual resultaram correcções à
matéria colectável dos exercícios de 2003 e 2004;
b) A impugnante contabilizou como custo dos exercícios de 2003 e 2004, na conta 62227 – “Deslocações e Estadas” – a importância de 17.250,53 € e 32.875, 67, respectivamente;
c) A A.T. acresceu, para apuramento do lucro tributável, no exercício de 2003 na rubrica “Deslocações e Estadas” 14.154,14 € por se tratar de pagamento de refeições que em nada tem a ver com
a actividade da empresa (por exemplo quando o local do restaurante é na F. Foz) ou em locais onde
efectivamente foi exercida actividade mas que, quer trabalhadores quer os sócios gerentes, foram
abonados de subsídio de almoço (o valor não corrigido de deslocações e estadas respeita a portagens,
dormidas e alimentação associadas a estas dormidas);
d) A A.T. acresceu, para apuramento do lucro tributável, no exercício de 2004 na rubrica “Deslocações e Estadas” 15.973,04 € por se tratar de pagamento de refeições que em nada tem a ver com a
actividade da empresa (por exemplo quando o local do restaurante é na F. Foz) ou em locais onde efectivamente foi exercida actividade mas que, quer trabalhadores quer os sócio gerentes, foram abonados
de subsídio de almoço (o valor não corrigido de deslocações e estadas respeita a portagens, dormidas
e alimentação associadas a estas dormidas).
e) A impugnante deduziu como custo a título de “Ajudas de Custo” o montante de 29.475,72 €,
atribuídas a empregados da empresa e ao sócio gerente, não dispondo de elementos susceptíveis de
comprovar os encargos efectivamente suportados, respeitantes a esta rubrica, designadamente o local,
o motivo, a data da deslocação, bem como o montante diário atribuído;
f) Por a AT não dispor de mapa de controlo a AT não considerou tal valor como custo e acresceu
ao apuramento do lucro tributável.
E, perante ela, já à luz da impugnação judicial que apreciava, subsumindo-a ao direito aplicável,
a saber os convocados artigos 23º, e 41º, n.º 1 alínea i) do CIRC, dando por assente também que a
Impugnante tinha a documentação atinente a “Deslocações e Estadas” devidamente registada, como
aliás a AT concluíra,
Convocando ainda os ensinamentos de Saldanha Sanches, in Manual de Direito Fiscal 1998, pág.
262, e de Tomás Maria Cantista de Castro Tavares, in CTF 396, 1999, de que aliás transcreve excertos,
para clarificar fundamentando entendimento acolhido sobre o ónus da prova (de cariz material apenas)
e da indispensabilidade da cooperação do contribuinte no âmbito da investigação que à Administração
Fiscal compete,
Veio a concluir que “… na questão da qualificação das verbas contabilizadas como custos dedutíveis cabe ao contribuinte o ónus da prova da sua indispensabilidade para a obtenção dos proveitos
ou para a manutenção da força produtora, se a AT questionar essa indispensabilidade.
E, adiante, já sobre a também suscitada questão dedutibilidade para efeitos de determinação do
lucro tributável das questionadas despesas com ajudas de custo, à luz do disposto no artigo 42º, n.º 1,
alínea f) do CIRC conclui bem ter andado a AT ao desconsiderar tais ajudas de custo,
Assim julgando integralmente improcedente a impugnação judicial e mantendo as liquidações
impugnadas.
É contra o assim decidido que se insurge a Impugnante nos termos das transcritas conclusões
do presente recurso, nelas suscitando, em síntese e fundamentalmente, a questão do ónus da prova da
indispensabilidade dos custos para a obtenção dos proveitos ou para a manutenção da força produtora
e da consequente legalidade da eventual desconsideração pela AF de custos.
A decisão recorrida começou por apoiar o seu julgamento no artigo 23º do CIRC, em vigor à
data, que estabelece:
“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 (…)”.
De seguida conjugou este preceito legal com o disposto no artigo 42º, n.º 1, alínea f) do CIRC, no
qual se estabelece que não são dedutíveis para efeito da determinação do lucro tributável os encargos,
mesmo quando contabilizados como custos ou perdas de exercício, não devidamente documentados
de acordo com a alínea f).
Com base no disposto nestes preceitos, e dando por assente que a impugnante tem a documentação
registada, como concluiu a AT, no que se refere a “Deslocações e Estadas”, a decisão recorrida afirma
não se questionar, por isso, o requisito da comprovação, mas tão-só o facto de algumas dessas despesas
terem sido feitas em zonas onde a empresa não exerce a sua actividade e as despesas com a refeição
estarem em duplicação com o pagamento do subsídio de refeição, quando o trabalhador, embora ao
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serviço da empresa, não está deslocado, pernoitando fora. Por isso, para a decisão há apenas que atender ao requisito da indispensabilidade e da relação com os ganhos sujeitos a imposto. E quanto ao 1º
destes requisitos, considera a sentença que “não se pode dizer que as despesas são em si dispensáveis
à prossecução dos fins da empresa, mas que as mesmas tal como estão plasmadas documentalmente
são insusceptíveis de sindicância por parte da Administração Fiscal para que esta possa confirmar,
como deve, o carácter de ‘indispensabilidade’ dos custos declarados e conexão com os proveitos”.
Como se afirma no acórdão n.º 1236/05, de 20/03/06, “O conceito de indispensabilidade, sendo
indeterminado, tem sido preenchido pela jurisprudência casuisticamente (…). A regra é que as despesas
correctamente contabilizadas sejam custos fiscais; o critério da indispensabilidade foi criado pelo legislador,
não para permitir à Administração intrometer-se na gestão da empresa, ditando como deve ela aplicar os
seus meios, mas para impedir a consideração fiscal de gastos que, ainda que contabilizados como custos,
não se inscrevem no âmbito da actividade da empresa, foram incorridos não para a sua prossecução mas
para outros interesses alheios. Em rigor, não se trata de verdadeiros custos da empresa, mas de gastos que,
tendo em vista o seu objecto, foram abusivamente contabilizados como tal. Sem que a Administração possa
avaliar a indispensabilidade dos custos à luz de critérios incidentes sobre a sua oportunidade e mérito”.
E, mais adiante, refere este acórdão “que, sob pena de violação do princípio da capacidade
contributiva, a Administração só pode excluir gastos não directamente afastados pela lei debaixo de
uma forte motivação que convença de que eles foram incorridos para além do objectivo social, ou,
ao menos, com nítido excesso, desviante, face às necessidades e capacidades objectivas da empresa”.
Ora, num dos casos, a inspecção fiscal à empresa da impugnante propôs uma correcção ao por si
deduzido na conta 62227 – Deslocações e Estadas, “por se tratar de pagamentos de refeições que em nada
tem a ver com a actividade da empresa, por exemplo quando o local do restaurante é na F. da Foz (…)”.
Encontrando-se a impugnante sedeada em Oliveira do Hospital e ocorrendo essas despesas em local que
a AT considerou fora da rota da actividade da empresa, sem que da documentação se possa deduzir a necessidade dessa despesa (tinha a impugnante trabalhadores a exercerem ali a sua actividade? Que interesse
visou prosseguir, naquele local, a eventual permanência de pessoal?), é de crer fortemente, neste caso, que
tais custos tenham sido efectuados sem ligação directa com a prossecução do escopo social da empresa.
Como escreve Saldanha Sanches, já em transcrição feita pela decisão recorrida, “o que pode
afirmar-se é que sempre que esteja em dúvida a necessidade de uma certa despesa o sujeito passivo
deverá colaborar com a Administração Fiscal – o que se aproxima do ónus da prova em sentido material – para fornecer elementos que ponham fim à dúvida. Aumentando a intensidade da cooperação
na razão directa do carácter controvertido da despesa e da sua maior ou menor ligação directa com
a prossecução do seu escopo social” (Manual de Direito Fiscal, 1998, pág. 262).
E como também refere Tomás Maria Cantista de Castro Tavares, igualmente referido pela decisão
recorrida, “se a Administração Fiscal duvida fundadamente da inserção no interesse societário de
determinada despesa, passa a impender sobre o contribuinte o ónus da prova de que tal operação se
insere na sua capacidade.
O sujeito passivo, porque se encontra em contacto directo com os factos e dado que possui uma
visão omnicompreensiva do raio e do alcance das suas acções, tem portanto de provar a bondade e
subsumibilidade dessas operações sobre o escopo societário” (CTF n.º 396, Da relação de dependência
parcial entre a contabilidade e o direito fiscal na determinação do rendimento tributável das pessoas
colectivas: algumas reflexões ao nível dos custos).
Havendo uma forte dúvida da AT, que não se dissipa face aos elementos trazidos aos autos, antes
pelo contrário (deslocava a recorrente para o local trabalhadores para aí exercerem a sua actividade?
Os gastos dispendidos reportavam-se a esses eventuais trabalhadores? Reportavam-se a pessoas que na
F. Foz manuseavam e utilizavam barcos de recreio que, não estando afectos à actividade da empresa,
esta também incluiu como tendo sido objecto de custos de manutenção, de imposto de selo, de acostagem, para efeitos de dedução, etc – cfr. fls 40 e 41 do Relatório da Inspecção), cabia à impugnante
dissipar essas dúvidas, numa colaboração que o artigo 59º, n.º 1, da LGT estabelece como recíproca
relativamente aos contribuintes e à Administração.
Registe-se que, como consta a fls 5 do processo administrativo, a impugnante foi notificada para
exercer o seu direito de audição relativamente ao projecto de Relatório da Inspecção Tributária, momento em que podia dissipar tais dúvidas, sem que, contudo, o tenha feito.
Outra situação diferente da anterior é a correcção a que procedeu a AT em virtude de também não considerar dedutíveis as despesas efectuadas com refeições no local onde efectivamente foi exercida a actividade da impugnante. Quer a AT, quer a sentença recorrida, entenderam haver uma duplicação de despesas.
Como se acentua no supra citado acórdão, “A duplicação de custos consiste na dupla afectação
do resultado pela repetida consideração da mesma despesa. Não é o que acontece no caso, em que a
empresa incorreu em dois gastos diferentes: com o pagamento do subsídio de refeição, e com o pagamento das despesas efectuadas em restaurantes.
De todo o modo, e mesmo adoptando o entendimento perfilhado pela sentença recorrida, sempre se pode objectar que não é seguro estarmos perante uma duplicação. Para que não haja essa

688
duplicação basta pensar que o subsídio de refeição se reporta ao almoço, sem que se saiba se as
despesas pagas pela impugnante respeitam a essa ou a outras refeições – hipótese ponderável em se
tratando de trabalhadores deslocados do seu local de residência. Mas, ainda admitindo que se trate
de almoços, falar de duplicação implica uma determinada perspectiva, que não aceita senão o gasto
com aquilo que é estritamente necessário, porventura, o exigido pelos contratos colectivos a que a
empresa está adstrita. Numa outra perspectiva, porém – e é a que adoptamos -, há-de admitir-se que
o empresário pretenda recrutar o pessoal melhor habilitado; estimulá-lo a disponibilizar-se para se
manter deslocado por períodos longos; assegurar a estabilidade da relação de emprego; prestigiar-se perante a clientela e a concorrência – e que, para isso, ofereça melhores condições de trabalho
e retribuição do que aquelas a que está imperiosamente obrigado. Por exemplo, suportando as
despesas de alimentação em restaurantes, além de pagar o subsídio de refeições, como todos fazem.
Se o empresário fizer esta opção, não está a apresentar o mesmo custo em duplicado, mas a
suportar dois custos distintos, ambos atinentes à remuneração do factor produtivo trabalho.
(…)
Como assim, assente a sua qualificação como gasto incorrido para a realização dos proveitos
e para a manutenção da fonte produtora, de acordo com o explanado, impõe-se a sua dedução”.
Procede assim, no ponto e de acordo com a jurisprudência do convocado aresto desta Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo e que aqui expressamente se acolhe, a
argumentação e as atinentes conclusões da alegação da Recorrente, circunstância que haverá de demandar a revogação da sindicada sentença na parte em que não considerou como custos ou perdas as
despesas de refeições referidas em c) e d) do probatório.
Assim não o entendeu a sentença recorrida para a qual caberia à impugnante também demonstrar o
carácter de indispensabilidade ou até de oportunidade de tais despesas ou de conexão com os proveitos.
Mas, como vimos, enquanto os gastos com refeições no local onde a recorrente exerce a sua
actividade se mostram ajustados aos objectivos que a recorrente prossegue, já as despesas efectuadas
em local fora da rota da sua actividade acarretam fortes dúvidas quanto à sua oportunidade e mérito.
Não se trata pois de uma questão de duplicação ou não duplicação de custos, mas do modo como se
configure como um acto de gestão ajustado ou não ajustado à obtenção de lucros.
Ora, tal como se deixou referido, o convocado artigo 42º, n.º 1, alínea f) do CIRC, estabelece
que não são dedutíveis, para efeito da determinação do lucro tributável, os encargos, mesmo quando
contabilizados como custos ou perdas de exercício, não devidamente documentados (alínea f).
E como se refere no Relatório da Inspecção a fls 12 e 14 do processo administrativo, a empresa,
ora Recorrente, deduziu como custo a título de ‘Ajudas de Custo’, o montante de 29.475,72 € (ano de
2003) e o montante de 41.983,97 € (ano de 2004), atribuídas a empregados seus e ao sócio gerente,
não dispondo porém de quaisquer elementos susceptíveis de comprovar os encargos efectivamente
suportados, respeitantes a esta rubrica, designadamente, o local, o motivo, a data da deslocação, bem
como o montante diário atribuído, não cumprindo, pois, com o estabelecido naquele preceito legal.
Daí que estas despesas não possam ser consideradas, como aliás não foram, encargos para efeitos
de dedução a título de ajudas de custo.
E não colherá aqui efeito útil a argumentação levada às alegações e conclusões do presente recurso
jurisdicional e traduzida na singela invocação de que quando o acto da administração se traduza na afirmação positiva da prática, pelo contribuinte, do facto tributário e da sua expansão quantitativa, é a ela que
incumbe a prova da sua verificação, devendo a dúvida ser resolvida pelo tribunal contra ela (administração).
Na verdade e como neste domínio se escreveu em acórdão desta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo, do passado dia 23.05.2007, processo n.º 128/07-30, embora quanto ao ónus da prova
relativamente às chamadas “facturas falsas”, convocando jurisprudência vasta e uniforme,
“O entendimento sempre perfilhado é o de que à Administração cumpre apenas, tendo em conta
o princípio da legalidade administrativa e em termos correspondentes ao disposto no artigo 342º do
Código Civil, o ónus da prova da verificação dos respectivos indícios ou pressupostos da tributação,
ou seja, dos pressupostos legais da sua actuação.
E, ao invés, cabe ao contribuinte provar a existência dos factos tributários que alegou como
fundamento do seu direito, seja a efectiva existência das alegadas transacções.
Como se refere no dito acórdão de 17 de Abril, o acórdão tirado no processo n.º 26.635, “cabe à
Administração o ónus da prova da verificação dos pressupostos legais (vinculativos) da sua actuação,
ou seja, (…) da existência de factos de que depende legalmente que ela deva agir ou possa agir em
certo sentido “, como factos constitutivos de tal direito, em termos daquele princípio da legalidade,
segundo a sua actual compreensão, entendido não como mero limite à actividade da administração
mas como fundamento de toda a sua actividade.
O que corresponde ao ensinamento de Vieira de Andrade, in Justiça Administrativa, 2ª edição,
p. 269: “há-de caber, em princípio à Administração, o ónus da prova da verificação dos pressupostos
legais (vinculativos) da sua actuação, designadamente se agressiva (positiva e desfavorável); em
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contrapartida, caberá ao administrado apresentar prova bastante da ilegalidade do acto, quando se
mostrem verificados estes pressupostos.”
E, mais adiante, “… in casu, a AT recolheu e forneceu indícios sérios e credíveis de que as prestações de serviços (…) não foram reais, não tiveram lugar.”
Provando, pois, a Administração a verificação dos pressupostos legais que legitimam a sua
actuação, cumpria ao contribuinte demonstrar a veracidade das transacções, o que, nos apontados
termos, não logrou efectuar.”
Também aqui, no caso sub judicibus, ao contribuinte cumpria demonstrar, ainda em sede do procedimento inspectivo desenvolvido pela Administração Tributária, no espaço e tempo procedimental
adequado e de que dispôs, o direito de audição prévia, que os questionados custos foram, por ela e pelas
razões que haveria de apontar, considerados indispensáveis à obtenção dos proveitos, uma vez que a
ela e só a ela competia definir as estratégias empresariais próprias e, consequentemente, só ela poderia
fornecer os necessários elementos instrumentais e de prova susceptíveis de demonstrar, fundamentando,
porventura, a indispensabilidade das questionadas despesas,
Ao menos para poder agora, eficaz e fundamentadamente, sindicar judicialmente o entendimento
sufragado pelos serviços, caso, ainda assim instruídas, viessem a ser desconsideradas pela administração.
Ora, como vem de dizer-se, nada disto se verificou ocorrer no caso dos presentes autos.
Ao contrário, no ponto e para o controvertido efeito, a ora Recorrente remeteu-se a profundo e
nada esclarecedor silêncio.
E daí que à Administração não restasse outro caminho ou solução que não fosse o ater-se e ficar
com as dúvidas que a situação material subjacente indiciava, decidindo em conformidade.
Não merece pois, neste segmento, qualquer censura a douta sentença recorrida que, ainda à míngua
de qualquer outro ou melhor esclarecimento, assim confirmou o antes administrativamente decidido.
Termos em que acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso, revogando a sentença
impugnada apenas na parte em que não considerou custos ou perdas as despesas de refeição referidas
em c) e d) do probatório, mantendo em tudo o mais o decidido pela sindicada sentença.
Custas pela Recorrente na proporção do decaimento, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Reclamação de créditos. Contrato de mútuo de obrigações pagas a prestações. Juros
remuneratórios. artigo 781.º do CCivil e Acórdão n.º 7/2009 do STJ de 25 de Março
de 2009.
Sumário:
De harmonia com o disposto no artigo 781.º do CCivil e à luz do entendimento que lhe
emprestou o acórdão de uniformização de jurisprudência n.º 7/2009, de 25 de Março
de 2009, do Supremo Tribunal de Justiça, podem ser reclamados e são devidos, desde
que inscritos no registo da hipoteca, os juros remuneratórios do capital mutuado
incorporados nas prestações já vencidas, correspondentes ao período compreendido
entre o início do incumprimento pelo devedor e a efectiva reclamação pelo credor
da totalidade do crédito.
Processo n.º 878/09-30.
Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral.
Recorridos: António Miranda Ferreira e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformada com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que lhe não reconheceu parte do crédito reclamado em processo de execução fiscal, interpôs recurso para esta Secção
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do Supremo Tribunal Administrativo, a Reclamante Caixa Económica Montepio Geral, nos autos
convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso, formulando, a final, as seguintes
conclusões:
1. A quantia efectivamente reclamada a título de despesas é a de 533,58 € (seguros) + 74,87 € (correspondentes juros de mora) = 608,45 €, e não a de 2.047,95 €, impondo-se aqui a correcção da sentença.
2. De acordo com o decidido no acórdão de uniformização de jurisprudência n.º 7/2009, do
Supremo Tribunal de Justiça, de 25-03-2009, quando o credor, face ao incumprimento do devedor e
fazendo uso da faculdade legal prevista no art 781.º do Código Civil, ou em cláusula contratual de
idêntico conteúdo, considera antecipadamente vencidas todas as restantes prestações, não pode exigir
os juros remuneratórios incorporados nessas prestações.
3. Mas pode exigir os juros remuneratórios incorporados nas prestações já vencidas, nomeadamente
aquelas que se venceram no período de tempo entre o início do incumprimento e a actuação do credor
em termos de considerar vencida a totalidade do crédito.
4. No presente caso, a recorrente considerou vencido o contrato com a apresentação da reclamação de créditos, na qual veio exigir dos executados a totalidade do capital em dívida, mais os juros
remuneratórios que se venceram no período de tempo que vai desde a data do incumprimento até à
data da reclamação de créditos.
5. A recorrente não reclamou créditos quanto aos juros remuneratórios incorporados nas prestações que até esse momento ainda não se tinham vencido, e foi só sobre esta categoria de juros que se
pronunciou o STJ no mencionado acórdão.
6. Concede-se que a recorrente tenha direito apenas aos juros moratórios, à taxa legal comercial,
mas só quanto aos juros vincendos na pendência da execução fiscal, desde a data da apresentação da
reclamação de créditos e até integral pagamento.
Subsidiariamente:
7. Nunca os juros moratórios reconhecidos poderiam ser calculados à taxa de 4%, devendo sê-lo
antes à taxa legal supletiva prevista no art. 102.º do Código Comercial e fixada nos sucessivos avisos
da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças.
Assim:
8. A sentença recorrida interpretou e aplicou erradamente os arts. 405.º, n.º 1, 686.º, n.º 1, 693.º,
n.º 1 e 781.º do Código Civil e o art. 102.º do Código Comercial.
Termos em que deve ser dado integral provimento ao presente recurso, e em consequência revogar-se a sentença de verificação e graduação de créditos recorrida, que deve ser substituída por outra que
julgue verificado e gradue em primeiro lugar o crédito da recorrente, integralmente nos termos da reclamação de créditos, com excepção da parte relativa às «despesas», que é de 608,45 €, e dos juros vincendos
até integral pagamento, que hão-de ser calculados à taxa supletiva legal para as dívidas comerciais.
Não foram apresentadas contra-alegações
Foi proferido despacho de sustentação e ordenada a subida dos autos – cfr. fls. 148-.
Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu douto
parecer opinando no sentido de que o recurso merece parcial provimento, com base no sustentado entendimento de que o crédito emergente de despesas com o contrato de mútuo não deve ser reconhecido
e graduado por não estar abrangido pela garantia da hipoteca pois não consta do respectivo registo;
E que, quanto ao crédito emergente de juros remuneratórios e de juros de mora, devem estes ser reconhecidos e graduados, embora com as limitações temporais que indica, a saber: os remuneratórios, à taxa
anual de 13,52%, entre 26.12.2003 e 25.05.2005 e os de mora, respeitantes a três (3) anos, à taxa de 4%.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar e decidir.
O tribunal recorrido deu como assente, fixando, no que aqui releva, a seguinte matéria de facto:
A) O processo de execução fiscal n.º … e apensos foi instaurado contra António Leite Castro
Ribeiro (nítido lapso da decisão, pois trata-se de António Miranda Ferreira) e mulher para cobrança
das seguintes dívidas de IVA:
[De A.1 a B segue-se a indicação dos respectivos valores e as datas limites dos respectivos pagamentos].
C) Neste processo de execução foi penhorado em 01/08/2005, para garantia do pagamento da
quantia exequenda, no valor de 15.776,72 €, o prédio urbano constituído por um terreno para construção, sito no lugar de Trinaterra, da freguesia de São Mamede do Coronado, concelho da Trofa, descrito
na Conservatória do Registo Predial da Trofa sob o n.º 0027/090785, da freguesia de São Mamede
do Coronado, inscrito na matriz predial urbana da referida freguesia sob o artigo 1183, com o valor
patrimonial de 6.554,20€ (fls. 59).
D) A penhora descrita em C), foi registada pela inscrição F-2, Ap. 19/01082005, para garantia da
quantia exequenda de 15.776,72€ (fls. 65).
E) Sobre o prédio referido em C) foi registada pela inscrição C - 1, Ap. 33/290695, a hipoteca
voluntária a favor da Caixa Económica Montepio Geral, para garantia do empréstimo no valor de
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6.000.000$00, com um juro anual de 13,52%, acrescido de 4% em caso de mora, com um montante
máximo de 9.153.600$00 (fls. 66).
F) (…)
G) No contrato de mútuo a que se reporta o empréstimo referido em E), constam as seguintes
cláusulas:
3.ª - 1 -O empréstimo será reembolsado em DUZENTAS E SESSENTA E QUATRO prestações
mensais.
(...) 3 - Sem prejuízo do disposto na cláusula quinta do documento complementar anexo cada uma
das primeiras doze prestações será do montante de quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta escudos,
sendo o montante das restantes prestações calculado em função do disposto nas cláusulas terceira e
quinta do referido documento complementar (...)
CLÁUSULA QUINTA
UM - Se vier a ser modificado o prazo de duração do empréstimo ou efectuada qualquer amortização complementar ou quando a parte devedora opte por um regime de prestações diferente para o
período anual seguinte, ou ainda, quando ocorra alteração da taxa de juro a cargo da parte devedora, a
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, fará novo cálculo das prestações seguintes, cujo montante comunicará oportunamente (...)
QUATRO - A parte devedora obriga-se ao pagamento das prestações que vierem a ser calculadas
por aplicação do disposto no número um e dos juros decorrentes da alteração desde a data da sua entrada
em vigor até à aplicação do novo plano de reembolso.
CLÁUSULA SEXTA
UM - Em caso de incumprimento de qualquer obrigação contratual, se a CAIXA ECONÓMICA
MONTEPIO GERAL recorrer a juízo para recuperação dos seus créditos será devida, para além dos juros
remuneratórios, uma indemnização com natureza de cláusula penal do montante que resultar da aplicação da taxa de quatro por cento ao ano, calculada sobre o capital em dívida, desde a data da mora (…)
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
UM - A CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL reserva-se o direito de considerar o crédito
imediatamente vencido se o imóvel hipotecado for alienado, arrendado ou de qualquer forma onerado
sem o seu consentimento escrito, ou se lhe for dado fim diverso do estipulado ou, ainda, nos casos de
falta de cumprimento pela parte devedora de qualquer das obrigações assumidas neste contrato (...)»
(fls. 11, 15, 16 e 18).
Com base nesta factualidade e porque na hipoteca não foi consignada a garantia do pagamento
de despesas - cfr. alínea E) da matéria de facto - a sindicada sentença houve por bem julgar não verificado o crédito correspondente ao valor reclamado a título de despesas - 2.047,95 € -, por não gozar
da garantia real da hipoteca.
E quanto aos também reclamados juros remuneratórios devidos desde 26/12/2003, calculados
sobre o valor do capital em dívida, a sindicada sentença, já perante o disposto no art.º 781.º CC e à luz
da doutrina fixada pelo acórdão de uniformização de jurisprudência n.º 7/2009, do Supremo Tribunal
de Justiça, de 25/03/2009, considerando ainda que No caso em apreço além de estar em causa um contrato de mútuo oneroso liquidável em prestações, cujo vencimento imediato e integral estava previsto
no contrato, a reclamante exigiu o pagamento imediato do capital em dívida e dos respectivos juros
remuneratórios, face ao vencimento imediato de todas as prestações em dívida, a sindicada sentença,
dizia, considerou e decidiu não serem devidos os reclamados juros remuneratórios do capital, mas
apenas os juros de mora (arts. 806.º e 811.º CC).
É contra o assim decidido que se insurge a Reclamante, ora Recorrente, nos termos das transcritas
conclusões do presente recurso jurisdicional, pugnando por decisão que gradue integralmente e nos termos
da reclamação apresentada o seu crédito, corrigindo o valor antes indicado para este crédito agora para
apenas 608,45€, e juros vincendos até integral pagamento, à taxa supletiva legal para as dívidas comerciais.
Vejamos então.
Em primeiro lugar o segmento decisório atinente ao crédito emergente das invocadas despesas – seguro e correspondentes juros de mora – 608,45 € - cfr. conclusão 1ª do presente recurso jurisdicional.
Tal como emerge dos autos e do probatório fixado – alínea E) da matéria de facto fixada e assente
-, este crédito, porque não consta do registo respectivo (cfr. fls 35 e segs), não pode estar abrangido
pela garantia da hipoteca. O valor reclamado, ainda que a parte respeitante a despesas de seguro e
correspondentes juros de mora seja distinta da “de valores diversos cobrados”, não goza de garantia
real, pelo que bem andou a sentença recorrida ao não considerar verificado o crédito reclamado – cfr.
artigos 865º, 868º, 873º do CPC e artigos 686º, 687º e 693º do CCivil-.
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Improcede, pois, nesta parte, o presente recurso jurisdicional.
E quanto ao segmento atinente aos juros remuneratórios e de mora.
Como vem de dizer-se a sindicada sentença considerou apenas verificados e graduou para serem
pagos à taxa de 4% os juros de mora.
Quanto aos também reclamados juros remuneratórios, designadamente quanto aos atinentes às
prestações vencidas no período compreendido entre o início do incumprimento do contrato de mútuo
pelo devedor – 26.12.2003 - e a actuação do credor, a Recorrente, materializada pela apresentação da
reclamação deste seu crédito - em 25.05.2005 -, assim considerando vencida a totalidade daquele,
Sustenta - cfr. conclusões – 3ª, 4ª e 5ª - das suas alegações - que o direito de reclamação e consequente graduação deste, assim melhor identificado e quantificado, não conhece impedimento legal – cfr.
artigo 781º do CCivil – nem jurisprudencial – cfr. acórdão de uniformização de jurisprudência do STJ
n.º 7/2009, de 25 de Março de 2009 -, uma vez que destes apenas decorre impedimento “… quanto aos
juros remuneratórios incorporados nas prestações que até esse momento ainda não se tinham vencido …”.
E tudo visto cremos não poder deixar de concluir que, aqui, neste segmento do presente recurso
jurisdicional, a razão lhe assiste.
É esse, com efeito, o entendimento que emerge do convocado aresto, publicado no DR I Série,
n.º 86, de 05.05.2009, e que, tal como bem proficientemente evidencia o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público junto deste Supremo Tribunal, traduzido além do mais pela declaração de voto que dele consta:
Nos contratos de mútuo cujas obrigações sejam pagas em prestações, se o credor exigir do devedor
o seu pagamento antecipado, nos termos do artigo 781º do Código Civil, não pode exigir do último o
pagamento de juros remuneratórios originariamente incorporados no montante das prestações objecto
de vencimento antecipado.
E, assim, tal como adita este Ilustre Magistrado “… esta doutrina não é incompatível com o
entendimento de que podem ser exigidos, desde que constantes do registo da hipoteca, os juros remuneratórios do capital incorporados nas prestações já vencidas, porque correspondentes à remuneração
de capital efectivamente colocado à disposição do mutuário pela instituição bancária”.
Os juros remuneratórios, que visam retribuir o credor pela disponibilização do capital durante o
período de tempo de vigência do respectivo contrato de mútuo, são devidos também desde o incumprimento contratual pelo devedor e até ao momento em que, aquele, nos termos contratuais, se faz
prevalecer do vencimento imediato do contrato.
É o que se verifica ocorrer no ajuizado caso dos presentes autos.
Assim, há-de o credor poder exigir também os juros remuneratórios incorporados nas prestações
que se venceram no período que medeia entre o momento do incumprimento e a actuação do credor ao
accionar o mecanismo do vencimento imediato, pois que até aí o devedor continuou a dispor do capital.
Deste modo, haverão de ser reconhecidos e graduados os juros remuneratórios, à taxa contratual anual
de 13,52%, correspondentes ao indicado período de tempo, entre o início do incumprimento (26/12/03)
e o momento em que o credor actuou em termos de considerar vencida a totalidade da dívida (25/05/05).
No demais, o ressarcimento do mutuante ficará consequentemente confinado aos juros moratórios.
Quanto a estes e ao contrário do propugnado pela Recorrente, tal como aliás se estabeleceu na
sindicada sentença, haverão de ser calculados à taxa contratual de 4%, constante do registo, uma vez
que só estes e nessa medida gozam da garantia decorrente da hipoteca respectiva – cfr. artigo 693º
n.º 1 e 2 do CCivil.
É sabido que no domínio dos contratos e dentro dos limites da lei vigora o princípio da liberdade
contratual - artigo 405 do Código Civil -.
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em conceder parcial
provimento ao presente recurso e, assim, revogar a decisão recorrida na parte em que não reconheceu nem
graduou o crédito emergente de juros remuneratórios relativos ao período compreendido entre a data do
incumprimento (26/12/03) e a data da reclamação (25/05/05), crédito que haverá de ficar graduado também
em 1º lugar, juntamente com o aí já graduado, mantendo-se, em tudo o demais, a graduação efectuada.
Custas pela Recorrente na proporção do decaimento, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 21 de Abril de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.

Acórdão de 21 de Abril de 2010.
Assunto:
Sisa. Contrato promessa. Ajuste de revenda. Tradição jurídica.
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Sumário:
I — O que o § 2.º do artigo 2.º do CIMSISSD estabelece é que, nos casos em que
ocorra um ajuste de revenda nas promessas de compra de bens imobiliários, se
tem de presumir legalmente que existiu uma prévia tradição jurídica do bem para
aquele que realizou o ajuste, sendo a partir daí que a lei ficciona a ocorrência da
transmissão (económica) do imóvel sujeita a imposto.
II — Para afastar essa presunção legal de tradição (presunção juris tantum por força
do artigo 73.º da LGT), o sujeito passivo terá de provar que, não obstante a celebração da escritura do promitente vendedor com terceiro, não existiu entre si e
este qualquer ajuste de revenda, sendo indiferente, para a referida ilisão, a prova
da falta de posse material e efectiva do bem, pois o preceito não abrange estas
situações de tradição efectiva, que caem, antes, no âmbito de incidência do § 1.º,
n.º 2 do artigo 2.º do CIMSISSD.
III — O facto de alguém ter procedido, sem qualquer motivo perceptível, à cessão da
posição contratual de promitente adquirente de um bem imobiliário para um terceiro, sendo este quem outorga no contrato-prometido, permite, natural e logicamente, inferir que ocorreu um ajuste de revenda do bem, pelo que a menos que se
venham a clarificar os elementos justificativos para o acto, pela evidenciação de
elementos que apontem, designadamente, para uma impossibilidade de o cedente
outorgar o contrato-prometido ou para causas indicativas de uma pura desistência
do contrato, justifica-se que a AT conclua pela existência de «ajuste de revenda»
para os efeitos previstos no artigo 2º, § 2º do CIMSISSD.
IV — Trata-se de uma presunção natural, isto é, de uma ilação ou inferência extraída
de um facto conhecido para afirmar um facto desconhecido, que tem por base
os dados da experiência comum e que pode ser abalada pela evidenciação dos
motivos que levaram à cedência da posição contratual, evidenciação que tem de
ser feita pela cedente, dado que só ele pode dar a conhecer esse motivos.
Processo n.º 924/09-30.
Recorrente: Lúcia Maria Gonçalves Ferreira das Neves.
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. Lúcia Maria Gonçalves Ferreira das Neves, com os demais sinais dos autos, recorreu para o
Tribunal Central Administrativo Norte da sentença, proferida pelo TAF do Porto, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação adicional do Imposto de Sisa
efectuado pelos Serviços de Finanças de Gondomar, no montante de € 939,73.
Rematou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1. Sub judice, a douta sentença ao decidir como decidiu, a tributação aplicada à Recorrente de
Sisa adicional, decorrente de uma presunção e, esta elidível nos termos do n.º 2 do artº 350º do Código
Civil, do resultado de uma inspecção à Promitente Vendedora do contrato promessa;
2. Com o devido respeito e salvo melhor opinião, a presunção de que ocorreu ajuste da revenda,
não corresponde à vontade declarada no contrato de cedência de posição contratual do contrato promessa de compra e venda;
3. E mais, não ocorreu a vontade da Recorrente de transmitir um bem como fosse seu, pelo que,
da validade substancial de tal negócio jurídico da cessão da posição contratual, não se vislumbra que
a Recorrente tinha a posse do imóvel ou que queria celebrar um ajuste da revenda.
4. Para que ocorresse a posse do bem no contrato de cessão de posição contratual, através do ajuste
da revenda, teria que ocorrer os elementos objectivos referidos no art. 1263.º do Código Civil, designadamente na tradição material ou simbólica da coisa, efectuada pelo anterior possuidor, que no caso em
concreto a Recorrente não era possuidora do bem, e não podia alienar um bem que não tinha o animus;
5. Como factor relevante para o ajuste da revenda, conjugado com a sua natureza real, quando a sua natureza
era obrigacional, em que a Recorrente nunca poderia ser vista como vendedora, obrigada a entregar a coisa que
não possuía e o comprador, por outro, a pagar o preço que não pagou à Recorrente, porque não ocorreu ajuste
da revenda, que implica lucro, como é axiomático nos contratos de compra e venda ou de ajuste da revenda;
6. A tradição, em termos civis, passa pelo “corpus” e “animus” como princípio, e o proprietário
usar, fruir e dispor de modo exclusivo do bem a que corresponde aquele referido direito de propriedade art. 1305º do Código Civil, facto que nunca ocorreu, pois estamos perante um contrato-promessa
obrigacional e não eficácia real da promessa, artº 413º do Código Civil e a Recorrente não realizou o
ajuste da revenda, mas sim, a cedência da posição contratual sem lucro;
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7. A cedência da posição contratual não foi objecto de ajuste da revenda, mas sim cedência da
posição contratual sem obtenção de lucro, em que os cessionários tomaram a posição da Recorrente,
em que a incidência não entrar em linha de consideração para o acto em si.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público junto do TCA Norte emitiu o douto parecer que
consta de fls. 128 e 129, onde, em suma, sustenta que a sentença recorrida não merece censura, com
a seguinte argumentação:
«O art. 2º do CIMSSD prevê a incidência do imposto de sisa sobre as transmissões imobiliárias.
E os parágrafos 1.º e 2.º desse mencionado normativo legal equipara a transmissões imobiliárias as
promessas de venda nas quais o promitente comprador ajuste a revenda com um terceiro, e entre este
e o primitivo promitente vendedor for depois outorgada a escritura de venda.
Assim, por imposição legal, desde que: 1) seja outorgado um contrato de promessa de compra e
venda de imóvel; 2) o promitente comprador outorgue a cedência da posição contratual com terceiro;
3) e com este venha a ser outorgada a escritura de compra e venda sobre o mesmo imóvel – há lugar
à incidência do imposto de sisa.
E na verdade, no caso sub judicio, a situação apurada – através da acção inspectiva, e que veio
a ser vertida para o probatório – tem pleno enquadramento na previsão do parágrafo 2º, do art. 2º,
do CIMSSD.
Ao contrato de promessa de compra e venda do imóvel, em que outorga como promitente comprador a recorrente, se refere a alínea a) do probatório. O contrato de cedência da posição contratual,
a favor do terceiro, pelo valor de 15.800.000$00, bem como a escritura de compra e venda do mesmo
imóvel, a favor do terceiro, estão assentes na alínea c) do probatório.».
1.4. Por decisão proferida a fls. 136/140 foi declarada a incompetência, em razão da hierarquia,
do TCA Norte para o conhecimento do recurso, e declarada a competência da Secção do Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
1.5. Neste Supremo Tribunal, o Exm.º Procurador-Geral Adjunto acompanhou o parecer já anteriormente emitido pelo Ministério Público.
1.6. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, 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:
a) A impugnante celebrou em 09/05/2000, na qualidade de promitente-compradora, com a sociedade “Solmatur – Sociedade de Empreendimentos Urbanos e Turísticos, S.A.” o contrato-promessa de
compra e venda de uma fracção autónoma destinada a habitação (c. doc. de fls. 19 a 22 dos autos).
b) Em 15/10/2001, a impugnante celebrou com Rogério Paulo da Fonseca Castro e Cremilde
Patrícia Pinto Carneiro um contrato de cessão da posição contratual da fracção supra mencionada
(cf. doc. de fls. 20 e 20v dos autos).
c) Na sequência da acção inspectiva efectuada à sociedade promitente vendedora constatou-se
que a impugnante celebrou com aquela sociedade, em 09/05/00, um contrato promessa de compra e
venda relativo à fracção “AD” do empreendimento de Azevinhos Lote 3. O preço prometido foi de
15.800.000$00 (€ 78.810,07), tendo sido pago um sinal de 1.580.000$00 (€ 7.881,01). Posteriormente,
em 15/10/01, a impugnante celebrou com Rogério Paulo da Fonseca Castro e Cremilde Patrícia Pinto
Carneiro de Melo um contrato de cedência de posição contratual pelo valor de 15.800.000$00, e, em
20/02/02, aqueles celebraram escritura de compra e venda com a Solmatur (cf. doc. de fls. 19 do processo administrativo, doravante apenas PA).
d) Por tais factos foi instaurada à impugnante uma inspecção na sequência da qual foi emitida a
liquidação aqui impugnada (cf. doc. de fls. 17 a 21 do PA).
3. A questão colocada no presente recurso traduz-se em saber se a sentença incorreu em erro de
julgamento, por errada interpretação do artigo 2º § 2º do CIMSSD, ao julgar que a cessão da posição
contratual efectuada pela Impugnante, relativamente ao contrato-promessa de compra e venda de imóvel
em que intervinha como promitente-compradora, traduz um ajuste de revenda que implica uma tradição,
sendo objecto de incidência de imposto de sisa nos termos previstos no referido preceito legal.
Na verdade, o acto de liquidação de imposto municipal de sisa impugnado foi efectuado pela
Administração Tributária (AT) após esta ter constatado, em acção inspectiva, que a Impugnante havia celebrado um contrato-promessa de compra e venda de uma fracção autónoma (na qualidade de
promitente-compradora) com a sociedade SOLMATUR (na qualidade de promitente-vendedora), tendo,
posteriormente, cedido a sua posição nesse contrato a Rogério Castro e a Cremilde de Melo, os quais
celebraram a escritura de compra e venda com a promitente-vendedora. Razão por que a AT entendeu que
se verificara o ajuste de revenda previsto no § 2º do artigo 2º do CIMSISSD, presumindo-se a tradição,
ocorrendo, assim, uma transmissão sujeita a sisa nos termos dos artigos 1º e 2º daquele Código
Em sede de impugnação judicial, a contribuinte defende que esse acto de liquidação se encontra
inquinado de vício de violação de lei, por erro de interpretação e aplicação dos mencionados preceitos
legais, porquanto o negócio jurídico que celebrou não está sujeito a tributação, já que se limitou a ou-
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torgar um contrato-promessa de compra e venda sem tradição do imóvel – o qual se encontrava ainda
em fase de projecto de construção – e a celebrar uma simples cedência da sua posição contratual, sem
nunca ter entrado na posse ou fruição do bem.
A sentença julgou improcedente a impugnação com base no entendimento de que o caso em apreço
tem pleno enquadramento no artigo 2º, n.º 2 e § 2º do CIMSISSD, pois «provada que está a promessa
de compra e venda do imóvel e o posterior ajuste de revenda pelo promitente comprador com terceiros,
através da cessão da posição contratual, ao ser celebrada a escritura de compra e venda entre os terceiros
e o primitivo promitente vendedor acaba a situação por ter o seu enquadramento legal na previsão do
§ 2 do art. 2º do CIMSISSD. Efectivamente, o Código supra mencionado, através do disposto no § 2 do
art. 2º, considera como transmissão da propriedade imobiliária as promessas de compra e venda, logo
que verificada a tradição da coisa, considerando-se como tal as promessas de compra e venda em que o
promitente comprador ajuste a revenda consubstanciada no contrato de cessão da posição contratual com
terceiro, e se entre este e o primitivo promitente comprador for depois outorgada a escritura de venda.».
É contra esta decisão que se insurge a Impugnante, ora Recorrente, advogando que a sentença
incorreu em erro de julgamento porquanto não existiu ajuste de revenda, mas mera cedência da posição
contratual sem obtenção de lucro, sendo que para existir ajuste de revenda seria necessário que tivesse
havido tradição efectiva do imóvel para a sua esfera patrimonial e lucro com a cedência da posição
contratual, o que não aconteceu.
Neste enquadramento, a questão objecto do recurso reconduz-se a saber se perante o contrato
promessa, o contrato de cedência de posição contratual e a outorga da escritura de compra e venda
entre os cessionários e o promitente-vendedor, a Administração Tributária estava legitimada a considerar a ocorrência de uma transmissão relevante para efeitos de liquidação de sisa ao abrigo do § 2.º
do artigo 2.º do CIMSISSD.
Esse artigo 2.º, na parte que aqui interessa, dispõe o seguinte:
Artigo 2.º
(Incidência real)
A sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras
parcelares desse direito, sobre bens imóveis.
§ 1.º Consideram-se, para este efeito, transmissões de propriedade imobiliária:
1.º (...)
2.º As promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários, logo que verificada a tradição
para o promitente comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando aquele ou estes estejam
usufruindo os bens;
(...)
§ 2.º Nas promessas de venda entende-se também verificada a tradição se o promitente-comprador
ajustar a revenda com um terceiro e entre este e o primitivo promitente vendedor for depois outorgada
a escritura de venda.
Donde decorre que embora o imposto de sisa tenha por finalidade tributar a transmissão onerosa
de bens imóveis, a qual se afere, por regra, pela noção civilística da transmissão do direito de propriedade ou de figuras parcelares sobre o mesmo, casos há em que o legislador optou por tributar com este
imposto operações jurídicas tal como se se tratassem de transmissões onerosas, quando elas estão, na
verdade, dissociadas da prática de venda de imóveis, relacionando-se, antes, com actividades que são
susceptíveis de gerar rendimentos.
É o que acontece com a sujeição a imposto dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis sempre que suceda uma operação jurídica que se configure como um ajuste revenda com terceiro
com o qual o promitente vendedor venha a celebrar a escritura de venda do imóvel, caso em que a lei
presume ter existido uma tradição (ainda que puramente jurídica) do imóvel para o cedente, com a
consequente transmissão económica ou fiscal do imóvel.
Na verdade, os contratos promessa de aquisição de imóveis não são, em si mesmos, factos geradores da obrigação de imposto em sede de sisa, porquanto a promessa de aquisição não é susceptível
de operar a transmissão civil dos bens; deles resulta apenas um vínculo entre os sujeitos contratantes
(que se vinculam ao dever jurídico de celebrarem um segundo contrato – o contrato prometido); e só
com a celebração do contrato prometido se opera a transmissão civil do bem do património do vendedor
para o do adquirente (artigo 408.º do Código Civil).
Esta tributação explica-se, contudo, com o facto de os contratos promessa de compra e venda de
imóveis terem deixado de ser, progressivamente, com o desenvolvimento da actividade económica,
meros negócios preparatórios de contratos de compra e venda, passando a ser utilizados como instrumentos de realização de investimentos e de especulação imobiliária, que têm por base uma transmissão
puramente económica dos bens, proporcionadora de rendimentos.
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Como explica JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES, do Centro de Formação da DGCI (1), «Em
muitos contratos promessa, o promitente comprador não tem intenção de adquirir a propriedade do
imóvel envolvido, como é típico dos contratos de promessa. Cada vez mais os contratos promessa
relativos a imóveis são utilizados como instrumentos de especulação imobiliária e de investimentos
tendentes à realização de mais valias. É hoje muito frequente que os promotores imobiliários lancem
no mercado novos empreendimentos imobiliários, ainda antes de se iniciar a sua construção. A negociação desses empreendimentos nessa fase, com base nos projectos de construção, é do interesse dos
promotores, que assim realizam liquidez que lhes permite financiar a construção sem terem de recorrer
ao crédito bancário. Para os adquirentes também se trata de um bom investimento, porque adquirem
os respectivos direitos sobre o imóvel em construção a um custo mais baixo, e através de pagamentos
parciais, à medida do ritmo de construção do imóvel.».
«Nesta fase, a generalidade destes negócios são titulados por contratos de promessa de compra
e venda de bens futuros. Ora, em muitos casos, o promitente adquirente não tem intenção de vir a adquirir o direito de propriedade sobre o imóvel ou fracção envolvido no negócio. Trata-se de um mero
especulador que dispõe de meios financeiros para investir e aproveita para adquirir um direito sobre
o promotor imobiliário e o imóvel. O custo por si suportado é mais baixo que aquele que pagaria no
final da construção, beneficiando, simultaneamente, de num prazo dilatado de pagamento, à medida da
construção da obra. Logo que a obra esteja concluída, o especulador cede a sua posição no contrato
promessa a terceiro, realizando com isso uma mais valia. Entre este adquirente e o promotor imobiliário é
depois outorgada a escritura de compra e venda que transmite o direito de propriedade sobre o imóvel.».
Por tal motivo, o Código da Sisa alargou o âmbito de incidência do imposto a situações em que
ocorra uma operação jurídica que configure um ajuste de revenda nas promessas de compra e venda,
por essa operação pressupor e evidenciar, em princípio, a existência de uma tradição jurídica do bem
para aquele que procede a esse tipo de negócio jurídico. Razão por que a lei presume ter existido, nesse
caso, a tradição do bem para o cedente, ficcionando a partir daí a existência de transmissão (económica)
do bem para efeitos de incidência de imposto de sisa.
E face à inexistência de um conceito de transmissão entre as normas respeitantes à sisa, nada obsta
a que o conceito abranja não só a transmissão civil como, também, a transmissão puramente económica
e fiscal dos bens imobiliários.
É, pois, neste contexto, que se compreende que o aludido § 2º tenha alargado o conceito de transmissão aos casos em que “o promitente comprador ajustar a revenda do imóvel com um terceiro e
entre este e o primitivo promitente vendedor for outorgada a escritura de compra e venda”, presumindo
uma tradição (puramente jurídica ou fiscal) do imóvel, tornando-se desnecessário que o promitente
comprador tenha entrado na posse material do imóvel, isto é, que tenha havido tradição efectiva. Aliás,
caso tivesse havido tradição material e efectiva do imóvel, a sisa seria devida nos termos referidos no
§ 1.º, n.º 2, e não já nos termos do § 2.º, pelo que não faz sequer sentido defender a inaplicabilidade
deste § 2.º com o argumento de que não existiu tradição material do bem.
Como escrevem F. PINTO FERNANDES e NUNO PINTO FERNANDES (2), no § 2º «o legislador contentou-se com a tradição jurídica dos bens. A teleologia deste preceito é sujeitar a sisa a
revenda ou agenciação de bens alheios feita pelo promitente comprador ao negociar ou ceder a sua
posição contratual, entendendo-se que se dá, nestas circunstâncias, uma tradição fiscal do imóvel,
embora aquele não intervenha na escritura, uma vez que a sua intervenção no acto é escamoteada. É
também no momento da celebração da escritura que se verifica a transmissão contemplada neste p. 2º.
É evidente que havendo tradição efectiva não há que lançar mão deste dispositivo legal, sendo a sisa
devida nos termos já ali referidos. O campo de aplicação deste preceito restringe-se, pois, à situação
do promitente comprador que não entrou na posse do imóvel, ajusta a revenda com um terceiro, sendo
a escritura celebrada entre este último e o promitente vendedor.».
Aliás, o Código do Imposto Municipal sobre Transacções Onerosas de Imóveis, que entrou em
vigor em 1/01/2004, manteve a sujeição a imposto dos contratos de promessa de compra e venda de
imóveis sempre que ocorra a «cedência de posição contratual ou ajuste de revenda, por parte do promitente adquirente num contrato-promessa de aquisição e alienação, vindo o contrato definitivo a ser
celebrado entre o primitivo promitente alienante e o terceiro», considerando existir, nessas situações,
uma transmissão onerosa para efeitos de incidência do imposto [art.º 2.º, n.º 3, alínea e)] e alargou,
ainda, a incidência do imposto às situações em que seja clausulado, no contrato promessa ou posteriormente, que o promitente adquirente pode ceder a sua posição contratual a terceiro e à cessão da posição
contratual no exercício do direito conferido por esses contratos [art.º 2.º, n.º 3, alíneas a) e b)].
Em conclusão, o que o § 2.º do artigo 2.º estabelece é que, nos casos em que ocorra um ajuste de
revenda nas promessas de compra de bens imobiliários, se tem de presumir que existiu uma tradição
jurídica do bem para aquele que realizou esse ajuste, pois só com essa tradição se compreende que
ele possa ter agenciado a revenda e contratualizado o negócio. E, para afastar essa presunção legal de
tradição (presunção juris tantum por força do artigo 73.º da LGT (3), o sujeito passivo terá de provar
que, não obstante a celebração da escritura do promitente vendedor com terceiro, não existiu entre si
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e este qualquer ajuste de revenda, sendo indiferente, para a referida ilisão, a prova da falta de posse
material e efectiva do bem, pois o preceito não abrange essas situações de tradição efectiva, que caem,
antes, no âmbito de aplicação do § 1.º, n.º 2 do artigo 2.º.
No caso vertente, é inquestionável que a Recorrente celebrou com Rogério Castro e Cremilde
Carneiro um contrato de cessão da sua posição contratual relativamente ao contrato-promessa de
compra e venda de um imóvel que outorgara, na qualidade de promitente-compradora, com a sociedade SOLMATUR, tendo sido os cessionários quem veio a outorgar o contrato prometido com esta
sociedade vendedora.
Nos termos do artigo 424.º n.º 1 do Código Civil, a cessão da posição contratual traduz-se na
possibilidade que as partes têm, num contrato com prestações recíprocas, de transmitir a terceiro a sua
posição contratual, desde que o outro contraente consinta na transmissão.
Fazendo uso desta figura jurídica, é normal as partes celebrarem um contrato promessa de compra
e venda sobre um imóvel e, posteriormente, por motivos da mais diversa índole, o promitente comprador ajustar com um terceiro a cessão da sua posição contratual, assumindo este a posição daquele
no referido convénio.
Todavia, o facto de alguém ter procedido, sem qualquer motivo perceptível, à cessão da posição contratual de promitente adquirente para um terceiro, sendo este quem outorga no contrato-prometido, permite, natural e logicamente, inferir que ocorreu um ajuste de revenda do bem, pelo
que, a menos que se venham a clarificar os elementos justificativos para o acto, pela evidenciação
de elementos que apontem, designadamente, para uma impossibilidade de o cedente outorgar o
contrato-prometido ou para causas indicativas de uma pura desistência do contrato, justifica-se
que a AT conclua pela existência de «ajuste de revenda» para os efeitos previstos no artigo 2º,
parágrafo 2º, do CIMSISSD.
Trata-se de uma presunção natural, isto é, de uma ilação ou inferência extraída de um facto conhecido para afirmar um facto desconhecido, como dispõe a norma do artigo 349.º do Código Civil.
Isto é, a presunção de que o ajuste de revenda se pode inferir da cedência da posição contratual nas
promessas de venda não é uma presunção legal (estabelecida expressa e directamente na lei), mas uma
presunção simples, natural ou judicial, que tem por base os dados da experiência comum e que pode
ser abalada pela evidenciação dos motivos que levaram a essa cedência, evidenciação que tem de ser
feita pelo cedente, dado que só ele pode dar a conhecer esse motivos.
Deste modo, quando se constata que o promitente-comprador originário cedeu a sua posição
a terceiro, que veio a celebrar a escritura de compra e venda com o promitente vendedor, pode e
deve considerar-se ter havido ajuste de revenda, sendo irrelevante que não tivesse a posse efectiva do bem prometido vender. Isto sem embargo de ele poder demonstrar, logo no procedimento
tributário ou posteriormente, no meio impugnatório dirigido contra o acto de liquidação, que não
obstante a celebração da escritura do promitente vendedor com terceiro, não existiu qualquer ajuste
de revenda, esclarecendo as razões que o levaram à cessão da posição contratual, afastando, por
essa via, a existência da presunção de tradição jurídica e de transmissão para efeitos de liquidação
do imposto de sisa.
Aplicando estas considerações ao caso vertente, constata-se que a Impugnante, ora Recorrente,
apesar de ter cedido a sua posição contratual no contrato-promessa, nenhuma justificação forneceu para
esse acto (seja perante a AT, seja perante o Tribunal), permitindo, assim, que legitimamente se inferisse
o mencionado ajuste de revenda do imóvel. Com efeito, não alegou nem a impossibilidade de outorgar
o contrato-prometido nem a desistência do contrato-promessa, não provando, sequer a inexistência de
lucro ou de finalidade especulativa.
Deste modo, sendo legítima a conclusão retirada pela AT quanto à existência de um ajuste de
revenda e não se podendo considerar ilidida presunção legal de tradição jurídica do bem, ocorre o
facto gerador da obrigação de imposto, pois que o legislador ficciona, a partir daí, a transmissão
do imóvel.
Nesta conformidade, improcedem 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, 21 de Abril de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente Torrão.
(1) Em “Texto de apoio à formação profissional de funcionários da DGCI no âmbito do Plano Estratégico de Implementação da Reforma dos Impostos Sobre o Património”
(2) No “Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto Sobre Sucessões e Doações Anotado e Comentado”, a págs. 59.
(3) Segundo o qual as presunções consagradas nas normas de incidência tributária admitem sempre prova em contrário.
Sendo a situação em apreço uma daquelas que bule com a incidência tributária, há que dar à parte desfavorecida com esta
presunção a possibilidade de a ilidir, mediante prova em contrário face ao disposto no n.º 2 do artigo 350.º do C.Civil.
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Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
IVA e IRC. Entrega pela contribuinte de declaração de substituição na sequência de
inspecção tributária e de acordo com o projecto de decisão que lhe foi notificado.
Posterior reclamação graciosa e impugnação judicial. Abuso do direito. Fundada
dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário.
Sumário:
I — Notificada do projecto de decisão proferido em procedimento de inspecção tributário, a recorrida (impugnante) apresentou declaração de substituição de acordo
com aquele projecto, tendo posteriormente deduzido reclamação graciosa e impugnação judicial com fundamento em erro de quantificação da matéria tributável.
II — Gozando a impugnante do direito de impugnação de actos de autoliquidação,
previsto do artigo 131.º do CPPT, nenhum obstáculo legal impedia que a impugnante, mesmo tendo aceitado fazer a declaração de substituição de acordo com o
projecto de decisão, pudesse impugnar a liquidação, pelo que este comportamento
não constitui abuso do direito.
III — Não cabe nos poderes de cognição do STA — artigo 21.º, n.º 4 do ETAF — averiguar
e decidir da existência ou não da “fundada dúvida” a que se refere o artigo 100.º
do CPPT pois estaria, então, a imiscuir-se no conhecimento de facto, que lhe é
vedado”.
Processo n.º 3/10.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: J. Correia & Filho, 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 sentença da Mmª Juíza do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Braga, que julgou procedente, a impugnação judicial deduzida pela sociedade J. Correia &
Filhos, Ldª, melhor identificada nos autos, contra a liquidação de IVA referente aos anos de 2002, 2003
e 2004 no montante de 13 863.09 €, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª). A douta decisão em recurso desconsiderou a doutrina dominante - toda elencada no final destas
alegações de recurso e transcrita, total ou parcialmente, nas partes que interessam ao caso dos autos, ao
longo da motivação do presente recurso — e violou o artigo 344º, do CC (Código Civil),
2ª). Atenta aquela doutrina e atento o artigo 334º, do CC, no caso concreto dos autos, o comportamento
da recorrida consubstancia abuso de direito, designadamente, na vertente venire contra factum proprium
3ª). Existe abuso de direito quando um certo direito, admitido como válido em tese geral, surge
num determinado caso concreto, exercitado em termos clamorosamente ofensivos da justiça, entendida
segundo o critério social dominante.
4ª). O abuso de direito, na vertente venire contra factum proprium, caracteriza-se pelo exercício
de uma posição jurídica em contradição com uma conduta antes assumida e proclamada.
5ª). Da matéria de facto provada nos artigos 2 a 8 da douta decisão em recurso resulta que a recorrida violou a boa fé e a confiança nela depositadas pela AF (Administração Fiscal) e que qualquer
homem médio na recorrida teria depositado.
6ª). Em sede de acção inspectiva, a recorrida exerceu o seu direito de audição apresentado declarações de substituição e procedendo à liquidação e ao pagamento dos tributos em conformidade com
os elementos que constavam do Projecto de Conclusão de Relatório pelo que criou na AF — e bem
assim, no homem médio e comum — a convicção forte e séria de que tinha aceite e de que concordava
com aqueles elementos/conclusões da AF.
7ª) Em sede de acção inspectiva, a recorrida exerceu o seu direito de audição, actuando de forma
a criar na AF — e bem assim, no homem médio e comum — a firme e séria convicção de que as liquidações que tinha efectuado eram definitivas, correspondiam à verdade (presumida) e nunca viriam a
ser por si atacadas por qualquer via.
8ª). A recorrida exerceu de forma ilegítima, por abusiva, o seu direito de impugnar pois impugna
liquidações de tributos que foram apresentadas, espontânea e voluntariamente por ela, em momento
que se destinava a obter a sua colaboração na formação da decisão da AF (ou seja, no momento em
que exerce o seu direito de audição).
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Caso se entenda o contrário — o que por mera cautela se admite:
9ª) A douta decisão em recurso não atentou na doutrina dominante sobre presunções legais e violou
o artigo 75º, nº1, da LGT (Lei Geral Tributária), bem como, o artigo 350º, n.º 2, do CC.
10ª).No caso concreto dos autos, as declarações de substituição de tributos e respectivas liquidações apresentadas pela recorrida gozam de uma presunção legal de verdade.
11ª). Perante uma presunção legal, o acto impugnado só pode ser anulado com fundamento na
prova em contrário.
12ª). A prova em contrário não admite a dúvida.
13ª). A prova em contrário distingue-se da (mera) contraprova.
14ª). A (mera) contraprova não é prova do contrário pois ela apenas cria a dúvida ou a incerteza
acerca da verdade dos factos — PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, in Código Civil Anotado,
Volume 1, 4ª Edição, Coimbra Editora, Ldª, pagina 310, nota 1.
15ª).A fundada dúvida (expressão do tribunal a quo) não afasta a presunção legal — apenas a
prova do contrário afasta a presunção legal — pelo que o artigo 100º, do CPPT não pode, nem deve,
ser aplicado ao caso concreto dos autos e, em consequência, as liquidações em causa não podem, nem
devem, ser anuladas.
Nestes termos e nos mais de direito que serão doutamente supridos por Vs. Exas. deve ser dado
provimento ao presente recurso e, em consequência, a douta decisão recorrida revogada.
Para tanto, ao abrigo do artigo 259º, do CC e do artigo 667º, n.º 1 e n.º 2, do CPC (Código Processo Civil), requer-se que o Tribunal a quo, aquando do despacho que vier a proferir sobre a subida
do presente recurso, proceda à correcção do erro de escrita que, certamente por manifesto lapso, consta
no ponto 1. e ponto 3. dos factos provados relativamente ao mês 06 (Junho), passando a constar o mês
07 (Julho).
II. Em contra alegações, a recorrida J. Correia & Filhos, Lda., veio concluir pela forma seguinte:
1ª)-Nunca a Recorrida actuou com abuso de direito e, ainda, nunca agiu em consonância com o
que afirma a Recorrente, de “venire contra factum proprium”.
2ª)-A Recorrida procedeu a uma autoliquidação, que depois de um mais rigoroso e profundo estudo
do enquadramento fiscal das situações em causa, detectado erro, reclamou graciosamente e perante a
resposta de indeferimento impugnou.
3ª)-Pelo simples facto da Requerida ter desencadeado os meios legais para impugnar uma autoliquidação, não se pode entender que houve abuso de direito, caso contrário o artº. 131º. do CPPT não
permitiria tal recurso.
4ª)-Ou seja, resulta da própria lei que a conduta da Recorrida não é passível de ser conotada com
abuso de direito.
5ª)-Falecem, pois os argumentos de que a Recorrida actuou com abuso de direito, nos termos do
artº. 334º, do Código CIVIL, na vertente de venire contra Factum proprium utilizados pela Recorrente
nas suas alegações.
6ª)-Não existe qualquer paralelo é entre os artigos 75º. da LGT e 100º. do CPPT, tal como quer
fazer crer a Fazenda Pública.
7ª)-No caso concreto, a Requerida precipitadamente elaborou uma declaração de substituição
perante a pressão de uma acção inspectiva. Fê-lo com a convicção de que a sugestão da Administração
Fiscal corresponderia às ilações fiscais a retirar da verdade factual plasmada na contabilidade, logo
obedecendo ao princípio da verdade declarativa que emana do artº 75º da LGT.
8ª)-Após um mais profundo estudo a Recorrida reconsiderou e lançou mão de meio legal admissível, apresentando reclamação graciosa e, perante resposta de indeferimento impugnou.
9ª)-A referência ao artº 100º. do CPPT na sentença proferida pelo Tribunal a quo não vem pôr em
crise a verdade declarativa do contribuinte, mas antes reflecte a dúvida acerca da existência e quantificação do facto tributário, após a análise da matéria de facto que foi dada como provada.
10ª)-O que significa que os dois preceitos legais têm de ser vistos de perspectivas diferentes, uma
por parte do contribuinte quanto à correcta transposição para a sua escrita e para as sua declarações dos
factos concretos da sua actividade (artº. 75º LGT) e outra por parte do Tribunal quanto à verificação se
os factos que a escrita espelha preenchem ou não os pressupostos da tributação (artº. 100 CPPT)
Termos em que, mantendo a decisão do Tribunal a que e negando provimento ao recurso interposto
pela Fazenda Pública V.s.. Exª.s. farão JUSTIÇA
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls.179/181, defendendo que, o recurso não merece
provimento, devendo ser confirmado 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 procedeu às liquidações de IVA, relativos aos períodos de 2002, 2003,
2004 no valor respectivamente de 4.644.72 €, 4.350.72 € e 4.867.76 €, cujo pagamento efectuou em
21.07.2006;
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2º). Pela Ordem de Serviço n.º 0200600798, 01200600799 e n.º 01200600800 Administração
fiscal, procedeu-se a acção de inspecção à Impugnante, relativa aos exercícios de 2002, 2003 e 2004;
3º). Pelo Ofício nº5089363, datado de 14.07.2006, a Impugnante foi notificada do Projecto de
conclusões do Relatório de Inspecção para exercer o direito de audição prévia (fls. 42 do PA);
4º). Do referido relatório e com interesse para a questão constava que:
III- DE FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE ARITMÉTICAS
À MATÉRIA TRIBUTÁVEL
(…)
Perdas em existências — Quebras
Considerou indevidamente como custo dos exercícios de 2002, 2003 e 2004 os montantes de 24
445.88 €, 22 897.93 € e 25 619.78 €, respectivamente, respeitante a mercadorias partidas e danificadas,
tendo apenas como documento de suporte avisos de lançamentos internos. Decorre do Código do IRC,
que apenas se consideram custos ou perdas os que comprovadamente, forem indispensáveis para a
realização dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtora. Uma vez que a empresa contabiliza
o custo com base nos avisos de lançamento internos estes não cumprem as condições previstas no artº.
23º do CIRC, pelo que não serão aceites para efeitos fiscais.”
IMPOSTO S/O VALOR ACRESCENTADO
Decorre da redacção do artº. 80º do CIVA que se presume transmitidos os bens adquiridos que
não se encontrem nos locais onde o contribuinte exerce a actividade, salvo prova em contrário. O contribuinte contabilizou nos exercícios de 2002, 2003 e 2004 os montantes de 24 445,88 €, 22 897.93 €
e 25 619.78 €, respectivamente, respeitante a mercadorias partidas e danificadas, tendo apenas como
documento de suporte avisos de lançamentos internos, não apresentando a prova referida no Código do
IVA. Desta forma será liquidado IVA respeitante aos bens em falta nas existências à taxa normal prevista
no artº. 18º do CIVA: (...)“(fls. 45 a 53 do PA, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido);
5º). A Impugnante em 20.07.2006, entregou, via internet, declarações de substituição de IVA e de
IRC para os anos de 2002, 2003 e 2004, corrigindo os valores como referidos no Relatório de Inspecção;
6º). Em 21.07.2007, procedeu ao pagamento do IVA em conformidade com as declarações de
substituição;
7º). Em 24.07.2006, a Impugnante informou a Administração Fiscal, que tinha procedido à entrega
das declarações e procedido ao competente pagamento dos impostos (fls. 64 do PA);
8º). A Administração Fiscal, não procedeu à elaboração do Relatório Final;
9º). Em 15.11.2006, a Impugnante apresentou reclamação graciosa, relativa às liquidações a qual
foi atribuído o n.º 04182001000323;
10º). Por despacho 23.01.2008, foi a reclamação indeferida, constando os seus fundamentos nos
documentos de fls. 28 a 30 do PA, que aqui damos por integralmente reproduzidos;
11º) Em 30.01.2008, foi a Impugnante notificada do indeferimento da reclamação;
12º). A Impugnante tem por actividade, comércio por grosso, de utensílios domésticos, nomeadamente de vidro e cristais e louças;
13º) No âmbito da sua actividade verificam-se várias perdas, as quais são provocadas pelo transporte, pelo manuseamento dos vendedores e dos próprios clientes;
14º). As quebras contabilizadas são abaixo de 0.5% das vendas da Impugnante;
15º). Os colaboradores da Impugnante, registam as perdas num documento interno designado de
“Control de Partidos e Avariados”, os quais são levados à contabilidade para efeito de contabilização
de perdas, conforme documento constante de fls. 33 a 37 dos autos;
16º). Em 26.02.2008 foi deduzida a presente impugnação.
VI. De acordo com as conclusões das alegações, são as seguintes as questões a apreciar no presente recurso:
a) Existência de abuso de direito por parte da recorrida na apresentação da reclamação graciosa
e posterior impugnação judicial (conclusões 1ª a 9ª);
b) Inaplicabilidade ao caso concreto dos autos do artº 100º do CPPT, dada a presunção de legalidade das declarações de substituição apresentadas pela recorrida e a ausência de prova em contrário
(conclusões 10ª a 15ª).
VI.1. Na sua petição inicial a recorrida invocou ter impugnado a autoliquidação das declarações
de substituição por si apresentadas, em virtude de ter melhor ponderado a situação e ter concluído
existir erro na quantificação.
A Fazenda Pública, por sua vez, na sua contestação, limitou-se a invocar o abuso do direito por
parte da recorrida, uma vez que a mesma actuou contra comportamento anteriormente assumido, o
que levou a administração tributária à convicção de que havia aceite os valores declarados e que os
reconheceria como imutáveis, sem mais discussão.
A decisão recorrida, na parte referente ao abuso do direito, limitou-se a dizer o seguinte:
“A Fazenda Pública alega que a impugnante pretende a anulação das liquidações de IVA, que a
própria fez, com base em erro de quantificação.
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Entende que configura abuso de direito, na vertente venire contra factum proprium.
… Por sua vez, a digna magistrada do Ministério Público, no seu douto parecer entende que
existe abuso de direito e concluiu pela improcedência da impugnação.
A impugnante, justifica o seu comportamento, com “(...) num sentido de precipitada colaboração
e exagerada satisfação do bom nível de cumprimento fiscal por que sempre se tem procurado pautar.”
Significa isto que em parte alguma da decisão esta questão foi expressamente tratada. Assim
sendo, a recorrente deveria ter invocado omissão de pronúncia, ao abrigo do artº 668º, n.º 1, alínea d)
do CPC.
Não o tendo feito, esta nulidade não é de conhecimento oficioso, pelo que este tribunal não pode
dela conhecer.
De todo o modo, na sentença recorrida ficou ainda escrito o seguinte:
“Face ao exposto, e apesar de ter sido a impugnante a proceder à autoliquidação de IVA é-lhe
permitido pedir a anulação das liquidações de IVA do ano de 2002, 2003 e 2004, com base em erro de
quantificação, por força do artº 131º do CPPT”.
Assim, se se entender que esta frase corresponde a uma decisão sobre a questão, na medida em
que, embora não o referindo expressamente, dá a entender que a recorrente usou de um direito seu,
então, por mera cautela, cumpre conhecer da mesma questão.
E, conhecendo, desde já se dirá que não parece existir qualquer abuso de direito por parte da
recorrida.
Como é sabido, o abuso do direito constitui uma figura jurídica típica do direito civil, estabelecendo o artº 334º do Código Civil:
“É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos
pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito”.
Comentando este artigo, Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Vol. I, pág. 217,
escreveram o seguinte: “A concepção adoptada de abuso do direito é objectiva. Não é necessária a
consciência de se atingir, com o seu exercício, a boa fé ou o fim social ou económico do direito conferido: basta que os atinja.
Exige-se, no entanto, que o excesso cometido seja manifesto. Os tribunais só podem, pois, fiscalizar a moralidade dos actos praticados no exercício de direitos ou a sua conformidade com as razões
sociais ou económicas que os legitimam se houver manifesto abuso. É esta a lição de todos os autores
e de todas as legislações. Manuel de Andrade refere-se aos direitos “exercidos em termos clamorosamente ofensivos da justiça” (Teoria Geral das Obrigações, pág. 63). O Prfº Vaz Serra refere-se,
igualmente à “clamorosa ofensa do sentimento jurídico socialmente dominante” (Abuso do direito, no
Bol., n.º 85, pág. 253)
Também no Acórdão do STJ, de 01.03.2007 – Processo n.º 06A4571, e relativamente à modalidade
de “venire contra factum proprium”, que é necessário saber se a conduta do pretenso abusante - a
Ré - foi no sentido de criar, razoavelmente, nos Autores uma expectativa factual, sólida, que poderia
confiar na execução dos contratos promessa”. Isto é, importa saber se uma das partes adoptou conduta
capaz de levar a outra a confiar em que o contrato seria cumprido.
E, segundo o mesmo aresto, são quatro os pressupostos da protecção da confiança, ao abrigo da
figura do “venire contra factum proprium”:
a) Uma situação de confiança, traduzida na boa fé própria da pessoa que acredite numa conduta
alheia (no “factum proprium”);
b) Uma justificação para essa confiança, ou seja, que essa confiança na estabilidade do “factum
proprium” seja plausível e, portanto, sem desacerto dos deveres de indagação razoáveis;
c) Um investimento de confiança, traduzido no facto de ter havido por parte do confiante o desenvolvimento de uma actividade na base do, “factum proprium”, de tal modo que a destruição dessa
actividade (pelo “venire”) e o regresso à situação anterior se traduzam numa injustiça clara;
d) Uma imputação da confiança à pessoa atingida pela protecção dada ao confiante, ou seja, que
essa confiança (no “factum proprium”) lhe seja de algum modo recondutível.
Ora, no caso dos autos, estamos perante direito público – direito tributário – em que os contribuintes e demais obrigados tributários gozam, por força da lei constitucional e da lei ordinária, de um
conjunto de garantias para defesa contra actos ilegais da administração tributária. E, repare-se que, a
renúncia a alguns desses direitos, nomeadamente o direito de impugnação ou recurso, defrontam com
limitações (v. o artº 96º da LGT).
A impugnante, no caso concreto, gozava do direito de impugnação de actos de autoliquidação
regulado no artº 131º do CPPT. Este direito sai ainda mais reforçado se atendermos a que o artº 78º,
n.º 2 da LGT considera imputável aos serviços, para efeitos da revisão dos actos tributários, o erro na
autoliquidação.
Daqui resulta então que, gozando legalmente a impugnante do direito de reclamação e subsequente impugnação judicial, nem se põe em causa a confiança referida no aresto acima indicado. Na
verdade, mesmo tendo a impugnante apresentado as declarações de substituição nos termos dados como
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provados, a Fazenda Pública não poderia – nem deveria – confiar ou presumir que a situação ficaria
definitivamente assente, uma vez que não tinha existido qualquer renúncia expressa da impugnante
ao exercício dos seus direitos. Assim sendo, existiu apenas o exercício de um direito legalmente conferido à impugnante, não havendo que falar de qualquer violação de confiança criada pela conduta da
impugnante na Fazenda Pública, pelo que não ocorre o invocado abuso do direito.
Improcedem, pelo exposto, as conclusões 1ª a 9ª das alegações.
VI.2. Apreciemos agora a 2ª questão.
Segundo a Fazenda Pública, as declarações de substituição apresentadas pela recorrida gozam de
presunção legal de veracidade ao abrigo do disposto no artº 75º, n.º 1 da LGT.
Assim, em face desta presunção legal, o acto impugnado só pode ser anulado com fundamento
na prova do contrário.
Ora, a prova do contrário não admite dúvida, pelo que ao invocar a fundada dúvida sobre a existência e qualificação do facto tributário, não foi afastada a presunção legal.
Vejamos.
O artº 75º, n.º 1 citado, estabelece o seguinte:
“1- Presumem-se verdadeiras e de boa fé as declarações dos contribuintes apresentadas nos
termos previstos na lei, bem como os dados e apuramentos inscritos na sua contabilidade ou escrita,
quando estas estiverem organizadas de acordo com a legislação comercial e fiscal”.
Ora, desde logo se vê que o que está aqui consagrado é uma presunção legal da veracidade das
declarações das contribuintes apresentadas nos termos da lei. Quer isto dizer que, gozando os contribuintes e demais obrigados tributários desta presunção, cabe à Fazenda Pública o ónus da prova de que
tais declarações não reflectem a real situação tributária dos contribuintes.
No caso dos autos a situação é diversa: é o contribuinte que vem discordar do conteúdo das declarações por si apresentadas oportunamente. Ora, sendo assim, não há que falar aqui em presunção
legal, já que essa presunção não é estabelecida em favor da Fazenda Pública.
Assim, cabia à impugnante demonstrar o erro das declarações, o que a sentença considerou ter
sido feito, quer através de prova documental, quer através de prova testemunhal.
É certo que a sentença recorrida, depois de se pronunciar sobre o valor da prova produzida, acaba
por se referir ao artº 100º do CPPT, afirmando que, de qualquer forma, foi lançada a dúvida sobre a
quantificação do facto tributário.
No entanto, como se escreveu no Acórdão deste Tribunal, de 30.04.2003 -Recurso n.º 0241/03 “...
não cabe nos poderes de cognição do STA - artº 21º, n.º 4 do ETAF - averiguar e decidir da existência
ou não da “fundada dúvida” a que se refere o artº 121º do CPT pois estaria, então, a imiscuir-se no
conhecimento de facto, que lhe é vedado”.(1)
E isto porque “Como é sabido, o STA não conhece de matéria de facto - artº 21º n.º 4 do ETAF,
- nem como tribunal de revista - artº 722º n.º 2 do CPCivil - “do erro na apreciação das provas e na
fixação dos factos materiais da causa, a não ser que tenha havido ofensa de norma legal que exija certa
espécie de prova ou que fixe a força probatória de determinado meio de prova”, o que não é o caso.
A própria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles retiram, desligadas de
qualquer interpretação jurídica, constituem matéria de facto subtraída, pois, ao conhecimento do
tribunal de revista.
Cfr, por todos, os Acd’s do STJ de 15/05/91 e 06/03/91 in Acd’ Dout’ 367-917 e 354-813, de
17/06/99 in Colectânea pág. 153 e 28/Set/00, ibidem pág. 54.
Como refere Antunes Varela, in RLJ. 122-120:
“Os juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto) cuja emissão ou formulação se apoia
em simples critérios próprios do bom pai de família, do homo prudens, do homem comum, só podem ser
apreciados pela Relação e não pelo Supremo Tribunal de Justiça. Os juízos sobre matéria de facto que,
na sua formulação, apelam essencialmente para a sensibilidade ou intuição do jurista, para a formação
especializada do julgador, que estão mais presos ao sentido da norma aplicável ou aos critérios de
valorização da lei, são do conhecimento do Supremo Tribunal de Justiça”.(citação do mesmo aresto)
Deste modo, não pode este Tribunal averiguar e decidir da existência ou não da “fundada dúvida” a que
se refere o artº 121º do CPT pois estaria, então, a imiscuir-se no conhecimento de facto, que lhe é vedado.
Assim sendo, improcedem também as conclusões 10ª a 15ª e, em consequência, o recurso.
VII. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso, mantendo-se a
decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um oitavo.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.
(1) Em sentido idêntico v. os Acórdãos do mesmo Tribunal e Secção, de 13.11.2002 -Recurso n.º 0115/02, de 09.10.2002Recurso n.º 0871/02 e de 23.10.2002 -Recurso n.º 01152/02.
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Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
IRC. Mais valias. Dação em cumprimento.
Sumário:
I — A dação em cumprimento de um prédio urbano, enquanto causa da extinção das
obrigações (artigo 837.º do CC), define-se como uma alienação onerosa do direito
real de propriedade sobre bem imóvel para efeito do disposto no artigo 10.º, n.º 1,
alínea a) do CIRS.
II — Daí podendo resultar para o contribuinte um efectivo ganho passível de tributação
em sede de mais valias no caso de ocorrer uma diferença positiva entre o valor
pelo qual o imóvel saiu por esse acto de disposição do património do contribuinte
e o valor pelo qual entrou nesse património.
Processo n.º 119/10-30.
Recorrente: Camelford, 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– CAMELFORD, LDA, com os sinais dos autos, não se conformando com sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Loulé, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra
o acto de liquidação de IRC, referente ao ano de 2004, no montante de € 77.526,47, dela vem interpor
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. A Douta Sentença manteve uma liquidação que viola o disposto no art.º 10.º n.º 1 do CIRS, porque faz incidir imposto, não sobre um rendimento, mas sobre uma liberalidade que não determinou para
o sujeito passivo a obtenção de um ganho compaginável com previsão do referido artº 10º n.º 1. do CIRS
B. Atentas as circunstâncias concretas da situação sub judice, considerar a supressão do passivo
da Recorrente como um ganho, para efeitos da previsão do artº 10 nº1 do CIRS, implica ofensa do
princípio da capacidade contributiva e do princípio da tributação do rendimento efectivo
C. A dação em cumprimento sub judice, não determinou para a Recorrente a obtenção de qualquer
ganho do qual se possa “retirar” uma parte para fazer face ao pagamento de imposto.
D. A liquidação impugnada incide, no sobre um rendimento real, mas antes sobre uma liberalidade
assumida pelos credores da sociedade Recorrente, consubstanciada na renúncia ao direito de crédito
de que eram titulares.
E. Só de forma artificial se pode considerar que o valor de realização corresponde ao valor do
passivo suprimido com a dação em cumprimento, porque só artificialmente se pode concluir que a
Recorrente “realizou” esse montante.
F. Não revela capacidade contributiva, a circunstância de um credor aceitar um bem pagamento de
uma divida Ainda que, contabilisticamente, tal realidade possa resultar na obtenção de uma vantagem, ela
não constitui a Recorrente na possibilidade concreta ou abstracta de fazer face a uma dívida de imposto.
G. Assim, e porque para que o imposto seja pago, é forçoso que a Recorrente obtenha um outro
rendimento, em nada relacionado com o negocio que fez nascer a divida de imposto, tal consideração
deverá ser suficiente para concluir que a liquidação sub judice, que tem por escopo a tributação do
rendimento obtido, é ilegítima.
H. Não se defende que o Imposto não é devido porque a Recorrente não tem como pagar. Defende-se que o imposto não é devido, porque incide sobre uma vantagem patrimonial abstracta que não tem
por base um efectivo enriquecimento/rendimento da Recorrente.
L. Assim, andou mal o Tribunal a quo ao assumir a percepção de um ganho, questionando apenas
se o mesmo é tributável.
J. Deveria o Tribunal quo ter formulado como questão primacial a de saber se, para os efeitos
previstos no artº 10ºº n.º 1 do CIRS, a Recorrente obteve efectivamente um ganho
2 – A Fazenda Publica contra-alegou nos termos que constam de fls. 85 e segts, que se dão aqui
por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
a) A impugnante, na qualidade de devedora entregou ao credor coisa diversa da prestação devida,
ou seja, o prédio objecto da dação em cumprimento.
b) Dai resultando uma alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis, facto que a impugnante
acolhe.
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c) Resultando um ganho efectivo tributável em mais valias.
d) Esse ganho traduz-se no preço do prédio acordado entre as partes e que corresponde ao valor
da dívida, com a consequente supressão do passivo.
e) Sendo esse ganho efectivo, idêntico ao que teria obtido se tivesse optado por vender a um
terceiro o prédio e depois pagar ao credor, como bem salienta a douta sentença recorrida.
f) Estando esta situação factual de harmonia com a ratio da norma prevista no artº 10º, nº1 alínea a)
do CIRS.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: a questão objecto do presente recurso consiste se o ganho obtido com a dação
em cumprimento do imóvel descrito no probatório constitui mais valia tributável em sede de IRC (por
remissão para o artº 10º n.º 1 do CIRS).
Alega a recorrente que a decisão recorrida violou o disposto no artº 10º, n.º 1 do CIRS porquanto
faz incidir o imposto não sobre um rendimento, mas sobre uma liberalidade que não determinou para
o sujeito passivo a obtenção de um ganho abrangido pela previsão do artº 10, n.º 1 do CIRS.
Fundamentação: Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Nos termos do artº 10º, n 1 do CIRS constituem mais-valias tributadas pelas regras da categoria
G, os ganhos que não sendo considerados rendimentos profissionais e empresariais, de capitais ou
prediais, resultem da alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis.
Como se sublinha no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12.12.2006, recurso 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».
No caso em apreço é manifesto que com a dação em cumprimento se operou a transmissão do
imóvel, ocorrendo assim uma alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis.
Facto que a recorrente, aliás, não contesta, defendendo que não obteve um ganho abrangido pela
previsão do artº 10º, nº1, do CIRS.
Mas não lhe assiste razão.
Como bem sublinhava já o MP na 1ª instância, a recorrente obteve um ganho idêntico ao que teria
obtido se tivesse optado por vender o prédio a um terceiro e depois pagasse ao credor.
Há efectivamente um ganho, que constitui mais valia, (ver neste sentido, quanto à formulação
geral do conceito de mais-valia, José Guilherme Xavier de Basto, IRS, Incidência Real, pag. 431) e
que se materializa na diferença entre o valor por que um activo (o imóvel) entrou no património do
contribuinte e o valor por que dele saiu por um acto de disposição, no caso a transmissão do imóvel
por via da dação em cumprimento.
Improcederá pois a argumentação da recorrente, pelo que somos de parecer que o presente recurso
não merece provimento, confirmando-se a decisão recorrida.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) — A coberto da ordem de serviço Interna n.º 01200701766 de 2007/11/06, emitida pela Direcção de Finanças de Faro, a Impugnante alvo de uma inspecção com incidência temporal no ano de
2004, cfr. fls. 32.
B) — Da inspecção iniciada em 2007/12/04 e concluída em 2007/12/13, foi elaborado o relatório
de inspecção tributária, que aqui se dá por integralmente reproduzido, donde resulta com interesse para
a decisão (fls. 30 e segs.):
«RELATÓRIO DE INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA
1. CONCLUSÕES DA ACÇÃO DE INSPECÇÃO
1.1. Descrição sucinta das conclusões da acção de inspecção
No ano de 2004, a sociedade Camelford, Ltd. obteve uma mais valia decorrente de dação em
cumprimento de um prédio urbano, sito na freguesia de Luz e concelho de Lagos, a qual se encontra
prevista na alínea a) n.º 1 do art. 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
(CIRS,), por remissão previsto na alínea b) do n.º 5 do artº 112º do C.I.R. C, resultando um rendimento
colectável de €710.185,10.
(…)
III DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE
ARITMÉTICAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL
De acordo com elementos recolhidos no sistema informático do DGCI verificou-se que no exercício de 2004, a sociedade Camelford, Ltd, NIPC 980 045 347, procedeu à dação em cumprimento de
um prédio urbano, sito em Urbanização Monte Piscarreta lote 8, freguesia de Luz, concelho de Lagos,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3672, não tendo entregue, até à data, a respectiva declaração de rendimentos modelo 22, conforme previsto na alínea b) do n.º 5 do artº. 112º do CIRC.
Tomando em consideração que com a dação em cumprimento há transmissão da propriedade do
bem e que a empresa em causa é uma entidade não residente sem estabelecimento estável o rendimento
por ela obtido será determinado de acordo com as regras estabelecidas para as categorias correspondentes
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de IRS, conforme n.º 1 do art.º 51º do C.I.R.C., verificando-se no caso em apreciação que a empresa
obteve rendimentos da Categoria G — Mais-Valias, previstos no art. 10º do C.IR.S.
O imóvel em causa foi construído: pelo contribuinte, pelo que, não existindo outros elementos
disponíveis, o valor de aquisição corresponde ao valor patrimonial inscrito na matriz à data de conclusão
do mesmo (1992) de acordo com o n.º 3 do artigo 46º do CIRS, ou seja, € 67.337,72.
Dado que o valor de realização do imóvel foi de € 816029,50, conforme escritura pública lavrada
em 19-02-2004 no Cartório Notarial de Lagos, a mais valia obtida no exercício de 2004, determinada
com base no disposto nos artigos 43º 44º, 46º e 50º, todos do C.I.R.S.., foi de € 710,185,10 conforme
a seguir se demonstra:
Valor de Realização

Valor de aquisição

Coef. Dev. Da Moeda

Despesa e encargos

Rendimento Colectável

816.029,50

67.337,72

1,50

4.837,83

710.185,10

(…)
IX. DIREITO DE AUDIÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO
Em 08-01-2008, veio Artur José Gomas Rego, representante de Camelford Ltd, exercer o direito
de audição nos seguintes termos sustenta que não existe lugar a tributação da referida mais valia,
«pois a dação em pagamento não se enquadra na previsão da alínea a) nº1 do artigo 10º do CIRS”.
Acrescenta que o negócio efectivou-se porque a sociedade inspeccionada “não tendo outra forma de
proceder à restituição da quantia de duzentos mil euros, que foi emprestada (…), fez em pagamento da
referida quantia a dação do prédio urbano”. Porque os conceitos como “alienação onerosa” e «dação em
cumprimento” (artigo 837º a 839º do Código Civil) devem valer na legislação fiscal com o conteúdo
com que foram criados na legislação civil ou outro, defende que, de acordo com o Direito Civil, “não
estamos perante uma alienação onerosa pois a transacção não trouxe qualquer vantagem patrimonial
para a sociedade, antes pelo contrário”.
“Em suma, a dação em pagamento é um contrato que não se insere na enumeração taxativa do
artigo 10º do CIRS, pois não é um contrato oneroso, bem como, da dação em cumprimento não resultou
qualquer vantagem patrimonial ou económica para a sociedade”.
Sobre os argumentos invocados em direito de audição diga-se, desde já, que a vantagem patrimonial da sociedade é a extinção da divida. Extinguindo-se a dívida com a dação em cumprimento, é
este o valor da contraprestação à alienação do imóvel e, consequentemente; a considerar como valor
de realização, não importando, para estes efeitos, apreciar o “bondade” do negócio. Até porque, como
ensina Almeida Costa, “os contratos onerosos não supõem forçosamente um perfeito equilíbrio objectivo ou absoluta contrapartida económica das prestações. O que em regra importa é a equivalência
subjectivo, quer dizer, a que corresponde à avaliação ou vontade dos contraentes”, O que leva o Supremo Tribunal de Justiça, na definição da natureza jurídica da dação, a reconhecer o “cariz oneroso à
dação em cumprimento “, por ser nítida, assim, a existência de uma correspectividade de atribuições
patrimoniais própria dos contratos onerosos” (processo 0283683, 2003/01/23). O mesmo Tribunal, em
Acórdão datado de 1998/11/1 D (processo 98A1006), é concludente em sumariar que «a dação em
cumprimento é um acto oneroso”. Mais, a dação em pagamento é indicada como exemplo típico de
negócio oneroso para além da compra e venda (“outros contratos onerosos de alienação ou oneração
de bens, como a troca, a dação em pagamento, a hipoteca, etc.” — Acórdão do Tribunal da Relação de
Coimbra, de 2007/07110, processo 3355/03.1)
Face ao exposto, conclui-se que o contrato celebrado pelo contribuinte enquadra-se na previsão
legal do artigo 10º do CIRS.
Subsidiariamente, solicita que sejam levadas em linha de conta as despesas com a aquisição. Face
ao estipulado no artigo 51º do CIRS, atendendo às despesas documentadas neste processo, tem razão
o contribuinte quanto à sisa paga, a considerar no cálculo da mais-valia (correcção reflectida no ponto
III deste Relatório), nomeadamente:
- Conhecimento de sisa n.º 242 de 17-05-1990, no valor de € 4.273,28
- Liquidação adicional à Sisa nº242 de 17-05-1990, no valor de € 525,15
- Imposto de selo liquidado em 16-10-1991 no valor de € 39,39
Direcção de Finanças de Faro, 14 de Janeiro de 2006»
C) — Sobre o relatório a que se refere a alínea anterior recaiu o parecer de fls. 30, donde resulta
com interesse para a decisão:
O presente Sujeito Passivo não regularizou a sua - situação fiscal; no prazo para o efeito concedido, exerceu o direito de audição relativo às correcções em projecto de que foi notificado, tendo
sido atendido relativamente/ às despesas elegíveis para efeitos de dedução à matéria tributável. A este
exercício do direito de audição se refere o p. IX da presente informação.
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Proponho:
i) Que seja validado o DCU do ano de 2004;
ii) Que seja remetido ao 5. E. Lagos o relatório de faltas elaborado;
iii) Que seja dado cumprimento ao no 2 do artº 62º do RCPIT
À consideração superior
D. F. Faro, 2006/01/14»
D) — Sobre o relatório e parecer a que se referem as antecedentes alíneas recaiu o seguinte despacho (fls. 30):
«Concordo
2008/01/17»
E) — Em 10/07/2007, a Impugnante reclamou graciosamente contra a liquidação n.º 2008
8310000608, de IRC, referente ao exercício de 2004, no montante de € 177.546,27, cfr. processo
administrativo apenso.
F) — A reclamação a que se refere a alínea anterior foi indeferida por despacho de 16/04/2009,
donde resulta:
«A reclamação graciosa constante de fls. dois a quatro dos autos, interposta nos termos do artigo 68º
do CPPT, devidamente identificada quanta à sociedade reclamante CAMELFORD LTD, com o NIPC
980045347, sem sede nem estabelecimento estável em Portugal, mas com representante fiscal nomeado,
é legal, legítima e interposta em tempo.
Vem aquela sociedade reclamar da liquidação de I.R.C referente ao exercício de 2004, no valor
de € 77.526,47, alegando em síntese que:
- A sociedade tinha uma dívida para com o Sr. Ian Gervaise Burbidge que ascendia a
816.02950;
- Para pagamento desta divida a reclamante fez uma dação em pagamento, cujo objecto foi o
prédio urbano sito na Urbanização Monte da Piscarreta, inscrito na matriz sob o artº 3672 da freguesia
da Luz;
- Deste negócio não resultou qualquer acréscimo patrimonial para a sociedade reclamante, tendo
apenas resultado num decréscimo do seu passivo;
Pelo que, não decorreu dai qualquer lucro tributável em sede de mais-valias já que, no caso
concreto, verificou-se a perda do único activo, alcançando um resultado final igual a zero, condição
necessária para a sua dissolução.
DOS FACTOS
A sociedade reclamante foi alvo de uma acção de inspecção interna, referente ao exercício de
2004, da qual resultou a liquidação ora reclamada.
Com efeito, a inspecção tributária considerou que através da dação em cumprimento de um prédio
urbano se operou a transmissão jurídica do mesmo. Sendo o rendimento determinado de acordo com
as regras estabelecidas no artº 51º, n.º 1 do CIRS, concluiu-se que a sociedade obteve rendimentos da
categoria G (Mais-Valias) - Tendo o imóvel em causa sido construído pelo próprio sujeito passivo, o valor
de aquisição corresponde ao valor patrimonial inscrito à data da conclusão do mesmo (€ 67.337.72), e
o valor de realização é de C 816,029,50, conforme respectiva escritura de dação. Foi com base nestes
elementos que a inspecção calculou, e bem, a mais-valia obtida.
Os argumentos tecidos na p.i, e que já haviam sido invocados em sede de direito de audição no
procedimento de inspecção, de que a empresa ficou com um resultado igual a zero, são de todo irrelevantes, e pelas razões também já descritas no relatório da inspecção é que aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os efeitos legais. Ou seja, o contrato de dação em pagamento é um contrato
oneroso, com o qual se visa a extinção de uma obrigação. Aliás, também para efeitos de IMT (imposto
que incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade sobre bens imóveis), a
transmissão por meio de dação de bens em pagamento é tributada tendo em conta a regra 5 do artº 12º
do CIMT.
Pelo que, o contrato celebrado pela sociedade reclamante está abrangido pela norma de incidência
estatuída no artº 10º, do CIRS.
Assim, pela exposto, no uso da competência que me é conferida pelo n.º 1 do artº 75º do CPPT, INDEFIRO o pedido, estando dispensado o direito de audição, nos termos do n.º 3 do artº 60.º da LGT,
Notifique-se o reclamante nos termos do art 36º do CPPT, através de carta registada com aviso
de recepção, enviando-lhe cópia da decisão, e comunicando-lhe que o presente acto é susceptível de
impugnação judicial, a interpor no prazo de 15 (quinze) dias (art. 102º n.º 2 do CPPT) ou de recurso
hierárquico a interpor no prazo de 30 (trinta) dias (art. 76º n.º 1 do CPPT).»
G) — A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior pelo do oficio
n.º 9909, da Direcção Finanças de Faro, de 2009-04-16, registado em 2009-04-17, cfr. processo administrativo apenso.
H) — A petição inicial foi apresentada em 05/05/2009, cfr. fls. 3.
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5- A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação deduzida da liquidação deduzida da
liquidação de IRC n.º 2008/831000608, respeitante ao ano de 2004.
Para tanto, no essencial, ponderou-se que tendo ocorrido uma alienação onerosa de direitos reais
sobre um imóvel consubstanciada na dação em cumprimento do prédio urbano identificado na alínea b)
do probatório, tendo em vista a extinção de uma dívida por parte da ora recorrente, daí resultou um
efectivo ganho para esta decorrente do diferencial existente entre o respectivo valor patrimonial inscrito
na matriz à data da sua conclusão e o valor de realização do imóvel conforme a escritura pública da
dação em cumprimento, ganho esse gerador de mais valias sujeitas a tributação.
Por sua parte, a recorrente, aceitando embora que no caso em apreço ocorreu uma alienação
onerosa de imóvel, vem, não obstante, defender que daí não resultou um efectivo rendimento passível
de tributação, uma vez que se trataria de uma liberalidade que não determinou para o sujeito passivo a
obtenção de um ganho compaginável com a previsão do artigo 10.º, n.º 1 do CIRS.
Vejamos, então.
O n.º 1 do artigo 51.º do CIRC dispõe do seguinte modo:
“Os rendimentos não imputáveis a estabelecimento estável situado em território português,
obtidos por sociedades e outras entidades não residentes, são determinados de acordo com as regras
estabelecidas para as categorias correspondentes para efeitos de IRS”.
Prevendo o n.º 1 do artigo 10.º do CIRS:
1- Constituem mais valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais de capitais ou prediais, resultem de:
a) Alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis e afectação de quaisquer bens do património particular a actividade empresarial e profissional exercida em nome individual pelo seu proprietário;
Como já se disse, a recorrente não controverte o entendimento perfilhado na sentença de que a
dação em cumprimento verificada, tendo em vista a extinção de uma dívida obrigacional, reveste uma
natureza de alienação onerosa de direitos reais sobre um imóvel, apenas se insurgindo contra o facto de
se ter considerado que tenha obtido um efectivo ganho passível de tributação em sede de mais valias.
Mas o certo é que não lhe assiste razão.
De facto, a existência de uma alienação onerosa de um imóvel pressupõe necessariamente uma
contraprestação, no caso com expressão monetária traduzida no preço acordado para o imóvel em causa
e que se traduziu na extinção total da dívida, nada permitindo suportar que no caso tenha ocorrido uma
mera liberalidade por parte dos seus credores, como entende a recorrente.
Daí que não se possa questionar que a recorrente tenha obtido uma efectiva vantagem patrimonial,
um ganho para efeito da previsão normativa constante do n.º 1 do artigo, mais valia essa materializada,
como se afirma no douto parecer do Ex.mo Procurador-Geral Adjunto, “na diferença entre o valor por
que um activo (o imóvel) entrou no património do contribuinte e valor por que dele saiu por um acto
de disposição, no caso a transmissão do imóvel por via da dação em cumprimento.”
Vantagem patrimonial essa que nada tem de abstracto, antes se dimensiona no concreto ao permitir a
extinção de uma dívida, com a consequente supressão desse passivo, sendo em tudo sobreponível à que resultaria, como se salienta na sentença, da venda do bem a um terceiro e com esse dinheiro pagar ao credor
Tendo ocorrido um efectivo ganho para a recorrente, nenhuma censura merece a sentença recorrida ao
concluir que o mesmo se encontra sujeito a tributação em sede de mais valias, não se verificando, em consequência, qualquer violação dos princípio da capacidade contributiva e da tributação do rendimento efectivo.
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, 28 de Abril de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 28 de Abril 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 formal de aquisição por causa de usucapião.
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II — E, assim, o acto formal de «aquisição por usucapião» de um imóvel é objecto de
incidência de tributação em imposto de selo, e não também o acto de aquisição
de valores de obras ou benfeitorias realizadas pelo próprio usucapiente no imóvel
usucapido.
Processo n.º 126/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Aníbal Couto Eiras Novo e Mulher.
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 Aníbal Couto Eiras Novo e mulher, Angelina da
Conceição Viana Peixoto Pedrosa Eiras Novo contra as liquidações de imposto de selo nºs 418243 e
418257, no valor de 6.791,98 €, cada uma, praticadas na sequência de escritura de justificação judicial.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
I. 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.
II. As aquisições por usucapião são ficcionadas pelo legislador do CIS como se tratando de
transmissões a título gratuito, pois que o art. 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”.
III. Constituindo o tributo encargo do adquirente dos bens, no caso o usucapiente/impugnante,
nos termos do preceituado no art. 3º, nºs 1 e 3, alínea a) do CIS.
IV. 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”.
V. 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.
VI. 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.
VII. 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 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.
VIII. 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”.
IX. 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.
X. 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).
XI. Nem sendo, igualmente, legalmente admissível que o valor das benfeitorias seja deduzido ao
valor tributável para efeitos de tributação da aquisição por usucapião.
XII. 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.
XIII. 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.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o presente recurso deve ser julgado
improcedente, confirmando-se o julgado recorrido – apresentando a seguinte fundamentação.
A questão objecto do presente recurso prende-se com a legalidade da liquidação de Imposto de
Selo, nomeadamente 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
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matriz à data da escritura de justificação notarial nos termos dos 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 do CIS.
Alega a entidade recorrente que para efeitos de determinação da matéria colectável e subsequente
tributação será relevante a realidade inscrita na matriz à data da justificação.
A nosso ver carece de razão.
Como bem se sublinha na decisão recorrida previamente à questão do valor do imóvel (ou da
determinação da matéria colectável) coloca-se logicamente a questão da determinação do bem imóvel
que foi objecto da transmissão gratuita tributável.
E aí, face à matéria de facto dada como provada, nomeadamente o que ficou consignado nas als.
b) a e) do probatório (fls.148 a 149), não poderá deixar de se chegar à conclusão que a Administração
Fiscal considerou transmitido aos recorrentes um prédio urbano que não lhes foi transmitido.
O que lhes foi transmitido foi, sim, um prédio rústico sobre o qual os mesmos edificaram aquele
prédio urbano.
Neste contexto, e como se sublinha no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21.10.2009,
recurso 652/09, in www.dgsi.pt, a actuação da Administração Fiscal ao determinar a matéria colectável
considerando o valor que se encontrava inscrito na matriz à data da escritura de justificação notarial
representaria a inclusão «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 da «aquisição por usucapião».
É que, como se elucida no referido aresto «o objecto de incidência de tributação em imposto de selo é
o acto de «aquisição por usucapião» do imóvel usucapido» e «não também o acto de aquisição de benfeitorias realizadas no mesmo imóvel» – cf. também neste sentido, por mais recentes, os Acórdãos do Supremo
Tribunal Administrativo de 18.02.2010, recurso 805/09, e de 27.01.2010, recurso 922/09, in www.dgsi.pt.
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 26 de Outubro de 2004, foi celebrada no Cartório Notarial de Esposende, a escritura de
justificação notarial cujo teor consta de fls. 93 a 96 dos presentes autos e que aqui se dá por reproduzido.
b) Nessa escritura pública declararam os ora Impugnantes que são donos do prédio urbano composto
por casa de dois pavimentos e sótão, destinada a habitação e comércio, com a superfície de cento e noventa
e três metros quadrados e logradouro com a área de duzentos e vinte metros quadrados, situado no lugar de
Cepães, freguesia de Marinhas, concelho de Esposende, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1771.
c) O edifício referido na alínea anterior foi construído pelos impugnantes num prédio rústico que
lhes foi doado verbalmente, por volta do ano de 1978, por Teresa da Conceição Viana Peixoto.
d) Em 27 de Agosto de 2007, 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. 97 e 98 dos presentes autos e aqui se dão por reproduzidas.
e) Como consta das referidas demonstrações, foi considerado o valor tributável de 78.520,00 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 Novembro de 2007.
g) Em 31 de Março de 2008, os Impugnantes apresentaram reclamação graciosa contra as ditas
liquidações, a qual foi indeferida por decisão do Senhor Director de Finanças Adjunto, por delegação,
em 16 de Março de 2009, cujo teor consta de fls. 56 a 58 e aqui se dá por reproduzido.
h) Essa decisão de indeferimento da reclamação graciosa foi notificada aos impugnantes em 31
de Março de 2009.
i) Em 15 de Abril de 2009, 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.
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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
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
21-10-2009, e de 13-1-2010, proferidos nos recursos n.º 652/09, e n.º 1124/09.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida pondera, além do mais, como segue.
Segundo pensamos, a razão de ser desta inclusão da aquisição por usucapião no conceito de
transmissão gratuita de bens operada pelo legislador tributário em sede de imposto do selo, encontra-se,
justamente, na necessidade de abranger no âmbito da tributação, situações que são de transmissão não
formalizada de bens e em que, economicamente, ocorre uma transferência patrimonial.
Ora, isto permite concluir que 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.
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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.
(…)
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.
Na realidade, e como disso se dá conta a sentença recorrida, não está em causa 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 previamente a saber qual o valor a atender para efeitos de imposto de selo, e que,
antes de todas, importa equacionar é a de saber qual o objecto de incidência do imposto de selo devido
no caso: o acto formal de aquisição do prédio usucapido, ou também o acto formal de aquisição de
valores de benfeitorias nesse prédio levadas a cabo pelos impugnantes, ora recorridos?
E o certo é que só o acto formal de aquisição do prédio usucapido é que pode inscrever-se no
âmbito de incidência objectiva do imposto de selo, e não o acto formal de aquisição do valor das obras
ou das benfeitorias nesse prédio realizadas.
Com efeito, 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, assim, só depois de definido e identificado o objecto de incidência do imposto do respectivo
imposto é que poderá saber-se se do valor do acto formal da aquisição deverá ser deduzido ou subtraído
algum valor que, para efeitos de tributação em imposto de selo, aí possa estar indevidamente incluído. 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 formal de
valores de obras ou de benfeitorias feitas pelo usucapiente no prédio adquirido por usucapião, e não
simplesmente como deve ser, o valor apenas da «aquisição por usucapião» do prédio usucapido.
E, por isso, julgamos que a conclusão da recorrente Fazenda Pública, de que «é patente que o
objecto da dita aquisição é a realidade imobiliária existente à data da celebração da escritura e não
qualquer outra», deverá ser entendida cum grano salis, ou em termos hábeis.
Na verdade, na «aquisição por usucapião», o valor tributável em imposto de selo 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). Mas,
segundo a pertinente norma de incidência, evidentemente, só o valor patrimonial do prédio objecto de
«aquisição por usucapião» é que faz parte do valor tributável em imposto de selo.
E, salvo o devido respeito, também nenhuma sustentação jurídica se vê para a conclusão da recorrente Fazenda Pública, de que não é «legalmente admissível que o valor das benfeitorias seja deduzido
ao valor tributável para efeitos de tributação da aquisição por usucapião». Pelo contrário: a lei impõe que
esse valor das benfeitorias deva ser arredado do valor tributável em imposto de selo, porque, segundo
a norma de incidência, esse não é um valor de «aquisição por usucapião».
A sentença recorrida, porém – ao considerar, e bem, que o imposto do selo «só incide sobre o bem
que, ab initio, não se encontrava no património do adquirente» – não deveria ter anulado inteiramente
(mas só em parte) as liquidações impugnadas, com o que, de resto, estaria conforme ao próprio pedido
inserto na petição inicial dos presentes autos de impugnação judicial.
Estamos deste modo a concluir, e em resposta à questão decidenda, que as liquidações impugnadas operaram exorbitando das normas de incidência objectiva do Código do Imposto do Selo – pelo
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que devem ser anuladas na medida de tal exorbitância, confirmando-se em parte, e com a presente
fundamentação, a sentença recorrida.
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 formal 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 formal de aquisição por causa de usucapião.
E, assim, o acto formal de «aquisição por usucapião» de um imóvel é objecto de incidência de
tributação em imposto de selo, e não também o acto de aquisição de valores de obras ou benfeitorias
realizadas pelo próprio usucapiente no imóvel usucapido.
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, 28 de Abril de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Art.ºs 3º e 16º do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa. Inconstitucionalidade orgânica. Taxa. Imposto.
Sumário:
I — As quantias cobradas ao abrigo dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa pela colocação de reclamos luminosos em
prédios pertença de particulares não são taxas, por ausência de contrapartida
prestada pelo município, devendo ser vistas como impostos.
II — Não tendo tais encargos sido criados por diploma emanando da Assembleia da
República ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela, devem as normas
que os criaram ser consideradas organicamente inconstitucionais.
III — Sendo inconstitucionais as normas em que a liquidação assentou, não pode
manter-se a decisão recorrida que julgou a impugnação improcedente com base
nessas normas e no pressuposto da sua constitucionalidade que expressamente
declarou.
Processo n.º 138/10-30.
Recorrente: R. Bensimon — Publicidade Marketing Unipessoal, Lda.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. R. BENSIMON – PUBLICIDADE MARKETING, UNIPESSOAL, LDA, veio recorrer da
decisão do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra a liquidação e cobrança de taxa de licenciamento de uma tela publicitária,
relativa aos meses de Junho e Julho de 2006 no montante de € 24.502,20, apresentando para o efeito,
alegações nas quais conclui:
Iª). A RECORRENTE é uma sociedade comercial que se dedica à prestação de serviços na área
da publicidade e de marketing, concepção e produção de artes gráficas, projectos, consultoria e representações.
IIª). No âmbito dessa sua actividade, a RECORRENTE, faz exploração comercial de publicidade,
designadamente, através da afixação de suportes publicitários em empenas cegas ou fachadas laterais
de edificações particulares sedeadas na cidade de Lisboa.
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IIIª). A mencionada forma de exploração de publicidade está sujeita ao regime previsto na Lei
n.º 97/88, de 17.08, alterado pela Lei n.º 23/2000, de 23.08, o qual estabelece que a afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial, encontra-se, sujeita às regras gerais sobre publicidade,
estando dependente de licenciamento prévio a conferir pelas câmaras municipais, para salvaguarda do
equilíbrio urbano e ambiental.
IVª). A RECORRENTE com vista à obtenção do licenciamento necessário para o exercício da sua
actividade comercial, apresentou junto do Departamento de Gestão de Espaços Públicos da Câmara
Municipal de Lisboa, um pedido de licenciamento necessário para a colocação de uma tela publicitária
que foi afixada na edificação sita na Av. da República nº. 77 - Av. de Berna nr. 2 em Lisboa.
Vª). Tendo sido proferido, competente despacho de deferimento do pedido de licenciamento
formulado pela RECORRENTE, para a afixação do suporte publicitário.
VIª). Em virtude do deferimento do pedido de licenciamento, da colocação de telas em espaços
de domínio exclusivamente privado, a RECORRENTE procedeu ao levantamento da licença, e consequentemente, à liquidação das taxas respectivas.
VIIª). Em 05.06.2007, a RECORRIDA remeteu à RECORRENTE, a factura nr. 40000046560,
emitida em 31.05.2007, para pagamento de dotações orçamentais, no montante total €24.502,20 e com
data limite de pagamento designada para o dia 2007.06.29.
VIIIª). A RECORRIDA liquidou as mencionadas dotações no montante total de € 24.502,20,
contudo, a RECORRENTE considera que a obrigação pecuniária subjacente é ilegal e inconstitucional,
pelo que não lhe é exigível.
IXª). Pois, apesar de a RECORRIDA designar, o tributo de taxa, o mesmo, não é susceptível de
se enquadrar no mencionado tipo tributário, já que tem o carácter de um verdadeiro imposto, sendo
assim ilegal a sua criação, face ao estatuído no artº 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.
Xª). Com efeito, a supra referida quantia liquidada, não tem carácter de taxa, mas sim de imposto,
já que, no âmbito do respectivo licenciamento não se verificou qualquer contrapartida prestada pela
RECORRIDA à RECORRENTE, ou tão pouco a remoção de qualquer obstáculo jurídico.
XIª). Ora, a taxa exigida pela RECORRIDA, pela afixação de publicidade em prédios particulares,
sem que se prove qualquer contrapartida prestada pelo município ao sujeito passivo, deve ser qualificada
como imposto face à Constituição.
XIIª). A Sentença da 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Tributário de Lisboa, proferida em 30.06.2008,
no âmbito do Processo nr. 175/07, veio estabelecer que as taxas são prestações pecuniárias devidas
por uma prestação especial - actuação oficial ou actividades assimiláveis - da Administração, ou pela
utilização de instalações de locais públicos.
XIIIª). Nos termos da supra mencionada sentença, o que distingue a taxa do imposto é a sua ligação
com uma contraprestação determinável das instituições jurídico-públicas.
XIVª). Ora, no caso em apreço não se verifica a existência desse vínculo porque:
a. não foi feita utilização de anúncios num espaço publico;
b. não foi prestada qualquer contrapartida por parte da Câmara que, como assinala, por exemplo,
o AC. TC. n.º 313/92 de 6 de Outubro (Proc. 435/91), e reafirma o AC. TC. 453/03 de 14 de Outubro
(Proc. 410/03), mesmo nas hipóteses em que a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra
actividade estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante o pagamento
de um tributo, é visto pela doutrina como uma imposição de uma taxa somente desde que tal retirada
se traduza na dação de possibilidade de utilização de um bem público ou semi-público.
XVª). Não havendo qualquer oneração especial de um serviço público, nem qualquer utilização
de um bem público ou semi-público, dado que o local pertence a particulares, terá de se considerar o
tributo em causa como um imposto.
XVIª). Na verdade estabelece o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 34/04, de 14 de Janeiro,
proferido no âmbito do Proc. 33/03, que “trata-se, assim (a orientação jurisprudencial no sentido da
inconstitucionalidade orgânica das ditas “taxas de publicidade”), jurisprudência constante, e, aliás, quase
unânime deste Tribunal (…) que cumpre reiterar nos presentes autos, pois não se deparam argumentos
susceptíveis de alterar o decidido - não sendo este o caso, designadamente, da ideia de que o anunciante,
ao afixar a publicidade em fachadas de prédios, de sua propriedade ou devidamente autorizado pela
proprietário, estaria a fazer uma utilização ou “ocupação” do “espaço público”, ou de qualquer bem
semi-público, como o ambiente. Como se afirmou nesse Acórdão n.º 437/03, não se divisa no caso de
qualquer contrapartida específica, na utilização de um bem semi-público, para a remuneração periódica
da mera permanência do reclamo e friso em questão”.
XVIIª). Também reforçando este entendimento, de qualificação deste tipo de tributos como imposto
e retirando daí as inevitáveis consequências do ponto de vista da constitucionalidade, vide por exemplo o
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 19.02.2003, proferido no âmbito do Proc. 01930/02, “I
- Os tributos denominados “taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente a instalação
de reclamos em prédios urbanos são, à face da Constituição, de qualificar como impostos. II - Como
assim, a sua criação através de diploma não legislativo e não emitido pela Assembleia da República
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ou pelo Governo devidamente credenciado viola o preceituado nos artigos 106º, 2 e 168º, 1, i) da CRP,
versão de 1982”.
XVIIIª). Ainda no mesmo sentido, vd. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10/12/2003
(Proc. 026820): “- As quantias cobradas ao abrigo dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade
da Câmara Municipal de Lisboa, pela colocação de reclamos luminosos em prédios pertença de particulares não são taxas, por ausência de contrapartida prestada pelo município, devendo ser vistas como
impostos. II - Não tendo tais encargos sido criados por diploma emanado da Assembleia da República
ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela, devem as normas que os criaram ser consideradas organicamente inconstitucionais”.
XIXª). Assim, sendo o tributo cobrado, pela instalação de mensagens publicitárias em prédios
urbanos particulares, qualificado como imposto, verifica-se que o mesmo deveria estar sujeito ao princípio da legalidade de reserva de lei formal constante do artigo 165º, n.º 2, alínea i) da CRP.
XXª). Todavia, a possibilidade de cobrança de tributos pela instalação de mensagens publicitárias
em prédio urbanos particulares, foi criada por meio de um diploma não legislativo, ferido de inconstitucionalidade, por violar os arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 2, alínea i) da Constituição da República Portuguesa.
XXIª). Com efeito, a inconstitucionalidade dos supra mencionados artigos 3º e 16º do Regulamento
de Publicidade do Município de Lisboa, foi já declarada pelo Tribunal Constitucional em diversos Acórdãos, como sejam, os Acórdãos nrs. 558/98, publicado no D.R. II Série, de 11/11/1998, n.º 63/99, publicado
no D.R. II Série, de 31/03/99, 32/2000, 346/2001 e 437/2003, publicado no D.R. II SÉRIE, de 14/02/2004.
XXIIª). No mesmo sentido, tem vindo a pronunciar-se o Supremo Tribunal Administrativo nos
Acórdãos nrs. 021278 de 22/06/99, 025815 de 14/03/2001, 01930/02 de 19/02/2003, 026820, de
12/10/2003, 01931/02, de 26/11/2003, 01931/02, de 11/04/2004, 01167/04, de 26/01/2005, 01176/04,
de 18/05/2005 e 0379/06, de 15/02/2007.
XXIIIª). E isto, porque, conforme referido supra, nos termos do disposto do art. 165º, nr. 1, alínea i)
da CRP, a criação de impostos é da exclusiva competência legislativa da Assembleia da República,
salvo autorização do Governo.
XXIVª). Perante o exposto, conclui-se que, por via de normas manifestamente ilegais e inconstitucionais, pretende a RECORRIDA, locupletar-se à custa da RECORRENTE, exigindo-lhe o pagamento
de uma elevada quantia pecuniária que sabe não lhe ser devida.
XXVª). Com efeito, não pode deixar de se concluir que a respectiva imposição tem de obedecer
aos ditames que pela Lei Fundamental são dirigidos aos impostos.
XXVIª). Nos termos do disposto do artigo 135º do Cód. de Procedimento Administrativo, “são
anuláveis os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis
para cuja violação se não preveja outra sanção”.
XXVIIª). Assim sendo, o acto de liquidação e cobrança ora reclamado, constitui um acto afectado
pelo vício da anulabilidade.
XXVIIIª). Assim, deverá o acto tributário reclamado ser anulado, e em consequência, ser anulada
a taxa publicitária liquidada à IMPUGNANTE, através da factura nr. 40000046560, por manifesta
ilegalidade e inconstitucionalidade das normas que a geraram.
Termos em que deverá ser dado provimento ao recurso, em consequência, manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade das normas que geraram os tributos liquidados e cobrados à impugnante deverá
ser declarada, a anulação do acto tributário e administrativo de liquidação e cobrança dos mesmos,
decidindo V. Exas no sentido do provimento do presente recurso, conforme é do direito e da justiça!
II. Em contra alegações, o recorrido veio concluir pela forma seguinte:
1.ª) Ao contrário do entendimento pugnado pela Recorrente e como se havia já defendido na
Contestação, a impugnação Judicial de cuja decisão final vem interposto o presente é manifestamente
improcedente;
2.ª) Como afirma a douta Sentença recorrida, está em causa nos autos a liquidação de taxa decorrente da emissão de licença de publicidade, solicitada pela ora Recorrente, para afixação de tela
publicitária em empena ou fachada de edifício particular, sito na Av. da República, n.º 77, que torneja
para a Av. de Berna, n.º 2, nos meses de Junho e Julho de 2006;
3.ª) No entendimento adoptado pela douta decisão objecto do presente, a aqui Recorrida, ao proceder à verificação do respeito dos princípios a que deve obedecer e dos condicionalismos que deve
observar a actividade publicitária e ao subsequente juízo de conformidade e emissão da correspondente
licença, não deixa de prestar ao particular/Recorrente um serviço que lhe é especificamente dirigido e
do qual este retira uma utilidade própria;
4.ª) Como bem denota a douta Sentença recorrida, a própria Recorrente reconhece tal realidade,
desde a Petição Inicial;
5.ª) Aceitando, de forma expressa, a descrita realidade, questiona-se de que forma pode a Recorrente,
de igual modo, afirmar que a emissão da licença de publicidade não compreende a prestação, por parte
do município, de qualquer contraprestação ou a remoção de obstáculo jurídico ao seu comportamento,
de que o pagamento da correlativa taxa possa constituir contrapartida;
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6.ª) Resulta clara dos presentes autos, nos quais é afirmada pela própria Recorrente, à natureza da
actividade que a mesma desenvolve e a razão pela qual promoveu o licenciamento em crise;
7.ª) Ficou provado nos autos que a liquidação foi originada pela emissão de licença, reportada
àqueles local e período;
8.ª) Mais, da análise da posição da Recorrente ao longo dos presentes autos e, inclusivamente, das
Alegações de Recurso, resulta claro ter a mesma apreendido o regime jurídico da liquidação e cobrança
da taxa de publicidade, pecando o seu raciocínio ao desconsiderar os poderes regulamentar e tributário
dos municípios, os quais assumem particular relevo na matéria que ora em discussão;
9.ª) A Recorrente apreendeu o regime jurídico da liquidação e cobrança da taxa de publicidade,
contudo, reitera-se, erra ao desconsiderar os poderes regulamentar e tributário dos municípios;
10.ª) A Constituição da República Portuguesa consagra, para as autarquias locais, a possibilidade
de disporem de poderes tributários próprios, no n.º 4 do artº. 238º, atribuindo, ainda, aos municípios,
receitas tributárias próprias, no § único, do artº. 254º;
11.ª) Os municípios dispõem, assim, de poder tributário próprio, de património e finanças próprios
e de poder regulamentar, de acordo com, o artº. 241º da Lei Fundamental, a qual os habilita, nos descritos
termos e designadamente, a definirem os termos do exercício do referido poder tributário;
12.ª) Os municípios têm legitimidade, não só para liquidarem e cobrarem as taxas que se encontrem
previstas na Lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade, como para definirem,
de forma geral e abstracta, os termos em que o pretendem fazer;
13.ª) Por seu turno, a LFL concretiza que os municípios podem cobrar taxas por qualquer licença
da sua competência, ou por autorizar o emprego de meios de publicidade destinados a propaganda
comercial (vd. alínea h), do art. 19.º, da LFL);
14.ª) O Código da Publicidade define publicidade e considera como tal “qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial,
industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de a) Promover, com vista à sua
comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços”, não restando dúvidas quanto à natureza
publicitária da tela que a Impugnante sujeitou a licenciamento, como, aliás, a mesma admite reiteradamente;
15.ª) A fixação de mensagens publicitárias de natureza comercial, na área de cada município,
depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal respectiva, nos termos do disposto no artº. 1º,
da Lei n.º 97/98, de 17 de Agosto, diploma que regula a afixação de tais mensagens e que, para além
de remeter o licenciamento da publicidade para competência municipal, atribui à mesma “a definição
dos critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho” (cfr. n.º 2 do artº. 1º);
16.ª) Os municípios detêm, pois, não só a competência para licenciar actividades de cariz publicitário como, igualmente, para liquidar e cobrar as taxas inerentes a tais licenciamentos, ao abrigo de
normas expressas;
17.ª) No exercício de tais competências, o Município de Lisboa aprovou o Regulamento de Publicidade, publicado por intermédio do Edital n.º 35/92, de 19 de Março, com a redacção dos Editais
n.º 42/95, de 25 de Abril e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais n.º 16331, de
12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995;
18.ª) As taxas concretamente aplicáveis a cada licenciamento são as estabelecidas na Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do art. 16º
do referido Regulamento;
19.ª) Para os Licenciamentos em crise, as taxas foram liquidadas tendo por base os valores estabelecidos na TTORM em vigor para o ano de 2006, publicada no Boletim Municipal n.º 629, de 9 de
Março de 2006 (Edital n.º 12/2006);
20.ª) O aludido Regulamento estabelece que, para a afixação das referidas mensagens publicitárias,
em locais públicos ou privados, é sempre necessário o licenciamento prévio respectivo, uma vez que,
nos termos do n.º 1 do seu artº. 20º, o mesmo é aplicável a qualquer forma de publicidade de natureza
comercial e a todos os suportes de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias;
21.ª) Ademais, encontra-se sujeita a Licenciamento prévio da Câmara Municipal a afixação ou
inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio público, ou dele visíveis,
nos termos do n.º 1, do artº. 3º, do mesmo Regulamento;
22.ª) Do Regulamento da Publicidade, em estrita obediência aos ditames que motivaram a atribuição do licenciamento da publicidade aos municípios, constam os limites que o município de Lisboa
estabeleceu para o exercício de tais actividades, nos artºs 4.º a 6º do mencionado Regulamento, dos
quais se destacam, a título de exemplo, os atinentes à protecção da estética ou ambiente dos lugares ou
da paisagem (artº. 4º), ou a protecção da segurança de pessoas e bens (artº. 6º);
23.ª) Tais limites decorrem directamente da referida Lei 97/98, que regulamenta o sector e atribui
à defesa dos mesmos a principal razão de ser da outorga aos municípios das supra descritas atribuições
em sede de licenciamento de actividades publicitárias;
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24.ª) A necessidade de tal protecção, imprimida pelo legislador, tem origem no facto de a publicidade ter o seu impacto ao nível do domínio público, razão pela qual é exigido o Licenciamento de
tal actividade;
25.ª) Ao domínio público pertencem, de acordo com as alíneas d) e f), do n.º 1 e do n.º 2, do
art. 84.º, da CRP, todas as vias públicas, designadamente as estradas, as ruas, os passeios, bem como
os jardins, os viadutos ou as pontes, cuja protecção e fiscalização o legislador entendeu ser de atribuir
aos municípios, os quais as asseguram, mediante a verificação das condições e limites da sua utilização, definidos no âmbito do Licenciamento e de acordo com o artº. 4º da já referida Lei n.º 97/88, de
17 de Agosto;
26.ª) A contrapartida, para a Recorrente, do pagamento da taxa devida na sequência dos licenciamentos descritos nos autos decorre do facto de os suportes em causa nos mesmos ocuparem o domínio
público municipal, porque as mensagens publicitárias são exibidas e visíveis da via pública/domínio
público municipal;
27.ª) O licenciamento permite, assim, à Impugnante, o uso privativo do domínio público municipal,
em determinados termos, definidos naquele;
28.ª) Com o licenciamento da publicidade, é facultada, ao respectivo requerente, uma utilização
individualizada do domínio público, configurada no veicular da mensagem que os clientes da Impugnante
pretendem transmitir, aos particulares que circulam no espaço público de onde aquela é visível;
29.ª) O licenciamento da publicidade faculta à Recorrente a exibição da respectiva mensagem
junto de potenciais destinatários da mesma e, logo, provoca impacto na via pública, onde é exibida a
aludida mensagem, sendo que aquela utilização lhe é permitida, apenas, nos estritos termos que a CML
imprimiu ao Licenciamento que deferiu;
30.ª) Tal uso do domínio público, atribuído à Recorrente, permite-lhe usufruir de uma utilidade
especial daquele, a qual constitui sua contrapartida, sobretudo quando se considera que constitui o
meio através do qual, como se viu, exerce, pelo menos parcialmente, a sua actividade e a distingue,
naturalmente, do cidadão que circula na via pública;
31.ª) Por intermédio do licenciamento da publicidade, a CML, entidade competente para o efeito,
permite à impugnante um uso privativo do domínio público, titulado pela licença respectiva, uma vez
que a afixação se verifica em espaço público, visível da via pública, e porque a apreciação do licenciamento e a concessão da Licença implicam, indubitavelmente, a prestação de um serviço pelo município,
razão pela qual são devidas taxas;
32.ª) Ainda que assim não acontecesse, na situação em concreto considerada existe outro dos
pressupostos necessários à verificação da tal figura jurídico tributária de taxa, o que se conclui da
noção adoptada pelo legislador ordinário, no art. 4º da LGT, no qual, sob a epígrafe “pressupostos
dos tributos” se estabelece que “as taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na
utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento
dos particulares”.
33.ª) A mencionada previsão da LGT identifica três tipos de situações que podem, alternativa e
legitimamente, dar origem à liquidação e cobrança de taxas, sendo que o tributo ora em causa configura
um deles, uma vez que é liquidado e cobrado como contrapartida pela emissão de licença/remoção de
um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;
34.ª) A ser adoptada a posição que a Impugnante pugna, ocorreria inconstitucionalidade, mas
por via da clara violação dos poderes tributários e regulamentares, atribuídos pelos artºs 238.º, n.º 4
e 241º da Constituição da República Portuguesa aos municípios, bem como da respectiva autonomia
financeira, igualmente consagrada na Lei Fundamental;
35.ª) Com efeito, caso a licença fosse facultada sem o pagamento de qualquer contrapartida existiria, não só enriquecimento ilegítimo da Impugnante, na medida em que lhe seria possibilitada, não só
uma utilização privativa do domínio público municipal, como a remoção de um obstáculo jurídico ao
seu comportamento e, ainda, toda uma actividade administrativa do município, relativa à apreciação e
tramitação do pedido da impugnante, sem que existisse, para este, a correlativa taxa, como clara violação
dos princípios disciplinadores do ordenamento constitucional e jurídico-tributário em vigor, do qual
decorre, directa e expressamente, a natureza do tributo liquidado e cobrado à Recorrente, uma vez que a
emissão de licença corresponde à remoção de obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;
36.ª) A liquidação da taxa impugnada é perfeitamente válida e eficaz, actuando a CML, tanto
na apreciação e deferimento do pedido de licenciamento que lhe foi dirigido, quanto na Liquidação e
cobrança da correspectiva taxa, no exercício de competências que lhe são constitucional e legalmente
atribuídas, em consonância com o conceito de taxa adoptado pelo legislador ordinário e de harmonia
com regulamentos municipais aprovados na sequência de lei habilitante expressa (não só quanto à
previsão do licenciamento como à da liquidação taxas, em concreto);
37.ª) A interpretação que se pugna tem acolhimento na Jurisprudência dos Tribunais Superiores,
designadamente nos doutos Acórdãos do STA de 26 de Março de 2003 (Proc. n.º 1931/02), de 15 de
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Maio de 2002 (Proc. n.º 26820), de 26 de Maio de 1999 (Proc. n.º 23555), ou de 29 de Novembro de
2000 (Proc. n.º 25470), não sendo a tese defendida pela Impugnante, de qualquer modo, unânime.
38.ª) Não reveste natureza de imposto a quantia liquidada e cobrada pela Impugnada, uma vez
que a mesma constitui contrapartida da emissão da Licença de publicidade e consequente fruição do
espaço público que, por via dela, é facultada à Impugnante;
39.ª) Com a sujeição a licenciamento da publicidade foram os municípios, por Lei, incumbidos da
protecção de um bem público, defendendo-o e protegendo-o em cada Licenciamento, pela verificação
das condições do mesmo, não enfermando de qualquer vício o Regulamento da Publicidade e a TTORM,
por se encontrarem perfeitamente conformes com as Leis que habilitam a CML, no exercício de poder
tributário constitucionalmente previsto e legalmente cometido, a cobrar taxas como contrapartida pelo
licenciamento de publicidade, mesmo se afixada em imóveis privados, como é o caso dos autos;
40.ª) Os actos questionados nos presentes autos foram praticados de acordo com lei habilitante
expressa, no pleno uso das competências atribuídas por lei aos municípios e de acordo com a forma
prevista na lei para o efeito, não padecendo de vício ou irregularidade, sendo plenamente válidos e
exigíveis, improcedendo na sua totalidade os argumentos invocados pela recorrente.
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 192/193, defendendo que “A sentença impugnada
deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da procedência da impugnação judicial e
anulatório da liquidação da taxa.”
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 submeteu a licenciamento municipal a colocação, nos meses de Junho e Julho
de 2006, de uma tela publicitária em empenas ou fachada do edifício sito na Av. da República, n.º 77
torneja com a Avª. de Berna, n.º 2 (fls. 156);
2º). Trata-se de um edifício de propriedade particular;
3º). O pedido de licenciamento foi deferido pela Câmara Municipal de Lisboa e a decisão notificada por ofício de 23/03/2006, de que consta, expressa e designadamente, que “as taxas serão emitidas
oportunamente” (fls. 160);
4º). Foi liquidada taxa, por “publicidade em lonas ou andaimes de obra (por m2 e por mês)” no
montante total de € 24.499,20 e € 3,00 a título de imposto de selo (documento de apuramento de taxas,
a fls. s/n do apenso instrutor);
5º). Em seguimento, foi enviada à impugnante a factura n.º 40000046560, emitida em 31/05/2007,
no montante de € 24.502,20 correspondendo € 3,00 a imposto de selo, com data limite de pagamento
em 29/06/2007 (fls. 42);
6º). A impugnante, em 02/07/2007, deduziu reclamação graciosa do acto de liquidação (fls. s/n
do apenso de reclamação);
7º). Por despacho de 02/05/2008, a fls. s/n do respectivo apenso, foi a reclamação graciosa indeferida;
8º). Do despacho de indeferimento expresso da reclamação foi a impugnante notificada, por carta
registada com A/R, em 07/05/2008 (fls. s/n do apenso de reclamação);
9º). Em 12/05/2008, apresentou a presente impugnação judicial, conforme carimbo aposto a
fls. 4;
VI. A questão a apreciar no presente recurso, e já muito debatida na jurisprudência, é a de saber
se os tributos denominados “taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente a instalação de publicidade em prédios urbanos particulares constituem, efectivamente, taxas ou se são de
qualificar como impostos.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, considerando tais tributos como taxas,
louvando-se nos seguintes argumentos:
a) A jurisprudência recente do STA tem sido unânime no entendimento de que a taxa cobrada
pela renovação de licença de publicidade em propriedade privada é de qualificar materialmente como
imposto, pelo que a sua criação por diploma não legislativo viola comandos constitucionais, nomeadamente os artºs 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP;
b) No caso concreto dos autos, porém, está em causa a emissão de licença de publicidade e não
a sua renovação;
c) Ora, neste caso, e ao contrário do que acontece com a renovação da licença, o Município presta
ao particular uma actividade traduzida na verificação do respeito pelos princípios a que deve obedecer
a actividade publicitária e o subsequente juízo de conformidade.
Sendo assim, o tributo liquidado pela emissão de licença para instalação de publicidade, ainda
que em propriedade privada, tem a natureza de taxa, na medida em que envolve por parte do sujeito
activo uma contraprestação.
Este entendimento, que merece o apoio do recorrido Município de Lisboa, é refutado pela recorrente e pelo MºPº que entendem, na esteira do Tribunal Constitucional e do STA, que aqueles tributos
têm natureza de impostos.
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Vejamos então qual o entendimento a seguir.
VI. 1. As normas que serviram de base às liquidações foram os artºs 3º e 16º do Regulamento de
Publicidade do Município de Lisboa, publicado no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16.336,
de 19.03.92, que estabelecem, respectivamente, o seguinte:
“Artigo 3º
Licenciamento prévio
1. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio
público, ou deles visíveis, fica sujeita a licenciamento prévio da Câmara Municipal.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as marcas, objectos e quaisquer referências a
bens ou produtos expostos no interior do estabelecimento.
Artigo 16º
Taxas
1. São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstos neste regulamento as taxas estabelecidas
na Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.
2. Salvo disposição em contrário, as entidades legalmente isentas do pagamento de taxas às
autarquias não estão isentas do licenciamento a que se refere este Regulamento”.
Ora, estas normas foram já declaradas inconstitucionais por vários arestos do Tribunal Constitucional, nomeadamente pelo Acórdão n.º 437/2003, de 30 de Setembro de 2003, proferido no Processo
n.º 540/02- 2ª Secção.
A fundamentação invocada para essa decisão foi a seguinte:
“4. O objecto do presente recurso é a apreciação da constitucionalidade das normas constantes
dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado pelo edital
n.º 35/92, que prevêem uma “taxa” pela renovação do licenciamento pela afixação, nos anos de 1997,
1998 e 1999, de um reclamo e friso luminosos nas fachadas de um prédio urbano sito em Lisboa.
5. Importa recordar a jurisprudência deste Tribunal, que, sobre normas que prevêem “taxas de
publicidade” análogas à que está em causa, e, mesmo, sobre a que se encontra prevista nas normas
ora em questão, se tem pronunciado, uniformemente, sempre no sentido da inconstitucionalidade.
Assim, o Acórdão n.º 558/98 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 41º, págs.
55 e segs.) julgou inconstitucional, por violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição, a norma constante do artigo 62º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara
Municipal de Guimarães, em conjugação com a 13ª das Observações consignadas aos artigos 57º a
64º do mesmo Regulamento. Depois de se recordar nesse aresto que a lei prevê uma série de restrições
à actividade publicitária, para protecção de interesses de vária ordem, escreveu-se:
«(...)
2.2. Simplesmente, não será do simples facto de o licenciamento da actividade publicitária competir, na área dos respectivos municípios, às câmaras municipais, que decorre, desde logo e sem mais,
que o tributo cobrado pelas edilidades aos responsáveis pela afixação e inscrição das mensagens de
propaganda, haja de ser considerado como uma ‘taxa’.
Efectivamente, não passa este Tribunal em claro que, como se disse no citado Acórdão n.º 313/92,
‘mesmo nas hipóteses em que a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra actividade
estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante o pagamento de um
tributo, é vista pela doutrina como a imposição de uma «taxa» somente desde que tal retirada se traduza
na dação de possibilidade de utilização de um bem público ou semi-público (cfr., sobre o ponto, Teixeira Ribeiro na citada Revista)’, acrescentando-se que, ‘[s]e este último condicionalismo não ocorrer,
deparar-se-á uma situação subsumível à existência de um encargo ou de uma compensação, tributo que
se aproximará da figura do «imposto» nos termos que a seguir se verão, sem que com isto se queira
significar que a imposição de contributo só é recondutível à dicotomia de «taxas» ou «impostos».’
Na realidade, assente uma relação sinalagmática característica da ‘taxa’, o que, como é claro,
implica uma contrapartida de diferentes naturezas por parte do ente público impositor do tributo, tem
a doutrina entendido que são essencialmente três os tipos de situações em que essa contrapartida se
verifica e que se consubstanciam na utilização de um serviço público de que beneficiará o tributado,
na utilização, pelo mesmo, de um bem público ou semi-público ou de um bem do domínio público e,
finalmente, na remoção de um obstáculo jurídico ao exercício de determinadas actividades por parte
dos particulares (...).
Ora, quando em causa se encontra a terceira daquelas situações (rememore-se, a que consiste no
levantamento do obstáculo jurídico ao exercício de determinada actividade por parte do tributado),
defende a doutrina que o encargo pela remoção – in casu, a concessão de licenciamento para a afixação ou inscrição de publicidade – só pode configurar-se como ‘taxa’ se com essa remoção se vier
a possibilitar a utilização de um bem semi-público (vide autores por último citados e Sousa Franco
in Finanças Públicas e Direito Financeiro, 4ª ed., vol. 1, 33, que, em vez de bens semi-públicos, fala
de bens colectivos, quer públicos ou privados de uma perspectiva de provisão pública, quer de bens
colectivos impuros).
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Neste contexto, e não olvidando que a norma sub specie se reporta a painéis publicitários afixados ou inscritos, não em quaisquer bens ou locais públicos ou semi-públicos, mas sim em veículos de
transporte colectivo ou em veículos particulares (e são desta última espécie os veículos da recorrente),
não se lobriga, por um lado, que forma de utilização de um bem semi-público esteja em causa e, por
outro, que o ente tributador venha a ser a ser constituído numa situação obrigacional de assumpção
de maiores encargos pelo levantamento do obstáculo jurídico.
Mas, mesmo que o tributo criado pela norma em análise, possa ser visualizado como aquilo
que certa doutrina (designadamente estrangeira) apelida de contribuições especiais ou tributos
especiais (cfr. Perez de Ayala e Eusebio Gonzalez, Curso de Derecho Tributário, 1º Tomo, 208),
o que é certo é que a doutrina nacional, quase diríamos sine discrepante, tem sustentado que tais
contribuições ou tributos não devem, do ponto de vista do seu tratamento, ser vistas diferenciadamente dos ‘impostos’.
Em face do exposto, e porque se não vê, por um lado – perspectivando o tributo em causa
como um encargo derivado pelo levantamento de obstáculos jurídicos ao exercício ou ao desenvolvimento de uma actividade por parte de um particular – que haja da sua parte a utilização de um
bem semi-público (ou colectivo na linguagem de Sousa Franco) e, por outro, que, mesmo na óptica
de nos situarmos perante uma contribuição ou um tributo especial, ele devesse ter um tratamento
sui generis diferente do que deve ser conferido aos impostos, uma só solução se nos anteolha. É
ela a de a respectiva imposição haver de obedecer aos ditames que pela Lei Fundamental são
dirigidos aos ‘impostos’.
E daí que a norma impositora do encargo em apreciação, porque criada por diploma não emanado pela Assembleia da República (ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela), deva ser
considerada como enfermando do vício de inconstitucionalidade orgânica.”
No Acórdão n.º 63/99 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 42º, págs. 291 e
segs.), por sua vez, foi julgada inconstitucional, também por violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º,
n.º 1, alínea i), da Constituição (versão de 1982), a norma constante do artigo 18º da Tabela de taxas
e outras receitas municipais da Câmara Municipal de Lisboa (publicada no Diário Municipal, 2º suplemento, de 15 de Setembro de 1989). Estava em causa a liquidação de uma quantia, efectuada pela
Câmara Municipal de Lisboa, a título de licença sobre um reclamo luminoso, colocado no telhado de
um prédio urbano, em Lisboa. Depois de se recordar os fundamentos do citado Acórdão n.º 558/98,
acrescentou-se:
“não está em causa a utilização de veículos para publicidade, mas a colocação de reclamos luminosos em telhados de prédios urbanos. Tal, porém, em nada impede a aplicação da doutrina fixada
no citado Acórdão n.º 558/98, porquanto, também aqui, se não está perante a utilização de bens ou
locais públicos ou semi-públicos, mas sim de bens ou locais pertencentes a particulares, conforme
iniludivelmente decorre do disposto no artigo 1344º do Código Civil, já que ‘a propriedade dos imóveis
abrange o espaço aéreo correspondente à superfície’.
Há, assim, que concluir pela inconstitucionalidade orgânica da norma questionada (no mesmo
sentido, cfr. P. Pitta e Cunha, J. Xavier de Basto e A. Lobo Xavier, Os Conceitos de Taxa e Imposto - A
propósito de licenças municipais, in Fisco, n.º 51-52, Fev./Mar. 93, págs. 13 e segs.).”
No Acórdão n.º 33/2000 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 46º, págs.
299 e segs.) foram julgadas inconstitucionais, por violação também das mesmas normas constitucionais, as normas constantes dos artigos 14º e 22º do Regulamento sobre Publicidade da Câmara
Municipal de Lisboa (publicado pelo Diário Municipal, n.º 15.616, de 26 de Abril de 1989, com
as alterações introduzidas pelo Edital n.º 7/90, de 26 de Fevereiro), e do artigo 18º da Tabela de
Taxas, Licenças e outras Receitas Municipais (publicada pelo Edital n.º 100/89, Diário Municipal
n.º 15.714, 2º Suplemento, de 15 de Setembro de 1989, com as alterações dos Editais n.ºs 140/89,
de 26 de Outubro de 1989, e 26/90, de 16 de Março de 1990). Depois de se recordar passos dos
citados arestos do Tribunal Constitucional, e de se notar a similitude com o de 1999, escreveu-se
no Acórdão n.º 33/2000:
“tratando-se de hipótese inteiramente similar da que foi tratada no acórdão transcrito – reclamos
luminosos instalados em telhados de/ou nos próprios prédios urbanos – não se está perante a utilização
de bens ou locais públicos ou semi-públicos, mas de bens ou locais pertencentes a particulares, como
resulta do artigo 1344º do Código Civil, pois que ‘a propriedade dos imóveis abrange o espaço aéreo
correspondente à superfície’.
Acresce que o facto de, no caso em apreço, se tratar de renovações, em nada altera a conclusão a
que se chegou quanto à natureza da importância exigida pela Câmara Municipal. De facto, para além
de a renovação da licença – se o prazo para que foi concedida for igual ou superior a 30 dias – ser
‘automática e sucessiva’, o Regulamento respectivo determina que a tais renovações se aplica a mesma
‘taxa’ que se exige para o licenciamento: ou seja, à renovação da licença é aplicável a mesma obrigatoriedade de pagamento de uma dada importância a título de ‘taxa’ que é exigida para o licenciamento
prévio, que ficam assim totalmente equiparados.
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No sentido de que este tipo de taxa criado pela norma que vem questionada é inconstitucional, veja-se o trabalho de P. Pitta e Cunha, J. Xavier de Basto e A. Lobo Xavier, Os Conceitos
de Taxa e Imposto – A propósito de licenças Municipais, in Fisco, n.º 51-52, Fev.-Mar. 93, pág.
13 e ss).
Tem, pois, de se concluir pela inconstitucionalidade orgânica das normas questionadas: os
artigos 14º e 22º do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, e o artigo 18º
da Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.”
E pelo Acórdão n.º 346/2001 (ainda inédito), este Tribunal veio a julgar inconstitucionais, por
violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa,
na versão de 1989, os “artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa,
publicado no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16336, de 19.03.92” – isto é, exactamente as
mesmas normas que estão em causa no presente recurso. Depois de se citar os precedentes referidos,
escreveu-se no Acórdão n.º 346/2001:
“No presente recurso, não está em causa a utilização de veículos para publicidade, mas a colocação de reclamos luminosos em fachadas de prédios urbanos. Esta diferença não impede, porém,
a aplicação da doutrina fixada no mencionado Acórdão n.º 558/98 e depois reiterada nos Acórdãos
n.º 63/99 (publicado no Diário da República, II, n.º 76, de 31 de Março de 1999, p. 4769 s) e 32/00
(publicado no Diário da República, II, n.º 57, de 8 de Março de 2000, p. 4574 ss). Com efeito, também
no caso dos autos se não está perante a utilização de bens ou locais públicos, mas sim de bens ou
locais pertencentes a particulares.
Há assim que concluir pela inconstitucionalidade das normas questionadas – na parte em que
se referem à tributação da utilização de espaços pertencentes a particulares –, por violação dos
artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa, versão de 1989
(artigos 103º, n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea i), na versão actualmente em vigor).
E, tal como refere o Ministério Público nas alegações produzidas neste Tribunal, ‘não pode
relevar o facto de, porventura, a Lei Geral Tributária ter, no artigo 4º, n.º 2, lançado mão de
um conceito amplo de taxa, susceptível de abarcar a remoção de quaisquer obstáculos jurídicos
ao comportamento dos particulares, mesmo que não lhes consentindo a utilização de bens semi-públicos’, sendo certo que não é lícito ‘interpretar os preceitos e princípios constitucionais em
função do direito infraconstitucional em vigor’.”
Por último, também o Acórdão n.º 92/2002 (ainda não publicado), desta 2ª Secção, veio julgar
organicamente inconstitucionais, por violação do disposto nos artigos 106º, n.º 2 e 168º, n.º 1, alínea i),
da Constituição, na versão anterior à Revisão de 1997, as normas dos artigos 3º e 16º do Regulamento
de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa e 28º da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais
da mesma Câmara, remetendo na sua fundamentação para os citados arestos.
Todos estes arestos, no sentido da inconstitucionalidade das normas em questão, foram decididos
sem qualquer voto de vencido.
6. No presente caso, existindo já dois acórdãos anteriores do Tribunal a julgar inconstitucionais
as mesmas normas que estão agora em questão, seria eventualmente caso de proferir decisão sumária,
nesse sentido, nos termos do artigo 78º-A, n.º 1, da Lei do Tribunal Constitucional, remetendo simplesmente para os fundamentos destes arestos.
Em atenção à circunstância de na decisão recorrida se invocarem “novos, e (...) decisivos,
argumentos que podem alinhar-se em favor da tese de que o tributo aqui em causa tem a natureza
de taxa”, e de “valia jurídico-doutrinária” alegadamente nunca “repudiada, mormente pela nossa
jurisprudência constitucional”, afigura-se, porém, que, após alegações, deve passar-se em revista
este argumentário.
7. Adiantando a conclusão, entende-se que, mantendo-se o conceito de taxa que vem sendo adoptado por este Tribunal – e seguido nos citados arestos –, nenhum dos argumentos referidos na decisão
recorrida justifica a alteração do sentido da jurisprudência constitucional sobre a matéria.
É o caso, antes de mais, da referência, feita pelo tribunal a quo, ao conceito de taxa adoptado
pela Lei Geral Tributária (artigo 4º, n.º 2). Deve, antes, notar-se que, como refere o Ministério
Público e se disse no citado Acórdão n.º 346/2001, tal circunstância não pode ser decisiva, não
sendo lícito, logo devido ao princípio da constitucionalidade, que se substitua a aferição da conformidade constitucional do direito ordinário por uma interpretação dos “preceitos e princípios
constitucionais em função do direito infraconstitucional em vigor”. Isto, sendo certo, aliás, que
a apreciação da questão da constitucionalidade da aludida norma da Lei Geral Tributária não
constitui objecto do presente recurso.
8. Afigura-se, igualmente, improcedente a invocação dos limites ao direito de propriedade
resultantes das restrições urbanísticas, bem como a alegada existência de uma ocupação do espaço
público.
Quanto a esta, estando em causa a afixação de um reclamo e de um friso luminosos na fachadas
de um prédio urbano (e não, por exemplo qualquer faixa ou pendão que atravesse a rua, ou se suporte,
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por exemplo, numa instalação pública, como um poste de iluminação), tem de concordar-se com o
Ministério Público, quando afirma que tal afixação não constitui qualquer “ocupação” minimamente
relevante do “espaço público” – que só poderia ser o espaço aéreo. Aliás, como também salienta o
recorrente, por tal lógica poder-se-ia “tributar” com “taxas” qualquer saliência arquitectónica ou
outra instalação de prédio particular que também sobressaísse do edificado e “invadisse” (mesmo
que em poucos centímetros da fachada) ligeiramente tal “espaço aéreo do domínio público”. Esta
alegada intromissão, pela afixação de um reclamo e de um friso na fachada – intromissão, aliás, dada
como facto notório pelo tribunal recorrido – não apresenta, pois, à luz dos princípios constitucionais
da proporcionalidade e da adequação, o mínimo de relevância indispensável.
No presente caso, não se encontra, aliás, qualquer elemento concreto que permita afirmar
a existência de uma intromissão no espaço público, para além do referido “facto notório” e da
consideração genérica, apoiada na invocação dos limites ao direito de propriedade resultantes
das restrições urbanísticas, de que tal espaço aéreo, para além do edificado, seria de considerar
espaço público.
Ora, independentemente da apreciação da valia de eventuais teses doutrinárias nesse sentido – e, também, da sua coerência com a consideração de que o jus aedificandi não é elemento
essencial do direito de propriedade –, importa recordar – como se recordou nos citados arestos
anteriores relativo às “taxas” em questão –, não só o princípio, estabelecido no artigo 1344º
do Código Civil, de que “a propriedade dos imóveis abrange o espaço aéreo correspondente à
superfície”, como que o plano da tributação é distinto do da polícia ou controlo do ambiente ou
das regras urbanísticas.
Como refere o recorrente nas suas alegações, não se põe em questão que, “no exercício das tarefas cometidas às autarquias em sede de licenciamento de edificações urbanas, devam ser submetidas
necessariamente a licenciamento ou autorização quaisquer inovações que alterem a estética visível
das fachadas de imóveis pertencentes a particulares”. Os critérios gerais para esse licenciamento
encontram-se previstos no artigo 4º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, que regulou a afixação e a inscrição de mensagens de publicidade e propaganda (sobre a afixação ou inscrição de publicidade na
proximidade das estradas nacionais fora dos aglomerados urbanos, v. o Decreto-Lei n.º 105/88, de 24
de Abril), incluindo “não provocar obstrução de perspectivas panorâmicas ou afectar a estética ou o
ambiente dos lugares ou da paisagem”, “não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos
nacionais, de edifícios de interesse público ou outros susceptíveis de ser classificados pelas entidades
públicas”, “não causar prejuízos a terceiros”, e não afectar a segurança ou a circulação – v. também distinguindo a taxa pela afixação de publicidade e imposição de coimas pela falta do respectivo
licenciamento, os Acórdãos n.ºs 434/2002 e 270/2003 (o primeiro publicado no Diário da República,
II série, de 17 de Dezembro de 2002).
Ora, a tutela dos valores ambientes e urbanísticos efectua-se pelo licenciamento. Não se divisa,
porém, a existência de qualquer contrapartida específica, na utilização de um bem semipúblico, para
a remuneração periódica da mera permanência do reclamo e friso em questão. A periodicidade da
remuneração, em contraste com a permanência da afixação, implica, como nota o recorrente, “que
a taxa periodicamente devida não tem qualquer conexão relevante com a tutela dos valores estéticos
e ambientais”, e antes corresponde a uma “remuneração” de uma inexistente utilização de bens semipúblicos.
Pode, aliás, também duvidar-se da consideração de que o “ambiente” seria o “bem semipúblico”
cuja fruição constituiria a contrapartida proporcionada pela entidade pública que cobra a “taxa”. Na
verdade, tal bem não só não é fruto apenas da actividade da entidade que efectua este licenciamento
específico, mas de muitos outros factores, como é fruído genericamente por todos os cidadãos, não
sendo objecto de uma contrapartida específica a favor do anunciante.
Improcede, pois, também a consideração de que a entidade pública que cobra a “taxa” o faz
em contrapartida da utilização de qualquer bem semipúblico pelo particular anunciante, bem com a
possibilidade de, por esta razão, qualificar o presente tributo como taxa”.
Em face do que ficou escrito neste aresto e em muitos outros citados pelo MºPº no seu parecer de
fls. 192, temos de concluir pela natureza de imposto dos tributos em causa nos autos e, por isso pela
inconstitucionalidade das normas acima transcritas do Regulamento de Publicidade.
Assim sendo, as liquidações foram ilegais pelo que têm de ser anuladas, merecendo, por isso,
provimento o recurso.
VII. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogar a
decisão recorrida e julgar procedente a impugnação.
Custas pelo recorrido neste Supremo tribunal e em 1ª instância, fixando-se em 1/8 a procuradoria.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.
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Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Caso julgado formal. Execução fiscal. Sub-rogação. Suspensão do processo executivo.
Sumário:
I — A ofensa do caso julgado formal verifica-se quando no mesmo processo se profere
decisão contrária a outra sobre a relação processual (art. 672.º do CPC).
II — Tratando-se de despacho que não só não incide sobre questão de carácter processual como nem sequer foi proferido dentro do mesmo processo, ou outro que
constitua seu incidente ou apenso, estará, por isso, excluído da força de caso
julgado formal.
III — Nos termos dos artigos 52.º da LGT e 169º do CPPT, a execução fiscal fica suspensa
até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial ou
recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, desde
que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos
termos do artigo 199º ou a penhora garanta a totalidade da dívida exequenda e
do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente.
IV — A acção administrativa especial intentada pela recorrente (por si erradamente
identificada por impugnação judicial), não tem nem pode ter aquela virtualidade
suspensiva, visto na mesma não estar em discussão a legalidade da dívida exequenda ou a legalidade da sua cobrança (inexigibilidade) mas tão só o despacho
do órgão de execução fiscal que autorizou a sub-rogação, invocando que houve
desrespeito do princípio da audiência prévia e que não havia interesse legítimo
da sub-rogada por ser senhoria da executada.
Processo n.º 229/10-30.
Recorrente: Caíres — Móveis e Decorações, S. A.
Recorrido: Moapel — Imobiliária, S.A. e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – CaÍres – Móveis e Decorações, SA, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do TAF do Funchal que julgou parcialmente procedente a reclamação deduzida por
Moapel – Imobiliária, SA, anulando, em consequência, o despacho do Chefe do Serviço de Finanças
do Funchal 1 de 2/6/08 que ordenou a suspensão da execução, dela vem interpor recurso para este
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
I. O presente recurso vem interposto pela executada e aqui Agravante, da Sentença proferida
pelo Tribunal a quo em 21/07/2009, que julgou parcialmente procedente a Reclamação deduzida pela
Exequente Agravada – Moapel – e, em consequência, determinou a anulação do despacho impugnado,
datado de 2/06/2008, e a prossecução da execução fiscal.
II. Salvo o devido respeito, o Tribunal a quo fez incorrecta interpretação e aplicação da lei de
processo, o que constitui fundamento bastante do presente recurso e causa de revogação da douta Sentença recorrida; mas e adicionalmente, o Tribunal a quo ostensivamente desrespeitou uma decisão por
si proferida no âmbito de outro processo, e uma outra decretada nos presentes autos, violando, assim
e em ambos os casos, as regras do caso julgado formal.
III. Com efeito, e por um lado, ao julgar a existência de erro na forma do processo promovido
pela Agravante, a correr termos sob o n.º 275/07.4BEFUN, e ao julgar, ainda, extemporânea a petição
de impugnação apresentada, o Tribunal a quo decidiu, em sentido frontalmente contrário, ao despacho
transitado em julgado que proferiu naqueles autos de processo 275/07.4BEFUN, em 9/6/2009, onde
determinou que: «Da p.i. resulta uma factualidade fora dos arts. 97º-l-a) e 99º CPPT. A forma de processo adequada é a prevista no art. 97º-l-p-2 CPPT, pois está em causa um acto administrativo, que não
um acto de liquidação tributária. Este processo deve seguir, assim, a forma de AAE de impugnação
de acto administrativo regulada no CPTA (arts. 50º ss e 78.º e ss ex vi art. 97º 2 CPPT, em vez
da impugnação judicial tributária. Há, pois, erro na forma do processo. Pelo que determino que se
dê baixa nesta espécie e se carregue na 2.ª espécie, AAE (v. Deliberação do CSTAF n.º 825/2005, in
DR-II, 16.06.2005, p. 8921» (sublinhado nosso).
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IV. Constatando-se que o efeito jurídico pretendido com o pedido formulado e os fundamentos
de facto e de direito de que a executada Agravante o faz derivar se mostram adequados, não à forma
processual por ela eleita, mas a outra existente na ordem jurídica adjectiva, o Tribunal a quo ordenou,
nos termos do disposto nos artigos 97º, n.º 3 da LGT e 94º, n.º 4 do CPPT, a convolação da petição
para tal meio processual, o que mais não representa senão a aplicação dos princípios antiformalista,
pro actione e pro favoratate instantiae.
V. Tal decisão, tendo transitado em julgado, adquiriu força e autoridade de caso julgado formal
com o conteúdo decisório que ali lhe foi atribuído pelo Tribunal e, salvo melhor entendimento, aquele
despacho que fixou definitivamente a questão da forma do processo não pode ser corrigido pelo próprio
Juiz do processo ou por tribunal superior, depois de transitado em julgado, por a isso obstar a força de
caso julgado formal de que fica revestido.
VI. Em qualquer caso, e perante as evidências de que acima se deu conta, certo é que a Sentença
recorrida, por violar o caso julgado e o disposto no artigo 672.º, n.º 1 CPC, aplicável ex vi artigo 2.º,
alínea e) do CPPT é nula, devendo, em consequência ser revogada.
VII. Acresce que, a operada transmutação da impugnação judicial proposta em acção administrativa especial não se assume como um acto inócuo, de mero expediente e sem qualquer consequência.
Na verdade, é de presumir que o Tribunal, seguindo de perto a orientação da melhor Jurisprudência,
só determinou a operada convolação, porque reconheceu, num juízo preliminar à forma do processo,
a viabilidade da sua conversão.
VIII. Ao determinar oficiosamente e sem precedência de qualquer requerimento, a convolação
da impugnação judicial em acção administrativa especial, o Tribunal a quo não pode ter deixado de
levar a cabo um exercício relativo à idoneidade da petição, para o efeito que se propõe atingir, e à
tempestividade da mesma.
IX. Por outro lado, e sem prescindir, o Tribunal a quo na apreciação sobre a oportunidade e
fundamento do meio processual utilizado pela Agravante no processo 275/07.4BEFUN atendeu, e mal,
em exclusivo e apenas (!), ao facto de se encontrar pendente uma execução, parecendo, pois, constituir
entendimento do Tribunal a quo que na pendência de uma execução fiscal o único meio de reacção
processualmente adequado a utilizar pela executada deverá ser a Reclamação, regulada nos artigos 276º
e seguintes do CPPT.
X. Salvo melhor entendimento, a posição sufragada na douta Sentença recorrida falece, por não
encontrar suporte em qualquer dispositivo legal, pois que é reconhecido ao executado num processo
de execução fiscal a possibilidade de recorrer a qualquer meio processual que se adeqúe ao objectivo
visado, bastando para demonstração do acabado de expor, atentar nos casos de oposição a processos
de reversão fiscal e, ainda, no disposto no artigo 169º do CPPT.
XI. No primeiro caso por construção jurisprudencial e no segundo por expresso reconhecimento
legal, as duas apontadas situações constituem exemplos significativos de como na pendência de uma
execução fiscal não é apenas à figura da Reclamação que o executado pode recorrer.
XII. Certo é que, o acto impugnado – o despacho que admitiu a sub-rogação – assume-se como
um acto materialmente administrativo em matéria tributária, necessariamente destacável do processo
de execução onde apenas formalmente se encontra inserido. Certo é, ainda, que o processo de reclamação de que, segundo a sentença em crise a executada deveria ter lançado mão, não se afigura, em
concreto, um meio idóneo de salvaguarda e defesa dos interesses do executado e de tutela efectiva dos
direitos que lhe assistem. Desde logo, porquanto o regime regra de subida da reclamação determinaria
que a mesma fosse apreciada, apenas, afinal, uma vez efectuada a venda dos bens penhorados, assim
comprometendo e inutilizando por completo, o efeito e a utilidade daquele mecanismo de reacção.
Acresce ainda, a circunstância de o processo de reclamação não ter, como é uma decorrência própria
do seu mecanismo de subida, uma virtualidade suspensiva da execução fiscal, o que é de injustiça
gritante perante, como ocorre in casu, a existência de bens penhorados capazes de garantir a satisfação
da quantia exequenda e acrescido.
XIII. Mais do que saber se está em curso uma execução fiscal, deveria o Tribunal a quo ter atendido, o que não fez, à natureza do processo de Reclamação – mero incidente da execução e não meio
processual verdadeiro e próprio.
XIV. A acção administrativa especial é, como o Tribunal a quo em momento anterior bem havia
decidido, o meio processual adequado de reacção contra o despacho que deferiu a sub-rogação.
XV. E, para além de própria, é ainda tempestiva a acção proposta pela Executada Agravante, embora como é de fácil apreensão, a questão do erro na forma do processo e da tempestividade da acção
administrativa especial proposta, e em especial esta última, pressuponham e encontrem-se intrinsecamente dependentes de uma tomada de posição quanto ao mérito da questão, que lhe é prejudicial.
XVI. A questão de saber se o acto impugnado é nulo ou meramente anulável e, em consequência, a
questão de saber se a acção é tempestiva ou não, são aspectos que apenas poderão ser valorados através
de uma análise de fundo à questão – que o Tribunal a quo manifestamente não levou a cabo – e sem
ela a qual, a conclusão pela extemporaneidade ou não da acção proposta será, no mínimo, precipitada.
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XVII. O Tribunal a quo qualificou como meras anulabilidades os vícios que a executada Agravante imputou ao despacho impugnado, sem qualquer fundamentação ou juízo susceptível tão pouco
de sindicância, e sem levar a cabo, como deveria, uma densificação material concretizadora do direito
fundamental invocadamente atingido.
XVIII. Em qualquer caso, atendendo ao peticionado na “imprópria” impugnação judicial apresentada pela Recorrente, ou se se preferir na acção administrativa especial em que a mesma foi convolada, verifica-se que é a nulidade de que se julga padecer o acto impugnado, que se pretende ver
reconhecida.
XIX. Como é reconhecido e encontra apoio na letra do artigo 102º, n.º 3 do CPPT, ou, na perspectiva
da acção administrativa especial em que foi convolada a petição, no artigo 58º, n.º 1 do CPTA, aplicável,
ex vi artigo 97º, n.º 2 do CPPT, a impugnação de actos nulos não se encontra sujeita a prazo.
XX. E, mesmo que assim não se entendesse, o que, como demonstrado apenas uma análise de
fundo à questão permitiria concluir, sempre a acção foi proposta dentro do prazo geral de impugnação
dos actos anuláveis.
XXI. Com efeito, como prescreve o artigo 102º, n.º 1 do CPPT – ou, sem alteração significativa na
contagem do prazo, o artigo 58º, n.º 2, alínea b) do CPTA, aplicável ex vi artigo 97º, n.º 2 do CPPT – a
impugnação de actos anuláveis deve ser proposta no prazo de 3 meses a contar da notificação do acto,
o que ocorreu in casu, uma vez que a acção foi apresentada antes de decorrido aquele prazo.
XXII. Finalmente, também a conclusão constante da decisão recorrida no sentido de os fundamentos da acção administrativa especial proposta não se enquadrarem no elenco dos fundamentos previstos
no artigo 204º do CPPT, para além de confusa, não merece acolhimento. Nota-se, em qualquer caso,
com estranheza que o Tribunal a quo propugna simultaneamente dois entendimentos de difícil conciliação: por um lado, entende que o meio processual próprio e adequado de reacção seria a Reclamação
regulada nos artigos 276º e seguintes; por outro, entende que os fundamentos que a executada deveria
ter lançado mão eram os da oposição à execução fiscal.
XXIII. A acção administrativa especial proposta pela ora Agravante, configurada nos termos dos
artigos 97º, n.º 1, alínea p) e 102º, n.º 1, alínea e) do CPPT, teve como fundamento, no essencial, a
preterição da formalidade de audição prévia da subrogada, nos termos dos artigos 60º da LGT, 100º a
105º do CPA e o vício de violação de lei, por falta de verificação dos pressupostos de que o legislador
faz depender o deferimento do pedido de sub-rogação. Num e noutro caso, é a titularidade do crédito
pela sub-rogada e, em consequência, a sua inexigibilidade o que, no limite, se questiona. É, com
efeito, o acto administrativo que admitiu a sub-rogação, de impacto tributário e referente a questões
da mesma índole, o que se almejou discutir, sem porém, questionar a legalidade do acto de liquidação
da dívida exequenda.
XXIV. E, sempre se dirá, sem necessidade de ulteriores considerandos que, mesmo os vícios de
ordem formal de que se encontra eivado o despacho que admitiu a sub-rogação, as meras anulabilidades
a que alude a sentença em crise, constituiriam evidentemente fundamentos de oposição à execução fiscal,
enquadrados, pelo menos, na alínea i) do artigo 204º, n.º 1 do CPPT, como noutro contexto propugna,
Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado, 4.ª Edição, 2003,
Visilis, Páginas 908 e seguintes.
XXV. Donde e como demonstrado, mal andou o Tribunal a quo ao julgar a existência de erro na
forma de processo e, ainda, no sentido da extemporaneidade da acção, o que fez por errada interpretação
e aplicação das regras legais aplicáveis.
Termina pedindo que se reconheça ao presente recurso efeito suspensivo, seja revogada a sentença
recorrida, com o que se fará a devida Justiça.
Contra-alegando, veio a reclamante dizer que:
I. A CAÍRES, por dívidas de IRS retido na fonte, IVA apurado a favor do Estado, IRC autoliquidado, coimas e juros é devedora ao Estado do montante de € 402.234,93.
II. Importâncias que por não terem sido entregues nos cofres do Estado e/ou pagas no prazo de
cobrança voluntária deram origem a vários processos de execução fiscal instaurados pelo 1.º Serviço
de Finanças do Funchal que foram apensados no processo n.º 2810200301026305.
III. As dívidas exequendas são certas, líquidas e exigíveis.
IV. A legalidade ou exigibilidade das dívidas exequendas não é objecto de qualquer processo
gracioso ou contencioso.
V. Por despacho do Chefe do 1.º Serviço de Finanças do Funchal foi autorizada a sub-rogação
da MOAPEL, que pagou em 16/10/2006 o montante total de € 402.234,93, ou seja, a totalidade das
dívidas exequendas da CAÍRES.
VI. O despacho de sub-rogação foi notificado à CAÍRES em 13/9/2007.
VII. Em 18/11/2007 a CAÍRES deduz contra o referido despacho de sub-rogação uma acção de
impugnação judicial.
VIII. Em 05/05/2008, o Chefe do 1º Serviço de Finanças do Funchal promoveu a venda dos bens
penhorados.
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IX. O Chefe do 1.º Serviço de Finanças do Funchal por despacho de 2/06/2008 ordena a suspensão
da venda com o seguinte fundamento «impugnação judicial que tem por objecto a legalidade da dívida
exequenda e a penhora garante a totalidade da quantia exequenda e acrescido».
X. A MOAPEL reclamou deste despacho nos termos do art.º 276º do CPPT alegando ilegalidade
do despacho por falta de fundamento legal para a suspensão e que da mesma resultam para ela prejuízos
sérios e irreparáveis.
XI. Reclamação que foi julgada procedente.
XII. Desta decisão a CAÍRES interpôs o presente recurso.
XIII. No qual pugna pelo efeito suspensivo e pela ilegalidade da decisão.
XIV. A CAÍRES é devedora da quantia de € 402.234,93 acrescida dos juros moratórios que se
mostrem devidos.
XV. Esta dívida é certa, líquida e exigível.
XVI. A CAÍRES tem vindo a dissipar os bens que constituem a garantia dos credores cujo activo
líquido era em 31.12.2007 de 370 mil euros contra os 2,008 milhões em 31.12.2005.
XVII. Não se vê, assim, e também não foi alegado, que prejuízo irreparável possa resultar para a
CAÍRES da venda dos bens penhorados.
XVIII. Deve assim ser recusado o pretendido efeito suspensivo por falta de tutela jurídica do
interesse que a CAÍRES pretende acautelar – que mais não é do que continuar a protelar o pagamento
da dívida em execução fiscal.
XIX. O prejuízo irreparável existe para o Credor que com o decurso do tempo (decorridos mais
de três anos) não conseguiu recuperar o que pagou pela Devedora.
XX. Quanto ao fundamento do recurso, é evidente que o mesmo não é mais do que um “expediente” para o almejado e conseguido fim – protelar o pagamento da dívida frustrando as garantias dos
credores (o decréscimo do activo de 2005 para 2007 – dois anos, é de 1,530 milhões de euros).
XXI. Com o presente Recurso pretende a CAÍRES a revogação da decisão que julgou procedente
a reclamação deduzida contra o despacho que ordenou a suspensão da venda no processo de execução
fiscal atrás identificado.
XXII. Alegando que enquanto não for decidida a impugnação judicial convolada em Acção Administrativa Especial o processo de execução não deve prosseguir porque a dívida se mostra garantida.
XXIII. Acontece que a suspensão da penhora e venda dos bens penhorados no processo de execução fiscal só pode ser suspensa nos casos previstos no art.º 278º, n.º 3.
XXIV. Nenhum daqueles pressupostos foi alegado.
XXV. E, ainda que se entenda que a enumeração não é taxativa, nenhum interesse legítimo da
executada CAÍRES foi alegado que mereça tutela jurídica.
XXVI. A quantia exequenda cuja legalidade não é objecto de reclamação, impugnação,
recurso ou oposição fiscal.
XXVII. A dívida exequenda de que a CAÍRES é devedora e executada é certa, líquida e exigível.
XXVIII. E sendo a CAÍRES devedora que tutela jurídica reclama?
XXIX. Bem andou o Tribunal ao decidir como decidiu reconhecendo a ilegalidade do acto do órgão
de execução fiscal que no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2810200301026305 suspendeu a
venda dos bens penhorados, decisão que apenas por ser tardia merece censura.
Termos em que devem ser rejeitados os pedidos formulados na petição de recurso interposta pela
recorrente, devedora e executada CAÍRES, fazendo-se Justiça.
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.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Na decisão recorrida, consideram-se provados os seguintes factos:
1. A reclamante foi notificada do despacho do Chefe do Serviço de Finanças do Funchal 1 de
2.6.08 do seguinte teor:
“Vista a informação supra, ou seja foi apresentada impugnação judicial que tem por objecto a
legalidade da dívida exequenda, a penhora garante a totalidade da quantia exequenda e acrescido, a
execução fica suspensa até à decisão do pleito (nº 1 do artº 169º do CPPT).
Notifique-se.
Funchal, 2 de Junho de 2008
O Chefe do Serviço de Finanças”.
2. A informação que sustentou a decisão (a referida informação supra) é do seguinte teor:
“Para pagamento da execução fiscal, processo n.º 2810200301026305 e apensos foi penhorado
em 2008-01-28 o estabelecimento comercial sito à Rua Dr. Fernão Ornelas, nºs 56-A e 56-B da cidade
do Funchal, cujo valor atribuído foi de € 600.000,00.
O valor da dívida é de € 433.863,72.
A penhora garante a totalidade da quantia exequenda e acrescido.
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A executada apresentou em 2007-11-27, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal impugnação do despacho do chefe do Serviço de Finanças do Funchal 1, que autorizou a sub-rogação da
Moapel – Imobiliária, SA.
Serviço de Finanças Funchal 1, 02 de Junho de 2008”.
3. Em anexo à notificação foi fornecida à ora reclamante:
a) Cópia da petição de reclamação apresentada em 28-01-2008 deduzida pela devedora/executada contra o despacho do Chefe da Repartição de Finanças do Funchal 1 que lhe foi notificado 17 de
Setembro de 2007 na qual termina requerendo a suspensão da instância executiva;
b) Cópia da petição de impugnação judicial apresentada em 13 de Novembro de 2007 no
Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal deduzida contra “... o despacho do Chefe do Serviço de
Finanças do Funchal 1 que autorizou a sub-rogação da Moapel – Imobiliária, SA...” com fundamento
em “invalidade do despacho do Chefe do Serviço de Finanças do Funchal 1”.
4. Em 16.10.06, a reclamante requereu nos termos do art.º 91º do CPPT ao Chefe do Serviço de
Finanças do Funchal 1 a declaração de sub-rogação no pagamento que pretendia efectuar de todas as
dívidas exigidas em processos de execução fiscal instaurados contra a devedora Caíres – Móveis e
Decorações, SA.
5. O pagamento na quantia total de € 402.234,93 foi efectuado no dia 16.10.2006, conforme cópia
que junta e aqui dá por reproduzido o seu conteúdo – Doc 1.
6. O Chefe do Serviço de Finanças do Funchal 1 solicitou em 22.11.06 informação à DSJT da
DRAF sobre o interesse legítimo da ora reclamante e aguardou até 5.3.07 e 10.9.07, conforme melhor
consta dos docs. 8 a 11 da resp.
7. Por despacho de 13.9.07 o Chefe do Serviço de Finanças do Funchal 1 autorizou o pagamento nos termos requeridos e, consequentemente emitiu de forma expressa a declaração de
sub-rogação – doc. 11 da resp.
8. Os processos de execução fiscal aguardavam a marcação da venda dos bens penhorados, e
foram instaurados por dívidas provenientes da falta de entrega das prestações tributárias deduzidas
e não entregues do IVA e do IRS, falta de pagamento do IRC, juros e coimas, como tudo resulta dos
próprios processos de execução fiscal.
9. A ora reclamante e na qualidade de sub-rogada requereu nos termos do artº 92º do CPPT
em 11.1.2007 o prosseguimento da execução fiscal para cobrar da executada o que por ela pagou
e nomeou para garantia da totalidade da dívida exequenda e acrescido a penhora o direito ao
arrendamento e trespasse do estabelecimento comercial da devedora/executada.
10. A ora reclamante e na qualidade de sub-rogada requereu nos termos do artº 92º do
CPPT em 26.9.07 o prosseguimento da execução fiscal, o que foi deferido em 2.10.2007 – docs.
13 a 15 da resposta.
11. De acordo com as afirmações da devedora/executada esta foi notificada da sub-rogação autorizada por despacho do Chefe do Serviço de Finanças Funchal 1, nos processos de execução fiscal
instaurados por aquele serviço, em 17 de Setembro de 2007.
12. Em 17 de Setembro de 2007 a devedora/executada foi notificada da decisão proferida pelo
órgão de Execução Fiscal no processo de execução fiscal e apensos instaurados para cobrança coerciva
das dívidas fiscais.
13. A 28.1.08 a executada requereu a suspensão do processo executivo – doc. 16 da resp.
14. Tal requerimento foi deferido e é o aqui atacado pela reclamante.
15. Esse despacho foi notificado à executada em 3.6.08 e à exequente reclamante em 4.6.08 – doc.
18 da resp.
16. As dívidas em execução fiscal são na sua maioria provenientes de falta de entrega das prestações tributárias deduzidas a terceiros – IVA e IRS retido na fonte.
17. Os processos prosseguiram os seus termos até a fase da penhora, conforme consta dos docs.
21 a 30 da resp., que demonstram penhoras em 26.6.06, 30.6.06, 5.7.06 e 28.1.08, que inclui um estabelecimento comercial no valor de 600.000 euros.
18. A reclamante dispôs a favor do credor originário e por conta da dívida a quantia de €
402.234,93 (quatrocentos e dois mil duzentos e trinta e quatro euros e noventa e três cêntimos).
19. Em 13.11.2007, a executada Moapel deu entrada do processo de impugnação judicial
tributária, com o n.º 275/07, neste Tribunal, cuja p.i. dou aqui por reproduzida.
Na decisão recorrida, consignaram-se ainda os seguintes factos não provados
- O Órgão de Execução Fiscal bem sabe, porque se tratar de pessoa avisada e experiente que a
invocada acção de impugnação constitui um acto dilatório da executada com o único propósito de
dilatar o já tão dilatado prazo para o pagamento da sua dívida.
- A reclamante tem conhecimento da existência de inúmeros processos de execução intentados
contra a devedora no tribunal civil que tendo sido resolvidos tem implicado uma redução da sua capacidade para solver a dívida exigida no processo de execução fiscal e apensos.
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III – 1. Suscita a recorrente, desde logo, nas suas alegações de recurso a questão do efeito que
deve ser atribuído ao presente recurso, defendendo que ao mesmo deve ser atribuído efeito suspensivo,
nos termos do n.º 2 do artigo 286º do CPPT, sob pena de perder a sua utilidade.
Todavia, como se constata do despacho do Mmo. Juiz a quo que admitiu o recurso (v. fls. 566),
ao mesmo foi atribuído efectivamente o efeito pretendido, ou seja, o efeito suspensivo, pelo que tal
alegação só se compreende por ter sido apresentada juntamente com o requerimento de interposição
do recurso, isto é, previamente àquele despacho.
Donde, no caso presente, tendo sido alegada e demonstrada a possibilidade de prejuízo irreparável
pela reclamante, e daí a subida imediata ao tribunal da reclamação, nenhum reparo havendo a fazer à
atribuição do efeito suspensivo fixado ao presente recurso interposto da decisão que sobre a reclamação
recaiu, se mantém, pois, o mesmo.
2. Vem o presente recurso interposto pela executada, e aqui recorrente, da decisão proferida pelo
Mmo. Juiz a quo, em 21/07/2009, que julgou parcialmente procedente a Reclamação deduzida pela
exequente, ora recorrida, – Moapel – e, em consequência, determinou a anulação do despacho impugnado, proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças do Funchal 1, em 2/06/2008, e a prossecução da
execução fiscal.
São duas as questões que constituem o objecto do presente recurso:
a) Nulidade da decisão recorrida por violação do caso julgado formal;
b) Violação da lei por parte do tribunal recorrido ao considerar que no caso não se verificavam
os pressupostos legais previstos no artigo 169º do CPPT para que o órgão de execução fiscal pudesse
suspender a execução fiscal.
a) Invoca a recorrente ter esta decisão desrespeitado as regras do caso julgado formal, pelo facto
de no âmbito do processo 275/07.4 BEFUN o Mmo. Juiz ter entendido ter havido erro na forma de
processo e, em consequência, ordenado o carregamento na espécie competente e o descarregamento
na espécie em que estava.
Como é sabido, o caso julgado (excepção dilatória) caracteriza-se essencialmente pela não susceptibilidade de impugnação de uma decisão em razão do seu trânsito em julgado, o qual, por sua vez,
decorre da não susceptibilidade de interposição de recurso ordinário ou de reclamação (art. 677º do
CPC).
Quando uma decisão contraria uma outra anterior, transitada em julgado, proferida entre as mesmas partes, sobre o mesmo objecto, baseada na mesma causa de pedir (arts. 497º, 498º, 671º e 672º do
CPC), verifica-se ofensa do caso julgado material.
A ofensa do caso julgado formal verifica-se quando no mesmo processo se profere decisão contrária a outra sobre a relação processual (art. 672º do CPC).
O caso julgado formal incide apenas e tão só sobre questões de carácter processual.
O caso julgado formal tem forma obrigatória apenas dentro do processo, obstando a que o juiz
possa, na mesma acção, alterar a decisão proferida (A. Varela, Manual, 1984, pág. 685).
Ora, no caso em apreço, o despacho a que a recorrente alude diz o seguinte: «Da p.i. resulta uma
factualidade fora dos arts. 97º-l-a) e 99º CPPT. A forma de processo adequada é a prevista no art. 97º-l-p-2 CPPT, pois está em causa um acto administrativo, que não um acto de liquidação tributária. Este
processo deve seguir, assim, a forma de AAE de impugnação de acto administrativo regulada
no CPTA (arts. 50º ss e 78.º e ss ex vi art. 97º 2 CPPT, em vez da impugnação judicial tributária.
Há, pois, erro na forma do processo. Pelo que determino que se dê baixa nesta espécie e se carregue na
2.ª espécie, AAE (v. Deliberação do CSTAF n.º 825/2005, in DR-II, 16.06.2005, p. 8921» - cfr. ponto
III das suas alegações de recurso.
Trata-se, portanto, de um despacho que não só não incide sobre questão de carácter processual
como nem sequer foi proferido dentro do mesmo processo.
É que a expressão “dentro do processo” utilizada no artigo 672º do CPC abrange apenas o processo
principal e os incidentes que, dele dependendo, correm por apenso (cfr. Lebre de Freitas, Comentário
ao CPC, Vol. II, fls. 681), sendo que os presentes autos não constituem incidente daquela acção administrativa especial.
E, assim sendo, não se verifica o invocado caso julgado formal.
b) Quanto à segunda das questões elencadas e que constitui o objecto principal do recurso, o que
está em causa é saber se o órgão de execução fiscal, após autorizar a sub-rogação, pode suspender a execução, com fundamento na pendência de uma acção em que é atacado o acto autorizador da sub-rogação.
No caso concreto, o órgão de execução fiscal, entendeu que a apresentação de impugnação judicial (embora se tratasse de meio inapropriado), era suficiente para suspender a execução até à decisão
daquele pleito, nos termos do artigo 169º do CPPT.
Resulta dos autos, porém, que no processo n.º 275/07.4 BEFUN, se entendeu que a acção não
era de impugnação judicial, mas antes uma acção administrativa especial de impugnação de acto administrativo regulada no CPTA, pelo que foi determinada a baixa do processo naquela espécie e o seu
carregamento na segunda espécie.
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Nos termos do n.º 1 do artigo 169º do CPPT, a execução fiscal fica suspensa até à decisão do
pleito em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto
a legalidade da dívida exequenda, desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º
ou prestada nos termos do artigo 199º ou a penhora garanta a totalidade da dívida exequenda e do
acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente.
Esta suspensão está prevista genericamente no artigo 52º da LGT para os casos de pagamento
em prestações, reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução que tenham por
objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.
É assim inequívoco, como afirma Jorge Lopes de Sousa em Código de Procedimento e de Processo
Tributário, Volume II, 5.ª edição, nota 2 ao artigo 169º, pág. 170, “que a possibilidade de suspensão
aqui prevista não se reduz aos casos em que esteja em discussão a legalidade da dívida exequenda, em
sentido estrito, como reflexo da ilegalidade da liquidação subjacente à dívida exequenda, mas abrangerá todos os casos em que esteja em causa a legalidade da sua cobrança, seja contra os responsáveis
originários seja contra os subsidiários.”.
Quer isto dizer que além das reclamações de actos praticados na execução fiscal e dos recursos
judiciais, sempre que seja invocado um fundamento de inexigibilidade, têm também virtualidade suspensiva outros meios procedimentais e processuais que podem ter por objecto a legalidade da dívida
exequenda, designadamente a oposição à execução fiscal, o recurso hierárquico e o pedido de revisão
do acto tributário, no prazo de reclamação administrativa.
Na decisão recorrida entendeu-se que tendo a sub-rogação sido solicitada na pendência da execução, a decisão do órgão de execução fiscal só podia ser atacada por via da reclamação prevista nos
artigos 276º e seguintes do CPPT, estando a acção administrativa especial reservada para atacar os casos
em que a sub-rogação for pedida antes de instaurado o processo executivo.
Parte desse princípio para afirmar ter sido desrespeitado o prazo para a reclamação previsto no
n.º 1 do artigo 277º do CPPT, bem como a circunstância dos fundamentos invocados (desrespeito do
princípio da audiência prévia e falta de interesse legítimo por parte da subrogada) não se enquadrarem
no artigo 204º, n.º 1 do CPPT (fundamentos da oposição à execução), concluindo que, desse modo, o
órgão de execução fiscal carecia de fundamento para suspender a execução.
Nestes termos, entendeu o Mmo. Juiz a quo que o órgão de execução fiscal não tinha qualquer
fundamento para suspender a execução.
E, de facto, não tinha.
Na verdade, a acção administrativa especial intentada pela recorrente (por si erradamente identificada por impugnação judicial), não tem nem pode ter aquela virtualidade suspensiva, visto na mesma não
estar em discussão a legalidade da dívida exequenda ou a legalidade da sua cobrança (inexigibilidade),
mesmo aderindo-se à interpretação lata do citado n.º 1 do artigo 169º do CPPT.
Como se acentua na decisão recorrida, a petição inicial daquele processo visa tão só atacar o despacho
do órgão de execução fiscal que autorizou a sub-rogação, invocando que houve desrespeito do princípio da
audiência prévia e que não havia interesse legítimo da Moapel na sub-rogação por ser senhoria da executada.
E daí que a execução fiscal deveria, pois, ter prosseguido.
A decisão recorrida que, assim, entendeu 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.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. 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 270/10-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Nea Norte — Novos Equipamentos Automação Norte, S.A. e Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Relatório
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 17 de Dezembro de 2009, que, tendo declarado a nulidade da decisão
administrativa de aplicação de coima aplicada à arguida NEA NORTE – NOVOS EQUIPAMENTOS
DE AUTOMAÇÃO DO NORTE, S.A., com os sinais dos autos, a absolveu da contra-ordenação que
lhe era imputada.
O recorrente concluiu as alegações de recurso nos termos seguintes:
1.º A douta sentença, ora recorrida, decretou a nulidade insuprível da decisão administrativa que
aplicou a coima por falta de alguns dos requisitos legais da decisão de aplicação da coima e absolveu
a arguida e recorrente.
2.º É certo que a nulidade declarada na douta sentença, ora recorrida, é a prevista no artº 63º,
nº1 c) do RGIT, todavia atendendo à matéria fáctica dada como provada e ao próprio texto da decisão,
entendemos haver lapso material na indicação da previsão legal pois a aplicável é a alínea d) do n.º 1
do artigo citado.
3.º A declaração de nulidade da decisão que aplicou a coima, não pode determinar a absolvição
da arguida.
4.º A nulidade da decisão administrativa que aplicou a coima por falta dos requisitos previstos
no artº 79º do RGIT determinaria nos termos do artº 63º, n.º 1, 3 e 5 do RGIT a anulação dos actos
processuais consequentes dos que conformam a nulidade, aproveitando-se a peças úteis ao apuramento dos factos e o envio dos autos à autoridade administrativa para eventual sanação da mesma e
renovação do acto sancionatório.
5.º O próprio artº 19º do CPPT estabelece que o tribunal ou entidade para onde subir o processo
administrativo tributário deverá tomar a iniciativa de sanar ou mandar suprir qualquer deficiência
ou irregularidade.
6.º Não pode impedir-se a Administração de renovar o acto anulado por vícios procedimentais,
como é o caso.
7.º Como vem sendo decidido pela jurisprudência, decretada em processo judicial de contra-ordenação tributária, a nulidade insuprível da decisão administrativa de aplicação da coima não há
lugar à absolvição da instância mas, antes à baixa dos autos à AT, para eventual sanação da mesma e
renovação do acto (cfr. nomeadamente, doutos Acórdãos do STA de 22.9.2004, 0531/04, de 25/11/2009,
0938/09 e de 20.05.2009, 0351/09).
8.º A douta decisão, ora recorrida, ao absolver a arguida da contra-ordenação que lhe era imputada na sequência de ter considerado a nulidade insuprível da decisão de aplicação da coima, enferma
de erro de aplicação e de interpretação de direito por violação do disposto nos artigos 63º, nº1, al d)
e n.º 3 e 79º, ambos do RGIT, 19º do CPPT e 677º do CPC.
9.º Assim, nos termos referidos e noutros que Vossas Excelências doutamente suprirão, deve ser
concedido provimento ao presente recurso, revogar-se a decisão recorrida e substituí-la por outra que
não dê lugar à absolvição da arguida e observe o cumprimento do artº 63º, nº3 do RGIT, determinando,
na sequência da declaração de nulidade insuprível da decisão que aplicou a coima, a remessa dos
autos à autoridade administrativa competente para eventual sanação da mesma e renovação do acto
sancionatório.
Mas, V. Ex.as Apreciando Farão JUSTIÇA
2 – A Meritíssima Juíza “a quo” sustentou o decidido a fls. 113 dos autos, aí consignando que
«pese embora a parte decisória não corresponda à fundamentação aduzida, o que apenas aconteceu por
sobreposição informática de decisões, nesta sede não me é permitido reparar a decisão».
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 63º, n.º 1, alíneas c) ou d) e n.º 3 do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT).
5 – Na decisão recorrida fixaram-se os seguintes factos:
a) Em 13/05/2003, foi levantado um Auto de Notícia contra a arguida por infracção dos artigos 26º,
n.º 1 e 40º, n.º 1 alínea a), ambos do CIVA, e punida de acordo com os artigos 114º, n.º 2 e 26º, n.º 4,
ambos do RGIT (cf. doc. de fls. 2 e 3 dos autos).
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b) A obrigação tributária foi cumprida (cf. doc. de fls. 30 dos autos).
c) A arguida foi notificada em 28/05/04, do ofício n.º 4299 de 19/05/2004 para apresentar defesa
(cf. fls. 9 a 29 dos autos).
d) A arguida apresentou defesa acompanhada de 10 documentos (cf. fls. 9 a 29 dos autos).
e) Em 07 de Dezembro de 2004, por despacho do Chefe de Finanças foi aplicada à arguida a
coima de €4147,87, acrescida de custas no montante de € 44,50, devido à prática de contra-ordenação
fiscal (cf. doc. de fls. 30 e 31 dos autos que aqui se dão por integralmente reproduzidos).
f) Na informação que foi formulada pela SF em obediência ao art. 27º do RGIT, e no que tange
à “situação económica do agente” nada é dito (cf. doc de fls. 30 dos autos).
g) Na decisão de aplicação de coima e em relação à situação económica não é feita qualquer referência, ali se referindo, ainda, que o arguido não apresentou defesa (cf. doc. de fls. 31 dos autos).
6 – Apreciando
6.1 Das consequências da verificação na decisão de aplicação de coima da nulidade insuprível
prevista no artigo 63º, n.º 1, alíneas c) ou d) do RGIT
A decisão recorrida, a fls. 88 a 92 dos autos, considerando verificada “a nulidade insuprível da
decisão de aplicação da coima, pelo que a mesma terá de ser declarada nula e anulados os actos subsequentes do processo, sem prejuízo da possibilidade da sua renovação se for suprido o vício que a
afecta”, acabou por decidir conceder “provimento ao recurso e, em consequência, absolvo a arguida da
contra-ordenação que lhe é imputada” (cfr. despacho recorrido, a fls. 92 dos autos).
No despacho em que admite o presente recurso interposto pelo Ministério Público (a fls. 113 dos
autos), a Meritíssima juíza “a quo” reconhece que a parte decisória do seu despacho não corresponde
à “fundamentação aduzida”, explicitando que tal terá sucedido por “sobreposição informática de decisões”, entendendo, porém, não lhe ser possível naquela sede “reparar a decisão”.
Vejamos, pois.
Constitui jurisprudência uniforme deste Tribunal, espelhada nos acórdãos citados pelo recorrente nas
suas alegações de recurso (cfr. a conclusão 7º supra transcrita) bem como noutros Acórdãos recentes deste
Tribunal (p. ex. 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 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 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 artº 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, 2.ª 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.
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
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e fiscais por razões de praticabilidade (cfr. artº 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» (fim de citação).
O recurso merece, pois, provimento.
Decisão
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida
na parte em que decide absolver a arguida da contra-ordenação que lhe é imputada, 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, 28 de Abril de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Reclamação judicial. Anulação da liquidação. Extinção da execução fiscal. artigos 100º
da LGT e 176º, n.º 1, alínea b) e 270º n.º 1 do CPPT.
Sumário:
1 — Verificando-se que a sentença proferida no processo de impugnação procedeu à
anulação total, e não apenas parcial, do acto de liquidação impugnado, a Administração tributária estava obrigada a cumprir o que aí se determinou (artigo 205.º da
Constituição da República Portuguesa) e a retirar da anulação judicial da liquidação as devidas consequências, quais sejam, atento o disposto nos artigos 176.º,
n.º 1, alínea b) e 270.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
a de extinguir o processo de execução fiscal instaurado para cobrança coerciva
da dívida titulada por aquela liquidação.
2 — Para que a execução fiscal pudesse prosseguir no remanescente, não anulado,
com o mesmo título (executivo), mister era que a anulação judicial da liquidação
tivesse sido meramente parcial, o que, atento ao teor da sentença anulatória, não
se verifica no caso dos autos.
Processo n.º 297/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Carlos Manuel Pinto & Sobrinho, 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 Administrativo e Fiscal do Porto, de 18 de Fevereiro de 2010, que julgou procedente a reclamação deduzida por
CARLOS MARQUES PINTO & SOBRINHO, LDA., com os sinais dos autos, contra o despacho do
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Sr. Chefe do Serviço de Finanças do Porto-5, datado de 8/10/2009, que determinou o prosseguimento
da execução fiscal n.º 3379200301013521, apresentando as seguintes conclusões:
A. A sentença proferida pelo Tribunal “a quo” no processo de impugnação judicial n.º 122/03/22
em 24.09.2008, entendeu que a Administração Tributária omitiu o direito de audição prévio à dita correcção da autoliquidação efectuada pela reclamante na declaração periódica de rendimentos do IRC
de 1999 entregue em 31.05.2000, no que concerne aos prejuízos dos anos de 1993 e 1994 aí deduzidos,
porquanto a liquidação da Administração ficou afectada por esse vício quanto ao enquadramento
desses elementos dela constantes.
B. A Administração Tributária, nos estritos termos do art. 100º da Lei Geral Tributária, está obrigada à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, em caso de
procedência total ou parcial da reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo.
C. A imediata e plena reconstituição da legalidade do acto reconduzia-se à anulação parcial do
aço tributário, de acordo com o conteúdo da declaração periódica de rendimentos do IRC de 1999
entregue pela impugnante aqui reclamante.
D. Tal actuação está de acordo com o conceito de que o acto de liquidação é, por natureza, divisível, podendo ser anulado apenas na parte afectada por erro ou ilegalidade, integrando-se a liquidação
em que se concretiza a execução da decisão no acto de liquidação anterior, por não ser autónoma ou
diferente deste para além das correcções anuladas, reduzindo a liquidação impugnada, reduzindo a
liquidação impugnada à dimensão que, na perspectiva do sujeito passivo, sempre deveria ter tido.
E. Sendo de admitir a revogação parcial do acto tributário de liquidação e substituição do
montante da mesma pelo novo montante, por se tratar de acto divisível, essa revogação ou anulação
parcial não se traduz na revogação da liquidação e substituição por outra, continuando a liquidação
a ser a mesma, embora corrigida ou expurgada da parte revogada, subsistindo na ordem jurídica,
nomeadamente no plano da sua cobrança coerciva.
F. O art. 270º do CPPT só prevê a extinção do processo de execução fiscal quando ocorra a
anulação da dívida exequenda, logo, na medida em que não ocorra a extinção da dívida exequenda,
“a execução fiscal prossegue no remanescente, não anulado, com o mesmo título (executivo)” – cfr.
acórdão de 21.10.2008 do TCA Sul, proc. 02644/08.
G. Decidindo como decidiu, a sentença recorrida atendeu apenas ao sentido da decisão da impugnação n.º 121/03/22, não ao seu alcance, delimitado pelo pedido da impugnante agora reclamante
e pelo texto dispositivo da decisão à parte da liquidação afectada pelo vício de forma ali reconhecido,
interpretando-a “ultra vel petitum”.
H. A douta sentença do tribunal “a quo”, atribuindo à sentença judicial um efeito judicial que
esta não contém no seu sentido e alcance, analisado o seu dispositivo, e diante da pugnada possibilidade de anulação parcial dos actos tributários, enferma de erro de julgamento em matéria de direito
consubstanciado em errada interpretação e aplicação dos art.s 176º, n.º 1 b), e 270º, n.º 1, do CPPT,
conjugados com o estabelecido no art. 100º da LGT, justificativo da sua anulação.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso revogando-se a douta decisão
recorrida, com as legais consequências.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Saber se tendo sido totalmente anulada uma liquidação, resultante de uma correcção
de autoliquidação, a execução fiscal pode prosseguir relativamente à divida auto liquidada.
FUNDAMENTAÇÃO
A Recorrente defende que sendo “o acto de liquidação, por natureza, divisível, podendo ser anulado apenas na parte afectada por erro ou ilegalidade, a anulação parcial da liquidação impugnada
(sublinhado nosso) por força da decisão judicial, na medida do decidido, leva a que a liquidação em
que se concretiza a execução da decisão se integra no acto de liquidação anterior, por não ser autónoma
ou diferente deste para além das correcções anuladas, reduzindo a liquidação impugnada à dimensão
que, na perspectiva do sujeito passivo, e segundo a sua autoliquidação, sempre devia ter tido.”
Na alínea c) do probatório considerou-se provado que “por sentença transitada em julgado, proferida em 24/09/2008, no âmbito do processo de impugnação judicial n.º 121/03/22, que correu termos
pelo Tribunal administrativo e Fiscal do Porto, foi anulada a liquidação de IRC n.º 2003 2310056554,
referente ao ano de 1999, que subjaz ao PEF indicado em a), por enfermar de vício de forma, por
violação do direito de audição prévia – cfr. fls. 138/144 dos autos.”
Isto mesmo é reiterado na fundamentação de direito daquela decisão, quando se afirma que “a
sentença proferida no âmbito da impugnação judicial instaurada contra a liquidação de IRC de 1999
determina a anulação (total) da liquidação (sublinhado nosso) e não apenas a anulação das correcções
efectuadas pelos Serviços Fiscais (como sustenta a AT).”
Assim sendo caem por terra todos os argumentos da Recorrente e a construção jurídica ensaiada,
pois tendo sido determinada a anulação total da liquidação, a execução fiscal subjacente deveria ter
sido declarada extinta pelo órgão de execução fiscal.
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No restante subscrevemos a argumentação jurídica do Ministério Público na instância, aliás,
acolhida pela decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso não merece provimento.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
Fundamentação
4 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
a) Em 18/10/2003, pelo Serviço de Finanças do Porto 4, foi autuado o processo de execução fiscal
(doravante PEF) n.º 3379200301013521 contra a ora reclamante, para cobrança coerciva da dívida
referente a IRC de 1999 (liq. n.º 2310056554), no montante de 164.049,45 euros.
b) No âmbito do referido PEF, em 11/7/2006, foi penhorado o prédio urbano melhor identificado
a fls. 35/36 dos autos.
c) Por sentença transitada em julgado, proferida em 24/9/2008, no âmbito do processo de impugnação judicial n.º 121/03/22, que correu termos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto,
foi anulada a liquidação n.º 2003 2310056554, referente ao ano de 1999, que subjaz ao PEF indicado
em a), por enfermar de vício de forma, por violação do direito de audição prévia – cfr. fls. 138/144
dos autos.
d) Em 4/6/2009, a reclamante requereu ao Chefe do serviço de Finanças do Porto 4 a declaração
de extinção do PEF indicado em a) – cfr. fls. 72/73 dos autos.
e) Em 10/7/2009, foi prestada a informação constante de fls. 86 dos auto, cujo teor se dá por
reproduzido e da qual consta designadamente que: “(…) Na sequência da sentença proferida em
24/09/2008, já transitada em julgado em que deu provimento à impugnação, vem o executado requerer a extinção do processo executivo, bem como o levantamento das penhoras efectuadas. No entanto
contactada a Divisão do IR, informaram que a anulação da liquidação por ordem da impugnação, é
somente a anulação das correcções efectuadas pelos Serviços, pelo que e uma vez o imposto a pagar na
declaração entregue pelo SP, é de € 105.390,97, e o pagamento que o SP efectuou em autoliquidação
foi de € 30.571,29, permanecendo um débito de € 74.819,68, para além dos juros de mora – conforme
e-mail junto. Em 08/07/2009, foi tramitada no sef a DUA na importância de € 89.229,77, ficando
em dívida no processo executivo pelos valores de: Q.E. € 74.819,68, J.M. € 26.935,20 e Custas de €
1.051,36. (…)”.
f) Com base na informação referida em e), em 16/7/2009, foi proferido o seguinte despacho:
“Face à informação que antecede, prossigam os autos com vista à cobrança coerciva da dívida, sob
pena de venda do imóvel penhorado. Notifique” – cfr. fls. 86 dos autos..
g) Em 20/07/2009, a reclamante foi notificada para, no prazo de 15 dias, “proceder ao pagamento
da quantia exequenda de € 74.819,68, e de € 27.986,56 relativo aos acrescidos (juros de mora e custas)
em dívida no processo executivo em epígrafe (…) sob pena de execução da garantia prestada” – cfr.
fls. 91 dos autos.
h) Em 7/9/2009, a reclamante apresentou junto do serviço de Finanças do porto 5 um requerimento
a solicitar a extinção do PEF n.º 3379200301013521 com as legais consequências, nos termos e com
os fundamentos que constam de fls. 96/97 dos autos e cujo teor se dá por reproduzido.
i) Em 1/10/2009, pela Direcção de Finanças do Porto foi remetido ao Serviço de Finanças do
Porto 5 um ofício relativo à dívida de IRC/99 da reclamante e ao processo de impugnação judicial
n.º 121/03/22, a informar, designadamente, o seguinte: “(…) no caso em apreço, em 2000-05-31, o
sujeito passivo, na declaração de rendimentos que entregou, autoliquidou imposto a pagar de € 105
390,98; - aliás, a impugnação que o sujeito passivo efectuou, sobre a liquidação de € 164.049,45,
refere o facto de as declarações entregues pelos contribuintes é que devem relevar para o apuramento
do imposto, e a declaração que entregou apurou um imposto a pagar de € 105 390,98; - agora, se
o sujeito passivo efectuou um pagamento de somente € 30 571,29 (guia n.º …), obviamente que está
em falta do remanescente de € 74 819,68 (€ 105.390,98 - € 30 571,29), relativamente ao imposto que
(e)le apurou; - mesmo a sentença judicial de 2008 – 09-24 do processo de impugnação judicial em
epígrafe invalida as correcções efectuadas pela Administração Fiscal por falta de direito de audição,
evidentemente que não seria de efectuar um direito de audição sobre a própria declaração apresentada
pelo sujeito passivo” – cfr. fls. 109 dos autos.
j) Em 8/10/2009, pelo Chefe do Serviço de Finanças do Porto 5 foi proferido o seguinte despacho:
“Face ao que vem informado determino o prosseguimento da execução pela dívida exequenda no montante de € 74 819,68, respeitante ao IRC do exercício de 1999 bem como dos respectivos juros de mora e
custa do processo, uma vez que se mostra executada a douta sentença proferida no processo de impugnação n.º 121/03/22 do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. Notifique.” – cfr. fls. 110 dos autos.
k) A reclamante foi notificada do despacho referido em j) em 21/10/2009 – cfr. fls. 112 dos autos.
l) A presente reclamação foi apresentada em 30/10/2009.
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5 – Apreciando.
5.1 Da anulação judicial da liquidação impugnada e do prosseguimento do processo executivo
A sentença recorrida, a fls. 173 a 177 dos autos, julgou procedente a reclamação judicial deduzida
pelo ora recorrido, anulando o reclamado despacho de prosseguimento da execução fiscal que tinha
subjacente a liquidação anulada.
Fundamentou o decidido no disposto nos artigos 176º n.º 1 alínea b) e 270º n.º 1 do Código de
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), na interpretação desta última norma feita por JORGE
LOPES DE SOUSA no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado,
que transcreve, e na constatação, fundada no probatório fixado (cfr. a alínea c) do probatório supra
transcrito), de que a sentença proferida no âmbito da impugnação judicial instaurada contra a liquidação de IRC de 1999 determina a anulação (total) da liquidação e não apenas a anulação das
correcções efectuadas pelos Serviços Fiscais (como sustenta a AT) – cfr. sentença recorrida, a fls. 176,
verso, e fls. 177, frente, dos autos.
Discorda a recorrente Fazenda Pública do decidido, que, invocando o seu dever de imediata e
plena reconstituição da legalidade em caso de procedência total ou parcial de meio de defesa decidido
favoravelmente ao sujeito passivo (artigo 100º da Lei Geral Tributária – LGT) e da possibilidade de
anulação parcial de acto tributário, decorrente da sua divisibilidade (cfr. conclusões B) a E) das suas
alegações de recurso supra transcritas), vem sustentar que a sentença recorrida enferma de erro de
julgamento em matéria de direito consubstanciado em errada interpretação e aplicação dos art.s 176º,
n.º 1 b), e 270º, n.º 1, do CPPT, conjugados com o estabelecido no art. 100º da LGT, justificativo da
sua anulação, pois que, alegadamente, teria atendido apenas ao sentido da decisão da impugnação
n.º 121/03/22, não ao seu alcance, delimitado pelo pedido da impugnante, atribuindo-lhe, alegadamente,
um efeito judicial que esta não contém no seu sentido e alcance, analisado o seu dispositivo, e diante
da pugnada possibilidade de anulação parcial dos actos tributários (cfr. conclusões G) e H) das suas
conclusões de recurso).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal é de parecer que o recurso não
merece provimento, pois que, perante a constatação de que a sentença proferida no processo de impugnação determinou a anulação total, e não apenas parcial, da liquidação impugnada, caem por terra
todos os argumentos da Recorrente e a construção jurídica ensaiada, pois tendo sido determinada
a anulação total da liquidação, a execução fiscal subjacente deveria ter sido declarada extinta pelo
órgão de execução fiscal.
Vejamos, pois.
A recorrente parece ter da sentença proferida no processo de impugnação n.º 121/03/22 (junta aos
autos a fls. 75 a 81, 101 a 107 e 138 a 144) uma leitura diferente da que dela faz a sentença recorrida.
Admitindo que a interpretação de decisões judiciais nem sempre se afigura tarefa de somenos (cfr.
sobre a questão, a recente tese de doutoramento de ANTÓNIO ULISSES CORTÊS, Jurisprudência dos
Princípios – Ensaio sobre os Fundamentos da Decisão Jurisdicional, Lisboa, Universidade Católica
Portuguesa, 19 de Fevereiro de 2009, policop.), não há, no caso concreto da sentença proferida no processo de impugnação n.º 121/03/22, e em face do seu texto, margem para qualquer dúvida quanto a que
esta não se limitou a anular parcialmente a liquidação impugnada, ou a anulá-la apenas na medida das
correcções efectuadas pela Administração tributária, sendo antes inequívoco que procedeu à anulação
total da liquidação impugnada.
Efectivamente, não há naquela decisão “letra” que possa sustentar interpretação diversa da que
sustenta o tribunal ora recorrido, em face da ausência de qualquer expressão a que se pudesse atribuir
sentido equivalente ao de “anulação parcial” da liquidação ou de “manutenção parcial do acto impugnado”, isto sem prejuízo de se reconhecer ser correcta a tese da possibilidade de anulação meramente
parcial dos actos sindicados, como alega a recorrente e reconhece o legislador, designadamente no
invocado artigo 100º da LGT.
É certo que não se encontram reproduzidas nos presentes autos as demais peças processuais (maxime a petição inicial de impugnação oportunamente apresentada pela então impugnante) integrantes
dos autos em que foi proferida aquela sentença, o que inviabiliza que se possa ajuizar da exactidão da
alegação da recorrente sintetizada na conclusão G) das suas alegações de recurso.
Acontece que, mesmo que tal petição de impugnação estivesse junta aos autos e se concluísse
pela sua análise que efectivamente, ao proceder à anulação total da liquidação sindicada por vício de
falta de audiência prévia, o juiz, naquela impugnação, teria decidido “mais do que lhe era pedido” ou
mais do que era adequado, teria de ser naquele processo de impugnação, que não neste, a sindicar-se a
decisão então proferida por via da interposição do competente recurso jurisdicional.
O que não terá sucedido, pois que a sentença proferida transitou em julgado (cfr. a alínea c) do
probatório).
Havia, pois, que cumprir a decisão proferida, nos seus exactos termos, já que o seu sentido era
inequívoco e dela não recorreu a parte vencida.
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Assim, verificando-se que a sentença proferida no referido processo de impugnação procedeu à
anulação do acto de liquidação de IRC impugnado, manifesto é que a Administração estava obrigada
a cumprir o que aí se determinou (artigo 205º da Constituição da República Portuguesa) e a retirar da
anulação judicial da liquidação de IRC referente a 1999 impugnada as devidas consequências, quais
sejam, atento o disposto nos artigos 176º, n.º 1, alínea b) e 270º n.º 1 do CPPT, a de extinguir o processo
de execução fiscal instaurado para cobrança coerciva da dívida titulada por aquela liquidação.
Para que a execução fiscal pudesse prosseguir no remanescente, não anulado, com o mesmo título
(executivo) (cfr. conclusão F) das alegações de recurso), prosseguindo a execução fiscal que nesse caso
se não extinguiria, mister era que a anulação judicial da liquidação tivesse sido meramente parcial, o
que, como dissemos já, bem ou mal mas aqui irrelevante, não se verificou no caso dos autos, como
decorre de forma inequívoca do teor da sentença anulatória.
A sentença recorrida que assim decidiu não merece, pois, qualquer censura, antes deve ser confirmada atento a que fez correcta interpretação e aplicação da lei.
Improcede, pelo exposto, a pretensão da recorrente.
Decisão
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Procedimento por contra-ordenação. Prazo de prescrição. Pagamento especial por
conta.
Sumário:
I — Justifica-se a admissão do recurso jurisdicional ao abrigo do artigo 73.º, n.º 2,
do R.G.C.O., aplicável subsidiariamente ao R.G.I.T. por força da alínea b) do seu
artigo 3.º, por ser «manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito
ou à promoção da uniformidade da jurisprudência», se a questão controvertida
no recurso se prende com a interpretação e aplicação de uma norma e tal questão
assume, apesar de nunca ter sido anteriormente apreciada pelos tribunais superiores, contornos gerais e não meramente pontuais, sendo provável que se venha
a repetir noutros casos.
II — O artigo 33.º do R.G.I.T., além de instituir um prazo geral de prescrição de cinco
anos, estabelece, ainda, um prazo especial idêntico ao prazo de caducidade do
direito à liquidação da prestação tributária para todos aqueles casos em que a
infracção depende dessa liquidação.
III — A infracção depende da liquidação sempre que a determinação do tipo de infracção ou da sanção que lhe é aplicável depende da prévia determinação do valor
prestação tributária devida.
IV — Sendo aplicável o prazo geral previsto no n.º 1 do artigo 33.º, o procedimento
extingue-se logo que sobre a prática do facto sejam decorridos cinco anos. Já
se for aplicável o prazo especial previsto no n.º 2, o procedimento extingue-se
logo que decorrido o prazo de caducidade do direito à liquidação da respectiva
prestação tributária.
V — Por força do disposto no artigo 114.º, n.º 1, 2 e 5, alínea f), do RGIT, coima aplicável à infracção por falta de pagamento da prestação tributária devida a título
de pagamento especial por conta varia em função do montante da prestação que
devia ter sido auto-liquidada pelo sujeito passivo por conta do imposto e que, na
sua falta, foi liquidada pela Administração Tributária, pelo que o prazo de prescrição do respectivo procedimento contra-ordenacional é o prazo de caducidade
do direito à liquidação desse imposto, de quatro anos contados a partir do termo
do ano em que se verificou o facto tributário (artigo 45.º, n.º 4, da LGT).
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Processo n.º 777/09-30.
Recorrente: Somotel — Sociedade Portuguesa de Hotéis, S.A.
Recorrido: Ministério Público.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Drª. Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. SOMOTEL – SOCIEDADE PORTUGUESA DE HOTÉIS, S.A., recorre para o Supremo
Tribunal Administrativo da decisão que o Tribunal Tributário de Lisboa proferiu, em 13 de Março de
2009, de improcedência do recurso judicial que interpôs da decisão administrativa que, no processo
de contra-ordenação fiscal n.º 30852007060442212, lhe aplicou uma coima de € 299,28 pela prática
de uma infracção prevista e punida nos artigos 98.º do CIRC, 114.º, n.º 2 e 5 alínea f) e 26.º, n.º 4 do
RGIT (falta de entrega nos cofres do Estado do pagamento especial por conta relativo ao período de
Março de 2002).
Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A- A coima aplicada à ora Recorrente não excede um quarto da alçada fixada para os tribunais
judiciais de 1ª instância e não foi aplicada sanção acessória (cf. art. 83º do RGIT) - o que obstaria à
interposição do presente recurso;
B- Não obstante, o presente recurso mostra-se manifestamente necessário à melhoria da aplicação
do direito;
C- Uma vez que a decisão recorrida radica no errado pressuposto (por manifesto lapso na determinação de que a infracção em causa não depende de liquidação e em consequência na aplicação do
n.º 1 do art.º 33º do RGIT) de que o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional é de 5
anos, quando é na realidade de 4;
D- A decisão recorrida padece pois de um manifesto lapso na aplicação do direito, sendo, comprovadamente, duvidosa a solução jurídica preconizada, pelo que o presente recurso indiscutivelmente
necessário à melhoria da aplicação do direito;
E- Requer-se pois a admissão do presente recurso, nos termos do artigo 73º n.º 2 do RGCO,
aplicável por remissão da alínea b) do art.º 3º do RGIT - cf. Ac. deste douto STA de 18/02/2009 no
processo 0926/08; de 20/06/2007 no proc. 0411/07; de 15/02/2007 no proc. 1228/06; de 17/01/2007,
no proc. 1116/06; de 20/12/2006, no proc. 1115/06; e de 18/03/2003 no proc. 0503/03.
Quanto à questão decidenda:
F- Em sede factual, vem provado, sumariamente e com interesse para a presente discussão, que:
a- Em 20 de Marco de 2007, foi levantado o auto de notícia contra a Recorrente, sendo-lhe imputada
a prática de uma infracção prevista e punida nos arts. 98º n.º 1 do CIRC, 114º, n.º 2 e 5º f) e 26º, n.º 4
do RGIT - por não ter entregue o pagamento especial por conta (“PEC”), no montante de €1.496,39,
relativo ao período de Março de 2002, tendo o prazo para o cumprimento da obrigação terminado em
31 de Marco de 2002;
b- O referido auto de notícia esteve na origem do processo de contra-ordenação n.º 3085 2007
060 44212, instaurado no Serviço de Finanças de Lisboa-3;
c- A Recorrente foi notificada para o exercício do direito de defesa - que exerceu - em 23 de
Marco de 2007;
d- Desatendendo aos argumentos apresentados na sua defesa, o Chefe do Serviço de Finanças
proferiu decisão fixando a coima em € 299,28;
e- A Recorrente foi notificada da decisão de fixação de coima em 11 de Maio de 2007.
G- A decisão recorrida considera não estar prescrito o procedimento contra-ordenacional em causa
nos presentes autos, considerando aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no n.º 1 do art.º 33º
do RGIT, por entender que in casu, a infracção não depende da liquidação (motivo pelo qual afasta a
aplicação do prazo prescricional de 4 anos previsto no n.º 2 do art.º 33º do RGIT).
H- Para a conclusão de que a infracção não depende da liquidação, na qual radica a decisão sobre o prazo prescricional aplicável, não aduz a decisão recorrida qualquer fundamentação ou esforço
argumentativo próprio.
I- Ora, a simples leitura e mais ainda a interpretação da norma contida no n.º 2 do art.º 33º do RGIT
conduzem à conclusão necessária de que o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional
aplicável é o prazo de 4 anos (e não de 5), pelo que a decisão recorrida padece de um lapso manifesto na
aplicação do direito, que não pode deixar de ser conhecido e corrigido por via do presente recurso.
J- Na realidade, o n.º 1 do art.º 33º do RGIT prevê um prazo geral de prescrição do procedimento
de contra-ordenação de 5 anos, que será reduzido, nos termos do n.º 2 do mesmo normativo, ao prazo
de caducidade do direito à liquidação da prestação, sempre que a infracção depender da liquidação de
tal prestação.
K- A ratio do preceito contido naquele n.º 2 é o facto de o legislador ter considerado não ser razoável que a tutela sancionatória se estendesse para além do prazo em que é possível à administração
tributária validamente emitir a liquidação de imposto (ou seja, se deixa de ser possível, pelo decurso
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do prazo de caducidade, a liquidação do tributo, também deixa de justificar-se a punição de condutas
que conduzem à omissão do seu pagamento).
L- Ora, a simples leitura do art.º 114º, n.º 2 e 5 f) (norma punitiva), em que se prevê que a coima
aplicável varia entre 10% e metade do imposto em falta, conduzem precisamente à conclusão de que a
infracção (a coima a aplicar) depende e é fixada em função do montante do imposto em falta.
M- No caso em apreço é evidente que a infracção depende do valor que vier a resultar da liquidação do PEC, pelo que necessariamente - e de modo contrário ao que se estabelece na decisão recorrida
- a infracção depende da liquidação.
N- Esta posição é aliás, como não poderia deixar de o ser, acolhida pela doutrina mais autorizada nesta matéria, afirmando o Cons. Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos que “a infracção
depende da liquidação da prestação tributária sempre que a determinação do tipo de infracção ou da
sanção aplicável depende do valor daquela prestação, pois é a liquidação o meio de determinar este
valor” e exemplificando como situação em que tal acontece precisamente as infracções previstas no
art.º 114º do RGIT.
O- Esta conclusão parece aliás incontornável, motivo pelo qual se considera manifesto o erro na
indicação da norma e do prazo prescricional aplicável.
P- A norma aplicável é pois o n.º 2 do art.º 33º do RGIT (e não o n.º 1, como por manifesto lapso
faz a decisão recorrida), pelo que o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional é o prazo
de caducidade do direito à liquidação do PEC, que é, nos termos do artigo 45.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária (LGT) de 4 anos, o que aliás a decisão recorrida não põe em causa.
Q- Como resulta do probatório da decisão recorrida, a prática da infracção ocorreu em 31 de
Março de 2002 (cf. art.º 5º, n.º 2 do RGIT), pelo que o procedimento de contra-ordenação extingue-se
logo que sobre tal data tenham decorrido 4 anos - em 31 de Março de 2006.
R- Do que vimos de dizer resulta, pois, com cristalina clareza, que à data do levantamento do auto
de notícia e instauração do processo contra-ordenacional - 20 de Março de 2007 - havia já decorrido o
prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional.
S- Assim, e por manifesto lapso na aplicação do direito, é a decisão recorrida ilegal, não podendo
manter-se e devendo antes ser substituída por outra em que, concluindo-se que a infracção depende da
liquidação, se aplique o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional de 4 anos (equivalente
ao prazo de caducidade do direito à liquidação), já decorrido à data da instauração do procedimento
de contra-ordenação em causa nos presentes autos, que não pode por isso, e com esse fundamento,
deixar de ser extinto.
T- 1.2. O Exm.º Magistrado do Ministério Público em exercício de funções no Tribunal Tributário
de Lisboa apresentou contra-alegações para acompanhar a posição expressa pela Recorrente, rematando
com as seguintes conclusões:
1. A al.) do n.º 5 do artº 114º do RGIT tipifica como infracção a falta de entrega do pagamento
especial por conta, estabelecendo o n.º 2 do mesmo preceito a sanção aplicável, a qual variará entre
os 10% e a metade do imposto em falta, não podendo ultrapassar o limite máximo abstractamente
estabelecido.
2. O montante da sanção pecuniária está, por isso, conexionado com o montante da prestação em
falta que lhe dá origem.
3. Dependendo o montante da sanção do valor que vier a resultar da liquidação do pagamento
especial por conta, o seu apuramento será obtido através de liquidação.
4. Por isso, o pagamento especial por conta depende de liquidação.
5. E dependendo de liquidação, o prazo de prescrição é reduzido ao prazo de caducidade, que é
de 4 anos (artº 45º n.º 1 da LGT), como impõe o n.º 2 artº 33º do RGIT.
6. «O R.G.I.T., neste artº 33º vem manter este prazo geral de cinco anos, mas estabelece um
prazo especial idêntico ao prazo da caducidade do direito à liquidação da prestação tributária quando
a infracção depender daquela liquidação».
7. «Neste sentido, casos em que a existência da contra-ordenação depende da liquidação da prestação tributária são os previstos nos artigos 108º n.º 1, 109º n.º 1; 114º, 118º e 119º n.º 1».
8. Tendo a prática da infracção ocorrido a 31 de Março de 2002, e tendo a recorrente sido notificada, para efeitos do disposto no artº 70º do RGIT, em 23 de Março de 2007, como resulta da matéria
de facto da douta sentença, a prescrição ocorreu em 31 de Março de 2006.
9. A douta sentença recorrida, ao decidir como decidiu, fez incorrecta interpretação da lei, designadamente, do artº 33º n.º 2 do RGIT.
1.3. O Exm.º Procurador Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal absteve-se de emitir parecer
face à intervenção, como recorrido, do Ministério Público em funções no Tribunal “a quo”.
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 20 de Março de 2007, foi levantado o auto de notícia de fls. 3 contra a recorrente, imputando-lhe a prática de uma infracção prevista e punida nos arts. 98.º, n.º 1 do CIRC, 114.º, n.º 2, e 5.º f) e
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26.º, n.º 4, do RGIT, porquanto não entregou nos cofres do Estado o pagamento especial por conta no
montante de Euros 1.496,39 relativo ao período de Março de 2002, tendo o prazo para o cumprimento
da obrigação terminado em 31 de Março de 2002.
2. O auto de notícia mencionado no precedente ponto do presente probatório deu origem ao processo de contra-ordenação n.º 30852007060442212, o qual foi instaurado no Serviço de Finanças de
Lisboa 3 (cf. fls. 3 dos autos).
3. A recorrente foi notificada, para os efeitos do disposto no art. 70.º do RGIT, em 23 de Março
de 2007 (cf. fls. 4 dos autos).
4. Por despacho do chefe do serviço de finanças, datado de 3 de Maio de 2007, foi proferida a
decisão de fixação da coima, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e na qual se lê, designadamente, o seguinte (cf. fls. 19-20 dos autos):
«DECISÃO DE FIXAÇÃO DA COIMA
Descrição Sumária dos Factos
Ao(A) arguido(a) foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Valor da prestação tributaria exigível: 1.496,39 Eur.; 2. Valor da prestação tributária entregue: 00 Eur.; 3. Valor da prestação
tributária em falta: 1.496,39 Eur.; 4. Período a que respeita a infracção: 2002/03; 5. Termo do prazo
para cumprimento da obrigação: 31/03/2002; Os quais se dão como provados.
Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do(s) artigo(s) abaixo indicado(s), punidos pelo(s)
artigo(s) do RGIT referidos no quadro, aprovada pela Lei n.º 15/2001 de 05/07, constituindo contra-ordenação(ões).
Normas infringidas
Normas Punitivas
Período Tributação Data Infracção
Código artigo
Código artigo
2002/03
2002-03-31
CIRC art. 98º n.º 1 CIRC RGIT art. 114º n.ºs 2 e 5 alínea f)
Falta de entrega
26º n.º 4 do RGIT
de Pagamento Especial
Falta de entrega da
por Conta
prestação tributária
Responsabilidade contra-ordenacional
A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do art. 7.º do Dec-Lei n.º 433/82, de 27/10,
aplicável por força do art. 3.º do RGIT, concluindo-se dos autos a prática, pelo(s) arguido(s) e como
autor(es) material(ais) da(s) contra-ordenação (ões) identificada(s) supra.
Medida da Coima
Em abstracto, a medida da coima aplicável ao(s) arguido(s) em relação à(s) contra-ordenação
(ões) praticada(s) tem como limite mínimo o valor de Eur. 299,28 e limite máximo a montante de Eur.
1.496,39, dado tratar(em)-se de pessoa(s) colectiva(s).
Para fixação da coima em concreto deve ter-se em conta a gravidade objectiva e subjectiva da(s)
contra-ordenação (ões) praticada(s), para tanto importa ter presente e considerar o seguinte quadro
(Art. 27.º do RGIT):
Requisitos I Contribuintes
SOMOTEL SOC PORTUGUESA HOTÉIS
Actos de Ocultação
Beneficio Económico
Frequência da prática·
Negligência
Obrigação de não cometer a infracção
Situação Económica e Financeira
Tempo decorrido desde a prática da infracção

Não
0.00
Acidental
Simples
Não
Desconhecida
>6 meses

DESPACHO:
Assim, tendo em conta estes elementos para a graduação da coima e de acordo com o disposto
no art. 79.º do RGIT aplico ao arguido a coima de Eur. 299,28 cominada no(s) Art(s) 114 n.º 2 e 5 f)
e 26 n.º 4, do RGIT, com respeito pelos limites do art. 26.º do mesmo diploma, sendo ainda devidas
custas nos termos do n.º 2 do Dec.Lei n.º 29/98 de 11 de Fevereiro.
Notifique-se o arguido dos termos da presente decisão, juntando-se-lhe cópia, para, efectuar o
pagamento da coima ou deduzir recurso judicial no prazo de 20 dias, sob pena de cobrança coerciva,
advertindo-o de que vigora o Princípio de Proibição de “Reformatio in Pejus” (em caso de recurso
no é susceptível de agravamento, excepto se a situação económica e financeira do infractor tiver melhorado de forma sensível).».
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5. A recorrente foi notificada da decisão referida no ponto anterior em 11 de Maio de 2007 (cf.
fls. 17-18, dos autos).
3. A questão colocada no presente recurso consiste em saber se decisão recorrida fez uma incorrecta
interpretação da lei, mais especificamente dos nºs 1 e 2 artigo 33º do Regime Geral das Infracções Tributárias
(RGIT), ao considerar aplicável ao processo de contra-ordenação fiscal n.º 30852007060442212 o prazo
prescricional de cinco anos previsto no n.º 1 do aludido preceito legal, e se, dessa forma, incorreu em erro ao
julgar que não ocorrera a prescrição desse processo instaurado contra a arguida, ora Recorrente, pela prática
de uma infracção prevista e punida pelos artigos 98.º do CIRC, 114.º, n.º 2 e 5 alínea f), e 26.º, n.º 4, do RGIT
(falta de entrega nos cofres do Estado do pagamento especial por conta relativo ao período de Março de 2002).
3.1. Todavia, antes de entrar na apreciação do mérito do recurso, convém tomar posição sobre uma
outra questão, prévia em relação à decisão de fundo, e que tem a ver com a admissibilidade do recurso,
porquanto o montante da coima aplicada à arguida é inferior ao valor de um quarto da alçada fixada para
ao tribunais judiciais de 1.ª instância (1.250 €, por força do art.º 24.º da LOFTJ na redacção dada pelo DL
n.º 303/2007, de 24/08, e que corresponde ao actual n.º 1 do art.º 31.º da Lei n.º 52/2008, de 28/08) e que
o direito ao recurso ordinário não se encontra, assim, assegurado face ao disposto no artigo 83.º n.º1 do
RGIT, apenas podendo ser admitido ao abrigo da norma contida no artigo 73.º n.º 2 do Dec. Lei n.º 433/82,
de 27 de Outubro - Regime Geral das Contra-Ordenações (RGCO) - como, aliás, reconhece o Recorrente.
Na verdade, este pediu a admissão do recurso ao abrigo do artigo 73.º n.º 2 do RGCO, aplicável
subsidiariamente ao RGIT por força da alínea b) do seu art.º 3.º, o qual constitui, como se sabe, uma
válvula de segurança do sistema de alçadas, permitindo assegurar a realização da justiça. Pelo que se
impõe ponderar se tal recurso é «manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à
promoção da uniformidade da jurisprudência», tal como exigido pelo referido artigo 73.º n.º 2 do RGCO.
O Recorrente invoca o erro na interpretação e aplicação da norma aplicável ao prazo prescricional do processo contra-ordenacional, na medida em que, ao contrário do que nela foi pressuposto, a
infracção depende de liquidação e o prazo de prescrição é, por isso, o previsto no n.º 2 do artigo 33º
do RGIT (quatro anos) e não o previsto no n.º 1 (cinco anos).
Trata-se de uma controvérsia que se prende com a interpretação de uma norma legal e que, ao
que se saiba, nunca foi apreciada por qualquer tribunal superior, assumindo contornos gerais e não
meramente pontuais, sendo provável que se venha a repetir noutros casos.
Pelo que se justifica, plenamente, a admissão do recurso jurisdicional ao abrigo do indicado regime
excepcional, com vista a contribuir para a interpretação da referida norma legal, atingir uma melhoria
da aplicação do direito e promover, ainda, a uniformidade da jurisprudência.
3.2. No recurso judicial, interposto da decisão que aplicou à arguida uma coima pela falta de entrega
nos cofres do Estado do montante concernente ao pagamento especial por conta relativa ao período de
Março/2002, esta invocara a prescrição do respectivo processo contra-ordenacional face ao prazo de
quatro anos estipulado no n.º 2 do artigo 33.º do RGIT. Isto porque, na sua óptica, a sanção da infracção que lhe é imputada depende da liquidação da prestação tributária devida, isto é, da liquidação do
pagamento especial por conta, sendo o prazo para essa liquidação o de 4 anos previsto no artigo 45.º da
LGT, por remissão do artigo 93.º do CIRC (na redacção aplicável, e que é a que vigorava antes do Dec.
Lei n.º 159/2009, de 13 de Julho, que republicou aquele Código), o qual já se encontraria ultrapassado.
Para julgar improcedente a questão, o Mmº Juiz considerou, laconicamente, sem nada aduzir em
termos de esforço argumentativo, que «Nos termos do disposto no art. 33.º, n.º 1, do RGIT, o procedimento por contra-ordenação extingue-se, por efeito da prescrição, logo que sobre a prática do facto
sejam decorridos cinco anos. E é esta a disposição aplicável, uma vez que no caso a infracção não
depende da liquidação da prestação tributária.»
Vejamos.
O artigo 33.º do RGIT dispõe do seguinte modo:
Artigo 33.º
Prescrição do procedimento
1 - O procedimento por contra-ordenação extingue-se, por efeito da prescrição, logo que sobre a
prática do facto sejam decorridos cinco anos.
2 - O prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenação é reduzido ao prazo de caducidade
do direito à liquidação da prestação tributária quando a infracção depender daquela liquidação.
3 - O prazo de prescrição interrompe-se e suspende-se nos termos estabelecidos na lei geral, mas a
suspensão da prescrição verifica-se também por efeito da suspensão do processo, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 42.º, no artigo 47.º e no artigo 74.º, e ainda no caso de pedido de pagamento da coima antes de
instaurado o processo de contra-ordenação desde a apresentação do pedido até à notificação para o pagamento.
Donde resulta que o RGIT, além de instituir um prazo geral de prescrição de cinco anos, estabelece, ainda, um prazo especial idêntico ao prazo de caducidade do direito à liquidação da prestação
tributária para todos aqueles casos em que a infracção depende dessa liquidação.
E, como referem os Juízes Conselheiros JORGE LOPES DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS, no “REGIME GERAL DAS INFRACÇÕES TRIBUTÁRIAS, ANOTADO”, 2ª Ed., pág. 283, «Não
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é clara a ideia subjacente a esta coincidência entre o prazo de liquidação e o prazo de prescrição
do procedimento contra-ordenacional, parecendo que ela se poderia justificar por não ser razoável
que a tutela sancionatória se estendesse para além do prazo em que é possível a liquidação, isto é, se
na perspectiva legislativa deixa de interessar, pelo decurso do prazo de caducidade, a liquidação do
tributo, também deixará de justificar-se a punição de condutas que conduziram à sua omissão.
No entanto, a fórmula utilizada no n.º 2 deste artigo, ao referir a dependência da infracção relativamente à liquidação da prestação tributária, não traduz esta ideia, pois a infracção depende da liquidação da prestação tributária sempre que a determinação do tipo de infracção ou da sanção aplicável
depende do valor daquela prestação, pois é a liquidação o meio de determinar este valor. Neste sentido,
casos em que a existência da contra-ordenação depende da liquidação da prestação tributária são dos
previstos nos arts. 108.º n.º 1, 109.º, n.º 1, 114.º, 118.º e 119.º, n.º 1, do R.G.I.T.». (sublinhado nosso).
É, pois, a impossibilidade de determinar, antes da liquidação, o tipo de infracção cometida ou o
montante da coima aplicável que justifica que o prazo de prescrição do procedimento seja o mesmo
prazo que a lei confere para proceder à liquidação.
Deste modo, sendo aplicável o prazo previsto no n.º 1 do artigo 33.º, o procedimento extingue-se
logo que sobre a prática do facto sejam decorridos cinco anos. O que significa que o prazo prescricional
é contado desde o dia em que a infracção foi praticada, o que, aliás, se encontra em consonância com
a regra do artigo 119.º do Código Penal.
Já se for aplicável o prazo especial previsto no n.º 2, o procedimento extingue-se logo que volvido o
prazo de caducidade do direito à liquidação da prestação tributária, e não quando decorrido determinado
prazo sobre a prática da infracção. E, nessa medida, importa estar atento ao dia em que ocorre a caducidade
do direito à liquidação para determinar a data em ocorre a prescrição do procedimento por contra-ordenação.
No caso vertente, está em causa uma prestação tributária devida a título de pagamento especial por
conta (usualmente abreviado pela sigla PEC), que o artigo 98.º do CIRC previa nos seguintes termos
face à redacção então vigente, introduzida pelo DL n.º 198/2001, de 3 de Julho:
Artigo 98º
Pagamento especial por conta
1 - Sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 96º, os sujeitos passivos aí mencionados, excepto os abrangidos pelo regime simplificado previsto no artigo 53º, ficam sujeitos a um
pagamento especial por conta, a efectuar durante o mês de Março ou, em duas prestações, durante os
meses de Março e Outubro do ano a que respeita ou, no caso de adoptarem um período de tributação
não coincidente com o ano civil, no 3º mês e no 10º mês do período de tributação respectivo.
2 - O montante do pagamento especial por conta é igual à diferença entre o valor correspondente
a 1% do respectivo volume de negócios, com o limite mínimo de 100.000$00 (€ 498,80) e máximo de
300.000$00 (€ 1.496,39), e o montante dos pagamentos por conta efectuados no ano anterior.
3 - Para efeitos do disposto no número anterior, o volume de negócios é determinado com base no
valor das vendas e ou dos serviços prestados, realizados até ao final do exercício anterior, podendo ser
rectificado no ano seguinte se se verificar que foi distinto do que serviu de base ao respectivo cálculo.
Donde decorre que o PEC constitui uma forma de antecipação de pagamento do imposto (IRC)
que a final venha a ser devido, cujo montante concreto tem de ser determinado pelo próprio sujeito
passivo para efeitos da sua entrega ao Estado, com observância dos critérios e regras que os nºs 2 e 3
estabelecem para o apuramento desse montante.
É, pois, ao sujeito passivo que incumbe a responsabilidade pelo cálculo e determinação do montante
dessas entregas pecuniárias antecipadas que lhe cumpre legalmente efectuar, isto é, a responsabilidade pela sua
auto-liquidação, tendo em conta a noção ampla de liquidação que compreende todas as declarações através
das quais os contribuintes, além de comunicarem à Administração os dados necessários para a liquidação
do tributo e outros de conteúdo informativo, fazem por si mesmos as operações de qualificação e quantificação necessárias para determinar e pagar a importância de uma prestação tributária devida, abrangendo,
assim, a denominada autoliquidação. E caso o sujeito passivo não proceda a esse apuramento e entrega do
montante devido a título de PEC, incumbirá à Administração Tributária proceder à respectiva liquidação.
Por outro lado, por força do disposto no artigo 114.º, n.º 1, 2 e 5, alínea f), do RGIT, a coima
aplicável por falta de pagamento da prestação tributária devida a título de PEC é variável entre 10% e
metade do imposto em falta, pois o preceito estipula, na parte que ora interessa, o seguinte:
Artigo 114.º
Falta de entrega da prestação tributária
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 (...).
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2 - Se a conduta prevista no número anterior for imputável a título de negligência, e ainda que
o período da não entrega ultrapasse os 90 dias, será aplicável coima variável entre 10% e metade do
imposto em falta, sem que possa ultrapassar o limite máximo abstractamente estabelecido.
(...)
5 - Para efeitos contra-ordenacionais são puníveis como falta de entrega da prestação tributária:
(...)
f) A falta de pagamento, total ou parcial, da prestação tributária devida a título de pagamento por
conta do imposto devido a final, incluindo as situações de pagamento especial por conta.
(...).
Neste contexto, podemos concluir que a coima aplicável a esta infracção varia em função do
montante da prestação tributária que deveria ter sido auto-liquidada pelo sujeito passivo por conta
do IRC e que, na sua falta, foi liquidada pela Administração Tributária. Ou seja, a infracção está
absolutamente dependente do acto de liquidação, uma vez que a sanção que lhe é aplicável depende
do montante das entregas pecuniárias antecipadas que têm de ser liquidadas e pagas por conta do
IRC. Pelo que o prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional não pode deixar de ser
igual ao prazo de caducidade do direito à liquidação desse imposto, o qual, de harmonia com o
artigo 45.º, n.º 4 da LGT, é de quatro anos contados a partir do termo do ano em que se verificou
o facto tributário.
Por conseguinte, caducando no dia 31 de Dezembro de 2006 o direito à liquidação do IRC referente
a 2002, era também nessa data que ocorria a prescrição do procedimento contra-ordenacional por falta
de entrega nos cofres do Estado do pagamento especial por conta desse imposto.
Ora, tendo em consideração que o auto de notícia apenas foi levantado em 20 de Março de 2007,
a que se seguiu a instauração do procedimento contra-ordenacional, dúvidas não podem restar sobre a
verificação da invocada prescrição, até porque inexistem quaisquer actos interruptivos e suspensivos
durante os quatro anos em que o auto de notícia não tinha sido, sequer, levantado.
Nesta conformidade, impõe-se conceder provimento recurso, revogar a sentença recorrida e julgar
procedente o recurso judicial interposto contra a decisão que aplicou a coima à arguida, por prescrição
do respectivo procedimento contra-ordenacional.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar a decisão recorrida
e, na procedência do recurso judicial, julgar extinto, por prescrição, o processo de contra-ordenação
fiscal n.º 30852007060442212, determinando o seu arquivamento.
Sem custas.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente
Torrão.

Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Responsável subsidiário. Revisão da matéria tributável.
Sumário:
Garantindo a lei ao responsável subsidiário o direito à reclamação e à impugnação
judicial da matéria tributável, nos mesmos termos do devedor principal, nos termos
do n.º 4 deste art. 22º da LGT, e não lhe sendo possível, no caso de fixação da matéria
tributável por métodos indirectos, requerer ou intervir, por se encontrar findo, no
procedimento de revisão previsto no art. 91º da LGT, poderá, no entanto, reclamar
ou impugnar a liquidação ou a avaliação indirecta, sem o condicionamento referido
no n.º 5 do art. 86º da LGT.
Processo n.º 876/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e outro.
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. Da sentença proferida pelo TAF de Mirandela na impugnação contra a liquidação de IVA
dos anos de 1991 e 1992 efectuada à sociedade “MST – Actividades Turísticas e Hoteleiras, Lda.”, e
que a julgou parcialmente procedente, recorrem quer os impugnantes Nuno Manuel Cerejeira Matos
Namora e Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth (que deduziram a impugnação na sequência
de notificação de despacho de reversão contra eles proferido no processo executivo instaurado contra
aquela sociedade originariamente ali executada) quer a Fazenda Pública.
1.2.1. No recurso interposto pela Fazenda Pública, esta termina as respectivas alegações formulando as Conclusões seguintes:
1ª - O procedimento de revisão da matéria colectável previsto no art. 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;
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 divida que lhe é exigida na
execução fiscal;
7ª - 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;
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 art. 86º da LGT e no n.º 1 do art. 117º do CPPT, não obstam que se
admita a impugnação judicial deduzida pelo responsável subsidiário, nos termos do n.º 4 do art. 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 art. 97º do CPPT, por se tratar de questão tributária
que não comporta apreciação da legalidade do acto de liquidação;
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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 IVA.
Termina pedindo que o recurso seja julgado procedente, com as legais consequências.
1.2.2. Contra-alegando, os recorridos formulam as seguintes Conclusões:
01 - Alega a Recorrente que o Tribunal a quo incorreu em erro de direito ao anular as liquidações
referidas na Sentença por preterição de formalidades essenciais, assacando-lhe a errada aplicação do
n.º 4 do artigo 22º, do n.º 5 do artigo 86º e do artigo 91º todos da Lei Geral Tributária, bem como do
n.º 1 do artigo 117º do Código de Processo e Procedimento Tributário.
02 - O thema decidendum do presente Recurso subsume-se a saber se os responsáveis subsidiários
podem/devem na sequência da reversão da execução pedir a Revisão da matéria tributável (artigo 91º da
Lei Geral Tributária) quando o imposto exequendo resulta da fixação da matéria colectável por métodos
indirectos e pretendam discutir a sua quantificação ou a aplicação de tais métodos.
03 - A Recorrente pretende defender a legalidade da rejeição do procedimento de revisão oportunamente deduzido com o fundamento na “extemporaneidade” da sua apresentação, argumento que
redunda no efeito prático de, liminarmente, obstar a possibilidade de o contribuinte revertido reagir
graciosamente a um acto do qual não foi parte e de que, de resto, não teve in casu, conhecimento.
04 - Ainda que mascarada sob a capa da “extemporaneidade” o cerne da questão decidenda reside em saber se os responsáveis subsidiários têm ou não legitimidade para deduzir o procedimento de
revisão, quando é certo é que decorre do n.º 4 do artigo 22º da LGT que as faculdades de impugnação
graciosa e judicial do acto tributário são as mesmas e têm de ser utilizadas nos mesmos termos que
devedor principal.
05 - De acordo com a doutrina e com a jurisprudência o acesso à justiça do responsável subsidiário
garante-lhe o direito de reclamação da matéria tributável nos mesmos termos do devedor principal,
ou seja, não pode recusar-se ao responsável subsidiário as mesmas possibilidades de reclamação e de
impugnação judicial que são atribuídas ao devedor originário, pelo que os Alegantes tinham direito
a apresentar pedido de revisão da matéria tributável no prazo de 30 dias a contar da data em que for
efectuada a citação, acto que equivale à notificação para efeitos do n.º 1 do art. 91º da LGT.
06 - Os ora Recorridos apresentaram em tempo o Procedimento de Revisão, conquanto reagiram
à determinação da matéria tributável fixada por métodos indirectos no prazo legalmente previsto, assim
que dela tiveram conhecimento, i.e., dentro dos 30 dias subsequentes à citação da reversão.
07 - A Fazenda Pública interpreta de forma inconstitucional a articulação dos institutos da responsabilidade tributária e dos meios de reacção à avaliação indirecta, nomeadamente o n.º 4 do artigo 22º,
o n.º 5 do art. 86º e o artigo 91º da LGT, bem como o n.º 1 do artigo 117º do CPPT,
08 - quando é certo que o n.º 3 do artigo 9º do Código Civil prescreve que “Na fixação do sentido
e alcance da Lei o interprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas(…)”
09 - O Procedimento de Revisão deveria ter sido admitido e decidido, pelo que bem andou a
Sentença a quo ao julgar que a sua rejeição constitui uma clara preterição de formalidade essencial, e,
nos termos do artigo 99º d) do CPPT a determinar a anulação dos actos tributários.
10 - O pedido de revisão da matéria colectável previsto no art. 91º da LGT é um meio gracioso de
impugnar a decisão administrativa de fixação da matéria colectável, cuja utilização é obrigatória quando
a matéria colectável foi fixada através de métodos indirectos, nos termos dos arts. 87º a 90º daquela lei.
11 - Nessa conformidade, quando, como no caso dos autos, o acto de que se reage resulta da fixação
da matéria colectável por métodos indirectos, o contribuinte tem de apresentar previamente o pedido
de revisão da matéria colectável, e a Administração Fiscal, nada obstando nos termos do artigo 92º,
tem de aceitar o mesmo e despoletar os seus ulteriores termos.
12 - Quanto à questão do efeito suspensivo da liquidação brandido pela Fazenda Pública como
óbice sistemática à dedução do pedido de revisão pelos responsáveis subsidiários, comanda a lógica
que a eficácia da liquidação em relação ao responsável subsidiário, designadamente para efeitos de
impugnação, ficará dependente de um ulterior acto de notificação que comunique àquele a manutenção
da liquidação anterior ou a efectivação de uma nova liquidação e o prazo para impugnar, como impõe,
o n.º 6 do art. 77º da LGT e os nºs 1 e 2 do art. 36º do CPPT.
13 - Para além de ser condição de impugnação judicial do acto tributário, e portanto uma formalidade essencial prevista na lei, a rejeição do procedimento por parte da A.F. e a tese sufragada no
recurso interposto pela F.P. significa a limitação de um direito de reacção do contribuinte legalmente
previsto (art. 91º da LGT).
14 - Isto porque o procedimento de revisão previsto no artigo 91º e 92º da Lei Geral Tributária
se insere no elenco das garantias dos contribuintes, as quais decorrem, desde logo, dos artigos 20º e
266º e seguintes da Constituição da República Portuguesa, bem como do princípio ao acesso à justiça
tributária, prevista no artigo 9º da LGT e dos demais que, nos termos do artigo 55º dessa lei dão forma
ao procedimento tributário.
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15 - A tese de recurso apresentada pela Fazenda Pública, olvida o teor literal do n.º 4 do artigo 22º
da LGT, e restringe de forma gravosa, arbitrária e desproporcionada as garantias do contribuinte e o
princípio da proporcionalidade, sobretudo em hipóteses – como a dos autos – em que o devedor principal não lançou mão do procedimento de revisão e em que tal circunstância não pode ser oponível aos
responsáveis subsidiários, o que redunda numa restrição dos direitos e garantias supra referidos que o
artigo 18º da Constituição não consente.
16 - Nesta conformidade, a tese veiculada pela Fazenda Pública viola, para além dos artigos citados
na Sentença a quo e que determinaram a anulação do acto, a Lei Fundamental do País.
17 - Em conclusão, a Sentença a quo não merece qualquer censura, já que andou bem ao anular a
liquidação adicional em caso, quer pela ilegalidade tout court cometida pela A.F., quer pela preterição
da formalidade essencial taxativamente prevista na alínea d) do artigo 99º do CPPT.
Terminam pedindo a confirmação do julgado nesta parte.
1.3.1. Por sua vez, no recurso interposto pelos revertidos Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora
e Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth (que interpõem o recurso quanto à parte em que a sentença lhes indeferiu o pedido de reconhecimento do ressarcimento de juros indemnizatórios relativos
às liquidações anuladas), formulam eles as seguintes conclusões:
01 - Vem o presente recurso interposto da Douta Sentença proferida no processo 238/04.1BEMDL 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.
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 LGT 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
(no caso parcial) da impugnação judicial, fica obrigado 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 LGT e, paralelamente, do artigo 22º da CRP, 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) as liquidações 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
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formalidade essencial detectada, ficaram demonstrados os erros sobre os pressupostos de facto ou de
direito da liquidação que foram alegados na p.i.
14 - Assim, porque a anulação por via da alínea d) do artigo 99º do CPPT 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 CPPT, o n.º 2 do artigo 660º e a alínea d) do n.º 1 do artigo 668º do CPC.
Terminam pedindo que seja revogada a sentença na parte em que indeferiu o pedido relativo aos
juros indemnizatórios e substituída por outra que os reconheça e, subsidiariamente, que a sentença seja
declarada nula por omissão de pronúncia, com as legais consequências.
1.3.2. Não foram apresentadas contra alegações, quanto a este recurso.
1.4 O MP emite Parecer no sentido da improcedência de ambos os recursos, fundamentando-se
no seguinte:
«1. Recurso da Fazenda Pública (485 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.
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, 5ª
edição, Vol. 1, pág. 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 art. 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. 494 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 art. 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.
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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.
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.»
1.5. Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
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. 454 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 art. 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
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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 art. 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. o 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 art. 159º do C.P.P.T., como decorre da apreciação conjunta do n.º 4
do art. 22º e n.º 5 do art. 86º, ambos da L.G.T. e alínea c) do art. 102º do C.P.P.T.
Nestes termos, cumpre-me, na qualidade de órgão da administração tributária referido no n.º 1
do art. 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.» - fls. 459.
2. Esta decisão foi notificada aos ora impugnantes em 07-02-2002 – fls. 461 dos autos – por ofício
datado de 01-02-2002, com o seguinte teor:
«Ficam V. Exas. 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 art. 91º da L.G.T., por ter sido considerado que
houve apresentação extemporânea do pedido.
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. O Imposto sobre o Valor Acrescentado liquidado nos períodos em causa nos autos – 3º e 4º
trimestre de 1991 e 1º, 2º e 3º trimestres de 1992 – resultou: a) da fixação de volume de negócios para o
ano de 1992; b) da extrapolação para o ano de 1991 do volume de negócios fixado para o ano de 1992;
c) não consideração do Imposto sobre o Valor Acrescentado deduzido nas D.P. relativamente a 1991 e
1992 por não terem sido exibidos os documentos de suporte do respectivo imposto.
3. A sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a impugnação deduzida, por um lado,
anulou a liquidação de IVA do ano de 1991 e, por outro, julgou-a improcedente quanto ao pedido de
juros indemnizatórios aos impugnantes.
Para tanto e em síntese, entendeu-se na sentença que, na parte em que vinha impugnada a liquidação, foi preterida formalidade essencial, dado que a AT não poderia ter recusado o pedido de revisão da
matéria colectável deduzido pelos ora recorrentes/recorridos, com fundamento na respectiva extemporaneidade, sendo que tal prazo se conta a partir da notificação do devedor principal e que, na parte relativa
à questão dos juros indemnizatórios, os vícios decorrentes da violação de formalidades essenciais não
se encontrariam abrangidos no conceito de erro imputável aos serviços, pelo que os juros pedidos não
são devidos.
Do assim decidido discordam, como se viu, quer a Fazenda Pública, quer os impugnantes.
Vejamos.
A – Do recurso interposto pela Fazenda Pública
4.1. Questão prévia
Na Conclusão 18ª a Fazenda 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 n.º 1 do art. 97º do CPPT,
por se tratar de questão tributária que não comporta apreciação da legalidade do acto de liquidação».
Poderia, à primeira vista, considerar-se que estamos perante invocação de questão atinente a erro
na forma de processo.
Todavia, não é assim.
Com efeito, a Fazenda não está a afirmar que, no presente caso, se impugnou o acto que recusou
o pedido de revisão, por extemporaneidade do mesmo e que, por isso, este deveria ter sido sindicado
judicialmente através do competente recurso contencioso (actualmente, de acção administrativa especial). Conjugando, aliás, esta alegação com a também constante da anterior Conclusão 17ª, o que
resulta, se bem as interpretamos, é que a Fazenda Pública apenas pretende reforçar o seu entendimento
no sentido de que «A ilegalidade do acto tributário» ora invocada, a existir, só poderia ser encontrada no
procedimento que originou esse acto tributário e não no acto administrativo posterior e completamente
distinto e exterior ao acto de liquidação, e que, se fosse esse o acto administrativo sindicado, a forma
adequada para esse efeito seria, então o referido recurso contencioso.
Ou seja, não vem posto em causa que o acto atacado nesta impugnação seja o próprio acto da
liquidação do IVA de 1991.
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E também da petição inicial resulta claro que é esta liquidação que os impugnantes pretendem
sindicar através do presente meio processual, pois que pedem, no que aqui interessa, a anulação «do
acto de liquidação do IVA do 3º e 4º trimestres de 1991 e 1º, 2º e 3º trimestres de 1992 e pois que, em
termos de causa de pedir, apesar de se referirem à rejeição do pedido de procedimento de revisão, o fazem
com a alegação de que tal recusa constitui preterição de formalidade essencial, alegando, igualmente,
que houve erro no apuramento do IVA por errada extrapolação para o ano de 1991, dos valores fixados
relativamente a 1992 e por não ter sido aceite o IVA dedutível constante das declarações apresentadas
pela sociedade devedora originária.
Do exposto resulta, pois, que nem a Fazenda Pública suscita qualquer questão atinente a eventual
erro na forma de processo, nem, por outro lado, tal erro se verifica, já que o acto que os impugnantes
pretendem ver apreciado judicialmente é o acto tributário da liquidação e com base na invocação de
fundamentos próprios da impugnação.
4.2. Quanto ao mérito do recurso
4.2.1. A questão essencial deste recurso é a de saber se os responsáveis subsidiários podem
requerer, na sequência da respectiva citação no processo executivo, a revisão da matéria colectável
apurada através de métodos indiciários, bem como a data a partir da qual se deve contar o prazo para
esse pedido ser formulado.
Trata-se de questão controversa, sobre a qual se pronunciou o recente ac. desta secção do STA,
de 17/3/2010, proc. n.º 999/09 (processo em que, sendo, aliás, intervenientes as mesmas partes, estava
em causa a liquidação de IRC de 1991, também liquidada na mesma data da presente liquidação do
IVA) e onde se afirmou que a lei confere aos responsáveis subsidiários tal possibilidade: de requererem
a revisão da matéria colectável apurada através de métodos indiciários.
Com efeito, referenciando o Cons. Lopes de Sousa sobre esta matéria (na anotação 13 ao art. 117º
do CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, pag. 846) ali se diz que «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.»
Trata-se, contudo, de solução que não acompanhamos.
4.2.2. O n.º 4 do art. 22º da LGT dispõe 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
sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais.»
E os nºs 1 e 2 do art. 91º do mesmo diploma dispõem:
«1. O sujeito passivo pode, salvo nos casos de aplicação de regime simplificado de tributação em
que não sejam efectuadas correcções com base noutro método indirecto, solicitar a revisão da matéria
tributável fixada por métodos indirectos em requerimento fundamentado dirigido ao órgão da administração tributária da área do seu domicílio fiscal, a apresentar no prazo de 30 dias contados a partir
da data da notificação da decisão e contendo a indicação do perito que o representa.
2. O pedido referido no número anterior tem efeito suspensivo da liquidação do tributo.»
Ora, é certo que, assegurando a lei aos responsáveis subsidiários o direito de poderem reclamar ou
impugnar judicialmente a dívida cuja responsabilidade lhes foi atribuída nos mesmos termos do devedor
principal (nº 4 do art. 22º, acima transcrito), então também não poderá 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».
Também neste sentido se pronunciam Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge
Lopes de Sousa (Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, 3ª edição, Nota 7 ao art. 22º, pag. 129)
quando escrevem: «7 - As reclamações a que se reporta o n.º 4 deste artigo são a reclamação graciosa
(regulada nos arts. 68º a 77º do CPPT), o pedido de revisão do acto tributário (previsto no art. 78º desta
Lei) e o pedido de revisão da matéria colectável, regulado nos arts. 91º e 92º desta Lei. (…) Estas faculdades de impugnação graciosa e judicial do acto tributário e de oposição à execução fiscal podem
ser usadas cumulativamente, de modo autónomo, com invocação dos fundamentos próprios de cada um
desses meios processuais. O pedido de revisão da matéria colectável que se referiu, é um meio gracioso
de impugnar a decisão administrativa de fixação da matéria colectável, cuja utilização é obrigatória
quando a matéria colectável foi fixada através de métodos indirectos, nos termos dos arts. 87º a 90º
desta Lei, e o sujeito passivo pretende impugnar judicialmente um acto tributário com fundamento em
erro na quantificação da matéria colectável ou nos pressupostos da utilização de métodos indirectos de
avaliação desta (art. 86º, n.º 5, desta Lei)».
Para o Cons. Jorge Lopes de Sousa, a lei também confere aos responsáveis subsidiários a possibilidade de requererem a revisão da matéria colectável apurada através de métodos indiciários, no
prazo de 30 dias contados da data em que for efectuada a citação, acto que equivale à notificação para
efeitos do n.º 1 do artigo 91º da LGT.
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Segundo este 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 91º da LGT. A apresentação deste
pedido de revisão da matéria colectável tem efeito suspensivo da liquidação (artigo 92º, 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.» (Lopes de Sousa, CPPT, loc. cit.)
E é nesta mesma senda que segue o supra referido acórdão do STA, de 17/3/2010, no proc.
n.º 999/09, onde se conclui que, admitindo-se «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.
Por outra parte, o princípio da impugnação unitária estatuído no artigo 54º do CPPT determina
que os actos interlocutórios de procedimento não são susceptíveis de impugnação contenciosa, salvo no
caso de serem imediatamente lesivos dos direitos dos contribuintes e na ausência de disposição expressa
em sentido diferente, sendo certo que na notificação que lhes foi feita do indeferimento do pedido de
revisão, os responsáveis solidários logo foram advertidos de que essa decisão não era susceptível de
impugnação judicial autónoma».
4.2.3. Todavia, este entendimento configura, como se disse, uma solução que não acompanhamos,
à luz das normas legais em questão.
Na verdade, do que decorre do n.º 4 do art. 22º da LGT, é que as pessoas responsáveis solidária ou subsidiariamente podem reclamar ou impugnar a dívida que lhes é atribuída, nos mesmos
termos em que o poderia fazer o devedor principal. Ou seja, poderão reclamar ou impugnar o acto
de liquidação que origina essa dívida, nos mesmos termos em que o poderia fazer o sujeito passivo
respectivo.
E sendo certo que o art. 65º da LGT consagra um conceito amplo de legitimidade no procedimento
tributário, onde cabe a intervenção do próprio responsável subsidiário, é, desde logo, duvidoso que
(contrariamente ao alegado pelos recorridos na Conclusão 15ª das suas contra-alegações deste recurso)
numa interpretação consentânea com a letra e o espírito do normativo em causa (nº 4 do art. 22º da
LGT) tal intervenção esteja contemplada relativamente ao próprio procedimento de revisão, já que
este procedimento não tem por objecto o acto de liquidação stricto sensu (a revisão tem características
periciais e destina-se à apreciação da correcção da aplicação dos critérios de base técnico-científica em
que deve assentar a avaliação da matéria tributável).
Por um lado, admitindo-se a possibilidade de o responsável subsidiário deduzir pedido de revisão
da matéria tributável, com o consequente efeito suspensivo da liquidação já efectuada (nº 2 do art. 91º
da LGT) e, certamente, já em fase de execução (em regra a responsabilidade subsidiária opera-se com
a reversão da execução contra este) estar-se-á, na prática, através da reabertura e prolongamento de
um procedimento já findo, a permitir que se esgotem prazos de caducidade do direito à liquidação e a
permitir que, mesmo em situações em que o sujeito passivo originário não tenha impugnado um acto
de natureza destacável se tivesse então de aceitar que o responsável subsidiário possa ainda impugná-lo
depois de citado para pagar o imposto que resultou de um acto firmado na ordem jurídica como caso
resolvido, já que, por outro lado, não se vê que uma outra eventual liquidação que venha a operar-se
no seguimento da decisão deste pedido de revisão, possa ter-se como liquidação correctiva daqueloutra
inicialmente efectuada. Na verdade, embora as als. c) e d) do n.º 1 do art. 44º do CPPT e os arts. 78º
e 79º da LGT, se refiram à revisão e reforma dos actos tributários ou quaisquer outros actos administrativos em matéria tributária, a liquidação que eventualmente surgisse do procedimento de revisão da
matéria tributável apresentado pelo responsável subsidiário, não poderia, face às próprias condições de
realização deste procedimento (novos elementos aportados, outros prazos, outros intervenientes, etc.)
considerar-se como consubstanciando o mesmo acto de liquidação inicial e apenas depurado, agora,
das eventuais imperfeições e vícios que afectassem aquele [a liquidação correctiva opera a sanação
por reforma da liquidação inicial, retroagindo os seus efeitos à data do acto reformado (art. 137º, n.º 4
do CPA), sendo que «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» (Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e Pacheco Amorim, Código de Procedimento Administrativo
comentado, pág. 663)].
4.2.4. De todo o modo, ainda que se possa admitir que a lei contempla tal intervenção do
responsável subsidiário mesmo relativamente ao procedimento de revisão, esta só se compreen-
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derá se e enquanto o procedimento se encontrar a decorrer e a matéria tributável não se encontrar
definitivamente fixada, e com aceitação da fase em que o procedimento se encontrar no momento
da intervenção.
Julgamos, todavia, que, como aponta o Dr. Lima Guerreiro (Lei Geral Tributária, Anotada, Nota
13ª ao art. 91º, pags. 390/391) embora o acesso à justiça por parte do responsável subsidiário lhe garanta
o direito à reclamação da matéria tributável, nos mesmos termos do devedor principal, esse direito tem
que ser exercido com as adaptações necessárias aos casos em que tal aplicação se opere, nos termos do
citado n.º 4 deste art. 22º da LGT: «caso tivesse aptidão para iniciar a realização do debate instrutório
previsto no presente artigo, o requerimento desse debate não poderia ter por natureza efeitos suspensivos
de liquidação, uma vez que esta já foi efectuada. Alternativamente (…) (e é essa a solução que mais
adere à letra da lei), o responsável subsidiário deve poder reclamar ou impugnar a liquidação com base
na errónea aplicação e quantificação da matéria tributável por métodos indirectos, apesar de o devedor
principal não ter solicitado o procedimento de revisão previsto na presente lei.»
Assim, face, por um lado, ao disposto no n.º 5 do art. 86º da LGT e no n.º 1 do art. 117º do CPPT
(que condicionam, no processo de impugnação deduzido contra o acto de liquidação, a discussão da
quantificação e dos pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável à prévia revisão dessa
matéria) e face, por outro lado, à necessidade de garantir a impugnação dos actos tributários lesivos de
direitos ou interesses legalmente protegidos (cfr. o art. 268º, n.º 4, da CRP), entende-se que, tal como
a recorrente Fazenda Pública invoca (cfr. as conclusões 9ª, 10ª e 13ª do respectivo recurso) numa interpretação consentânea com as disposições das normas legais aqui em causa e que, sem ofender o regime
legal aplicável, é a que melhor se coaduna com direito à obtenção de tutela jurisdicional efectiva dos
direitos legalmente protegidos dos cidadãos, os responsáveis subsidiários não podiam, no caso, deduzir
o pedido de revisão da matéria tributável, embora pudessem ser admitidos a reclamar ou impugnar a
dívida sem aquele condicionamento.
E, neste sentido, porque não existe obstáculo a que o responsável subsidiário reclame ou impugne
judicialmente a liquidação, mesmo quando invoque errónea aplicação e quantificação da matéria tributável por métodos indirectos, apesar de o devedor principal não ter solicitado o procedimento de
revisão, improcedem também as Conclusões das contra-alegações dos recorridos.
4.2.5. A esta luz e retornando agora ao caso dos autos, logo resulta que, independentemente
de o pedido de revisão da matéria tributável ter sido apresentado dentro dos 30 dias a contar da
citação dos revertidos (ora impugnantes) – foram citados em 7/12/2001 e 11/12/2001 e deduziram
o pedido de revisão em 7/1/2002 (cfr. n.º 1 do Probatório) – o despacho que não admitiu tal pedido,
por o considerar extemporâneo, aplicou correctamente a lei, não ocorrendo, portanto, a preterição
da formalidade essencial em que a sentença fez assentar a decisão de anulação da liquidação de
IVA de 1991.
A sentença incorre, assim, no erro de julgamento que lhe é imputado pela recorrente Fazenda
Pública, determinante da respectiva revogação nesta parte.
Porém, uma vez que na petição inicial os impugnantes também suscitaram, como fundamento da
impugnação, as questões atinentes ao erro no apuramento do IVA por errada extrapolação para o ano de
1991, dos valores fixados relativamente a 1992 e por não ter sido aceite o IVA dedutível constante das
declarações apresentadas pela sociedade devedora originária, e tais questões não foram apreciadas (por
implicitamente prejudicadas face à procedência da questão atinente à alegada preterição da formalidade
essencial), impõe-se a baixa dos autos à instância para que as mesmas ali sejam apreciadas, face, até,
à insuficiência factual do Probatório a este respeito.
5. E pela procedência deste recurso fica necessariamente prejudicada a apreciação do recurso ora
também interposto pelos recorrentes Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Ernesto Joaquim Pinto
Tomás da Cruz Lareth, relativamente a todas as questões nele formuladas.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se:
- Em dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, consequentemente, revogar
a sentença recorrida.
- Em ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para apreciação dos restantes fundamentos da impugnação.
- Em não tomar conhecimento do recurso interposto pelos recorrentes Nuno Manuel Cerejeira
Matos Namora e Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth, por ter ficado necessariamente prejudicado em face da procedência do recurso interposto pela Fazenda.
Custas pelos recorrentes Nuno Manuel Cerejeira Matos Namora e Ernesto Joaquim Pinto Tomás
da Cruz Lareth, por terem contra-alegado, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.
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Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Caducidade. Erro evidenciado na declaração.
Sumário:
Tendo o contribuinte indicado, na declaração de IRS de 2002, a venda de um imóvel
e a intenção de reinvestir o respectivo ganho na aquisição de habitação própria e
permanente, o prazo de caducidade para a AT efectuar liquidação adicional, com
base na falta de declaração, nos dois anos seguintes, de tal reinvestimento, é o
previsto no n.º 1 do art. 45º da LGT.
Processo n.º 1001/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel Tavares Prata.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo TAF de Braga, julgou procedente a
impugnação deduzida por Manuel Tavares Prata, com os demais sinais dos autos, contra a liquidação oficiosa
de IRS do ano de 2002 – a que corresponde a compensação n.º 2006 5330498, no valor de € 10.536,74.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
I. A presente impugnação versa sobre a liquidação de IRS do ano de 2002 com o n.º 2006 5001953093 — e
a que corresponde a compensação n.º 2006 5330498, no valor de € 10.536,74 — tudo como melhor se
deduz dos extractos do sistema informático da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) juntos aos autos.
II. Na douta sentença ora recorrida julgou-se procedente a impugnação deduzida por ter o M.mo
Juiz entendido que, verificando-se in casu um erro na declaração do sujeito passivo, seria aplicável o
prazo de caducidade do tributo previsto no n.º 2 do art. 45º da LGT.
Porém, salvo o devido respeito, não pode a Fazenda Pública concordar com a decisão ora recorrida,
pelos argumentos que de seguida se expõem.
III. A questão que se coloca nos presentes autos reconduz-se a saber se na sentença recorrida se
fez correcto julgamento ao dar como verificada a existência de um erro evidenciado na declaração do
sujeito passivo, e, consequentemente, se se revela aplicável ao caso ora em apreço o prazo especial de
caducidade do direito à liquidação dos tributos previsto no art. 45º, n.º 2 da LGT, a saber, o de 3 anos;
IV. Ou se, ao invés, não se verifica qualquer erro daquele tipo, e, por conseguinte, o prazo de caducidade aplicável é o previsto no n.º 1 do mesmo normativo legal, a saber, o de 4 anos. Vejamos então,
V. Desde já se diga que a Fazenda Pública entende que não se verifica qualquer erro na declaração
do sujeito passivo,
VI. Muito menos um erro que possa ser qualificado como “evidenciado na declaração”;
VII. e, portanto, que determine a aplicabilidade do prazo especial e mais curto previsto no n.º 2
do art. 45º da LGT.
VIII. Decorre do art. 45º da LGT, aplicável ex vi do art. 92º do CIRS, que o direito de liquidar
os tributos caduca se a liquidação não for levada ao conhecimento do contribuinte num determinado
prazo, contado nos impostos periódicos, como é o caso do IRS, a partir do termo do ano em que se
verificou o facto tributário.
IX. Assim, importa determinar qual o prazo aplicável no caso concreto e, consequentemente, se será aplicável o prazo especial previsto no n.º 2 do art. 45º da LGT, como se entendeu na douta sentença ora recorrida.
X. Como supra se referiu, é entendimento da Fazenda Pública que a resposta terá necessariamente
que ser negativa pelos fundamentos que de seguida se procurarão expor.
XI. Aquele n.º 2 do art. 45º da LGT determina a aplicação de um prazo mais curto que o prazo supletivo previsto no n.º 1 quando ocorram casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo.
XII. Como é notório, aquele prazo de caducidade só tem aplicação — no que para o presente caso
importa — nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo, sendo que, como refere
Diogo Leite Campos, tal erro “é aquele que é detectável mediante simples análise da declaração”.
XIII. Assim, a questão que se impõe é de saber se da (simples) análise da declaração do sujeito
passivo resulta um erro evidente.
XIV. Como consta da matéria de facto dada como provada, na declaração de rendimentos do ano
de 2002 o contribuinte declarou pretender reinvestir o produto da venda de dois imóveis.
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XV. Tal declaração corresponde, como se retira da posição assumida pelo impugnante nos presentes autos, à sua efectiva vontade.
XVI. Donde se pode, desde logo, concluir pela absoluta inexistência de um erro, de uma divergência entre o declarado e a vontade real.
XVII. Sendo, igualmente, certo que mesmo que tal erro tivesse ocorrido teria o mesmo de ser
detectável mediante simples análise da declaração do sujeito passivo.
XVIII. Ora, salvo o devido respeito por opinião contrária, entende a Fazenda Pública que da análise
da declaração do contribuinte não se pode concluir nem pela existência de um erro, nem tão-pouco que
o mesmo, a existir, se revele evidente.
XIX. Desde logo, porquanto é perfeitamente admissível e possível que a intenção manifestada
pelo sujeito passivo não tivesse passado disso mesmo, um mero propósito.
XX. Acontece que o referido n.º 2 do art. 45º da LGT tem em vista apenas e só os erros manifestos
e patentes nas declarações dos sujeitos passivos,
XXI. o que, como se disse, não acontece no caso em apreciação.
XXII. Em face do que se expôs é imperioso que se conclua pela impossibilidade de aplicação ao
caso sub judicio do prazo especial de 3 anos previsto naquele normativo legal.
XXIII. Sendo que o prazo de caducidade aplicável em concreto é o prazo geral e supletivo previsto
no n.º 1 do art. 45º da LGT, ou seja, o de 4 anos.
XXIV. Assim, não se aplicando aquele prazo de três anos, nem qualquer prazo especial, o prazo
de caducidade a aplicar é o de quatro anos, previsto no n.º 1 do mesmo artigo.
XXV. Esse prazo, relativamente ao IRS, que é um imposto periódico, conta-se a partir do termo
do ano em que se verificou o facto tributário, como determina o n.º 4 do mesmo normativo legal.
XXVI. Assim o prazo de caducidade do direito de liquidação do IRS iniciou-se em 01.01.2003
e terminou em 31.12.2006.
XXVII. Por isso, tendo a liquidação sido notificada ao Impugnante em 14.08.2006 tem de se
concluir que ela foi tempestivamente efectuada e notificada.
XXVIII. Assim, a liquidação impugnada não enferma do vício que o impugnante lhe imputou.
XXIX. Assim e por tudo o que ficou exposto, e salvo o devido respeito por opinião contrária,
é nosso entendimento de que a liquidação ora em apreciação é legalmente devida, pelo que deverá
manter-se na ordem jurídica.
XXX. Destarte, a actuação da Administração Tributária foi conforme à lei, não se verificando o
vício que é imputado ao acto tributário, sendo que este por ser legal, deverá manter-se.
XXXI. Tendo na douta sentença ora recorrida se decidido de forma diversa é inevitável que se
conclua que foi violado o disposto no art. 45º da LGT, aplicável ex vi do art. 92º do CIRS.
Termina pedindo a procedência do recurso, com revogação da decisão recorrida, a substituir por
outra que julgue improcedente a impugnação judicial.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, fundamentando-se no seguinte:
«As conclusões das alegações delimitam o objecto do recurso. No caso concreto o recurso tem
por objecto a interpretação a dar ao disposto no n.º 2 do artigo 45º da LGT ou, mais concretamente, o
que deve entender-se por erro evidenciado na declaração do sujeito passivo.
Não encontrámos referências jurisprudenciais relativas à interpretação daquele preceito legal.
Doutrinariamente, como refere a Fazenda Pública na sua alegação, Diogo Leite Campos e outros, em
Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, entendem que erro evidenciado na declaração do sujeito
passivo é aquele que é detectável mediante simples análise da declaração.
Também para nós é essa a interpretação a eleger, por ser a mais conforme com a letra e o espírito
da lei e a mais respeitadora da unidade lógica do sistema.
No caso sub juditio a análise da declaração de rendimentos de 2002 não evidencia qualquer erro,
designadamente qualquer divergência entre o declarado e vontade real do sujeito passivo. A declaração
efectuada pelo recorrente parece corresponder à sua vontade real. Aliás, a Administração Tributária,
não procedeu a qualquer alteração do declarado pelo sujeito passivo.
AAdministração Fiscal não dispunha de elementos ou indícios que apontassem para a existência de qualquer erro na declaração do sujeito passivo, que a levasse a dar mais urgência ao procedimento de liquidação.
A Administração Tributária limitou-se a liquidar o tributo devido, cuja liquidação estava suspensa,
logo que decorreu o prazo para a realização do pretendido reinvestimento, sem que se tenham verificado os requisitos legalmente previstos ou o sujeito passivo tenha informado que havia efectivamente
procedido ao anunciado reinvestimento».
1.5. Foram colhidos os vistos legais e cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1 - O impugnante, juntamente com a sua esposa, Maria Cândida Barbosa Campos Prata, por escritura pública outorgada no dia 26 de Julho de 2002, no Cartório Notarial de Póvoa de Lanhoso, exarada
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de fls. 68 a fls. 71, do livro de notas para escrituras diversas n.º 247-O, venderam a Carlos Alberto
Araújo da Silva, NIF …, pelo preço global de € 57.300,00, um prédio misto inscrito na matriz predial
da freguesia de Monsul, concelho da Póvoa de Lanhoso, sob os artigos urbano 103º e rústico 220º.
2 - Mais declararam nessa venda que daquele preço, € 54.800,00 correspondiam ao artigo urbano,
o qual tinha o valor patrimonial de € 37,29, e € 2.500,00 correspondiam ao artigo rústico o qual tinha
o valor patrimonial de € 5,40.
3 - Na sua declaração de rendimentos do ano de 2002, o reclamante declarou, no anexo G,
ter recebido um total de € 87.300,00 resultantes da alienação onerosa de direitos reais sobre bens
imóveis.
4 - Mais declarou que do produto dessas vendas, a quantia de € 57.300,00 iria ser objecto de reinvestimento para habitação própria e permanente e como tal não estaria sujeita a tributação em sede de IRS.
5 - Posteriormente, por escritura pública de compra e venda outorgada no dia 03 de Julho de 2003,
no Cartório Notarial de Esposende, exarada de fls. 4 a fls. 5, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 212-E, o reclamante adquiriu à firma “Losa Capitão – Investimentos Imobiliários, Lda.” pelo preço
de € 85.000,00, o prédio urbano actualmente inscrito na matriz predial da freguesia das Marinhas, deste
concelho, sob o artigo 4527º.
6 - Não obstante a acima referida intenção manifestada, o ora impugnante jamais informou a
Administração Tributária de que havia efectivamente procedido àquele reinvestimento.
7 - Em 14.08.2006 foi o sujeito passivo notificado da liquidação ora em crise e acima melhor
identificada.
8 - O ora impugnante não se conformando com tal acto tributário apresentou reclamação graciosa,
autuada sob o n.º 0396200604000404, a qual foi pelo órgão competente indeferida na totalidade, por
se entender não se verificarem no caso concreto os pressupostos legais para que o dito rendimento de
mais-valia fosse excluído de tributação.
9 - De tal decisão o aqui impugnante reagiu intentado recurso hierárquico – autuado sob o
n.º 03962007001 – daquela decisão, o qual foi indeferido, com o mesmo fundamento.
3.1. Com base nesta factualidade a sentença veio a julgar procedente a impugnação.
Para tanto, exara que, suscitando o impugnante, para além do mais, as questões da caducidade do
direito à liquidação e da preterição da audição prévia, tais questões são colocadas como as duas faces
de uma mesma moeda, ou seja, ou se verifica uma ou se verifica outra.
- E entrando na apreciação de tais questões, a sentença logo julgou improcedente a questão
relativa à preterição de audiência prévia, aderindo à jurisprudência constante do ac. do STA, de
15/11/06, rec. n.º 759/06: sendo dispensada, nos termos do n.º 2 do art. 60º da LGT, “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”, então, tendo o contribuinte feito constar na sua declaração de
rendimentos, relativa a um dado ano, a venda de um prédio e a intenção de reinvestir o respectivo
preço, a liquidação adicional, efectuada com base na falta de declaração, nos dois anos seguintes,
desse reinvestimento, não precisa de ser precedida da audição do contribuinte nos termos dos nºs.
1, alínea a), e 2 do art. 60º da LGT, sendo suficiente afirmar-se, nesse caso, que o acto de liquidação adicional teve por fundamento “a falta de reinvestimento do valor de realização” no montante
respectivo, constante do anexo G da declaração de rendimentos daquele ano, já que o recorrente,
depois de invocar a sua intenção de reinvestir o ganho proveniente da transmissão onerosa de imóvel
destinado a habitação, não podia ignorar que teria que demonstrar a realização desse reinvestimento
para se aproveitar da situação de não tributação prevista no n.º 5 do art. 70º do CIRS (no caso, na
redacção dada pela Lei n.º 10-B/96, de 23/3).
- Já quanto à questão relativa à caducidade da liquidação, a sentença (chamando também à colação
a fundamentação constante do referido acórdão do STA - segundo a qual, na interpretação da sentença,
a liquidação, nestes casos, é efectuada “com base nas declarações do contribuinte”, razão pela qual,
nos termos do art. 60º, n.º 2, da LGT, não era necessária, por dispensada, a sua audição) conclui que,
no caso, se verifica um erro que é evidenciado na declaração do contribuinte e, assim, haverá que aplicar, não só o art. 60º/2/a) da LGT, mas igualmente o art. 45º/2 (embora a sentença se refira ao art. 48º,
trata-se, certamente, de lapso) da mesma LGT: ou seja, verificam-se os pressupostos desse art. 45º/2
da LGT, sendo o prazo de caducidade da liquidação em causa de 3 anos e não 4, como sucedeu. No
entendimento da sentença, se aquela simplicidade e evidência justificam que se dispense a pronúncia
prévia do contribuinte, justificarão, por identidade de razão, que a AT, até por estar dispensada do dever
de audiência prévia, actue com maior celeridade, liquidando o tributo devido num prazo mais curto.
E, por isso, nesta base (por a liquidação ter sido feita depois do decurso do prazo de caducidade),
a sentença julgou procedente a impugnação.
3.2. É do assim decidido quanto à caducidade da liquidação que a recorrente discorda.
A questão decidenda é, portanto, a de saber qual o prazo de caducidade aplicável no presente
caso, questão que se reconduz, no fundo, à de saber o que deve entender-se por erro evidenciado na
declaração do sujeito passivo e se no caso concreto o mesmo se verifica.
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Vejamos:
4.1. Sob a epígrafe «Caducidade do direito à liquidação», nos nºs 1 e 2 do art. 45º da LGT, dispõe-se o seguinte:
«1. O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao
contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
2. Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos
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.»
4.2. Na situação questionada nos autos, o impugnante, tendo vendido em 26/6/2002, um prédio misto
inscrito na matriz predial da freguesia de Monsul, concelho da Póvoa de Lanhoso, sob os artigos urbano
103º e rústico 220º, declararam (no anexo G da respectiva declaração de IRS de 2002) ter recebido as
quantias resultantes dessa alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis e que parte do produto
dessas vendas (a quantia de € 57.300,00) iria ser objecto de reinvestimento para habitação própria e
permanente e como tal não estaria sujeita a tributação em sede de IRS.
Posteriormente, em 3/7/2003, o impugnante adquiriu, pelo preço de € 85.000,00, o prédio urbano
inscrito na matriz predial da freguesia das Marinhas, sob o artigo 4527º.
Mas não obstante a acima referida intenção manifestada, jamais informou a AT de que havia
efectivamente procedido àquele reinvestimento, razão pela qual a mesma AT procedeu à liquidação
adicional impugnada, notificada em 14/8/2006.
4.3. Para decidir pela caducidade da liquidação a sentença parte do pressuposto seguinte: ou a
declaração está errada, e tem de ser corrigida através de uma liquidação adicional, ou não tem qualquer
erro, e, nesse caso, não poderá existir liquidação adicional.
E, porque considera que existe erro, acaba, então, por concluir, como acima se disse, tratar-se de erro
que resulta da declaração e que, assim, será aplicável não só o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 60º
da LGT (é dispensável a audição prévia do contribuinte), mas, por isso mesmo, necessariamente também
o disposto no n.º 2 do art. 45º da mesma LGT: o prazo de caducidade da liquidação será o de 3 anos.
Mas, a nosso ver, não é este o sentido que decorre dos normativos em causa.
Com efeito, o erro a que se refere o n.º 2 deste art. 45º é «aquele que é detectável mediante simples
análise da declaração» (cfr. Diogo Leite Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa,
Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, 3ª Edição, 2003, Anotação 9 ao art. 45º), ou, no dizer de
Lima Guerreiro (Lei Geral Tributária, Anotada, Rei dos Livros, Nota 2 ao art. 45º, pag. 214), «o erro
que a AT possa detectar por um mero exame da coerência dos seus elementos, sem recurso a qualquer
outra documentação externa, mesmo quando esta esteja em poder da administração tributária, e obtida
por inspecção interna ou externa ou por meios de qualquer outra natureza.»
Ora, desde logo, na questionada declaração de IRS de 2002 não se evidencia qualquer erro, nomeadamente qualquer divergência entre o declarado e vontade real do sujeito passivo. A AT não procedeu
a qualquer alteração do declarado pelo sujeito passivo, limitando-se, antes, a proceder à liquidação
do imposto (liquidação que ficara suspensa quanto aos rendimentos em causa), logo que decorreu o
prazo de tal suspensão, ou seja, o prazo para a realização do pretendido reinvestimento, sem que se
tenham verificado os requisitos legalmente previstos ou o sujeito passivo tenha informado que havia
efectivamente procedido ao anunciado reinvestimento.
Na verdade, nos nºs 5 e segts do art. 10º do CIRS, estabelece-se uma exclusão da tributação (1)
respeitante aos ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria
e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, desde que haja reinvestimento (mesmo
que parcial) do produto da alienação em imóvel com o mesmo destino.
Trata-se, portanto, de uma exclusão tributária condicionada, que depende da verificação de uma
acção futura e objectivamente incerta – a ocorrência do reinvestimento (nas condições definidas na
lei). Por um lado, opera em face da mera intenção – objectivada na declaração de IRS relativa ao ano
da realização do ganho (cfr. alínea a) do n.º 3 do art. 57º do CIRS) de realizar o investimento e, por
outro lado, opera mediante o diferimento (suspensão) da tributação para o termo do período em que o
reinvestimento é admissível nos termos dos nºs 5 e 6 do dito art. 10º do CIRS.
E, não tendo ocorrido o reinvestimento (ou sendo este questionado pela AT) a liquidação adicional
respectiva reportar-se-á ao ano em que ocorreu a transmissão onerosa, ou seja, ao ano em que o ganho
e a intenção de reinvestimento foram mencionados na declaração e deverá efectivar-se dentro do prazo
geral de caducidade previsto no n.º 1 do art. 45º da LGT (4 anos).
Que foi o que sucedeu no caso dos autos.
4.4. Mas, ainda que se concluísse, como faz a sentença, pela existência de erro naquela declaração
de 2002, o mesmo não poderia ter-se como mero erro nela evidenciado já que a sua correcção não passaria
pela mera análise dessa declaração, face aos elementos dela constantes, mas antes pelo confronto com
os elementos de outras declarações, neste caso as de 2003 e 2004. Também nesse caso não estaríamos,
pois, perante mero erro evidenciado na declaração, ao contrário do que concluiu a sentença recorrida.
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E, salvo o devido respeito, não colhe, por inapropriada, nesta parte, a argumentação da sentença,
retirada do acórdão do STA, ali referido: na verdade, a circunstância de ali se afirmar que a liquidação é
efectuada “com base nas declarações do contribuinte” (já que nestas ele não demonstrou ter efectuado o
reinvestimento, pois que não apresentou o competente anexo G, motivando a liquidação adicional), razão
pela qual, nos termos do art. 60º, n.º 2, da LGT, não era necessária, por dispensada, a sua audição) não implica que, sem mais, se possa concluir que, nesse caso, estamos perante erro evidenciado na declaração do
sujeito passivo, para efeitos e consequente aplicabilidade, também do disposto no n.º 2 do art. 45º da LGT.
É que, ao contrário do que se conclui na sentença, não estamos aqui (relativamente às questões
da preterição de audiência prévia e da caducidade) perante «duas faces da mesma moeda» ou em que
«se verifica uma ou se verifica outra». Trata-se, antes, de planos distintos.
Nem o citado acórdão do STA, em que se estriba a sentença, afirma aquela identidade de situações.
Com efeito, afirmando, embora, no que respeita à questão da dispensa da audição do contribuinte,
que a fórmula “com base na declaração do contribuinte” (constante do n.º 2 do art. 60º da LGT) «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» e
que «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», o acórdão não faz qualquer
assimilação entre esta situação e a questão do erro evidenciado na declaração.
Aliás, quanto a esta última, o acórdão parece indicar claramente que só em 2001 e em face das declarações posteriores àquela em que se fez constar a intenção de reinvestimento é que ficou demonstrada
a não efectivação do mesmo. Na verdade, no acórdão refere-se, em seguida: «Assim, para beneficiar da
exclusão da tributação, o recorrente deveria demonstrar, “no prazo de 24 meses”, que havia reinvestido
o valor realizado na venda. Não bastava, pois, a mera intenção de reinvestir, constante na declaração de
rendimentos relativa ao ano de 1998. Contudo, nas declarações de 2000 e de 2001, o recorrente não demonstrou ter efectuado tal reinvestimento, pois que não apresentou o competente anexo G, motivando a
liquidação adicional. Que, assim, se efectuou “com base nas declarações do contribuinte” de 1999, 2000 e
2001, pelo que, nos termos do artigo 60º, n.º 2, da LGT, não era necessária, por dispensada, a sua audição.»
Daí que igualmente não colha a argumentação da sentença (no sentido de que a não aplicabilidade do n.º 2 do
art. 45º acarretaria necessariamente a não aplicabilidade da alínea a) do n.º 2 do art. 62º, ambos da LGT), mesmo
quando esgrime com a expressão «liquidação» constante de ambos os normativos, em vez de «liquidações».
4.5. Acresce que, a considerar-se aquela exclusão como isenção ou benefício fiscal, poderia cair
na alçada do disposto na alínea c) do n.º 2 do art. 46º da LGT, com a consequente suspensão do prazo
de caducidade ali prevista.
E acresce, ainda, aliás, que a ser aplicável, actualmente, o pretendido prazo de caducidade de 3
anos a estas situações, não se vê como poderia haver liquidação, face ao alargamento, de 24 para 36
meses, do prazo durante o qual o reinvestimento pode ser efectuado (cfr. a actual redacção do n.º 5 do
art. 10º do CIRS, introduzida pela Lei 64-A/2008, de 31/12).
5. Em suma, não sendo aplicável, no presente caso, o prazo de caducidade de 3 anos previsto no
n.º 2 do art. 45º da LGT, mas, antes, o prazo de 4 anos previsto no seu n.º 1, a liquidação impugnada
não sofre de ilegalidade e, nesta medida, a sentença recorrida carece de ser revogada, assim procedendo
as Conclusões do recurso.
E uma vez que na petição inicial da impugnação a impugnante também suscitou (nos arts. 13º e
segts,) como fundamento da impugnação, a questão da aplicação, no caso, do disposto no n.º 5 do art. 10º
do CIRS, na redacção à data da aquisição do imóvel cuja alienação gerou o rendimento tributado (alega
a impugnante que a lei apenas exigia, então, para que ocorresse a exclusão da tributação de tal ganho,
que o mesmo proviesse da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação do sujeito passivo – e
não já a habitação própria e permanente) e tal questão não foi apreciada (por implicitamente prejudicada
face à procedência da questão atinente à caducidade da liquidação), impõe-se a baixa dos autos à instância para que a mesma ali seja apreciada, face, até, à insuficiência factual do Probatório a este respeito.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em dar provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, ordenando-se a baixa dos autos à 1ª instância para apreciação dos restantes fundamentos da impugnação.
Sem custas.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Pimenta do Vale.
(1) Para o Professor Saldanha Sanches (Manual de Direito Fiscal, 3ª Edição, pag. 454 e 321), a exclusão da tributação é
uma isenção e não se confunde com a não tributação. E estas mais valias provenientes da alienação de bens imóveis destinados a
habitação própria e permanente, têm um regime de favor fiscal, estando isentas de tributação se o respectivo valor for reinvestido
nos termos da lei (Ibidem. pag. 321). Salgado Matos (CIRS – Anotado, Lisboa, 1999, pag. 168, Anotação 9 ao art. 10º) refere-se,
igualmente, a uma isenção sobre rendimentos de mais valias. O Dr. Nuno Sá Gomes (Manual de Direito Fiscal – 1º Vol., pag.
334, Nota 449, Lisboa, Setembro de 1995) fala em desagravamento estrutural (exclusão tributária objectiva).
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Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Recurso hierárquico. Reclamação graciosa. Recurso contencioso de anulação. Impugnação judicial. Prazo para deduzir pedido de revisão oficiosa da matéria colectável.
Interpretação do artº 78º, n.º 3 da LGT.
Sumário:
I — O meio processual adequado para reagir contra a decisão do Subdirector-Geral dos
Impostos que indeferiu o recurso hierárquico interposto da reclamação graciosa
que, por sua vez, indeferiu o pedido de revisão oficiosa da matéria colectável, com
fundamento na sua extemporaneidade, é o recurso contencioso e não o processo
de impugnação judicial, uma vez que se trata de acto que não apreciou o acto
de liquidação, nem a legalidade do mesmo (cfr. artº 97º, nºs 1, als. d) e p) e 2 do
CPPT).
II — A fórmula usada no artº 78º, n.º 3 da LGT “prazo de três anos posteriores ao do
acto tributário” deve ser interpretada no sentido de, o termo inicial do pedido de
revisão da matéria colectável com fundamento em injustiça grave ou notória, ser a
data da liquidação e, o termo final, o último dia do ano civil após a liquidação.
Processo n.º 1020/09-30.
Recorrente: Subdirector Geral dos Impostos.
Recorrido: Damião Fernandes Neves Leirosa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - O Subdirector Geral dos Impostos, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário
de Lisboa que concedeu provimento ao recurso contencioso interposto por Damião Fernando Neves
Leirosa, melhor identificado nos autos, da decisão que lhe indeferiu o recurso hierárquico que interpôs
da decisão que, por sua vez, indeferiu a reclamação graciosa em que foi convolada a declaração de
substituição de IRS, referente ao ano de 1995, dela vem interpor o presente recurso formulando as
seguintes conclusões:
1. Do cabeçalho da p.i., retira-se que o que foi impugnado nos autos foi o despacho do Subdirector-Geral dos Impostos de 2002.11.28, pelo qual foi indeferido o recurso hierárquico interposto para o
Senhor Ministro das Finanças, na sequência de indeferimento da reclamação graciosa.
2. Em todo o caso, há que considerar que o uso do presente meio processual – recurso de anulação
– não é o meio adequado à causa de pedir formulada pelo recorrente.
3. Mesmo que se considere, como o Mmº Juiz “a quo” que, o que está em causa é o pedido de
revisão, deduzido em 27 de Setembro de 2002 e não em 21 de Dezembro de 1999, aquando do exercício
do direito de audição, por ter sido indeferido “… pois este deixou esgotar todos os prazos quer para a
entrega da declaração de substituição quer para reclamar ou impugnar” quer, “por outro lado também
não poderá beneficiar do estipulado no n.º 3 do artº 78º da LGT (revisão da matéria colectável com
fundamento em injustiça grave ou notória, a provar pelo contribuinte), na medida em que o prazo de três
anos para a revisão da mesma foi esgotado, não podendo assim beneficiar desta medida de carácter excepcional (cfr. fls. não numeradas do P.A.)., sempre se dirá, como o deliberado por Ac. do STA de 6.10.05,
no recurso n.º 1166/04, que “o indeferimento (mesmo que) tácito de um pedido de revisão oficiosa de
acto de liquidação, baseado na sua ilegalidade, deve considerar-se, para efeitos das alíneas d) e p) do
artº 97º do C.P.P.T., como um acto que comporta a apreciação da legalidade de acto de liquidação.” As
palavras entre os parênteses são nossas e servem para reforçar a ideia de que com o acto expresso existe
uma análise que reconduz à necessária subsunção da apreciação da legalidade do acto de liquidação.
4. Assim, como se invocou na resposta, quer por inidoneidade do meio processual usado para atacar
a liquidação quer por falta de causa de pedir, deverá o presente recurso ser rejeitado, nesse sentido foi
decidido no Acórdão do TCA – n.º 93/97, de 19.01.1999, da 2ª secção.
5. Por outro lado, é manifesta a falta de razão do recorrente – quanto à invocada injustiça grave
e notória – como se comprova pelo facto da pretendida revisão da liquidação se dever a custos que só
extemporaneamente o recorrente leva ao conhecimento da Administração.
6. Inexiste, assim, qualquer injustiça, que tem que ser grave e notória na liquidação efectuada pela
Administração, tendo esta sido efectuada conforme à lei e de acordo com a declaração de rendimentos
apresentada em tempo pelo contribuinte.
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7. Pelo que, face aos princípios da certeza e da segurança jurídica, precludidos os prazos de reclamação ou impugnação previstos na lei, o acto tributário consolida-se.
8. Por outro lado, ao contrário do que advoga o Mmº Juiz “a quo”, não entendemos que o prazo
de “três anos posteriores ao acto tributário”, estabelecido no segmento da norma da LGT transcrita,
tome como termo inicial, portanto, a data da liquidação (acto tributário), e termo final, o último dia do
terceiro ano civil após o da liquidação, tendo em atenção a natureza de imposto periódico, anual, do
IRS (cfr. artº 1º n.º 1 do CIRS).
9. Efectivamente, nada na Lei nos permite fazer a leitura alargada para 3 anos e seis meses, proposto pelo Mmº Juiz “a quo”.
10. Os três anos referidos no n.º 3 do artigo 78º da LGT, expressamente refere “... que o dirigente
máximo do serviço pode autorizar, excepcionalmente, nos três anos posteriores ao do acto tributário
a revisão da matéria colectável apurada com fundamento em injustiça grave ou notória”, têm como
termo inicial o acto tributário e como termo final, como será lógico, o dia e mês correspondentes, aos
três anos posteriores aquele termo inicial, isto até, para uniformização da contagem em relação a todos
os impostos.
11. Donde, também não existe qualquer violação da lei, designadamente, do artigo 78º da LGT,
com referência aos três anos posteriores ao acto tributário.
Não houve contra alegações.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso.
Deste parecer foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), sem que qualquer delas, sobre o
mesmo, se tivesse pronunciado.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1) Em 26.04.1996 o ora Recorrente apresentou perante a Administração Fiscal a declaração de IRS
referente ao ano de 1995, apresentando como despesas gerais o montante de Escudos 22.089.445$00
(cfr. doc. de fls. 18 dos autos);
2) Em 26.08.1996, em consequência, e com base nos elementos declarados, foi emitida a liquidação
de IRS n.º 5602712587 (cfr. doc. de fls. 18 dos autos);
3) Em 18.11.1997 foi pelo ora Recorrente apresentada declaração de substituição com referência
ao IRS do ano de 1995, com alteração do anexo B1, corrigindo o montante das despesas gerais de
Escudos 22.089.445$00, para Escudos 67.012.226$00 (cfr. docs. de fls. 15 e 18 dos autos);
4) A declaração de substituição referida em 3) foi convolada em reclamação graciosa, tendo sido
objecto de despacho de indeferimento, por extemporaneidade (cfr. doc. de fls. 14 do P.A.);
5) Em 21.12.1999 o ora Recorrente dirigiu ao Ministro das Finanças recurso hierárquico do indeferimento da reclamação graciosa, alegando, entre o mais, “gritante injustiça fiscal”, concluindo da
seguinte forma:
“Pelo exposto requer-se a Sua Excelência Senhor Ministro das Finanças, a correcção dos valores
do Anexo B1 do Modelo 2 do ano de 1995, de 22.089.445$00 para 67.012.226$00, para que assim o
Rendimento do ano de 1996, seja também corrigido, por força dos valores transitados de 1995 para
1996, pois assim acontecendo me será feita a devida justiça, para proceder ao pagamento do IRS de
1996, dado que já foram feitos pagamentos por conta” (cfr. petição de recurso hierárquico, junto a
fls. 20 e seguintes do P.A.);
6) Em 30.09.2002, no exercício do direito de audição prévia, o ora Recorrente requereu a convolação do recurso hierárquico em pedido de revisão oficiosa, com fundamento em injustiça grave ou
notória (cfr. fls. não numeradas do P.A.);
7) O recurso hierárquico foi indeferido por despacho de 28.11.2002 do Subdirector-Geral dos
Impostos (cfr. fls. não numeradas do P.A.);
8) O despacho de indeferimento referido em 7) foi proferido em concordância com a informação
datada de 18.11.2002, da qual consta seguinte:
“3- Perante o alegado, somos de parecer que não assiste razão ao recorrente, pois este deixou
esgotar todos os prazos quer para a entrega da declaração de substituição quer para reclamar ou
impugnar.
Por outro lado também não poderá beneficiar do estipulado no n.º 3 do artº 78º da LGT (revisão
da matéria colectável com fundamento em injustiça grave ou notória, a provar pelo contribuinte), na
medida em que o prazo de três anos para revisão da mesma foi esgotado, não podendo assim beneficiar
desta medida de carácter excepcional” (cfr. fls. não numeradas do P.A.).
3 – Como resulta das conclusões da motivação do recurso, a entidade recorrente começa por pôr
em causa a idoneidade do meio processual utilizado pelo recorrido para atacar o acto tributário em
causa.
Alega que, tendo sido indeferido o recurso hierárquico que o recorrido interpôs da decisão de
reclamação graciosa que, por sua vez, havia indeferido o pedido de revisão oficiosa da matéria tribu-
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tável, com fundamento na sua extemporaneidade, o meio adequado para reagir contra aquela decisão
é a impugnação judicial e não o processo de recurso contencioso de anulação, uma vez que o acto em
causa “comporta a apreciação da legalidade de acto de liquidação”.
Vejamos se lhe assiste razão.
Dispõe o artº 97º, n.º 1, als. d) e p) do CPPT que “o processo judicial tributário compreende...a
impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade
do acto de liquidação...o recurso contencioso do indeferimento total ou parcial ou da revogação de
isenções ou outros benefícios fiscais, quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, bem como de outros actos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem
apreciação da legalidade do acto de liquidação”.
A este propósito, escreve Jorge Sousa, in CPPT anotado, vol. I, pág. 675, que “há actos em matéria tributária que são impugnados através de acção administrativa especial (leia-se, ao tempo, recurso
contencioso), como resulta da alínea p) do n.º 2 do art. 97.º deste Código.
Destas normas resulta que a acção administrativa especial é o meio processual adequado quando
o acto a impugnar seja de indeferimento total ou parcial ou de revogação de isenções ou outros benefícios fiscais, quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, e outros actos
administrativos relativos a questões tributárias que não comportem a apreciação da legalidade de um
acto de liquidação.
Deste artigo resulta claramente que, nos casos em que o acto a impugnar é um acto de liquidação
ou um acto que comporta a apreciação da legalidade de um acto de liquidação (acto de indeferimento
de reclamação graciosa ou de recurso hierárquico interposto da decisão que a aprecie ou acto de apreciação de pedido de revisão oficiosa, nos termos do art. 78.º da LGT) o meio adequado é o processo
de impugnação…
Assim, será de concluir que, relativamente a estes actos que não comportam a apreciação da
legalidade de actos de liquidação, será de empregar o processo de impugnação quando a lei utiliza
a expressão «impugnação» e será de utilizar a acção administrativa especial em todos os outros
casos.
Porém, no que concerne aos actos proferidos em processo de revisão oficiosa ou de recurso hierárquico interposto de decisão de reclamação graciosa, a impugnação judicial só será o meio processual
adequado quando o acto a impugnar contiver efectivamente a apreciação da legalidade de um acto de
liquidação. Se no acto praticado em processo desses tipos não se chegou a apreciar a legalidade do
acto de liquidação, por haver qualquer obstáculo a tal conhecimento (como a intempestividade ou a
ilegitimidade do requerente ou recorrente), o meio de impugnação adequado será a acção administrativa
especial, como decorre do preceituado no n.º 2 do art. 97.º, pois se tratará de um acto que não aprecia
a legalidade de um acto de liquidação…”.
Posto isto e voltando ao caso em apreço, do probatório resulta que o recorrido apresentou, em
18/11/97, declaração de substituição do IRS, relativo ao ano de 1995, com alteração do anexo B1,
corrigindo o montante das despesas gerais.
Esta declaração foi convolada, pela Administração Fiscal, em reclamação graciosa, tendo sido
proferida decisão de indeferimento, por extemporaneidade.
Em consequência, o recorrido interpôs recurso hierárquico dessa decisão, invocando como causa
de pedir a ilegalidade do acto de liquidação.
Entretanto, notificado do projecto de decisão, nos termos e para o efeito do artº 60º da LGT, o
recorrido e por um lado, veio sindicar a questão da extemporaneidade da reclamação graciosa e, por
outro e sem prescindir, requerer a convolação do referido recurso hierárquico em pedido de revisão
oficiosa da matéria colectável (vide fls. 25 e 26).
Todavia, o recurso hierárquico foi indeferido com os seguintes fundamentos:
“…Perante o alegado, somos de parecer que não assiste razão ao recorrente, pois este deixou
esgotar todos os prazos quer para a entrega da declaração de substituição quer para reclamar ou
impugnar.
Por outro lado também não poderá beneficiar do estipulado no n.º 3 do artº 78º da LGT (revisão
da matéria colectável com fundamento em injustiça grave ou notória, a provar pelo contribuinte), na
medida em que o prazo de três anos para revisão da mesma foi esgotado, não podendo assim beneficiar
desta medida de carácter excepcional (cfr. fls. não numeradas do P.A.)”.
Inconformado com esta decisão, o recorrido deduziu o presente recurso contencioso de anulação,
sindicando, apenas, o acto tributário na parte que indeferiu o pedido de revisão oficiosa da matéria
colectável, com fundamento em injustiça grave e notória, por intempestividade.
Deste modo e do que fica exposto, resulta claro que o acto sindicado não conheceu do mérito da
causa, quanto ao peticionado pedido de revisão da matéria colectável, mas tão só se debruçou sobre a
tempestividade da entrega da declaração de substituição convolada em reclamação graciosa, bem como
da possibilidade de reclamar ou impugnar e do prazo para deduzir o referido pedido de revisão, pelo
que não foi, assim, apreciada a legalidade do acto de liquidação.
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Assim sendo, não estando em causa o acto de liquidação, nem a legalidade deste mesmo acto, o
meio adequado para reagir contra essa decisão proferida no recurso hierárquico não é a impugnação
judicial, como pretende agora a entidade recorrente, mas sim o recurso contencioso, como bem anota
o Mmº Juiz “a quo”.
Pelo que, nesta parte, a sentença recorrida não merece qualquer censura.
4 – Por outro lado, alega ainda a entidade recorrente que a petição inicial do presente recurso
contencioso de anulação não contém causa de pedir.
Mas também não tem razão.
Com efeito, basta uma leitura menos atenta da petição inicial, concretamente dos itens 8º a 22º
e, especialmente, 23º a 29º, para facilmente se concluir que nesta se formula a causa de pedir, já que
dela constam os factos em que se funda a sua pretensão e que esta é perfeitamente compatível com o
pedido então formulado.
Pelo que e nesta parte, também falece a pretensão da entidade recorrente.
5 – A última questão posta no presente recurso, prende-se com a possibilidade de convolação do recurso hierárquico em pedido de revisão oficiosa da matéria colectável requerida pelo
recorrido.
Alega a entidade recorrente que, ao contrário do decidido, tal convolação não é possível, por
intempestividade do pedido de revisão, uma vez que nada permite fazer uma interpretação alargada
do disposto no artº 78º, n.º 3 da LGT, não obstante estar em causa um imposto periódico (IRS) – cfr.
artº 1º, n.º 1 do CIRS -, fazendo, assim, coincidir o “dies ad quem” com o último dia do terceiro ano
posterior ao acto tributário.
E acrescenta que, os três anos posteriores ali referidos “têm como termo inicial o acto tributário
e como termo final, como será lógico, o dia e mês correspondentes, aos três anos posteriores aquele
termo inicial, isto até, para uniformização da contagem em relação a todos os impostos”.
Mas também não lhe assiste razão.
Dispõe o predito artº 78º, n.º 3 que “sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o dirigente
máximo do serviço pode autorizar, excepcionalmente, nos três anos posteriores ao do acto tributário
(o sublinhado é nosso) a revisão da matéria tributável apurada com fundamento em injustiça grave ou
notória”.
Sendo assim, a interpretação que a entidade recorrente sustenta não encontra correspondência
expressa no teor do referido preceito e deixa sem conteúdo o inciso normativo daquele artº 78º, n.º 3,
pois a fórmula usada “prazo de três anos posteriores ao do acto tributário” só pode referir-se, quanto
ao termo inicial, à data da liquidação e, quanto ao termo final, ao último dia do ano civil após o da
liquidação.
Assim, se o referido prazo final fosse o apontado pela entidade recorrente, a expressão “ao do
acto tributário” seria de todo espúria.
Para que assim não fosse, tornar-se-ia necessário, a nosso ver, que a fórmula usada naquele preceito
legal fosse “prazo de três anos posteriores ao acto tributário”.
Deste modo, aquela expressão “prazo de três anos posteriores ao do acto tributário”, não tem outro
significado senão o de o termo inicial ser a data da liquidação (acto tributário) e o termo final o último
dia do ano civil após o da liquidação, como bem anota o Mmº Juiz “a quo” na sentença recorrida.
Assim sendo, tendo a liquidação sido emitida em 26/8/96 e o recurso hierárquico deduzido em
21/12/99, o pedido de revisão da matéria colectável é tempestivo.
E tal interpretação é válida para todo e qualquer imposto, independentemente da sua natureza.
Pelo que falece, também e nesta parte, o recurso.
6 – Acresce que, não há que conhecer aqui da questão da (in) existência de qualquer injustiça grave
e notória a que se reporta o predito artº 78º, n.º 3, uma vez que sobre a mesma o Tribunal “a quo” não
formulou qualquer juízo ou emitiu qualquer pronúncia.
Sendo assim e consequentemente, não pode também, agora, este Supremo Tribunal pronunciar-se sobre ela, já que e como é jurisprudência desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo os
recursos jurisdicionais não constituem o meio processual adequado a decidir questões não apreciadas
pela decisão judicial com eles impugnada, pois que, por definição, visam apenas o reexame da decisão
recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, salvo sempre o dever de conhecimento
oficioso (vide, por todos, Acórdão de 5/4/00, in rec. n.º 24.753). Deste modo, sendo a referida questão
nova e não sendo do conhecimento oficioso, as conclusões 5 e 6 não podem, também e necessariamente,
deixar de improceder.
7 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso
e manter a sentença recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Isabel Marques
da Silva.
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Acórdão de 28 de Abril de 2010.
Assunto:
Sisa. Permuta. Valor patrimonial.
Sumário:
Para efeitos de sisa, nas permutas de bens imobiliários, impunha a regra 8ª do § 3º do
art. 19º do respectivo código que a base da liquidação tomasse por base a diferença
declarada de valores, quando superior à diferença entre os valores patrimoniais, devendo, no caso de estar omisso na matriz um dos imóveis permutados, promover-se a
avaliação do prédio omisso, para efeitos de eventual liquidação adicional, avaliação
essa reportada ao momento da transmissão (arts. 94º e 109º do CIMSISD).
O valor dos bens imóveis a considerar, de acordo com o art. 30º do mesmo código, é,
no caso de transmissão a título oneroso, o valor patrimonial inscrito na matriz à
data da liquidação.
Processo n.º 1213/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fernando Manuel Garcia Pombo Lopes.
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 do Porto que julgou procedente
a impugnação deduzida por Fernando Manuel Garcia Pombo Lopes contra a liquidação adicional de
imposto de sisa no montante de € 9.358,68.
1.2. O recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
A. A douta sentença recorrida concedeu provimento à impugnação e anulou o acto tributário
em que consiste a liquidação adicional de imposto de SISA, no montante de €9.358,68, em virtude
de considerar que a liquidação visada deveria ter sido efectuada de acordo com o valor patrimonial
da fracção L inscrito à matriz na data da liquidação adicional ao invés de o ser de acordo com o valor
inscrito à matriz na data da liquidação inicial, por assim resultar do disposto no art. 30º do CIMSISSD
(pertencem a este código todos os preceitos legais doravante citados sem outra menção).
B. A decisão que se discute estribou-se na consideração de que “Em conformidade com o artigo 30º
do CIMSISD, devidamente interpretado, o valor colectável relevante é o matricial ao tempo da transmissão do imóvel, levadas apenas em conta as correcções ex lege até ao momento da liquidação” (invocando
a jurisprudência do Venerando STA, vertida no acórdão proferido no processo 004424, de 02.03.1988).
C. A SISA incide sobre o valor pelo qual os bens foram transmitidos, sendo que, na permuta de
bens imobiliários, a matéria colectável é determinada de acordo com a regra constante no n.º 8 do § 3 do
artigo 19º, ou seja, o valor que serve de base à liquidação do imposto é a diferença declarada de valores
se superior à diferença entre valores patrimoniais, considerando-se, ainda, que o valor patrimonial é o
constante das matrizes à data da liquidação — cfr. § 1 do artigo 30º.
D. Determina o art. 53º que, tratando-se de prédios omissos na matriz ou inscritos sem valor patrimonial, a SISA será liquidada pelo preço convencionado, promovendo-se, em seguida, a avaliação
nos termos do artigo 109º e, da comparação do valor daí resultante com o que anteriormente tinha sido
declarado (para o prédio omisso), liquidar-se-á adicionalmente, caso se torne necessário, a SISA que
for devida, nos termos do art. 112º.
E. De acordo com o disposto no § 2 do art. 94º, os prédios omissos à matriz serão avaliados tendo
em conta apenas as condições em que os bens se encontravam à data da transmissão.
F. Até aqui não resulta divergência, onde a AT discorda da douta sentença é na interpretação do
art. 30º como reportando-se ao valor constante da matriz ao tempo da liquidação adicional, em vez de
interpretar a mesma disposição como reportando-se ao tempo da liquidação inicial.
G. Com efeito, a AT preconiza que “O disposto no artigo 30º do Código é de observar aquando da
primeira liquidação. Mas nas liquidações adicionais que, nos termos em que o código permite, forem
posteriormente efectuadas para correcção de outras anteriores, não podem ser aproveitadas ou servir de
pretexto para, à sombra do mencionado art. 30º, se actualizarem os valores patrimoniais em vigor à data
da liquidação adicional.” (conforme se pode ler no CIMSISSD anotado e comentado de E. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes, Editora Rei dos Livros, comentário 2.6 ao art. 30º e 1.1 e 1.3 ao art. 112º.)

761
H. Desta forma, quando a douta sentença interpreta o art. 30º como devendo reportar-se ao momento
da liquidação, levadas em consideração as correcções ex lege e, por tal facto, considera relevante para
a liquidação, não o valor matricial da fracção L ao tempo da liquidação inicial, mas o valor matricial
ao tempo da liquidação adicional, corrigido, por entretanto este ter sido aumentado por aplicação do
factor de actualização previsto legalmente, está a incorrer em erro de julgamento por errada aplicação
do direito, não podendo manter-se na ordem jurídica.
Nestes termos,
Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença recorrida, com as
legais consequências.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando-se no seguinte:
«A questão objecto do presente recurso prende-se com a interpretação do art. 30º do Código da
Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações.
Alega a recorrente que a sentença em vez de interpretar o art. 30º do Código da Sisa e do Imposto
sobre as Sucessões e Doações como reportando-se ao tempo da liquidação inicial considerou que o
mesmo se reportava ao valor constante da matriz ao tempo da liquidação adicional.
Concluindo que não é esta interpretação a correcta já que o disposto no artigo 30º do Código é de
observar aquando da primeira liquidação.
Afigura-se-nos que o recurso não merece provimento.
Resulta do art. 30º do Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações que, para efeitos
de sisa e do imposto sobre as sucessões e doações, o valor dos bens imóveis será o valor patrimonial
constante das matrizes.
Tratando-se de transmissões a título oneroso, considerar-se-á o valor patrimonial inscrito na matriz
à data da liquidação (parágrafo 1º).
No caso subjudice esta norma terá de se conjugar com as normas dos arts. 19º, parágrafo 3º, n.º 8,
53º e 109º do mesmo diploma legal.
Assim nas permutas de bens imobiliários, tomar-se-á para base da liquidação a diferença declarada
de valores, quando superior à diferença entre os valores patrimoniais.
Por outro lado tratando-se de prédio ou de terreno para construção omissos na matriz ou nela
inscritos sem valor patrimonial, a sisa será liquidada pelo preço convencionado, promovendo-se em
seguida a sua avaliação, nos termos do artigo 109º, a fim de se fazer liquidação adicional se o valor
apurado for superior (art. 53º).
No caso presente, estando um dos prédios omisso na matriz à data da liquidação, a Sisa foi calculada pela diferença declarada dos valores dos prédios permutados (cf. probatório).
Tendo-se promovido depois a avaliação do prédio omisso para efeito de liquidação adicional.
E tribunal a quo entendeu que a liquidação adicional de Sisa devia ser efectuada tendo por base o
valor patrimonial que a fracção L, entregue pela recorrida na permuta realizada em 29/11/2000, possuía
à data da liquidação adicional (€ 66.811,98) e não o valor patrimonial que constava da matriz à data da
transmissão (€ 14.510,47), como foi considerado pela Administração Fiscal.
Parece-nos que andou bem a decisão recorrida já que, como ali se sustenta, a comparação das
diferenças entre os valores dos bens permutados (valores declarados valores e valores patrimoniais
- ainda que um deles obtido por avaliação) pressupõe que quer uns quer outros, sejam reportados ao
mesmo momento temporal.
E é isso que está em causa por efeito do disposto no art. 19º, parágrafo 3, n.º 8 do Código da Sisa
e do Imposto sobre as Sucessões e Doações.
Sendo que não colhe a argumentação da recorrente — que essencialmente ao fazer apelo à anotação de Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, no seu Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões
e Doações anotado (fls. 463), pois que se trata de citação retirada do contexto e que não se aplica à
hipótese subjudice.
Trata-se, com efeito, de considerações jurídicas que não contemplam nem se referem à hipótese
de permuta de bens imóveis e muito menos à hipótese mais específica em causa nos presentes autos,
que é a de permuta de bens imóveis sendo um deles omisso.
Aqui, e para os efeitos do já referido art. 19º, comparação das diferenças entre valores declarados e os
valores patrimoniais pressupõe que quer uns quer outros, sejam reportados ao mesmo momento temporal.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados e não provados os factos seguintes, ora submetidos
a alíneas:
a) Em 28/11/2000, o ora impugnante efectuou o pagamento da SISA, no valor de Esc. 527.800$00,
relativa a permuta entre o ora impugnante e a Imobiliária Edifer, S.A., de acordo com a qual o aqui impug-

762
nante deu à Imobiliária Edifer, S.A. a fracção autónoma designada pela letra L, sita em prédio urbano em
regime de propriedade horizontal na Rua Marechal Saldanha, 837/865, no Porto, inscrito na matriz sob
o artigo 1128, com o valor patrimonial de € 14.510,47, a que atribuíram o preço de Esc. 30.000.000$00
e, em troca, recebeu da Imobiliária Edifer, S.A., pelo preço de 48.500.000$00, a fracção autónoma designada pela letra N, sita no prédio urbano em regime de propriedade horizontal na Avenida General
Norton de Matos, n.º 383 a 383-A e Rua Sousa Aroso, 31 e 29, em Matosinhos, omisso na matriz — cfr.
documentos nºs. 3 e 4 juntos com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.
b) Nos termos do artigo 53º do CIMSISSD, foi instaurado processo para avaliação da fracção N,
nos termos do artigo 109º do mesmo Código, ficando a aguardar o resultado da avaliação a efectuar,
a fim de se verificar se haveria lugar a liquidação adicional por aumento da diferença entre valores
patrimoniais — cfr. o mesmo documento.
c) Em 12/09/2000, tinha sido apresentada declaração mod. 129 para inscrição do referido prédio
na matriz — cfr. mesmo documento.
d) Em 19/11/2003, o aqui impugnante foi notificado do resultado da 1ª avaliação - cfr. documento
n.º 5 junto com a petição inicial.
e) O prédio em causa foi inscrito na matriz urbana da freguesia de Matosinhos, sob o artigo n.º 7802
(fracção N), com o valor patrimonial de € 157.440,00 — cfr. o mesmo documento.
f) O valor patrimonial da fracção autónoma designada pela letra L, sita em prédio urbano em
regime de propriedade horizontal na Rua Marechal Saldanha, 837/865, no Porto, inscrito na matriz
sob o artigo 1128, foi sendo actualizado, por força da lei (cfr. factor de actualização), sendo, no ano
de 2004, € 66.811,98 — cfr. documento n.º 6 junto com a petição inicial e fls. 10 a 12-A do processo
administrativo, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.
g) Inscrita a fracção N do artigo 7802 (Matosinhos) na matriz, em 20/02/2004, foi efectuada
liquidação adicional de SISA, pela diferença do preço declarado e a diferença entre os valores patrimoniais de ambas das fracções à data da transmissão (por superior), no valor de € 9.358,68 e o respectivo
imposto de selo, no valor de € 405,22, no total de € 9.763,90 — cfr. fls. 14 do processo administrativo
apenso aos autos, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.
h) O ora impugnante foi notificado desta liquidação de SISA adicional por oficio n.º 3338, enviado
em 26/02/2004 — cfr. documento n.º 1 junto com a petição inicial, fls. 6 e 13 do processo administrativo apenso aos autos.
i) Em 31/03/2004, foi apresentada reclamação graciosa no Serviço de Finanças de Matosinhos 1,
versando este mesmo acto ora impugnado (liquidação adicional de SISA no montante de € 9.358,68) — cfr.
processo de reclamação apenso aos presentes autos.
j) Esta reclamação graciosa não se mostra decidida — cfr. processo de reclamação apenso aos
presentes autos.
k) A presente impugnação foi apresentada em 21/12/2004 neste tribunal — cfr. carimbo aposto
no rosto da petição inicial a fls. 2 do processo físico.
3. Perante esta factualidade a sentença julgou procedente a impugnação, na consideração, no que
aqui interessa, de que, (i) incidindo a sisa sobre o valor por que os bens foram transmitidos, (ii) sendo, na
permuta de bens imobiliários, a matéria colectável determinada de acordo com a regra constante no n.º 8 do
§ 3º do art. 19º do CIMSISD (o valor que serve de base à liquidação do imposto é a diferença declarada de
valores se superior à diferença entre valores patrimoniais, considerando-se, ainda, que o valor patrimonial é
o constante das matrizes à data da liquidação – cfr. §1º do art. 30º do CIMSISD) (iii) e referindo, também,
o art. 53º do CIMSISD que, tratando-se de prédios omissos na matriz ou inscritos sem valor patrimonial,
a sisa será liquidada pelo preço convencionado, promovendo-se, em seguida, a avaliação nos termos do
art. 109º, então, em conformidade com o citado art. 30º, devidamente interpretado, o valor colectável relevante é o matricial ao tempo da transmissão do imóvel, levadas apenas em conta as correcções ex lege
até ao momento da liquidação. Ou seja, no caso, a liquidação adicional da sisa devia ter sido determinada
com base no valor patrimonial que a fracção L, entregue na permuta realizada em 29/11/2000, tinha à data
da liquidação adicional (66.811,98 euros), pois que apenas considerando as correcções ex lege operadas
até à liquidação se estão a comparar os dois bens permutados reportados ao mesmo momento temporal.
Do assim decidido discorda a recorrente, sustentando que a sentença incorre em erro de julgamento
por errada aplicação do direito, ao interpretar este art. 30º do CIMSISD como devendo reportar-se ao
momento da liquidação, levadas em consideração as correcções ex lege, e sendo, por isso, relevante para
a liquidação, não o valor matricial da fracção L ao tempo da liquidação inicial, mas o valor matricial ao
tempo da liquidação adicional, já que este está corrigido (aumentado) apenas por aplicação do factor
de actualização previsto legalmente.
A questão a decidir prende-se, pois, com a interpretação de tal normativo.
4. Vejamos.
É sabido que a (ora revogada) sisa incide sobre o valor pelo qual os bens são transmitidos e que,
no caso da permuta de bens imobiliários, a matéria colectável é determinada de acordo com a regra 8ª
do § 3º do art. 19º do respectivo código, que dispunha:
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«8ª Nas permutas de bens imobiliários, tomar-se-á para base da liquidação a diferença declarada
de valores, quando superior à diferença entre os valores patrimoniais.
Sempre que se permutem bens presentes por bens futuros deverá o seu valor patrimonial, determinado nos termos do artigo 109º, reportar-se à data da celebração do contrato».
Por outro lado, de acordo com o art. 30º do mesmo código, o valor dos bens imóveis a considerar
é o valor patrimonial constante das matrizes, sendo, no caso de transmissão a título oneroso, o valor
patrimonial inscrito na matriz à data da liquidação (cfr. § 1º desse artigo 30º), sendo que, por outro
lado, se se tratar de prédio ou de terreno para construção omissos na matriz ou nela inscritos sem valor
patrimonial, o art. 53º (do CIMSISD) manda liquidar a sisa pelo preço convencionado e promover em
seguida a sua avaliação, nos termos dos arts. 109º e 93º e sgts., também desse compêndio legal, a fim
de se fazer liquidação adicional se o valor apurado for superior.
4.1. No caso dos autos, o prédio recebido na permuta pela impugnante estava omisso na matriz
à data da liquidação. Por isso, a sisa devida pela permuta foi calculada pela diferença declarada dos
valores dos prédios permutados (cfr. o Probatório).
E em seguida promoveu-se a avaliação do prédio omisso (fracção N), para efeitos de eventual
liquidação adicional.
Liquidação essa que veio a ser operada, tomando-se para base a diferença encontrada entre o valor
patrimonial da fracção avaliada (fracção N, recebida pela impugnante) e o valor patrimonial da fracção
L (a fracção entregue pela impugnante) constante da matriz à data da transmissão.
A sentença considerando embora que o valor patrimonial relevante desta fracção L (a que estava
inscrita na matriz) é, levadas apenas em conta as correcções ex lege até ao momento da liquidação, o
matricial ao tempo da transmissão, acaba por concluir, louvando-se na jurisprudência do ac. STA, de
2/3/88, no rec. n.º 004424, que a liquidação adicional da sisa devia ter sido determinada com base no
valor patrimonial que esta fracção L, entregue na permuta realizada em 29/11/2000, possuía à data da
liquidação adicional (66.811,98 euros), dado que só considerando as correcções ex lege operadas até à
liquidação se estão a comparar os dois bens permutados reportados ao mesmo momento temporal.
A Fazenda entende, como se viu, que o disposto no art. 30º do Código é de observar apenas aquando
da primeira liquidação, mas não já nas liquidações adicionais que, nos termos em que o código permite,
forem posteriormente efectuadas para correcção de outras anteriores.
E tem razão, como adiante se verá.
4.2. Por um lado, o acórdão do STA de 2/3/88, citado pela sentença (embora na mesma também se
refira que, com a entrada em vigor do DL 252/89, de 9/8, o art. 30º não sofreu alteração relativamente
às transmissões onerosas, no que concerne ao valor na data da liquidação, pelo que é aqui plenamente
válido o teor da jurisprudência constante de tal aresto), reporta-se à redacção do mencionado art. 30º
do CIMSISD, anteriormente à redacção dada pelo DL 108/87, de 17/3 e, necessariamente, também à
redacção introduzida no mesmo artigo pelo DL 252/89, de 9/8 (discutia-se, perante a redacção anterior
a estes diplomas, qual o valor tributável dos imóveis em face do então disposto nos arts. 20º e 30º, dado
que o primeiro consagra o princípio da tributação pelo valor real dos bens transmitidos e o segundo
mandava atender ao valor resultante do rendimento colectável inscrito na matriz à data da liquidação,
sendo que a jurisprudência veio a firmar-se maioritariamente no sentido de apenas excluir do valor
inscrito na matriz à data da liquidação os aumentos derivados de melhoramentos efectuados no prédio
após a transmissão e não os provenientes das outras referidas circunstâncias, no entendimento de que
só aqueles substanciam um valor que não foi realmente transmitido).
Por outro lado, também é certo que não estamos, no caso presente, perante permuta de bens presentes por bens futuros.
Mas, ainda assim e independentemente da justeza da argumentação da recorrente ao fazer apelo à
anotação de Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos - no Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões
e Doações anotado, 2ª Edição, Rei dos Livros, pags. 463 e 762 (argumentação que, no entender do
MP, se traduz em citação retirada do contexto e que não se aplica à hipótese subjudice, por se tratar de
considerações jurídicas que não contemplam nem se referem à hipótese de permuta de bens imóveis
e muito menos à hipótese mais específica em causa nos presentes autos, que é a de permuta de bens
imóveis sendo um deles omisso), a comparação das diferenças entre os valores dos bens permutados
(valores declarados e valores patrimoniais - ainda que um deles obtido por avaliação) pressupõe, como
refere o MP, que quer uns quer outros, sejam reportados ao mesmo momento temporal, por efeito, aliás,
do disposto na regra 8ª do § 3º do próprio art. 19º.
4.3. Porém, à data da transmissão a fracção L estava inscrita pelo valor patrimonial de 14.510,47
Euros e a alteração posterior desse valor patrimonial (para 66.811,98 Euros), embora decorrente da
aplicação do factor de 1,074, nos termos do art. 69º da Lei 2/88, de 26/1 (cfr. Probatório e doc. de
fls. 17/18) só em 31/12/2003 veio a ser feita.
Posteriormente, portanto, à data da transmissão substanciada na permuta ocorrida em 29/11/2000.
Ora, os valores patrimoniais dos prédios objecto da permuta devem reportar-se a esta data da
transmissão, sendo, relativamente ao prédio omisso (fracção N), o valor encontrado por meio da pos-
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terior avaliação aquele que a lei pretende relevante para o efeito (ainda que venha a ser encontrado
depois da transmissão: a liquidação efectuada de acordo com os valores declarados, como que fica
condicionada ao valor resultante da avaliação posterior; e efectuada esta, é o dela resultante, se for
superior ao declarado, aquele que, de facto, é o valor vigente à data da transmissão – permuta -, embora
estabelecido posteriormente).
Ou seja, é o valor da avaliação que se reporta ao factor de incidência: a transmissão.
E, se assim é, também o valor da fracção L a considerar, será o da matriz à data da permuta, e
não o actualizado.
Só deste modo os dois valores se reportarão ao mesmo momento temporal e que, consequentemente, o valor a considerar é o da transmissão.
No caso, portanto, reportando-se a avaliação do prédio que a ela foi sujeito (a fracção N) ao momento da transmissão (arts. 94º e 109º do CIMSISD) e sendo o valor ali encontrado o valor da transmissão a considerar; e sendo, relativamente à fracção L, o valor da transmissão a considerar aquele que
consta da matriz à data da permuta (14.510,47 Euros), havemos de concluir que a sentença recorrida
enferma do erro de julgamento que lhe é imputado pela recorrente.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em dar provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, julgando-se improcedente a impugnação.
Custas pela recorrida, mas apenas em 1ª instância, dado que não contra-alegou no recurso.
Lisboa, 28 de Abril de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. IVA. Delimitação negativa de incidência. artigo 3.º, n.º 4 do
Código do IVA.
Sumário:
1 — A exclusão do conceito de “transmissão de bens” para efeitos de IVA das “cessões
a título oneroso ou gratuito do estabelecimento comercial, da totalidade de um
património ou de uma parte dele, que seja susceptível de constituir um ramo de
actividade independente”, constante do n.º 4 do artigo 3.º do CIVA, corresponde
à utilização por parte do legislador nacional da faculdade que lhe foi conferida
pelo n.º 8 do artigo 5.º da Sexta Directiva do Conselho de 17 de Maio de 1977
(Directiva 77/388/CEE), nos termos da qual «Os Estados-membros podem considerar que a transferência a título oneroso ou a título gratuito ou sob a forma
de entrada numa sociedade de uma universalidade de bens ou de parte dela não
implica uma entrega de bens e que o beneficiário é equiparado a sucessor do
transmitente. (…)».
2 — A norma comunitária pretendeu conferir aos Estados-Membros a possibilidade
de estabelecerem “uma simplificação de procedimentos” e bem assim a de lhes
permitir “evitar sobrecarregar as tesourarias das empresas”, estando este segundo
objectivo relacionado “com a intenção de não agravar o esforço financeiro das empresas que pretendem iniciar uma actividade comercial ou industrial, ou expandir
ou renovar a que vêm já exercendo, obrigando-as nesses momento ao dispêndio
de um montante avultado de IVA, o qual, em princípio, iria posteriormente ser
objecto de dedução a seu favor”.
3 — Daí que a norma comunitária refira expressamente que, nesses casos, o beneficiário
é equiparado a sucessor do transmitente, alocução que, não implicando necessariamente a identidade de ramos de actividade exercidas por este e por aquele
(como o Tribunal de Justiça já teve ocasião de esclarecer no seu Acórdão de 27 de
Novembro de 2003, processo n.º C- 497/01), parece ter implícito o entendimento,
sob pena de frustração da ratio da norma em causa (e a daquelas que nos ordenamentos dos Estados-Membros concretizaram aquela faculdade), de que a exclusão
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só se verifica se o adquirente for ou vier a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito
passivo de imposto, sendo necessário que o adquirente continue a exercer mesma
actividade económica que vinha sendo exercida pelo transmitente, numa relação
de sequência contínua e sem interrupções.
Processo n.º 36/10-30.
Recorrente: Hamilton Ribeiro & Filhos, Lda.
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 – HAMILTON RIBEIRO & FILHOS, LDA., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de 21 de Outubro de 2009, que
julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o despacho de indeferimento de
reclamação graciosa oportunamente apresentada contra a liquidação oficiosa de IVA e juros compensatórios, apresentando para tal as seguintes conclusões:
1ª - Em Março de 1999, a Recorrente cedeu o estabelecimento “Mantamar”, sito em Manta Rota,
no concelho de Vila Real de Stº António, à firma “Mantamar – Explorações Hoteleiras, Lda.”.
2ª - A cessão em causa não estava sujeita a IVA por se encontrar enquadrada no âmbito da delimitação negativa do n.º 4 do artº 3º do CIVA.
3ª - Contudo, a posição da administração tributária não foi essa, o que levou a ora Recorrente
a impugnar a liquidação resultante de tal entendimento.
4ª - Por sentença proferida em 21/10/2009, o Mmo. Juiz do TAF de Loulé considerou que esse
não seria o caso, fundamentando a sua decisão na Informação Interna n.º 2495 de 28/11/91 da DSCA
do Serviço do IVA, nos termos da qual o sujeito adquirente deveria não só ser ou vir a ser sujeito de
IVA pelo acto de aquisição, mas também que o mesmo deveria ter dado continuidade de exploração
directa do estabelecimento adquirido.
5ª - Em suma, veio o Mmo. Juiz na sentença proferida, entender que a aplicação do n.º 4 do
artº 3º do CIVA teria como requisito implícito a continuidade do exercício directo da actividade por
parte do adquirente.
6ª - Tal interpretação não colhe, correndo ainda o risco de estar enfermada de violação de lei.
7ª - Em primeiro lugar, a Informação Interna do SDSCA do serviço de IVA não tem valor de fonte
de direito, podendo no limite ser entendida como fonte meramente mediata de direito.
8ª - Por conseguinte, ao pretender o julgador atribuir àquela informação valor interpretativo,
chegando até a ir além da própria letra da lei, estará não só a contrariar o próprio n.º 2 do artº 9º do
CC, onde se exige que o intérprete, na descoberta do pensamento legislativo, nunca perca de vista a
letra da lei de modo a que tenha sempre “na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda
que imperfeitamente expresso”.
9ª - Ora, não se está perante uma mera imperfeição mas sim na ausência de qualquer correspondência verbal, uma vez que no n.º 4 do artº 3º do CIVA não há qualquer menção da qual se possa
extrair aquele requisito, - a continuidade.
10ª - Em segundo lugar, ao pretender atribuir àquela informação o valor equivalente ao de uma
norma interpretativa, o legislador estará ainda a violar o próprio princípio da legalidade dado que,
para que aquela informação pudesse ter esse valor, teria de ser dotada do mesmo valor legal que a
norma interpretada, ou seja, teria de ter sido aprovada por órgão dotado de idêntica legitimidade.
11ª - O estabelecimento objecto da cessão nunca esteve encerrado, tendo continuado a desenvolver aquela actividade mas em nome de cessionários da exploração, também estes sujeitos de IR e de
IVA, e a cedente Mantamar, Lda. também sujeita a IRC e IVA pelas retribuições recebidas por aquelas
cessões de exploração, não se tendo quebrado a cadeia de tributação.
12ª - Em terceiro lugar, tal interpretação resultaria também numa clara restrição dos direitos à liberdade e à auto-determinação – ambos com assento constitucional – dos intervenientes no negócio em causa.
E isto porque,
12ª - (sic) Não pode pretender-se que a cedente, ora recorrente, a qual se encontrava afastada seja
responsabilizada por comportamentos adoptados pela cessionária – Mantamar, Lda – “a posteriori”.
13ª - Por último, não se pode aceitar que, por mera Informação Interna emitida pela DSACA do
IVA, se venha a pôr em causa a própria lei e, por consequência, violar quer o princípio da confiança,
quer os da segurança e certeza jurídicas que estão na base de todo o estado de Direito.
14ª - Donde, resulta que a interpretação contida na douta sentença recorrida não deverá ser aceite,
por violar não só a norma contida no n.º 2 do artº 9º do CC mas também a própria Constituição.
Termos em que e nos melhores de direito, deve ser dado provimento ao recurso e revogada a
sentença recorrida e, consequentemente, anulada a liquidação adicional de IVA relativa ao ano de
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1999 (4º TR), do montante de 5.935,69 € bem como os respectivos juros compensatórios liquidados
no montante de 1.435,30€, com as devidas consequências.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer nos seguintes termos:
A questão que a recorrente Hamilton Ribeiro e Filhos, Lda. vem submeter à apreciação e julgamento
deste Supremo Tribunal administrativo prende-se com a interpretação do art. 3º, n.º 4 do CIVA,
Alega a recorrente que a decisão recorrida, ao entender que a aplicação do referido normativo
teria como requisito implícito a continuidade de exercício directo da actividade por parte do adquirente viola a Lei, nomeadamente o artº 9º, n.º 2 do Código Civil, já que não há, em momento algum
referência na letra da lei a que o adquirente deva dar continuidade directa ao exercício da actividade
anteriormente levada a cabo pelo cedente.
E que a decisão recorrida se funda numa informação interna do SDSCA do Serviço do IVA, cuja
interpretação não tem valor como fonte de direito.
Afigura-se-nos, porém, que o recurso não merece provimento.
Ao invés do que se refere no recurso resulta da fundamentação da sentença recorrida que a mesma
não atribui àquela informação valor interpretativo, fazendo, antes pelo contrário, apelo aos elementos
histórico e teleológico na interpretação do preceito.
Assim, sublinha-se na decisão recorrida, citando Pinto Fernandes e Cardoso dos Santos, que «a
filosofia subjacente àquela norma é evitar um maior esforço económico para o cessionário continuador da actividade do cedente, que de outro modo exigiria um auto financiamento muitas vezes difícil
impeditivo do comércio jurídico».
Também Patrícia Noiret da Cunha, acentua, nas suas Anotações ao CIVA e ao Regime do IVA
nas transacções Intracomunitárias, pags. 119 e 120, que a exclusão só se verifica se o adquirente for
ou vier a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito passivo de imposto – é necessário que o adquirente
continue a exercer a mesma actividade económica que vinha sendo exercida pelo transmitente, numa
relação de sequência contínua e sem interrupções.
Acrescenta-se ainda na mesma norma que «o n.º 4 (…) ficciona a inexistência de operação tributável nos casos de cessão de estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma
parte dele, susceptível de constituir ramo de actividade independente.
(…) Esta norma, ditada por motivos de simplicidade, resulta do facto de o adquirente continuar a actividade económica que vinha sendo exercida, pelo que não se justificaria a tributação em IVA após a cessão.
É a celebração da escritura pública ou do contrato escrito de cessão de estabelecimento comercial
que determina a inexistência de facto gerador.»
No caso, e como resulta do probatório, a cessionária não deu continuidade à actividade, não
constando das demonstrações de resultados relativas ao ano 2000 quaisquer valores de vendas ou
prestações de serviços.
Nestes termos somos de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo confirmar-se o julgado do tribunal recorrido, que fez boa interpretação da lei e por isso não merece censura.
4 - Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 96 e 97 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
– Fundamentação –
5 – Questão a decidir
A questão a decidir é a de saber se a interpretação do n.º 4 do artigo 3.º do Código do IVA (CIVA)
acolhida na sentença recorrida – no sentido de que a exclusão tributária aí contida pressupõe a continuidade do exercício directo da actividade por parte do adquirente do imobilizado o que, não se verificando
no caso dos autos, exclui a sua aplicabilidade da exclusão tributária e sujeita a imposto a transmissão efectuada –, é a adequada ou se, pelo contrário, se verifica erro de julgamento, determinante da sua revogação
6 - Matéria de facto
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
1. Em 13 de Dezembro de 1999,pela venda a dinheiro n.º 01/99, a impugnante transmitiu à Mantamar, sito na Manta Rota o imobilizado (fls. 7, do PA):
“Diversas máquinas de uso específico, no montante de 6.000.000$00, Louças diversas, no montante de 200.000$00,máquina registadora, no montante de 500.000$00, 14 mesas e 50 cadeiras, no
montante de 300.000$00”: total de 7.000.000$00.
2. Em 27 de Janeiro de 2000 a impugnante apresentou declaração de cessação de actividade em
sede de IVA (fls. 10 a 11, do PA);
3. Da declaração anual de 1999 do sujeito passivo com o NIPC 501 988 335, junta a fls 9, na
rubrica prestações de serviços, é indicado o montante de € 46.779,21;
4. Em 13 de Outubro de 2003, pelo ofício n.º 23927, a Direcção de Finanças de Faro remeteu ao
impugnante a nota de apuramento modelo 382, referente ao período de 9912T, tendo sido apurado pelos
serviços de inspecção tributária a falta de liquidação do IVA, no valor de € 5.935,69 (fls 12 a 14, do PA);
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5. Na mesma data foi remetido o auto de notícia de 2003-10-06, pela infracção do artº 28º, n.º 1, al b),
do CIVA, pela falta de emissão de factura ou documento equivalente e liquidação de IVA (fls 15 a 16, do PA);
6. Em 21 de Janeiro de 2004 foi apresentada reclamação graciosa a que foi atribuído o
n.º 1155200404000102 (informação de fls 40, do PA);
7. No âmbito da reclamação graciosa referida supra, os serviços de inspecção tributária elaboraram informação complementar a pedido do Serviço de Finanças de Vila Real de Santo António,
conforme fls. 19 a 21, do PA, elaborada em 24 de Novembro e 2005, que se reproduz:
“Em 5 de Maio de 2005 foi emitida a ordem de serviço n.º OI200500714, em nome de Hamilton
Ribeiro & Filhos, Ldª, NIPC 503.712.620, para o ano de 1999.
O contribuinte tinha morada fiscal em Rua Dr. António Passos 66, 1º, 8900-291 Vila Real de Santo
António, sujeito ao regime normal de tributação com periodicidade mensal de IVA, pela actividade de
restaurante de tipo tradicional, CAE 55301, tendo cessado em 31/12/1999.
Tem a presente ordem de serviço origem em processo de reclamação graciosa n.º 10/2004, do S.F.
de Vila Real de Santo António, em que o contribuinte vem requerer a anulação da liquidação adicional
e juros compensatórios do imposto de IVA, referente ao período 9912T, resultante da transmissão do
imobilizado para a empresa Mantamar – Explorações Hoteleiras, Ldª, NIPC 501.988.335.
Na data da reclamação graciosa anexou, o contribuinte, cópia da venda a dinheiro justificativa
da transmissão do imobilizado à empresa Mantamar, referindo um valor total de € 34.915,85, sem
qualquer menção a IVA.
Foi em 06/10/03 levantado auto por não emissão de factura ou documento equivalente e a correspondente não liquidação do IVA correspondente à transmissão dos bens de imobilizado, correspondente
à infracção do disposto na alínea b) n.º 1, do artº 28º, do CIVA.
De forma a possibilitar a avaliação da reclamação supra referida solicitou-se alguns elementos
juntos do sujeito passivo tendo este entregue:
º Mapas de amortizações referentes ao exercício de 1999, com o valor do total de imobilizado
correspondente a € 54.203,58.
º Cópias de balancetes antes e após apuramento de resultado líquido do exercício de 1999, onde
se consegue verificar a existência de créditos do valor total do imobilizado corpóreo equivalente ao
mencionado nos mapas de amortização.
º Declaração do contribuinte na qual afirma que todo o imobilizado existente na empresa aquando
da sua cessação foi vendido à empresa Mantamar – Explorações Hoteleiras, Ldª.
Solicitou-se igualmente junto da entidade compradora a confirmação desta transacção, tendo
esta enviado declaração em que confirmam que o recheio do restaurante foi vendido e pago na íntegra
até Dezembro de 1999.
Após análise da documentação recebida com as explicações dadas pelo s.p. e adquirente conclui-se o seguinte:
Apesar da transferência de imobilizado acima descrito se tratar da transmissão da totalidade de
um património susceptível de constituir um ramo de actividade independente e o seu adquirente ser
um sujeito passivo de IVA não é enquadrável no disposto no n.º 4, do artº 3º, do CIVA, por força da
informação n.º 2495 de 28/11/91 da DSCA do Serviço do IVA, que esclarece que, para além das condicionantes referidas no n.º 4, do artº 3º, do CIVA deverá existir continuidade no exercício da actividade
transferida por parte do adquirente.
Tomando como referência a data mencionada no documento suporte da transmissão do imobilizado de 13 de Dezembro de 1999, assumir-se-ia como tendo havido continuidade da actividade se esta
tivesse sido exercida pela empresa Mantamar, Ldª, no decorrer do ano de 2000.
Ora, por análise da declaração anual desta última verifica-se que nas demonstrações de resultados
não constam quaisquer valores de vendas ou prestações de serviços, mas apenas referem € 8.978,36
de proveitos suplementares que de acordo com o TOC deste contribuinte se referem a uma cessão de
exploração concedida a Fernando Caetano Carvalho, NIF 170.162.338.
Face ao exposto, proponho o indeferimento da reclamação graciosa”.
8. Em anexo à informação referida supra foi junta cópia do balancete sintético do ano de 1999;
cópia da venda a dinheiro 01/99, cópia do mapa de amortizações de 1999,Declaração de Hamilton
Ribeiro e Filhos, Ldª, Declaração de Mantamar – Explorações Hoteleiras, Ldª e cópia do recibo de
cedência de exploração de exploração de Mantamar, Ldª (fls 25 a 31, dos autos, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);
9. Em 2005/12/23 foi elaborado o projecto de despacho pelo Director de Finanças Adjunto a
indeferir a reclamação graciosa, tendo a impugnante sido notificada do despacho em 2005/12/26 (fls
39 a 42, da reclamação graciosa e informação de fls 40, do PA);
10. Em 2006/01/09 foi elaborado o despacho definitivo a indeferir a reclamação graciosa (informação de fls 40, do PA);
11. Em 2006/01/29 a impugnante apresentou recurso hierárquico tendo em 2008/09/17 sido negado
provimento (fls. 45 a 50, do PA, que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).
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Factos não provados:
Não se provaram outros factos com interesse para a decisão da causa. Designadamente não se
provou o constante do ponto 10 da PI (a saber – fls. 5 dos autos – «Não é verdade que não tivesse
havido continuidade da actividade do restaurante em causa, após a sua cessão; isto não significa que o
restaurante adquirido pelo novo sujeito passivo tenha de iniciar a sua actividade no dia seguinte, já que
se trata de um restaurante de zona turística sazonal – o legislador não pretendeu ir tão longe. A verdade
é que a firma adquirente do estabelecimento exerceu a sua actividade nos anos de 1999 e 2000»).
7 – Apreciando
7.1 Da interpretação do n.º 4 do artigo 3.º do Código do IVA (CIVA)
A sentença recorrida, a fls. 43 a 53 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida contra a
liquidação adicional de IVA por ter considerado que a norma do n.º 4 do artigo 3.º do respectivo Código
– nos termos da qual não são consideradas transmissões as cessões a título oneroso ou gratuito do
estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma parte dele, que seja susceptível
de constituir um ramo de actividade independente, quando em qualquer dos casos, o adquirente seja, ou
venha a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito passivo do imposto de entre os referidos na alínea a),
do n.º1, do artigo 2.º – é inaplicável nos casos, como o dos autos, em que não houve continuidade
(directa) do exercício da actividade por parte da empresa adquirente.
Fundamentou o decidido numa interpretação sistemática do preceito, apoiando-se para tal na
jurisprudência e na doutrina que cita (cfr. sentença recorrida, a fls. 50 a 52 dos autos), e não, como
alegado, em qualquer pretensa “norma interpretativa” do preceito interpretando.
Como bem nota o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos e supra
transcrito, não é exacta a afirmação da recorrente (cfr. conclusão 4.ª das suas alegações de recurso, que
desenvolve e da que pretende tirar consequências nas conclusões seguintes) segundo a qual o Mmo. Juiz
do TAF de Loulé fundamentou a sua decisão na Informação Interna n.º 2495 de 28/11/91 da DSCA do
Serviço do IVA (…). A citada informação interna apenas é referida na sentença a propósito do probatório
aí fixado (cfr. o seu n.º 7), na transcrição da “informação complementar” datada de 24 de Novembro
de 2005, elaborada pelos serviços de inspecção tributária no âmbito do procedimento de reclamação
graciosa cujo acto final é impugnado nos presentes autos (cfr. último parágrafo de fls. 48 dos autos).
Não obstante o equívoco da recorrente, que numa interpretação rigorista do objecto do recurso,
que não se adoptará, poderia desde já comprometer o seu êxito, verificar-se-á se a sentença recorrida
adoptou adequada interpretação do n.º 4 do artigo 3.º do CIVA.
Vejamos, pois.
A exclusão do conceito de “transmissão de bens” para efeitos de IVA das “cessões a titulo oneroso
ou gratuito do estabelecimento comercial, da totalidade de um património ou de uma parte dele, que
seja susceptível de constituir um ramo de actividade independente”, constante do n.º 4 do artigo 3.º
do CIVA, corresponde, como é reconhecido na sentença recorrida, à utilização por parte do legislador
nacional da faculdade que lhe foi conferida pelo n.º 8 do artigo 5.º da Sexta Directiva do Conselho de 17
de Maio de 1977 (Directiva 77/388/CEE), nos termos da qual «Os Estados-membros podem considerar
que a transferência a título oneroso ou a título gratuito ou sob a forma de entrada numa sociedade de
uma universalidade de bens ou de parte dela não implica uma entrega de bens e que o beneficiário é
equiparado a sucessor do transmitente. (…)».
Segundo os autores, colhe-se da exposição de motivos que acompanhou a proposta de adopção
da Sexta Directiva apresentada pela Comissão Europeia, a norma comunitária pretendeu conferir aos
Estados-Membros a possibilidade de estabelecerem “uma simplificação de procedimentos” e bem assim
a de lhes permitir “evitar sobrecarregar as tesourarias das empresas”, estando este segundo objectivo
relacionado “com a intenção de não agravar o esforço financeiro das empresas que pretendem iniciar
uma actividade comercial ou industrial, ou expandir ou renovar a que vêm já exercendo, obrigando-as
nesses momento ao dispêndio de um montante avultado de IVA, o qual, em princípio, iria posteriormente
ser objecto de dedução a seu favor” (cfr. RUI LAIRES «Anotação ao Acórdão do Tribunal de Justiça
das Comunidades Europeias de 27 de Novembro de 2003, Processo n.º C- 497/01 (Sexta Directiva
IVA – artigo 5.º, n.º 8 – Transmissão de uma universalidade de bens», CTF, n.º 416, Julho/Dezembro
2005, pp. 295/296).
Daí que a norma comunitária refira expressamente que, nesses casos, o beneficiário é equiparado
a sucessor do transmitente, alocução que, não implicando necessariamente a identidade de ramos de
actividade exercidas por este e por aquele (como o Tribunal de Justiça já teve ocasião de esclarecer no
seu Acórdão de 27 de Novembro de 2003, processo n.º C- 497/01), parece ter implícito o entendimento,
sob pena de frustração da ratio da norma em causa (e a daquelas que nos ordenamentos dos Estados-Membros concretizaram aquela faculdade), de que a exclusão só se verifica se o adquirente for ou
vier a ser, pelo facto da aquisição, um sujeito passivo de imposto, sendo necessário que o adquirente
continue a exercer mesma actividade económica que vinha sendo exercida pelo transmitente, numa
relação de sequência contínua e sem interrupções (cfr. PATRÍCIA NOIRET CUNHA, Imposto sobre
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o Valor Acrescentado: Anotações ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado e ao Regime do
IVA nas Transacções Intracomunitária, Lisboa, ISG, 2004, p. 118, nota 3 ao artigo 3.º do CIVA).
Ora, foi precisamente este o entendimento do n.º 4 do artigo 3.º do CIVA o adoptado pela sentença
recorrida que, verificando em face dos factos levados ao probatório que o adquirente não deu continuidade directa à actividade antes exercida, concluiu não haver lugar à aplicação do disposto no n.º 4 do
artigo 3.º do Código do IVA, estando, em consequência, a transmissão sujeita a imposto e legitimada
a liquidação oficiosa feita pelos serviços da Administração tributária.
Ao assim ter julgado, bem julgou, pelo que o decidido não merece censura, antes deve ser confirmado.
Improcedem, pois, as alegações do recorrente, estando o seu recurso votado ao insucesso.
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 pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Processo n.º 38/10-30
Recorrente: Victor Manuel da Luz Varela Pinto.
Recorrida: 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, melhor identificados nos autos, notificado do acórdão de
18/02/10, vem arguir a respectiva nulidade com fundamento num erro de facto de que padeceria o decidido.
Para tanto, alega nos seguintes termos:
01. Nas alegações de Recurso (Artigos 08); 13); e19, alínea g)) é referido que o termo do prazo
para pagamento voluntário ocorreu em 29/10/2007, já que na certidão de dívida (Artigo 07) das
mesmas alegações), consta que o “Início Contagem Juros de Mora” é 30/10/2007;
02. Na Reclamação (p. i. - artigo 27)), é solicitado que o Serviço de Finanças de Pombal, preste
a informação adequada sobre a tempestividade;
03. Pelo que a entrega do requerimento no Serviço de Finanças de Pombal em 28/12/2007 é
TEMPESTIVO, enquanto Reclamação Graciosa ou, até, Impugnação Judicial, tal como estatuem os
artigos 70º, n.º 1 e 102º, no 1, alínea a), ambos do CPPT;
04. E se acaso não foi incorporada nos autos a informação aludida no antecedente artigo 2º, junta-se um Print (Documento n.º 1), obtido num Serviço de Finanças, relativo à liquidação em causa, no
qual está patente a “Data limite de Pagamento: 2007-10-29”;
05. Daí que o indeferimento do Recurso, com base na extemporaneidade do requerimento,
fundamentou-se num erro de facto.
2- A Fazenda Pública não respondeu.
3- Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir:
4- Como se alcança da alegação acima transcrita, o recorrente não produz qualquer argumento
susceptível de configurar fundamento de nulidade de sentença dos previstos nas alíneas a), b) c) d) e
e) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC.
Em bom rigor, para além de revelar inconformismo perante a decisão proferida, a verdade é que
tão pouco concretiza o ponto em que o acórdão comete o erro de facto que denuncia.
De todo o modo, sempre se dirá que foi a resposta negativa à questão de saber se deve ser qualificado como “prazo de pagamento voluntário”, para efeitos de 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 recorrente na citação que foi feita da instauração da execução,
que suportou o entendimento que seria extemporânea a reclamação graciosa e daí a impossibilidade
do aproveitamento do requerimento que fora apresentado.
Termos em que se acorda indeferir a arguida nulidade.
Custas a cargo do requerente, fixando-se a taxa de justiça em três unidades de conta.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.
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Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
IVA. Caducidade do direito de liquidação. Prazo. Aplicação de lei nova.
Sumário:
I — O prazo de 4 anos, de caducidade do direito de liquidação, estabelecido no n.º 1
do artigo 45.º da LGT, aplica-se aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de
Janeiro de 1998, por força do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 389/98, de 17
de Dezembro, que aprovou a LGT.
II — Na redacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT dada pelo artigo 43.º da Lei n.º 32-B/2002,
de 30 de Dezembro, o prazo, de 4 anos, em relação ao IVA, conta-se, não «a partir
da data em que o facto tributário ocorreu», mas «a partir do início do ano civil
seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto».
III — Atendendo a que o facto extintivo do direito à liquidação do IVA é duradouro (o
decurso do prazo) e não instantâneo (o “dies a quo”), a nova redacção do n.º 4
do artigo 45.º da Lei Geral Tributária é aplicável aos prazos em curso, atento ao
disposto na parte final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.
IV — Por inexistência de aplicação retroactiva da nova disposição legal, tal interpretação
não consubstancia uma violação do princípio constitucional da não retroactividade
da lei fiscal, previsto no artigo 103.º, n.º 3 da CRP.
Processo n.º 115/10-30.
Recorrente: Rorasidi — Subempreitadas de Construção Civil, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Rorasidi – Subempreitadas de Construção Civil, Lda., com sede em Póvoa de Santa Iria,
não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa na parte em
que julgou improcedente, quanto à caducidade, a impugnação judicial por si deduzida contra as
liquidações adicionais de IVA/2001, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
1.ª- O Tribunal “a quo” considerou que as liquidações do IVA do ano de 2001 e correspectivos
juros compensatórios supra identificadas foram notificadas dentro do prazo da caducidade de quatro
anos, uma vez que este foi contado «a partir do ano civil seguinte ao da exigibilidade do imposto, isto
é, a partir de 01/01/2002», aplicando e interpretando o disposto no n.º 4 do art.º 45.º da LGT, de acordo
com a redacção que lhe foi dada pelo art.º 43.º da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, por força do
disposto no n.º 2 do art.º 297.º do CC, mas sem qualquer razão legal;
2.ª- Ao interpretar como de facto interpretou, fez uma interpretação e aplicação errónea do direito,
porquanto não se trata de uma situação de sucessão temporal de normas em matéria de fixação de prazos, como aquele normativo se refere, mas antes e apenas de uma alteração de modo de contagem do
decurso do prazo de caducidade de 4 anos;
3.ª- Pois, repita-se, a nova redacção ínsita no n.º 4 do art.º 45.º da LGT dada pela citada Lei
n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, não veio alterar o prazo de caducidade do direito à liquidação dos
tributos, pois este estava e continua a estar previsto no n.º 1 do art.º 45.º da LGT, continuando o mesmo
a ser de quatro anos, mas apenas alterou o modo de contagem do decurso daquele prazo de caducidade,
previsto no n.º 4 daquela norma, iniciando-se mais tarde;
4.ª- Concretamente, veio modificar o momento do início de contagem daquele prazo de caducidade, passando a contar-se tal prazo, em relação ao IVA, a partir do início do ano civil seguinte
àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto, pelo que não veio estabelecer um novo
prazo de caducidade, aumentando-o ou alargando-o, como o seria na hipótese de a nova redacção
determinasse que o prazo de caducidade passaria de 4 para 5 anos. O que não foi seguramente a
opção do legislador;
5.ª- Respeitando os factos sub judice ao ano de 2001, não lhe pode ser aplicável a redacção dada
ao n.º 4 do art.º 45.º pelo art.º 43.º da sobredita Lei n.º 32-B/2002, por aplicação subsidiária do disposto
no n.º 2 do art.º 297.º do CC, à luz do art.º 2.º da LGT, uma vez que tal redacção só é aplicável aos
factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 2003;
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6.ª- Atento o disposto no n.º 1 e n.º 3 do art.º 12.º da LGT, a alteração no modo de contagem do
prazo de caducidade do direito à liquidação do imposto em causa aplicar-se-á somente aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 2003, data em que a referida Lei entrou em vigor e não antes;
7.ª- Caso contrário, estar-se-á a interpretar e aplicar retroactivamente a Lei supra, o que desde
logo consubstancia uma violação não só do art.º 12.º da LGT como do princípio da irretroactividade
da lei fiscal, constitucionalmente consagrado no n.º 3 do art.º 103.º da CRP;
8.ª- Por outro lado, a redacção introduzida pela mencionada Lei n.º 32-B/2002 é de carácter inovatório, pois até à entrada em vigor desta alteração o prazo de caducidade do IVA contava-se a partir
da data em que o facto tributário ocorreu, passando a partir de então a contar-se do início do ano civil
seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto, independentemente da qualificação
jurídica do IVA como um imposto de obrigação única. Consequentemente, tendo tal alteração normativa natureza inovatória, aquela só pode vigorar para o futuro, sendo este entendimento perfilhado
igualmente pela jurisprudência desse Venerando Tribunal Administrativo (Acórdão do STA, datado de
2003/05/07, proferido no Processo n.º 26806);
9.ª- Acresce que, se fosse intenção do legislador aplicar a redacção introduzida pela citada Lei
n.º 32-B/2002 ao n.º 4 do art.º 45.º da LGT aos prazos de caducidade na altura em curso, certamente
tê-lo-ia feito de modo expresso, como o fez em relação a outras normas do art.º 45.º da LGT, através
de uma disposição especial sobre a sucessão no tempo de leis sobre os prazos, afastando a regra geral
do art.º 297.º do CC, mas sempre sujeito ao crivo imperativo do art.º 12.º da LGT;
10.ª- Tendo os factos tributários ocorrido no ano de 2001, na data em que a Recorrente foi notificada
das liquidações adicionais supra identificadas (em 3 de Maio de 2006) há muito que tinha caducado o
direito à liquidação do imposto em questão, não obstante ter ocorrido suspensão do prazo de caducidade,
atenta a data de início da acção inspectiva externa, já que este período de suspensão foi de 3 meses e
8 dias, e não de 4 meses e 13 dias, conforme referido na sentença recorrida;
11.ª- Pois o prazo de caducidade é que se suspende, cuja contagem não coincide com a
duração da acção de inspecção, continuando tal contagem do prazo de caducidade que então faltava após a conclusão daquela acção, sob pena de violação do disposto no n.º 1 do art.º 46.º da
LGT. No caso dos autos, parece que os 4 meses e 13 dias correspondem ao período de duração
da acção inspectiva e não do prazo de caducidade. Pelo que, nesta parte, há igualmente erro de
julgamento;
12.ª- Em face de tudo o exposto, a douta sentença não tem assim razão ao decidir que as liquidações supra foram notificadas dentro do prazo da caducidade, pelo que o Tribunal a quo ao decidir
como decidiu fez errónea interpretação e aplicação do disposto no n.º 4 do art.º 45.º dada pela redacção do art.º 43.º da Lei n.º 32-B/2002, do n.º 2 do art.º 297.º do CC e do art.º 12.º da LGT, violando o
princípio da não retroactividade da lei fiscal, previsto no n.º 3 do art.º 103.º da CRP, padecendo assim
de erro de julgamento;
13.ª- A interpretar-se como a douta sentença recorrida interpretou e aplicou, tal interpretação
e aplicação dever-se-á considerar inconstitucional por violação do disposto no art.º 103.º, n.º 3
da CRP.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se fixada a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante exerce a actividade de Construção de Edifícios – CAE 45.211, estando enquadrada
no regime normal trimestral de IVA;
2. Foi sujeita a uma acção de inspecção externa abrangendo o IVA e o IRC e incidente sobre o
exercício de 2001, a qual teve o seu início em 23/09/2005 e termo em 06/02/2006;
3. A referida acção de inspecção culminou com o relatório de 06/02/2006 que constitui fls. 2 e ss.
do apenso instrutor, que aqui damos por integralmente reproduzido face à sua extensão e de que consta,
textual, expressa e designadamente o seguinte:
«III – Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria
tributável
Tal como já foi supra referido, esta acção inspectiva surgiu na sequência de uma comunicação
efectuada pela Direcção de Finanças de Setúbal na sequência da acção inspectiva realizada por aqueles
serviços a um sujeito passivo … o qual, apesar de ter facturado serviços à sociedade Rorasidi, Lda.,
declara não ter realizado nenhum dos serviços facturados, alegando, inclusive, não possuir estrutura
empresarial para os executar.
Segundo declarações do mesmo, não tinha nem tem pessoal ao seu serviço, pelo que a actividade
consiste, unicamente, na angariação de pessoas que apresentava aos responsáveis das empresas, sendo
estas responsáveis quer pelo pagamento quer pela orientação dos trabalhadores.
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Declara ainda o mesmo sujeito passivo que as facturas em posse das empresas são facturas que
ele próprio requisitou, mas que eram por si assinadas em branco e entregues aos responsáveis das
firmas de construção civil que o tinham encarregue da angariação dos trabalhadores.
(…)
3.1.4 – IVA dedutível
A questão do direito à dedução do IVA incluído nos respectivos custos foi analisada no contexto
da regra do direito à dedução prevista no art.º 20.º do CIVA.
Da análise efectuada, detectaram-se situações susceptíveis de correcção que se resumem nos
seguintes factos:
A) Face às facturas existentes no processo que integram a informação prestada pela Direcção
de Finanças de Setúbal, na sequência de uma acção inspectiva a um contribuinte domiciliado naquela
área – subempreiteiro da Rorasidi – que ao ser ouvido em auto de declarações o mesmo declara, tal
como já foi supra referido, que os serviços supostamente por si prestados não correspondem a serviços
efectivamente prestados, por falta de estrutura empresarial para os realizar.
Face aos factos, constatamos que as facturas emitidas pelo subempreiteiro em causa não correspondem a efectivas prestações de serviços, indicando as mesmas “negócio jurídico simulado” com o
intuito de lesar os interesses do Estado, quer em sede de IVA, quer em sede de IRC.
Junta-se como Anexo I relação das facturas correspondentes a negócio jurídico simulado, cujo
IVA liquidado através das mesmas foi deduzido pela Rorasidi, Lda., ao longo dos períodos do exercício
em análise.
Face ao disposto no art.º 20.º, n.º 1 do citado código, só confere direito à dedução o IVA que
tenha onerado aquisições de serviços destinados ao exercício da actividade tributável realizado pelo
sujeito passivo.
Necessariamente, nos termos do disposto no citado artigo em conjugação com o disposto no
art.º 19.º, n.ºs 3 e 4 do mesmo diploma, não confere direito à dedução o imposto que não se reporte
a “efectivas” prestações de serviços, ou seja, o imposto que resulte de “operações simuladas” ou de
operação em que, com conhecimento do sujeito passivo, o prestador de serviços, com intenção de não
entregar nos cofres do Estado o imposto liquidado, tenha declarado o exercício de uma actividade e
não disponha de adequada estrutura empresarial susceptível de a exercer.
O (s) subempreiteiro (s) em causa não entregaram nos cofres do Estado o imposto liquidado. Desta
forma, a aceitar-se a dedução do imposto suportado pela Rorasidi estava-se a permitir a obtenção
ilegítima de vantagens económicas à custa de perdas de receitas do Estado, nomeadamente em sede
de IVA e IRS ou IRC.
Face ao supra exposto, o IVA constante das facturas, cuja relação se junta como Anexo I, no total
de € 30.472,68, não pode ser considerado dedutível nos termos do disposto no art.º 19.º, n.ºs 3 e 4 do
CIVA, razão pela qual se procederá à sua correcção, cuja distribuição pelos períodos do exercício é
a seguinte:
Meses

Valor
(€)

Março . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.º Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.º Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dezembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.º Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.400,80
4.400,80
2.353,50
2.353,50
3.267,22
4.254,20
3.637,52
11.158,94
3.846,88
4.995,30
3.717,26
12.559,44

Total a corrigir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.472,68

B) Facturas emitidas pelos subempreiteiros: Construções Tague Unipessoal, Lda., Eduino António
Sanca e Sobrimol – Soc. De Obras Imobiliárias, Lda., especificamente para algumas obras: Páteo
Central, Bobadela, Praceta José Régio e Colinas de Barcarena – cuja relação das mesmas, para cada
uma das obras, integra o Anexo II – que não cumprem os requisitos exigidos pelo art.º 35.º, n.º 5 do
CIVA e explicitados pelo ofício n.º 181 044 de 91.12.06 do SIVA, para que o imposto possa ser fiscalmente dedutível, razão pela qual o IVA nelas contido, no total de € 27.957,42, não pode ser dedutível
nos termos do disposto no art.º 19.º, n.º 2 do CIVA.

773
A distribuição do IVA a corrigir, por período, é a seguinte:
Meses

Totais

Julho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.º Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dezembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.º Trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

432.873,00
495.882,00
1.246.578,00
2.175.333,00
528.582,00
2.751.367,00
149.677,00
3.429.626,00

Total a corrigir (PTE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.604.959,00

Total a corrigir (€) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27.957,42

(…).»;
4. Em resultado da acção de inspecção, foram propostas, entre outras, correcções à matéria tributável do IVA, no montante de € 61.402,05 (mapa resumo das correcções resultantes da acção de
inspecção, a fls. 108 do apenso instrutor);
5. Em sequência, foram efectuadas as liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios que
constam das notificações que constituem fls. 40 a 47 dos autos;
6. As liquidações foram emitidas em 08/04/2006, notificadas à impugnante em 21/04/2006 (“prints”
de fls. 58 a 63 do apenso de reclamação) e 02/05/2006 (“prints” de fls. 64 a 66 do referido apenso) e
têm como data limite de pagamento 30/06/2006;
7. As liquidações foram pagas em 30/06/2006, conforme vinhetas de pagamento apostas nas
notificações e prints automáticos de fls. 58 a 66 do apenso de reclamação;
8. A impugnante deduziu reclamação graciosa em 27/10/2006 (fls. 2 do apenso de reclamação);
9. Sobre a reclamação, recaiu o despacho do Sr. Director de Finanças, de 15/02/2008, a fls. 90 do
atinente apenso, do seguinte teor: “Concordo, pelo que com os fundamentos da presente informação e
respectivo parecer, DEFIRO o pedido do reclamante nos termos que vem proposto.”;
10. Da informação que sustenta o aludido despacho e onde o mesmo está exarado, consta, nomeadamente, o seguinte: “Após análise dos autos, constata-se que a reclamante sujeito passivo com
enquadramento em 02.10.2000 está sujeita a este imposto ficando abrangida pelo regime normal, com
periodicidade trimestral. Tendo sido sujeita a uma acção de inspecção externa, da mesma resultaram
correcções ao imposto que culminaram nas liquidações adicionais em análise.
Caducidade das liquidações referentes ao exercício de 2001: O início da inspecção ocorreu
nos termos do art.º 51.º do RCPIT com a assinatura da Ordem de Serviço. No presente caso, o início
ocorreu em 23.09.2005 tendo terminado em 06.02.2006 (…).
Assim, nos termos do art.º 46.º da Lei Geral Tributária, temos de acrescer o tempo que decorreu
a inspecção que foi de 4 meses e 13 dias, verificando-se, assim, que a caducidade do direito a liquidar
ocorreu em 02.05.2006 e 21.04.2006, respectivamente, cfr. fls. 58 a 66 dos autos.
Nestes termos, sou de parecer que deve o pedido ser deferido, devendo proceder-se à anulação
das liquidações reclamadas, procedendo-se à restituição das importâncias arrecadadas. Nos termos
dos art.ºs 43.º, n.º 1 e 100.º da LGT, devem ser pagos juros indemnizatórios desde a data do pagamento indevido (30.06.2006) até à emissão da nota de crédito, nos termos do art.º 61.º do Código do
Procedimento e de Processo Tributário.”;
11. Foi notificada daquele despacho em 22/02/2008 (fls. 93 e 94 do apenso de reclamação);
12. Sobre a reclamação graciosa e já depois da notificação antes referida, foi proferido o projecto
de despacho do Sr. Director de Finanças, de 24/04/2008, a fls. 94 do atinente apenso, do seguinte teor:
“Concordo, pelo que, atentas as razões invocadas na presente informação e parecer, revogo o meu
despacho de 15.02.08, proferido a fls. 90 dos autos, e, com os fundamentos constantes da presente
informação, é o pedido em apreço de indeferir.
Notifique-se para o exercício do direito de audição, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 60.º da LGT.”;
13. A informação para que remete o projecto de despacho é aquela onde se encontra exarado,
dando-se aqui por integralmente reproduzida face à sua extensão;
14. No seguimento do exercício do direito de audição pela impugnante, foi proferido pelo Sr. Director de Finanças o despacho de 21/07/2008, cujo teor se transcreve: “Concordo, pelo que convolo em
definitivo o projecto de decisão sancionado por despacho de 2008.04.24 e, com os fundamentos constantes daquele, bem como da presente informação, indefiro o pedido da reclamante. Notifique-se.”;
15. A informação para que remete o despacho é aquela onde está exarado, a fls. 104 do apenso de
reclamação, e que aqui damos também por integralmente reproduzida face à sua extensão;
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16. A impugnante foi notificada do despacho de indeferimento da reclamação graciosa por carta
registada com aviso de recepção, que recebeu em 25/07/2008 (ofício e talão de A/R, a fls. 111 e 112
do atinente apenso);
17. A impugnação deu entrada no Tribunal Tributário em 27/08/2008, conforme carimbo aposto
na petição inicial.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do TT de Lisboa que considerou as liquidações
adicionais de IVA do ano de 2001, e respectivos juros compensatórios, aqui impugnadas, notificadas
dentro do prazo de caducidade de quatro anos, considerando, para o efeito, que este se conta a partir do
ano civil seguinte ao da exigibilidade do imposto, ou seja, a partir de 1/1/2002, aplicando e interpretando
o disposto no n.º 4 do artigo 45.º da LGT, de acordo com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 43.º
da Lei n.º 32-B/2002, de 30 de Dezembro, por força do n.º 2 do artigo 297.º do CC.
Contra tal decisão, insurge-se, agora, a recorrente, alegando que, ao decidir como decidiu, fez o
tribunal a quo errónea interpretação e aplicação da lei, violando o princípio da não retroactividade da
lei fiscal, previsto no n.º 3 do artigo 103.º da CRP.
Vejamos. O prazo de 4 anos de caducidade do direito de liquidação é aplicável aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998 (artigos 45.º, n.º 1 LGT e 5.º, n.º 5 do DL 398/98, que
aprovou a LGT).
Sendo o IVA um imposto de obrigação única, esse prazo de 4 anos contava-se a partir da data da
ocorrência do facto tributário (artigo 45.º, n.º 4 LGT, na redacção originária).
Porém, por força do artigo 43.º da Lei 32-B/2002, de 30 de Dezembro, o termo inicial de tal prazo começou a contar-se a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto.
A questão que se coloca, então, é a de saber se a nova redacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT e,
consequentemente, esse novo modo de contagem do prazo nele prevista se aplica, ou não, aos prazos
que já se encontravam em curso no início da vigência da lei que introduziu a alteração em causa.
Ora, como se decidiu na sentença recorrida, esta alteração é de aplicação imediata, abrangendo,
assim, os prazos ainda em curso, sem que isso signifique aplicação retroactiva da nova disposição legal,
porquanto o facto extintivo do direito à liquidação é duradouro (o decurso do prazo) e não instantâneo
(o início do prazo em momento temporal determinado) – cfr. artigo 12.º, n.º 2 do CC.
Este entendimento manifesta-se em abundante jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário
do STA – v. acórdãos de 26/11/2008, 20/5/2009, 25/6/2009 e 3/3/2010, proferidos nos recursos n.ºs
598/08, 293/09, 1109/08 e 1076/09, respectivamente – que merece a nossa adesão e também na doutrina
(v. Baptista Machado, in Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, pp. 235 e 242/243).
Aplicando estas considerações ao caso em análise, verificamos que estando em causa IVA do
ano de 2001, o prazo de caducidade teve início em 1/1/2002, pelo que o termo do prazo ocorreria em
1/1/2006.
Todavia, o prazo de caducidade esteve suspenso, neste caso, entre a notificação do início da acção
de inspecção externa à contribuinte em 23/9/2005 e o seu termo em 6/2/2006 (cfr. n.º 2 do probatório
e artigo 46.º, n.º 1 LGT).
À data em que ocorreu a suspensão do prazo de caducidade (23/9/05) faltavam ainda 101 dias
para o seu termo em 1/1/2006, pelo que quando as notificações das liquidações de IVA resultantes da
acção inspectiva externa foram efectuadas, em 21/4/2006 e 2/5/2006, ainda não tinham decorrido o
período remanescente do prazo (101 dias) prosseguido a partir da cessação da suspensão do prazo em
7/2/2006 (cfr. n.º 6 do probatório).
Neste contexto, não se verifica, pois, a caducidade do direito de liquidação.
Quanto à alegada inconstitucionalidade desta interpretação e aplicação do disposto no n.º 4 do
artigo 45.º da LGT, na redacção dada pela Lei 32-B/2002, de 30/12, por violação do artigo 103.º, n.º 3
da CRP, como se acentua no acórdão deste STA de 3/3/2010, no recurso n.º 1076/09, a esse propósito,
«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.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta do Vale.
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Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
Petição inicial. Incompatibilidade de causas de pedir. Nulidade. Absolvição da instância.
Sumário:
É nula a petição inicial de oposição à execução fiscal, quando se verifique a cumulação de causas de pedir incompatíveis, (relativas ao processo de execução fiscal e
ao processo de impugnação judicial), e nelas se não encontre nenhum fundamento
de oposição à execução fiscal – nulidade determinante da absolvição da instância.
Processo n.º 121/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Núcleo Tons — Estamparia Têxtil, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga,
que julgou «verificada a existência de erro na forma de processo» e ordenou «a convolação da presente
oposição à execução fiscal em impugnação judicial».
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
1. A douta decisão em recurso ordenou a convolação da p.i. de oposição à execução fiscal de
fls. … em p.i. de impugnação judicial, seguindo-se esta forma de processo, sem atentar à jurisprudência
dominante em matéria de nulidade da citação em processo de execução fiscal, bem como, em matéria
de convolação e com desrespeito do artigo 97º, n.º 3, da LGT e artigo 98º, n.º 4, do CPPT.
2. A convolação apenas será admissível quando, além do mais, a p.i. for idónea para esse efeito e,
em consequência, no que interessa ao caso dos autos, quando na p.i. de oposição à execução fiscal sejam
invocados, exclusivamente, fundamentos de impugnação judicial que conduzem à anulação da liquidação.
3. No caso concreto dos autos, a p.i. (oposição) carece de idoneidade para se poder proceder à
convolação (impugnação judicial) seguindo-se a respectiva forma de processo pois nela são invocados
outros fundamentos para além dos de impugnação judicial, concretamente, a alegada nulidade da citação.
4. Para a jurisprudência dominante, a nulidade da citação terá que ser arguida por meio de requerimento autónomo, no próprio processo executivo, perante o competente Chefe de Finanças, no prazo
de apresentação de oposição.
5. Na p.i. de fls.... a recorrida invoca simultaneamente fundamentos de impugnação judicial e de
requerimento autónomo.
6. A convolação de p.i. de certa e determinada forma de processo em p.i. de forma de processo adequado pressupõe que toda a p.i. passe a seguir a tramitação adequada pelo que a p.i. terá que ser idónea,
não sendo possível convolar parte de uma p.i. e, em consequência, apenas alguns dos seus fundamentos.
7. A convolação é total, é de toda a p.i. – de todos os seus fundamentos pois todos são fundamento
de certa e determinada forma de processo.
Nestes termos e nos mais de direito, com o douto suprimento de V.as Ex.as, deverá ser dado provimento ao presente recurso.
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.
A Recorrente alega ser inadmissível a convolação ordenada na decisão recorrida, de oposição
em impugnação judicial, visto na petição inicial se invocarem, simultaneamente, fundamentos de
impugnação judicial e de requerimento autónomo a apreciar em sede de processo de execução fiscal.
Entende que a convolação pressupõe que toda a petição inicial passe a seguir a tramitação adequada,
não sendo possível convolar apenas em parte uma petição inicial, excluindo alguns dos fundamentos
na mesma invocados.
A Doutrina e Jurisprudência têm-se pronunciado sobre a situação de cumulação de pedidos em que
ocorre erro na forma de processo apenas em relação a um deles, indicando como solução considerar-se
sem efeito o pedido para o qual o processo não é adequado, negando, consequentemente, a possibilidade
de convolação nestes casos. (Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Volume II, 5ª edição, anotação 17 ao artigo 165º, pág. 116 e acórdãos do
STA de 17/06/1998, processo n.º 22586; de 04/06/2003, processo n.º 153/03; de 18/01/2006, processo
n.º 680/05; de 26/04/2007, processo n.º 1202/06 e de 08/07/2009, processo n.º 242/09).
O caso sub judice contém, porém, contornos muito diferentes. Com efeito, nenhum dos fundamentos invocados na petição inicial é adequado ao processo de oposição, que visa a extinção total
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ou parcial da execução fiscal, ou seja, não há qualquer fundamento para oposição que careça de ser
apreciado e decidido.
Como bem se refere na decisão recorrida “Analisado o teor da petição inicial dela resulta, de
modo claro, que o Oponente circunscreve a sua pretensão à discussão da legalidade das liquidações que originaram as dívidas exequendas.”
O Oponente ao optar pelo processo de oposição à execução fiscal para controverter a legalidade das
liquidações que originaram as dívidas exequendas, utilizou um meio processual inadequado incorrendo
em erro na forma de processo. Na verdade o meio processual adequado para a discussão da legalidade
da liquidação é a impugnação judicial.
A convolação é admissível visto ser tempestiva e não ser manifesta a sua improcedência, devendo
ser ordenada nos termos do artigo 97º, n.º 3 da LGT e artigo 98º, n.º 4 do CPPT, em homenagem ao princípio constitucional da tutela judicial efectiva, pro actione, anti-formalista e de obtenção da justiça material.
Relativamente ao fundamento de nulidade da citação, o mesmo não pode ser apreciado no âmbito do
processo de impugnação, o que não afecta o direito do executado fazer apreciar jurisdicionalmente esta
questão, pois poderá fazê-lo, até ao trânsito em julgado da decisão final, no processo de execução fiscal.
Entendemos, por tudo quanto vem referido, que na decisão recorrida se fez uma correcta interpretação e aplicação da lei.
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 é possível convolar o processo de oposição à execução fiscal em processo de impugnação judicial, quando os fundamentos invocados pelo oponente na petição
inicial são de impugnação judicial e de requerimento autónomo a apreciar em sede de execução fiscal.
2.1 Nos termos do artigo 193.º do Código de Processo Civil, sob a epígrafe “Ineptidão da petição
inicial”, é nulo todo o processo quando for inepta a petição inicial; e a petição diz-se inepta, designadamente, quando o pedido esteja em contradição com a causa de pedir ou se cumulem causas de pedir ou
pedidos substancialmente incompatíveis; e a nulidade subsiste, ainda que um dos pedidos fique sem efeito,
especificadamente, por erro na forma de processo – cf. os n.ºs 1; 2, alínea c); e 4, do citado artigo 193.º.
E o juiz deve abster-se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância, nomeadamente,
quando anule todo o processo, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 288.º do Código de Processo
Civil, sob a epígrafe “Casos de absolvição da instância”.
Por outro lado, sob a epígrafe “Alcance e efeitos da absolvição da instância”, o artigo 289.º do
Código de Processo Civil estabelece que, em determinados termos, a absolvição da instância não obsta
a que se proponha outra acção sobre o mesmo objecto.
2.2 A sentença recorrida refere que a presente oposição à execução fiscal foi deduzida, segundo
a sua petição inicial, sob alegação de que:
- A nulidade da citação por omissão da fundamentação da liquidação do imposto que constitui a
dívida exequenda;
- A preterição de formalidades legais por não lhe ter sido facultado o direito de audiência prévia
à liquidação do imposto que originou a dívida exequenda;
- A inexistência de matéria tributável que justifique a liquidação.
E, no entanto, é a mesma sentença recorrida a dizer que «Analisado o teor da petição inicial dela
resulta, de modo claro, que o Oponente circunscreve a sua pretensão à discussão da legalidade das
liquidações que originaram as dívidas exequendas».
Pelo que conclui a sentença recorrida que «No caso dos autos, o meio processual adequado à
discussão da legalidade da liquidação é a impugnação judicial, como resulta do art. 97º, n.º 1 alínea a)
do CPPT».
Ora, julgamos que não pode ser assim.
Em primeiro lugar, a oponente, ora recorrida, o que diz, antes do mais, é que «a citação em crise
é nula e não pode produzir quaisquer efeitos legais».
Assim, nestes autos de oposição à execução fiscal, a oponente, ora recorrida, invoca a nulidade
da citação, e pede que a mesma citação não produza «quaisquer efeitos legais».
Pelo que não se afigura correcto dizer-se, como diz a sentença recorrida, que «o Oponente
circunscreve a sua pretensão à discussão da legalidade das liquidações que originaram as dívidas
exequendas».
Na petição inicial dos presentes autos de oposição à execução fiscal, a oponente, ora recorrida,
alega, além do mais, que:
a) «(…) a citação é nula e não pode produzir quaisquer efeitos» [artigo 9.];
b) «à contribuinte, aqui oponente, não foi comunicada o projecto da decisão e a sua fundamentação, pelo que não foi respeitado o direito não foram enviados à oponente os elementos da liquidação»
[artigo 11.].
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Como se vê, os fundamentos apresentados pela oponente, ora recorrida [de nulidade da citação, e
falta de prévia audiência], não constituem fundamento legal de oposição à execução fiscal – e foi esta
a forma processual utilizada pela ora recorrida.
A nulidade da citação deve ser arguida em requerimento dirigido à respectiva execução fiscal;
e o vício de falta de prévia audiência, como ilegalidade da liquidação do tributo, deve ser arguido em
processo de impugnação judicial – conforme é jurisprudência corrente.
Das causas de pedir indicadas na petição inicial dos presentes autos de oposição [nulidade da
citação, e falta de prévia audiência] nenhuma é fundamento de oposição à execução fiscal – pelo que,
e desde logo por incompatibilidade causas de pedir, a petição inicial é nula, por inepta, o que determina
a absolvição da instância.
E, do mesmo passo, verifica-se também incompatibilidade entre as apresentadas causas de pedir
[nulidade da citação, e falta de prévia audiência] em consideração de o presente processo de oposição à
execução fiscal poder ser convolado em processo de impugnação judicial – visto falecer poder ao juiz,
e, por isso, não lhe ser lícito escolher, em vez da parte, uma causa de pedir em detrimento de outra, e
fazer seguir o processo apropriado a uma causa de pedir, mas não a outra.
A absolvição da instância em casos como o presente é a solução que a lei impõe e a que melhor
acautela o interesse processual da parte que errou – pela renovação da instância em moldes correctos,
nos termos do artigo 289.º do Código de Processo Civil.
Deste modo – e tal como conclui a recorrente Fazenda Pública – entendemos que «No caso concreto
dos autos, a p.i. (oposição) carece de idoneidade para se poder proceder à convolação (impugnação
judicial) seguindo-se a respectiva forma de processo pois nela são invocados outros fundamentos para
além dos de impugnação judicial, concretamente, a alegada nulidade da citação».
Como assim, e em resposta à questão decidenda, estamos a dizer que não é possível convolar o
processo de oposição à execução fiscal em processo de impugnação judicial, quando os fundamentos
invocados pelo oponente na petição inicial são de impugnação judicial e de requerimento autónomo
a apreciar em sede de execução fiscal – devendo, por isso, ser revogada a sentença recorrida que não
laborou neste entendimento.
E, então, havemos de convir, em síntese, que é nula a petição inicial de oposição à execução
fiscal, quando se verifique a cumulação de causas de pedir incompatíveis, (relativas ao processo de
execução fiscal e ao processo de impugnação judicial), e nelas se não encontre nenhum fundamento de
oposição à execução fiscal – nulidade determinante da absolvição da instância.
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
absolvendo-se da instância a Fazenda Pública.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto (vencida, conforme declaração de voto em anexo).
Vencida.
Negaria provimento ao recurso, confirmando a decisão impugnada, com a seguinte motivação:
O erro na forma de processo, contemplado no art. 199º do Código de Processo Civil, consiste em
ter o autor usado de uma forma processual inadequada para fazer valer a sua pretensão, pelo que o acerto
ou o erro na forma de processo se tem de aferir pelo pedido formulado na acção. Com efeito, constitui
entendimento doutrinal e jurisprudencial pacífico (1) que é pelo pedido final formulado, ou seja, pela
pretensão que o requerente pretende fazer valer, que se determina a propriedade ou impropriedade do
meio processual empregue para o efeito, pelo que, no caso vertente, será pelo pedido formulado pelo
oponente na petição inicial que se terá de aferir do acerto ou erro do meio processual que utilizou para
tal atingir tal desiderato.
Lida a petição inicial e o pedido que nela vem formulado, verifica-se que o Oponente pretende
obter a anulação do procedimento tributário que conduziu ao acto de liquidação do imposto que constitui a dívida exequenda, tendo pedido ao tribunal a respectiva invalidação, substanciando a causa de
pedir na alegação dos seguintes vícios:
- A preterição de formalidades legais por não lhe ter sido facultado o direito de audiência prévia
à liquidação do imposto que originou a dívida exequenda;
- A inexistência de matéria tributável que justifique a liquidação.
- A nulidade da citação por omissão da fundamentação da liquidação do imposto que constitui a
dívida exequenda;
Ora, tal pedido não se adequa ao processo de oposição à execução, mas sim ao processo de impugnação judicial. Daí que se me afigure correcta a decisão proferida em 1ª instância no sentido de
o ora Recorrido utilizou um meio processual inadequado, incorrendo em erro na forma de processo.
E, ao contrário do que defende a Fazenda Pública, na questão que suscita e que constitui o «thema
decidendum» do presente recurso, não obsta à convolação na forma processual adequada (impugnação
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judicial) a circunstância de uma das causas de pedir que alicerçam o referido pedido anulatório não
ter a virtualidade de provocar esse efeito invalidante, como será o caso da nulidade da citação. Tal
circunstância será causa determinante da improcedência desse fundamento no processo impugnatório,
mas não impede a convolação neste tipo de processo nem provoca a ineptidão da petição inicial por
incompatibilidade de causas de pedir.
Em suma, uma vez que a pretensão formulada é, claramente, no sendo da anulação de actos tributários, não obsta à convolação do processo de oposição em processo de impugnação o facto de entre
os fundamentos invocados constar um que não conduz à pretendida anulação - como seja a nulidade
da citação - pois que isso não traduz uma incompatibilidade de causas de pedir ou de pedidos que leve
à ineptidão da petição, representando, antes, um motivo de improcedência do pedido com base nessa
causa de pedir. Dulce Neto
(1) Cfr., entre outros, Rodrigues Bastos, in “Notas ao Código de Processo Civil”, 3ª ed., 1999, pág. 262; Antunes Varela, in RLJ 115, pág. 245 e segs; Acórdão do STJ de 12/12/2002, no Rec. n.º 3981/02, in Sumários, 12/2002; Acórdão da
R.Coimbra de 14/3/2000, in BMJ 495, pág. 371; Ac. R.Évora de 12/11/98, in Col.Jur. Ano XXIII, T5, pág. 256; Acórdão da
R.Lisboa de 19/1/1995, in Col.Jur. Ano XX, T1, pág. 95, e Acórdão da R.Porto de 5/7/1990, in Col.Jur. Ano XV, T4, pág. 201.

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Oposição. Citação. Arguição de nulidade. Erro na forma de processo.
Convolação.
Sumário:
1 — A nulidade de citação por falta de entrega de cópia do título executivo não constitui fundamento de oposição, não sendo enquadrável na alínea i) do n.º 1 do
artigo 204.º do CPPT.
2 — Essa nulidade deverá ser arguida perante o órgão de execução fiscal, podendo
ser deduzida reclamação, nos termos do artigo 276.º do CPPT, se a arguição for
indeferida.
3 — Não sendo manifesta a sua improcedência ou intempestividade, a oposição que
foi deduzida deverá ser convolada em requerimento de arguição de nulidade a
fim de ser junto ao processo de execução fiscal tendo em vista ser apreciada pela
administração tributária.
Processo n.º 125/10-30
Recorrente: Luísa Maria Oliveira Miranda Garcia.
Recorrido: Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Luísa Maria Oliveira Miranda Garcia, melhor identificada nos autos, vem recorrer da sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que rejeitou a oposição que deduziu contra a execução
fiscal instaurada para cobrança coerciva de dívida ao Instituto do Emprego e Formação Profissional,
no montante global de €116.773,66, tendo formulado as seguintes conclusões:
A) - A Recorrente discorda da douta sentença, em crise, por entender que, a oposição à execução,
para além dos fundamentos específicos, enunciados nas als. a) a h), a alínea i), permite invocar quaisquer outros fundamentos, contanto que a respectiva prova possa ser efectuada apenas por documento
e desde que não envolva apreciação da legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem represente
interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que houver extraído o título.
B) - A Administração Fiscal, ao não entregar, à citanda, cópia do título executivo eximiu-se ao
cumprimento do artigo 190º do C.P.P.T.
C) - Vale, o mesmo, para a alegada notificação da totalidade dos elementos previstos nas alíneas a),
c), d) e e), do n.º 1, do artigo 163º do CPPT.
D) - A Nota de Citação, identificada sob o Doc. n.º 1, da Oposição, não revela que o Processo de
Execução Fiscal, em crise, foi movido, à Oponente, na qualidade de responsável/devedora solidária.
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E) - Em última análise, o Mº Juiz a quo, deveria ter decidido pela incorporação, dos presentes
autos, no processo de execução, par aí, ser conhecida a arguida nulidade não o tendo feito, denegou,
à Recorrente, o acesso ao direito e aos tribunais, e postergou o princípio da economia processual.
F) - Deste jeito, o Meritíssimo Juiz a quo, ao proferir a douta decisão, em crise, fê-lo de forma
precipitada e errónea, violando, além do mais, o disposto no artigo 209º, do CPPT.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: decisão de rejeição de oposição deduzida no processo de execução fiscal
n.º … (SF Braga 1)
FUNDAMENTAÇÃO
1. A oponente/recorrente arguiu a nulidade da citação por falta de entrega de cópia do título executivo (art. 190º n.º 1 CPPT)
A falta da citação (art. 165º n.º al. a) CPPT; art. 195º CPC) bem como a nulidade da citação por
inobservância das formalidades prescritas na lei (art. 198º n.º CPC) não constituem fundamento de
oposição à execução fiscal, devendo ser arguidas perante o órgão da execução fiscal, sendo eventual
decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tributário (art. 276º CPPT; acórdãos STA
SCT 12.02.2003 processo n.º 1529/02, Pleno SCT 28.02.2007 processo n.º 803/04, 6.06.2007 processo
n.º 91/07, 2.04.2008 processo n.º 953/07; 21.05.2008 processo n.º 220/08; Jorge Lopes de Sousa CPPT
anotado e comentado 5ª edição Volume II p. 270).
2. Ocorrendo erro na forma de processo deve operar-se a convolação para a forma de processo
legalmente adequada (art. 97º n.º 3 LGT; art. 98º n.º 4 CPPT)
A convolação operacionaliza o princípio da tutela judicial efectiva, com expressão na correspondência entre direito e acção adequada (art. 2º n.º 2 CPC) e justifica-se por razões de economia processual.
Nesta conformidade a petição inicial de oposição deverá ser convolada em requerimento de
arguição de nulidade de citação, a ser junto ao processo de execução para apreciação pelo órgão de
execução fiscal
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e ordenada a convolação da petição de oposição à execução em requerimento de arguição da nulidade da citação.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4- A sentença recorrida rejeitou a oposição deduzida como decorrência do facto de aí apenas ter sido
arguida a nulidade da citação da ora recorrente, por falta de entrega de cópia do título executivo, sendo
certo que “tal não se reconduz a nenhuma das situações elencadas no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT”.
Inconformada com essa decisão, vem, em resumo, a recorrente defender que a nulidade de citação
que arguíra configurava um fundamento de oposição válido à luz da alínea i) do artigo 204.º do CPPT,
sendo que, caso assim se não entendesse, ocorrendo erro na forma de processo deveria operar-se a
convolação na forma de processo legalmente adequada.
Vejamos.
A razão não se encontra do lado da recorrente relativamente à primeira das questões colocadas.
De facto, constitui jurisprudência actualmente unânime neste Supremo Tribunal que a nulidade da
citação do executado para a execução fiscal não configura nenhum dos fundamentos indicados no n.º 1
do artigo 204.º do CPPT, nomeadamente na sua alínea i), uma vez que os fundamentos aqui previstos
visam factos modificativos ou extintivos da dívida, ou afectando a sua exigibilidade, resultando da
sua verificação a impossibilidade de prosseguimento do processo executivo, ao menos nos termos em
que foi instaurada, aí se não englobando as nulidades cometidas e que só perante o órgão de execução
fiscal podem ser arguidas, podendo ser deduzida reclamação, nos termos do artigo 276.º do CPPT, se a
arguição for indeferida – cfr. acórdãos do Pleno da Secção de 08/02/07, 19/11/08, 17/12/08 e 06/05/09,
nos recursos nºs 803/04, 430/08, 364/08 e 632/08, respectivamente; bem como Jorge Lopes de Sousa,
in CPPT, Anotado e Comentado, 5.ª edição, anotação 7 ao artigo 190.º.
Em face do exposto, não merece qualquer censura a decisão sob recurso ao concluir que a arguida
nulidade de citação não configura fundamento de oposição e daí que não seja esse o meio processual
adequado para tal arguição.
Como acima se disse, para a hipótese de se concluir pela verificação de erro na forma de processo,
pretende a recorrente a convolação da oposição deduzida na forma de processo adequada.
Na verdade, preceitua 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”, sendo ainda certo que o artigo 98º, n.º 4 do
CPPT estabelece que “em caso de erro na forma de processo, este deverá ser convolado na forma de
processo adequada, nos termos da lei – cfr. artigo 199º, n.º 1 do CPC.
Ora, este Supremo Tribunal tem vindo a entender que a convolação será admitida sempre que não
seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva petição
para o efeito.
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No caso em apreço, como já se viu, a oponente deveria ter arguido a nulidade da sua citação, por
falta de entrega do título executivo, perante o órgão de execução fiscal competente, cuja decisão, caso
desfavorável, seria objecto de reclamação, nos termos dos artigos 276º e 278º do CPPT.
E a verdade é que não se descortina qualquer impedimento a que a reclamação questionada seja
convolada para requerimento dirigido ao Chefe dos Serviços de Finanças da Braga 1.
Por um lado, sendo certo que, nos termos do n.º 2 do artigo 198º do CCP, a nulidade de citação
teria de ser arguida no prazo que a ora recorrente tinha para deduzir oposição (ver acórdãos de 21/05/08
e 23/09/09, nos recursos nºs 220/08 e 480/09, respectivamente), ou seja 30 dias (artigo 203.º n.º 1
do CPPT), impõe-se concluir pela respectiva tempestividade (citação da oponente a 31/03/09, férias
judiciais da Páscoa de 5/04/09 a 13/04/09, oposição deduzida a 11/05/09 - cfr. fls. 14 e 16), sendo
ainda que a petição de oposição não colide com qualquer exigência formal ou substancial do aludido
requerimento.
Deste modo, deverão os presentes autos ser incorporados no processo de execução fiscal para que
aí possa ser conhecida a arguida nulidade.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida,
determinando-se a convolação da presente oposição em requerimento a fim de ser junto ao processo
de execução fiscal tendo em vista o conhecimento da arguição de nulidade da citação.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
Prescrição da dívida exequenda. Execução suspensa em virtude de impugnação judicial
na qual foi prestada garantia.
Sumário:
I — A impugnação judicial interrompe a prescrição, mas a paragem do processo por
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar
tal efeito, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao
que tiver decorrido até à data da autuação (n.os 1 e 2 do artigo 49.º da LGT).
II — Porém, se a execução se encontrar suspensa em virtude de a impugnante ter
requerido a suspensão com prestação de garantia já anteriormente à paragem
do processo, não releva para efeitos de prescrição o prazo posterior aquele ano.
Processo n.º 140/10.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Maria Leonor Gomes de Oliveira Xavier.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A FAZENDA PÚBLICA, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa,
que julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, com o fundamento na prescrição
da obrigação tributária deduzida por Maria Leonor Gomes de Oliveira Xavier, melhor identificada nos
autos, contra a liquidação de IRS do ano de 1997 e dos juros compensatórios, apresentando, para o
efeito, alegações nas quais conclui:
Iª) – Pelo elenco dos fundamentos acima descritos, infere-se que foi proferido despacho no sentido
de ser declarada prescrita a dívida resultante da liquidação impugnada e, consequentemente, extinta a
instância por inutilidade superveniente da lide.
IIª) – Enquanto o credor não puder, livremente, exigir o seu crédito, por imposição legal determinada pela suspensão do processo executivo, a prescrição não pode correr;
IIIª) – A suspensão do processo de execução, motivada por uma das causas previstas nos artigos 52º
da LGT e 169º do CPPT, tem como consequência a suspensão do curso da prescrição, nos termos do
art.º 49º, n.º 4 (ao tempo n.º 3) da LGT.
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IVª) – As causas de suspensão da prescrição aplicam-se aos factos ocorridos na vigência da lei
que as contém, no caso, a impugnação judicial apresentada em 2003/01/07, conjugada com a prestação
de garantia nos termos do artigo 169º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, é causa do
efeito suspensivo contido, à data, no n.º 3 do art.º 49º da LGT.
Vª) – Todas as causas de suspensão do curso da prescrição previstas na Lei tributária são desencadeadas por iniciativa do devedor e conduzem, inelutavelmente, à suspensão do processo de execução
fiscal, posto que seja prestada garantia ou realizada a penhora, impedindo assim o credor de prosseguir
a cobrança da dívida, por determinação legal.
VIª) – Por seu turno, o credor, impedido de prosseguir a cobrança da dívida enquanto se mantiver a causa de suspensão da execução, vê garantido o efectivo direito à cobrança, nos casos em que a
legalidade da liquidação for reafirmada pelo Tribunal.
VIIª) – À presente impugnação judicial, apresentada em 2003/01/07, em plena vigência da LGT,
determina a suspensão da contagem do prazo de prescrição, suspensão que só cessará com o trânsito
em julgado da decisão da impugnação.
IXª) – A sentença que declarou verificada a prescrição e, por consequência, a extinção da impugnação por inutilidade superveniente da lide, abstendo-se de conhecer do mérito da impugnação, violou
o disposto no n.º 3 do artº 49º da LGT, na sua redacção ao tempo da impugnação.
Pelo que, nestes termos e nos demais de direito, atento aos fundamentos expostos e com o sempre mui douto suprimento de V.ª Exa, deverá ser concedido provimento ao recurso, revogando-se o
despacho recorrido.
II – Não foram apresentadas contra alegações.
III – O Mº Pº emitiu o parecer constante de fls. 307/308, no qual defende que não se encontra
“…prescrita a obrigação tributária resultante da liquidação oficiosa de IRS relativo ao ano de 1997.”
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 acto impugnado nos presentes autos é o acto de liquidação oficiosa de IRS da impugnante
relativo ao ano de 1997 – fls. 2 e 34;
B). A petição de impugnação foi apresentada em 7 de Janeiro de 2003 – fls 1;
C). Em 6 de Junho de 2003, foi instaurado processo de execução fiscal para cobrança da divida resultante
da liquidação referida em A, tendo a outra impugnante sido citada em 1 de Julho de 2003 – fls. 205 e 271.
D) Desde 26 de Novembro de 2003 e 3 de Março de 2006, nenhum acto foi praticado nos autos – fls. 104
a 114;
VI. A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se a dívida exequenda se encontrava
ou não prescrita à data da decisão recorrida.
O Mmº Juiz recorrido considerou a dívida prescrita por aplicação do disposto no artº 49º da LGT,
atendendo a que, por força do artº 48 do mesmo diploma, haviam já decorrido os oito anos ali previstos.
Por outras palavras:
a) O prazo de prescrição teve o seu início em 1.1.1999, uma vez que a lei aqui aplicável é a LGT;
b) Com a instauração da impugnação em 7 de Janeiro de 2003, a prescrição foi interrompida;
c) Tendo o processo estado parado desde 26 de Novembro de 2003 a 3 de Março de 2006, o efeito
suspensivo cessou em 26 de Novembro de 2004, recomeçando a contar o prazo de prescrição ao qual
deverá ser acrescido o decorrido desde o início até à interrupção, isto é, desde 1 de Janeiro de 1999 até
7 de Janeiro de 2003, o que soma um período superior a oito anos.
Acrescentou o Mmº Juiz que a instauração da execução não interrompeu o prazo de prescrição,
uma vez que aquela teve lugar durante o período de interrupção operada pela dedução da impugnação.
A recorrente Fazenda Pública contesta o entendimento adoptada na decisão recorrida pelas seguintes razões:
a) Enquanto o credor tributário não puder exigir o seu crédito por imposição legal determinada
pela suspensão do processo executivo, a prescrição não pode ocorrer;
b) E a suspensão do processo executivo teve lugar por uma das causas previstas no artº 52º da
LGT e 169º do CPPT, tendo como consequência a suspensão do curso da prescrição nos termos do
artº 49º, n.º 4 (antigo n.º 3) da LGT;
c) Assim, com a instauração da impugnação judicial em 07.01.2003, o processo executivo ficou
suspenso até ao trânsito em julgado da decisão naquela proferida.
Verifica-se, por isso, violação do disposto no artº 49º, n.º 3 da LGT.
No seu parecer de fls. 307/308, o MºPº manifestou entendimento idêntico ao da recorrente FP já
que, tendo a impugnante prestado garantia para obter o efeito suspensivo da execução, o prazo prescricional ficou suspenso desde a instauração da impugnação judicial até ao trânsito em julgado da decisão
que ponha termo ao processo.
Apreciemos então a questão, começando por determinar o regime aplicável ao caso, já que, desde
a verificação do facto tributário se sucederam dois regimes de prescrição: o do artº 34º do CPT e o dos
artºs 48º e 49º da LGT.
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VI.1. Dispunha o artigo 34.º do CPT, então em vigor, que o prazo de prescrição das dívidas tributárias 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.
Tratando-se de imposto relativo a IRC de 1997, o prazo de 10 anos contado desde 01.01.1998,
terminaria em 31.12.2008.
Contado o prazo ao abrigo da LGT e tendo em atenção o artº 297º do CC, o prazo de oito anos
completar-se-ia em 31.12.2006, pelo que é esta a lei aplicável ao caso.
Aqui chegados, recordemos os factos e apliquemos as respectivas normas jurídicas.
VI.2. A dívida refere-se a IRS do ano de 1997.
Em 7 de Janeiro de 2003 foi deduzida impugnação judicial contra o acto tributário.
Em 6 de Junho de 2003, foi instaurado processo de execução fiscal para cobrança da dívida.
Entretanto, e como resulta dos documentos de fls. 86/87, a impugnante prestou garantia para obter
a suspensão da execução, após o que o órgão da execução fiscal, por despacho de 07.07.2003, ordenou
a suspensão desta (v. fls. 252).
Está ainda provado (alínea D) do probatório) que entre 26 de Novembro de 2003 e 3 de Março
de 2006 o processo de impugnação esteve sem nenhum acto praticado nos autos.
À data destes factos estava em vigor o artº 49º da LGT, com a seguinte redacção:
“Artigo 49.º
Interrupção e suspensão da prescrição
1- A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2- A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
3- O prazo de prescrição legal suspende-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em
virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso”.
Ora, como se escreveu no Acórdão deste Tribunal e Secção, de 23.02.2005 - Recurso n.º 0116/05
“A paragem da execução fiscal por motivo de suspensão requerida pelo contribuinte e da dedução de
impugnação judicial é imputável ao contribuinte, pois a sua actuação impede o órgão da execução
fiscal de prosseguir com ela (artº. 255.º, n.º 1, do C.P.T.).
No entanto, se posteriormente a essa suspensão se verificou uma paragem do processo de
impugnação judicial, por período superior a um ano, por motivo não imputável ao contribuinte,
recomeçar-se-á a contar o prazo de prescrição, acrescido do período de tempo que decorreu antes da
instauração da execução fiscal, pois, a paragem do processo de execução fiscal derivada da pendência
da impugnação judicial não pode ser imputada ao contribuinte se não é a este imputável a paragem
deste último processo”.
No caso concreto dos autos, a paragem do processo de impugnação não é imputável ao contribuinte
– neste caso à recorrida.
Sendo assim, e porque a revogação do n.º 2 do artº 49º da LGT pela Lei n.º 53-A/2006, de 29
de Dezembro, não se aplica ao caso dos autos, porque na data da entrada em vigor desta já se havia
completado prazo de paragem superior a um ano (artº 91ºda mesma lei), há que aplicar aquele n.º 2.
Mas há ainda que ter em atenção o que dispunha o n.º 3 (hoje equivalente ao n.º 4) do mesmo
artigo: a impugnação suspende o decurso do prazo de prescrição.
Como se refere no Acórdão deste tribunal e Secção, de 09.09.2009 -Recurso n.º 0571/09 “não é
a mera apresentação de uma impugnação judicial que suspende automaticamente a execução fiscal
instaurada para cobrança da dívida em causa, sendo necessário para que tal aconteça que seja constituída ou prestada garantia ou a penhora efectuada garanta a totalidade da quantia exequenda”.
Ora, como já se referiu, foi isso que sucedeu nos autos. Deste modo, há que retirar desta norma
as necessárias consequências jurídicas.
Então, efectuando a contagem de acordo com as normas referidas temos:
− prazo contado desde 01.01.1999 até à instauração da impugnação (07.01.2003) = quatro anos
e sete dias;
− o restante prazo de prescrição deveria ser contado a partir de 26 de Novembro de 2004 (artº 49º,
n.º 2 da LGT então em vigor). Porém, uma vez que a execução se encontrava legalmente suspensa,
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ficando o credor impedido de cobrar a dívida, o prazo ocorrido posteriormente a 26 de Novembro de
2004 não conta para efeitos de prescrição.
Então, tal como afirmaram a recorrente Fazenda Pública e o MºPº, a dívida não pode considerar-se prescrita, até porque foi a recorrida que, ao pedir a suspensão do processo de execução fiscal nos
termos legais, acabou por impedir que o prazo de prescrição corresse a seu favor.
Pelo que ficou dito procedem as conclusões da Fazenda Pública e, em consequência, o recurso.
VII. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida, devendo os autos, por não estar prescrita a dívida exequenda, seguir seus legais termos”.
Custas pela recorrida (impugnante) apenas em 1ª instância.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Valente Torrão (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta do Vale.

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
Artº 10º, n.º 1, alínea c) do CIRC. Interpretação dos termos “caridade”, “beneficência”
e “assistência” para efeitos de benefício fiscal.
Sumário:
I — De acordo com o n.º 1, alínea c) do artº 10º do CIRC:
“Estão isentas de IRC:
c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva
ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência,
beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente”.
II — Tratando-se de benefício fiscal, os termos “caridade”, “beneficência” e “assistência” têm de ser interpretados como têm sido usados ao longo do tempo, isto é,
no sentido de que se reportam apenas a comportamentos destinados a satisfazer
necessidades de seres humanos.
III — Se o legislador pretendesse atribuir tal benefício fiscal a associações protectoras
de animais, poderia ter introduzido essa matéria no respectivo diploma, tal como
fez em relação a outras situações.
Processo n.º 152/10-30.
Recorrente: Ministério das Finanças.
Recorrido: APCA – Associação de Protecção aos Cães Abandonados.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I. O MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, veio recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que julgou procedente a acção administrativa especial deduzida pela APCA – Associação
de Protecção aos Cães Abandonados, melhor identificada nos autos, contra o despacho de 11/06/2007
da Directora de Serviços que indeferiu o pedido de isenção de IRC ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do
artigo 10º do CIRC, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
1ª). No caso sub judice não se encontram preenchidos os pressupostos legais para a concessão à
APCA — Associação de Protecção aos Cães Abandonados da isenção prevista na alínea c) do n.º 1 do
artigo 10º do CTRC para as pessoas colectivas de mera utilidade pública.
2ª). Isso porque, contrariamente ao que foi entendido na douta sentença, que procedeu a uma
menos correcta interpretação e aplicação desse preceito legal, o fim (exclusivo) prosseguido pela A.
- protecção de cães abandonados - não pode ser qualificado como fim de “assistência”, pois que o
“significado natural” dessa expressão é o de amparo, socorro ou auxílio a seres humanos.
3ª). Também no Código Administrativo, onde o legislador recorreu (a) e aplicou esse conceito,
era esse mesmo “significado natural” que se encontrava reflectido.
4ª). Essa discrepância no tratamento legal da protecção dirigida a seres humanos e a animais tem
razão de ser: é fruto da real e indubitável diferença de valores envolvidos no objecto e nos fins de cada
uma delas.
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5ª). Teria competido ao legislador determinar - se tivesse entendido haver similitude de razões
justificativas - a equiparação, para efeitos de benefícios fiscais, das finalidades referentes aos animais
às finalidades referentes ao Homem, porém, entendeu não o fazer, inexistindo qualquer alteração legislativa com relevância na matéria sub judice.
6ª). Acresce que, estando em causa, no caso em apreço, uma situação que extravasa do âmbito
de uma norma que concede uma isenção, os princípios da tipicidade e da legalidade tributária, legal
e constitucionalmente tutelados, designadamente nos artigos 8º da LGT e 103º da CRP, impediam e
impedem que a mesma seja reconhecida à ora recorrida.
7ª). Por assim não entender, a douta sentença recorrida padece de erro na apreciação da matéria
de direito, sendo ilegal por desconforme com todos os preceitos e princípios acima referenciados e, em
consequência, não merece ser confirmada.
Termos em que, com o mui douto suprimento de V. Ex.as, deverá ser considerado procedente o
recurso e revogado a douta sentença recorrida como é de Direito e Justiça.
II. Em contra alegações, a recorrida APCA – Associação de Protecção aos Cães Abandonados,
veio concluir pela forma seguinte:
Iª). O artigo 10º, n.º 1, alínea o) do Código do IRC prevê, como condição para o reconhecimento
da isenção, a prossecução, exclusiva ou predominante, por pessoas colectivas de mera utilidade pública,
de fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa
do meio ambiente.
IIª). A Recorrida tem como fim exclusivo a protecção de cães abandonados, dedicando-se à
protecção dos animais, oferecendo-lhes abrigo, cuidados veterinários, bem-estar, higiene e segurança,
além de promover campanhas de sensibilização para adopção dos animais que aloja, desempenhando
um papel fundamental de índole social e de salubridade pública no concelho de Sintra, preenchendo
assim os fins exigidos por aquela norma legal.
IIIª). O artigo 10º, n.º 1, alínea c) do Código do IRC não faz qualquer exigência no sentido de
as finalidades de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente
serem única e exclusivamente dirigidas ao Homem, não competindo à Administração Fiscal restringir
o seu escopo de aplicação, sob pena de violação do princípio da legalidade tributária.
IVª). Pelo que, os fins prosseguidos pela Recorrida se subsumem à previsão legal do artigo 10º,
n.º 1, alínea c) do Código do IRC, devendo a decisão administrativa impugnada ser anulada e o Recorrente condenado à emissão de novo acto que considere o preenchimento por parte da Recorrida dos
requisitos legalmente impostos à obtenção da isenção.
Nestes termos e nos mais de Direito, sempre com o mui Douto suprimento de Vossas Excelências
Venerandos Juízes do Supremo Tribunal Administrativo, deverá o presente recurso ser:
i. julgado improcedente, mantendo o Douto Acórdão recorrido; e em consequência,
ii. o Despacho de 11 de Junho de 2007 do Subdirector-Geral da Direcção de Serviços do Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) anulado; e
iii o Recorrente condenado à prática do acto administrativo devido com total respeito pelos pressupostos legais,
III. O Mº Pº não emitiu o parecer.
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A). Através de escritura realizada no dia 12 de Agosto de 1991, lavrada no 15º Cartório Notarial
de Lisboa, foi constituída a ora A. associação sem fins lucrativos, com a denominação Associação de
Protecção aos Cães Abandonados, com publicação no Diário da República - III Série de 24/09/1991
(Doc. 8 da PI).
B). A A. encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra, com a matrícula n.º 20, identificação de pessoa colectiva n.º 502741996, inscrições nºs 1 e 2, apresentações nºs 41
e 42/940809 (Doc. 6 da PI).
C). Consta do artigo 3.º dos estatutos da A., sob a epigrafe “Fins”, o seguinte:
“A Associação tem por objecto promover a protecção aos cães abandonados mediante o desenvolvimento por si ou em cooperação com quaisquer outras entidades públicas ou privadas das acções
que os seus órgãos entendam ser os mais adequados” (Docs. 2 e 6 da PI).
D). Por despacho datado de 30/06/1994 e publicado no Diário da República - II Série de 16/07/1994,
o Primeiro-Ministro declarou de utilidade pública a A. (Doc. 9 da PI).
E). Através de requerimento dirigido ao Director de Finanças de Lisboa e datado de 05/01/2004,
a A. reiterou pedido de reconhecimento de isenção de IRC, alegando já ter formulado idêntico pedido
em 1995, dando origem ao processo interno com o n.º 393/2004 (Doc. 1 da petição inicial e processo
administrativo tributário).
F). Após notificação para o efeito, no dia 19/05/2006 a A. juntou ao referido processo cópia do
Diário da República onde foi publicada a declaração de utilidade pública da A., relatórios de actividades e contas relativas a 2004 e 2005, cópia dos seus estatutos, certidão da sua situação contributiva
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perante a Segurança Social, mapa para instrução do processo relativo a receitas e despesas e declaração
de inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos estatutários, por si
mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das actividades económicas por elas
prosseguidas (Doc. 2 da PI e PAT).
G). No dia 24/02/2007, a A. foi notificada do projecto de decisão de indeferimento do seu pedido
(Doc. 3 da PI e PAT).
H). A A. exerceu o seu direito de audição no dia 07/03/2007 (Doc. 4 da PI e PAT).
I). No dia 03/07/2007, a A. foi notificada da decisão de indeferimento do seu pedido, datada de
11/06/2007 e proferida pela Directora de Serviços do IRC, da qual consta o seguinte:
“Assunto: PEDIDO DE ISENÇÃO DE IRC - artigo 10º DO CIRC- NOTIFICAÇÃO DE INDEFERIMENTO
Relativamente ao requerimento e assunto referenciado em epígrafe, comunica-se que por despacho
de 2007-06-11, do Exmo Senhor Subdirector-Geral, foi indeferido o pedido de isenção formulado nos
termos do artº. 10º do Código do IRC, considerando o seguinte:
1. Nos termos do artº 10º do CIRC estão isentas de IRC as pessoas colectivas de utilidade pública
administrativa, as instituições particulares de solidariedade social e entidades anexas, bem como as
pessoas colectivas àquelas legalmente equiparadas e, ainda as pessoas colectivas de mera utilidade
pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade,
assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.
2. De acordo com o n.º 2 do mesmo artigo a isenção requerida carece de reconhecimento pelo
Ministro das Finanças, a requerimento dos interessados, mediante despacho publicado no Diário da
República, que define a respectiva amplitude de harmonia com os fins prosseguidos e as actividades
desenvolvidas para a sua realização pelas actividades em causa e as informações dos serviços competentes da Direcção Geral dos Impostos e outras julgadas necessárias.
3. Os objectivos que as associações protectoras de animais prosseguem são de carácter predominantemente assistencial e de beneficência a animais.
4. Ora, os fins de caridade e assistência previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 10º do CIRC têm
origem no amor à humanidade, por isso se dirigem estritamente ao Homem.
5. Tem sido entendimento da Administração Fiscal que os fins mencionados quando dirigidos a
animais não são subsumíveis à previsão da alínea c) do n.º 1 do artº. 10º do CIRC, porque extravasam
o seu âmbito,
6. Conclui-se que os fins prosseguidos pela associação não são subsumíveis à referida alínea c)
do n.º 1 do artigo 10º do CIRC.
Esta decisão poderá ser atacada nos termos do art. 660 e seguintes do Código do Processo dos
Tribunais Administrativos, através da interposição de acção administrativa especial de condenação à
prática de acto devido, no prazo de três meses a contar da presente notificação.
Pode, igualmente, apresentar nesta Direcção de Serviços recurso hierárquico (facultativo), no
prazo de 30 dias a contar da presente notificação, nos termos do artigo 80º da Lei Geral Tributária
(L.G.T.) e do n.º 2 do artigo 66º do C.P.P.T.”
VI. A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se, nos conceitos de caridade,
assistência, beneficência, solidariedade social e defesa do meio ambiente, referidos no artº 10º, n.º 1,
alínea c) do CIRC, podem ser abrangidas associações protectoras dos direitos dos animais.
A decisão recorrida respondeu afirmativamente a esta questão, louvando-se, essencialmente, nos
seguintes argumentos:
a) de várias definições destes conceitos constantes de dicionários não surge com clareza que se
destinem única e exclusivamente a fins humanitários e coloquem de lado actividades dirigidas ao bem-estar dos animais;
b) a questão da protecção dos direitos dos animais (não humanos) encontra-se na ordem do dia,
estando designadamente em causa o facto de o nosso ordenamento jurídico continuar a considerar os
animais como coisas, e não titulares de direitos subjectivos, o que aparenta vir ao encontro da tese
propugnada pela Ré de que os fins expressos pelo legislador têm apenas origem no amor à humanidade,
por isso se dirigem estritamente ao homem;
c) no entanto, a evolução do conhecimento humano tem apontado para uma crescente consciencialização da necessidade de protecção aos animais, enquanto seres vivos e não coisas, de que constitui
exemplo a Portaria n.º 1226/2009, de 12 de Outubro, que proíbe aos proprietários de circos a compra e
reprodução de animais selvagens exóticos, assumindo o legislador uma posição nova quanto às questões
do bem-estar e saúde animal e da relação entre humanos e animais não humanos;
d) também a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, aprovada pela Unesco, em 1978,
permite equacionar a posição humana perante os animais;
e) por fim, a própria difusão recente das associações de defesa dos direitos dos animais e também das de defesa ambiental, se engloba neste quadro evolutivo de uma maior preocupação humana
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relativamente ao bem estar dos animais e no abandono de concepções antropocêntricas, encaradas no
sentido da desvalorização das outras espécies que vivem no nosso planeta;
f) deste modo, perante esta evolução e os fins prosseguidos pela autora, será mais consentâneo com
a realidade e o pulsar da sociedade actual a não exclusão pelo menos do conceito legal de assistência,
de entre os utilizados pelo legislador no CIRC, dos actos de protecção a animais.
Diferentemente entende o recorrente (Réu), argumentando da seguinte forma:
a) o fim (exclusivo) prosseguido pela A. - protecção de cães abandonados - não pode ser qualificado como fim de “assistência”, pois que o “significado natural” dessa expressão é o de amparo,
socorro ou auxílio a seres humanos.
b) também no Código Administrativo, onde o legislador recorreu (a) e aplicou esse conceito, era
esse mesmo “significado natural” que se encontrava reflectido.
c) essa discrepância no tratamento legal da protecção dirigida a seres humanos e a animais tem
razão de ser: é fruto da real e indubitável diferença de valores envolvidos no objecto e nos fins de cada
uma delas.
d) teria competido ao legislador determinar a equiparação, para efeitos de benefícios fiscais, das
finalidades referentes aos animais às finalidades referentes ao Homem, porém, entendeu não o fazer,
inexistindo qualquer alteração legislativa com relevância na matéria sub judice.
e) acresce que, estando em causa, no caso em apreço, uma situação que extravasa do âmbito
de uma norma que concede uma isenção, os princípios da tipicidade e da legalidade tributária, legal
e constitucionalmente tutelados, designadamente nos artigos 8º da LGT e 103º da CRP, impediam e
impedem que a mesma seja reconhecida à ora recorrida.
Apreciemos então a questão.
VI.1. A norma em causa nos autos (artº 10º, n.º 1, alínea c) do CIRC), determina o seguinte:
“1. Estão isentas de IRC:
c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou
defesa do meio ambiente”.
Resulta do probatório (factos das alíneas A) e D)), que a ora A. é uma associação sem fins lucrativos, com a denominação Associação de Protecção aos Cães Abandonados, com publicação no Diário
da República - III Série de 24/09/1991 (Doc. 8 da PI), a qual foi declarada de utilidade pública por
despacho do Primeiro-Ministro, datado de 30/06/1994 e publicado no Diário da República - II Série
de 16/07/1994.
Resulta ainda da alínea C) do probatório a transcrição do artº 3.º dos estatutos da A., que, sob a
epigrafe “Fins”, diz o seguinte:
“A Associação tem por objecto promover a protecção aos cães abandonados mediante o desenvolvimento por si ou em cooperação com quaisquer outras entidades públicas ou privadas das acções
que os seus órgãos entendam ser os mais adequados”.
Significa isto então que os fins da recorrida (autora) são a protecção de animais e não a satisfação
de necessidades de seres humanos.
A norma acima transcrita é idêntica à do artº 62º, n.º 3, alínea b) do Estatuto dos Benefícios Fiscais, no qual se estabelecem regras de dedução para efeitos da determinação do lucro tributável das
empresas.
Analisando as normas do artº 62º citado, verificamos que todos os benefícios concedidos o são em
atenção à pessoa humana - luta contra a pobreza, actividades de carácter desportivo e cultural, defesa
dos direitos humanos, direitos das mulheres, emprego, etc. (v. nºs 3, 4, 5 e 6 do citado artº 62º).
Em parte alguma do Estatuto dos Benefícios Fiscais se encontra a atribuição de qualquer benefício destinado a associações ou entidades que se dediquem a protecção de animais, com é o caso da
autora.
É certo que, como bem se refere na decisão recorrida, tem vindo a acentuar-se a sensibilização
das sociedades modernas para a protecção aos animais e não só quanto aos animais domésticos, diremos nós. Com efeito, perante a problemática da extinção das espécies, é cada vez maior a protecção
legislativa à fauna e flora em risco.
Veja-se o recente Decreto-Lei n.º 211/2009, de 3 de Setembro que estabeleceu estabelece as medidas necessárias ao cumprimento e à aplicação, em território nacional:
“a) Da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens
Ameaçadas de Extinção, também designada por Convenção de Washington ou Convenção CITES, aprovada para ratificação pelo Decreto n.º 50/80, de 23 de Julho, adiante designada «Convenção CITES»;
b) Do Regulamento (CE) n.º 338/97, do Conselho, de 9 de Dezembro de 1996, relativo à protecção de espécies da fauna e da flora selvagens através do controlo do seu comércio, adiante designado
«Regulamento (CE) n.º 338/97»;
c) Do Regulamento (CE) n.º 865/2006 da Comissão, de 4 de Maio de 2006, que estabelece normas
de execução do Regulamento (CE) n.º 338/97, adiante designado «Regulamento (CE) n.º 865/2006»”.
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VI.2. Porém, uma coisa é a protecção legislativa a nível geral, no interesse da sociedade e da
conservação das espécies ou do bem-estar dos animais, outra é a concessão de benefícios fiscais.
Conforme refere o artº 2º, n.º 1 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 215/89, de 1 de Julho:”Consideram-se benefícios fiscais as medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da própria
tributação que impedem”.
Tratando-se então de medidas excepcionais, o legislador tem de usar linguagem precisa nas normas
que concedem os benefícios, utilizando os conceitos que usa no sentido tradicional.
E parece-nos que isso sucedeu no presente caso.
Com efeito, sendo a expressão “solidariedade social” de uso moderno, aliás usada em instituições
privadas (instituições particulares de solidariedade social) que se dedicam a satisfazer necessidades
humanas básicas – alimentação, saúde, educação, etc, usando-se até essa expressão quanto ao Ministério que concede apoios sociais e outros, já os termos “caridade”, “assistência” e “beneficência”
remontam a épocas mais recuadas, surgindo ligadas à Igreja Católica e a movimentos mutualistas de
séculos passados.
Relativamente a animais as respectivas associações usam o termo “protecção”, termo, aliás,
também usado nos Estatutos da Autora.
Temos então que, em nosso entender, as expressões “caridade”, “assistência” e “beneficência”
usadas no artº 10º, n.º 1, alínea c) do CIRC, não podem ser interpretadas no sentido de abrangerem
comportamentos dos cidadãos destinados a protecção de animais.
Se o legislador pretendesse atribuir tal benefício fiscal a associações protectoras de animais,
poderia ter introduzido essa matéria no respectivo diploma, tal como fez em relação a outras situações
de carácter económico ou social.
Sendo assim, procedem as conclusões do recurso, merecendo este provimento.
VII. Nestes termos e pelo que ficou dito, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogando-se a decisão recorrida e julgando-se improcedente a acção administrativa especial.
Custas pela recorrida (autora) neste Supremo Tribunal e em 1ª instância, fixando-se a procuradoria
em um sexto.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Sumário:
Responsabilidade subsidiária. Dívida de coima. Inconstitucionalidade. RGIT.
Sumário:
O artigo 8º do RGIT, interpretado no sentido de que ali se prevê a responsabilidade
subsidiária por coimas, efectivada através do regime da reversão da execução fiscal
contra as pessoas ali mencionadas, é materialmente inconstitucional, por violação
dos princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas, da presunção de
inocência e da violação dos direitos de audiência e defesa, consagrados, respectivamente, no n.º 3 do artigo 30º e nos nºs. 2 e 10 do artigo 32º, ambos da CRP.
Processo n.º 193/10-30.
Recorrente. Fazenda Pública.
Recorrido: Maria da Conceição Sarmento Azevedo de Sousa Oliveira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves - Por Vencimento.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo TAF de Aveiro, julgando procedente
a reclamação deduzida, nos termos dos arts. 276º e sgts. do CPPT, pela revertida Maria da Conceição
Sarmento Azevedo de Sousa Oliveira, com os demais sinais dos autos, contra o despacho proferido
em 7/9/2009 pelo sr. Chefe do Serviço de Finanças de Espinho, na execução fiscal n.º … e apensos,
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veio a julgar extinta a execução fiscal, com fundamento na inconstitucionalidade da norma do art. 8º
do RGIT.
1.2. A recorrente termina as respectivas alegações formulando as Conclusões seguintes:
1. A douta sentença recorrida julgou procedente a reclamação deduzida ao abrigo do art. 276º do
CPPT, extinguindo a execução fiscal quanto aos responsáveis subsidiários, baseada na inconstitucionalidade material da norma do art. 8º do RGIT, considerando-a não compaginável com os princípios
constitucionais da intransmissibilidade de penas, da presunção da inocência do arguido e da audiência
e de defesa do arguido, plasmados nos arts. 30º, n.º 3, 32º, nºs. 2 e 10 da CRP.
2. O Tribunal Constitucional, através do Ac. n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, já se pronunciou sobre a questão controvertida, no sentido de não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a)
e b) do n.º 1 do art. 8º do RGIT, 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 processos de contra-ordenação.
3. De acordo com o referido Acórdão do Tribunal Constitucional “o que o artigo 8º, n.º 1, alíneas a)
e b), do RGIT prevê é uma forma de responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes,
que resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma situação de insuficiência patrimonial da empresa, que tenha sido causadora do não pagamento da multa ou da coima que era devida,
ou de não terem procedido a esse pagamento quando a sociedade ou pessoa colectiva foi notificada
para esse efeito ainda durante o período de exercício do seu cargo.”
4. Na esteira da mesma jurisprudência, o que está em causa não é a mera transmissão de uma responsabilidade contra-ordenacional que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva,
mas sim um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador
ou gerente, e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não
obtenção da receita em que se traduz o pagamento da multa ou coima que eram devidas.
5. O simples facto do montante indemnizatório corresponder ao valor da coima não paga, não
permite extrair a conclusão de que se verifica a transmissão para o administrador ou gerente da responsabilidade contra-ordenacional, mas apenas traduz que é essa, de acordo com os critérios da responsabilidade civil, a expressão pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente
coincidente com a receita que deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional.
6. Na previsão da norma do artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT, não está previsto qualquer
mecanismo de transmissibilidade da responsabilidade contra-ordenacional, pelo que também não ocorre
qualquer violação do disposto no artigo 30º, n.º 3, da Constituição.
7. O artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT, ao não consagrar uma modalidade de transmissão
para gerentes ou administradores da coima aplicada à pessoa colectiva, também não pode colidir com o
princípio da presunção da inocência do arguido, consagrado no n.º 2 do art. 32º, da CRP, a que a douta
sentença recorrida também parece fazer apelo para julgar materialmente inconstitucional o preceito.
8. O artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT também não viola os direitos de audiência e de
defesa que a Constituição estabelece no n.º 10 do art. 32º da CRP, pois tal como já se pronunciou o
Tribunal Constitucional, “(...) ainda que se aceite que este princípio tem também aplicação no âmbito
dos processos de contra-ordenação, como retracção da garantia dos direitos de audiência e de defesa
do arguido, que é tornada extensiva a essa forma de processo pelo artigo 32º, n.º 10, da Constituição, o
certo é que, no caso, conforme já se esclareceu, não estamos perante uma imputação a terceiro de uma
infracção contra-ordenacional relativamente à qual este não tenha tido oportunidade de se defender,
mas perante uma mera responsabilidade civil subsidiária que resulta de um facto ilícito e culposo que
se não confunde com o facto típico a que corresponde a aplicação da coima.”
9. A norma julgada inconstitucional pelo Tribunal a quo, na parte que se refere à responsabilidade
civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo
de contra-ordenação, não ofende os princípios constitucionais da intransmissibilidade de penas, da
presunção da inocência do arguido e da audiência e de defesa do arguido.
10. A douta sentença recorrida, na interpretação que faz do art. 8º do RGIT, acaba ela própria por
subverter o sentido ínsito nos dispositivos constitucionais contidos nos arts. 30º, n.º 3, 32º, nºs. 2 e 10
da CRP, tal como já foi sabiamente postulado no Acórdão n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, do
Tribunal Constitucional.
Termina pedindo que seja provido o recurso e, em consequência, seja substituída a decisão recorrida por outra que julgue a reclamação de todo improcedente.
1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4 O MP emite Parecer do teor seguinte:
«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 art. 8º do RGIT responsabilidade
civil pelas multas e coimas.
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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 art. 8º do Regime Geral das Infracções Tributárias, e da não violação dos princípios da
intransmissibilidade das penas e da presunção de inocência, consagrados nos arts. 30º, n.º 3 e 32º, n.º 2
da Constituição da República, 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.
É certo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que
a previsão normativa constante do artigo 8º do RGIT, relativa à responsabilidade subsidiária pelo
pagamento das coimas aplicadas à pessoa colectiva dos administradores, gerentes ou outras pessoas
que nela tenham exercido funções de administração é materialmente inconstitucional por violação dos
princípios da intransmissibilidade das penas (artigo 30º, n.º 3 da CRP) e da presunção de inocência
(artigo 32º, n.º 2 da CRP) - cf. neste sentido Acórdãos de 16.12.2009, recurso 1147/09 e recurso 1074/09/
in www.dgsi.pt, bem como os citados na decisão recorrida.
Porém entendemos que a questão essencial é, como se sublinha no Acórdão do Tribunal Constitucional, 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 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 à entidade recorrente ao concluir que não ocorre a violação
dos princípios constitucionais da intransmissibilidade de penas, da presunção da inocência e da audiência
e de defesa do arguido, plasmados nos arts. 30º, n.º 3, e 32º, nºs. 2 e 10 da Constituição da República.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-se o julgado recorrido.»
1.5. Sem vistos, atenta a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. O Serviço de Finanças de Espinho instaurou execução fiscal contra a sociedade Oliveira e
Fernandes, Lda., visando a cobrança coerciva de coimas e despesas conexionadas com o processo,
aplicadas em processos de contra-ordenação dos anos de 2007 e 2008.
2. Por ter verificado a insuficiência do património da aludida sociedade para solver a dívida exequenda, o órgão de execução fiscal reverteu a execução contra Maria da Conceição Sarmento Azevedo
de Sousa Oliveira e José Manuel de Sousa Oliveira, responsáveis subsidiários.
3. A executada requereu a suspensão da execução fiscal, nos termos do n.º 3, do art. 23º, da LGT,
uma vez que não se mostra excutido o património da devedora originária, a sociedade, Oliveira e
Fernandes, Lda.
4. O Chefe do Serviço de Finanças de Espinho recusou suspender a execução, conforme decisão
proferida a fls. 176 a 178, que aqui se dá por integralmente reproduzida.
3.1. Enunciando, na parte relevante para o presente recurso, como questão a decidir a de saber se
podem os gerentes e administradores da sociedade a quem foram aplicadas coimas, ser responsabilizados
pelo seu pagamento, nos termos do art. 8º do RGIT, a sentença recorrida veio a concluir pela inconstitucionalidade de tal norma, quando interpretada no sentido de que consagra uma responsabilização
subsidiária que se efectiva através da reversão da execução fiscal contra as pessoas nele indicadas.
Para tanto, a sentença referindo, embora, a decisão do Tribunal Constitucional, no acórdão
n.º 129/2009, de 12/3/2009, no sentido de «não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e b)
do n.º l do artigo 8º do RGIT, 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», acaba por sufragar o entendimento expresso em vários arestos
do STA, nomeadamente nos acs. de 16/12/09, nos procs. nºs. 01074/09 e 01147/09 e no ac. de 4/2/09, no
proc. n.º 829/08, que sustentam a inconstitucionalidade material daquele art. 8º, por ser incompaginável
com o princípio constitucional da intransmissibilidade das penas, enunciado no art. 30º, n.º 3, da CRP.
Por seu lado, é na fundamentação constante do acórdão do Tribunal Constitucional que a
recorrente Fazenda Pública faz assentar a sua discordância com o decidido: para a Fazenda, as
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als. a) e b) do n.º 1 do art. 8º do RGIT nem contemplam na sua previsão qualquer mecanismo de
transmissibilidade da responsabilidade contra-ordenacional, pelo que não ocorre violação do disposto no n.º 3 do art. 30º da Constituição, nem consagram uma modalidade de transmissão para
o gerente, da coima aplicada à pessoa colectiva, pelo que também não há colisão com o princípio
da presunção da inocência do arguido, consagrado no n.º 2 do art. 32º, da CRP, nem, finalmente,
violam os direitos de audiência e de defesa que a CRP estabelece no n.º 10 do seu art. 32º, pois
não estamos perante uma imputação a terceiro de uma infracção contra-ordenacional relativamente
à qual este não tenha tido oportunidade de se defender, mas perante uma mera responsabilidade
civil subsidiária que resulta de um facto ilícito e culposo que não se confunde com o facto típico
a que corresponde a aplicação da coima.
A questão colocada no presente recurso jurisdicional reconduz-se, assim, à de saber se os gerentes de uma sociedade comercial podem ser responsabilizados subsidiariamente por dívidas de coimas
aplicadas por contra-ordenações tributárias.
Vejamos:
3.2. Sob a epígrafe «Responsabilidade civil pelas multas e coimas», o art. 8º do RGIT definiu a
responsabilidade subsidiária dos gerentes por coimas, nos seguintes termos:
«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.
(…)»
Esta norma foi objecto de apreciação no citado acórdão do Tribunal Constitucional, de
12/3/2009, proferido na sequência de recurso obrigatório interposto pelo MP do acórdão do STA,
de 28/5/08, no proc. n.º 31/08, onde se concluíra pela inconstitucionalidade do art. 8º do RGIT,
por violação do princípio da intransmissibilidade das penas, previsto no art. 30º da CRP, por, em
síntese, não assegurar ao revertido o direito de audiência e defesa (nº 10 do art. 32º da CRP) no
processo de contra-ordenação e por não lhe conferir a garantia da presunção de inocência (nº 2
do art. 32º da CRP). E vários outros arestos do STA haviam trilhado, aliás, este mesmo caminho
e a mesma fundamentação (cfr. os acs. de 27/2/08, 12/3/08 e 4/2/09, respectivamente, nos procs.
1057/07, 1053/07 e 829/08).
O Tribunal Constitucional veio a decidir «não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a)
e b) do n.º l do artigo 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», com fundamento em que aquele preceito não consagra uma qualquer forma de
transmissão de responsabilidade penal ou contra-ordenacional imputável à sociedade, estabelecendo, antes, a imposição de um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é
praticado pelo administrador ou gerente e que constitui causa adequada do dano que resulta, para
a Administração Fiscal, da não obtenção da receita em que se traduzia o pagamento da multa ou
coima que eram devidas (tratar-se-ia de uma responsabilidade de natureza civil extracontratual dos
gerentes e administradores, resultante do facto culposo que lhes é imputável por terem causado
uma situação de insuficiência patrimonial da empresa, determinante do não pagamento da coima,
ou por não terem procedido ao pagamento da coima quando a sociedade foi notificada para esse
efeito ainda durante o período de exercício do seu cargo).
E entendimento idêntico veio a ser sufragado nos acs. de 25/3/09 e 12/5/09, nos procs. nºs. 150/09
e 234/09, do mesmo Tribunal, que apreciaram a constitucionalidade da norma prevista no art. 7º-A do
RJIFNA, equivalente à do art. 8º do RGIT.
Portanto, para o Tribunal Constitucional, a responsabilidade subsidiária prevista no art. 8º do
RGIT assenta, não no facto típico que susbstancia a infracção contra-ordenacional, mas num outro
facto diferente e autónomo: o comportamento pessoal causador de um dano para a Administração
Fiscal, sendo que a «circunstância de o montante indemnizatório corresponder ao valor da multa
ou coima não paga apenas significa que é essa, de acordo com os critérios da responsabilidade
civil, a expressão pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente coincidente com a receita que deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional; e de nenhum
modo permite concluir que tenha havido a própria transmissão para o administrador ou gerente da
responsabilidade contra-ordenacional.».
3.3. Porém, apesar do sentido desta decisão do TC, a jurisprudência maioritária do STA, tem-se
mantido no sentido que até então seguira, ou seja, no sentido da inconstitucionalidade material do art. 8º
do RGIT, por não ser compaginável com os princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas
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e da presunção de inocência enunciados, respectivamente, no n.º 3 do art. 30º e no n.º 2 do art. 32º da
CRP (cfr. os acs. deste STA, de 16/12/09, 16/12/09, 24/3/10 e 14/4/10, nos processos nºs. 1147/09,
1074/09, 1216/09 e 64/10, respectivamente).
E não vemos, por ora, razão para abandonar tal jurisprudência, sendo certo que a invocada decisão
de conformidade constitucional das als. a) e b) do art. 8º do RGIT apenas vincula o processo onde foi
proferida (em processo de fiscalização concreta de constitucionalidade).
3.4. Com efeito, atentando na letra das als. a) e b) do n.º 1 do art. 8º do RGIT, acima transcritas, descortina-se, no respeita às coimas, que ali se institui de um regime no qual, como se diz
no recente acórdão deste STA, de 14/4/2010, rec. n.º 64/10, «a responsabilidade subsidiária, embora dita de natureza civil, é directamente uma responsabilidade por dívidas de coimas e não por
dívidas próprias do responsável subsidiário, autónomas em relação à responsabilidade do devedor
originário por coimas.
Na verdade, a tese defendida pela Fazenda Pública, na esteira do Tribunal Constitucional, de se
estar perante uma responsabilidade autónoma do responsável subsidiário, assente num “facto autónomo,
inteiramente diverso” do que constitui infracção, e não uma responsabilidade pela coima, para além
de não ter um suporte minimamente consistente no texto legal, que se refere expressamente e por duas
vezes a responsabilidade pelas coimas e não por qualquer dívida autónoma, conduziria às consequências inaceitáveis, em termos de razoabilidade, coerência e justiça, de a dívida do devedor subsidiário
poder subsistir independentemente da dívida do devedor originário (por exemplo, manter-se nos casos
em que dívida originária se extingue por prescrição da sanção ou amnistia, ou a anulação da decisão
condenatória em processo de revisão).
Por outro lado, se se tratasse de uma responsabilidade subsidiária própria do responsável subsidiário,
assente num facto próprio por que apenas ele é responsável, não se compreenderia que existisse direito
do regresso do responsável subsidiário em relação ao devedor originário, como está expressamente
previsto no n.º 9 do art. 11º do Código Penal, para a responsabilidade subsidiária aí prevista, que é de
aplicação subsidiária relativamente aos processos contra-ordenações, por força do disposto nos arts. 3º,
alínea b) do RGIT e 41º, n.º 1, do Regime Geral das Contra-ordenações.
Na verdade, só há direito de regresso nos casos em que alguém paga uma dívida de outrem, pelo
que se o devedor subsidiário o tem é, necessariamente, por pagou uma dívida do devedor originário e
não uma dívida própria.
Para além disso, se o responsável subsidiário que pagou não tivesse pago a coima, mas uma dívida
própria completamente distinta, a dívida de coima subsistiria, pelo que o devedor originário continuaria
a poder ser obrigado a pagá-la, mesmo depois de o responsável subsidiário ter pago a tal sua dívida
própria, proporcionando à Fazenda Pública a possibilidade de cobrar duas vezes a mesma quantia, o
que não tem justificação aceitável.
Assim, a única forma de encontrar congruência no referido regime de responsabilidade subsidiária
é, de facto, entender que o responsável subsidiário paga a dívida de coima, que o pagamento extingue
a dívida respectiva (impossibilitando a posterior exigência da mesma ao devedor originário), que a
dívida do responsável subsidiário se extingue se se extinguir a sanção, que o responsável subsidiário
que pagar tem direito de regresso.
Mas, o problema é que, sendo assim, está-se perante uma transmissão da dívida de coima para o
responsável subsidiário que é materialmente inconstitucional, por ofensa do princípio da intransmissibilidade das penas, enunciado no art. 30º, n.º 3, da CRP, que, como corolário do princípio da necessidade
(não se satisfazem os fins das sanções pecuniárias, de prevenção geral e especial, com a aplicação de
sanção a pessoa diferente da que praticou a infracção), não pode deixar de ser aplicável à generalidade
das sanções pecuniárias.
Só deixaria de ser assim, se se pudesse entender que a obtenção de receitas é um fim das
sanções pecuniárias, mas isso, para além de não parecer aceitável (no limite, a Administração,
para optimizar a prossecução desse fim, deveria incentivar o mais possível as violações da lei,
para promover a obtenção de mais receitas...) é desmentido pelo regime da conversão da pena de
multa em prisão que se prevê no art. 49º do Código Penal, por onde se vê que o condenado, mesmo
que tenha possibilidade de pagar a multa, pode optar pela prisão, extinguindo com o cumprimento
desta, a dívida pecuniária: satisfeitos os fins de prevenção geral e especial com o cumprimento da
pena de prisão, extingue-se a dívida pecuniária, o que é uma prova de que a obtenção de receitas
não é também um fim das penas, pois esse hipotético fim não ficaria satisfeito com o cumprimento
da pena de prisão.
Assim, embora a epígrafe do art. 8º do RGIT tente camuflar esta transmissão de responsabilidade por infracções sobre a epígrafe de “Responsabilidade civil pelas multas e coimas”, o certo é que
“é uma realidade insofismável que quem faz o pagamento de uma sanção pecuniária é quem a está a
cumprir, e que, efectuado o cumprimento por terceiro, ele deixa de ser exigível ao autor da infracção,
pelo que esta responsabilização se reconduz a uma transmissão do dever de cumprimento da sanção
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do responsável pela infracção para outras pessoas.” (Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo
de 4-2-2009, processo n.º 829/08)».
3.5. Concordamos com esta jurisprudência e não vemos que possa ultrapassar-se esta argumentação.
Com efeito, no caso dos autos, o Serviço de Finanças instaurou execução fiscal contra a sociedade
Oliveira e Fernandes, Lda., visando a cobrança coerciva de coimas e despesas conexionadas com o
processo, aplicadas em processos de contra-ordenação dos anos de 2007 e 2008 e por ter verificado a
insuficiência do património da aludida sociedade para solver a dívida exequenda, o órgão de execução
fiscal reverteu a execução contra os recorridos Maria da Conceição Sarmento Azevedo de Sousa Oliveira
e José Manuel de Sousa Oliveira, responsáveis subsidiários (cfr. Probatório).
Ou seja, o órgão de execução fiscal, ao imputar aos recorridos a responsabilidade subsidiária pelo
pagamento desta dívida exequenda (coimas), à luz do art. 8º do RGIT, mas recorrendo ao instituto da
reversão da execução instaurada contra a sociedade originariamente responsável, parece interpretar
e aplicar esse preceito no sentido de que a responsabilidade subsidiária nele prevista é pela dívida
constante do título executivo e não já por uma dívida distinta dessa que ali consta, designadamente de
natureza civil e de cariz indemnizatório, caso em que não poderia recorrer à aplicação do regime da
reversão (através do processo de execução fiscal apenas podem ser cobradas as dívidas mencionadas no
art. 148º do CPPT, onde se incluem as coimas - na alínea b) do n.º 1 deste normativo - e em legislação
especial e só quanto a elas é aplicável o regime da reversão).
E se assim é, esta utilização do regime da reversão, estruturado apenas para os casos de responsabilização por dívidas de outrem, «implica, necessariamente, a transmissão da obrigação de cumprimento da sanção que constitui a dívida exequenda» e «tal interpretação do preceito, concretizada na
presente execução fiscal, consubstancia, necessariamente, uma transmissão da responsabilidade pelas
coimas aplicadas à sociedade infractora, proibida pela Constituição da República Portuguesa no n.º 3
do art. 30º» (cfr. supra referenciado ac. deste STA, de 16/12/09, rec. 1074/09).
3.6. A Fazenda Pública alega, igualmente, que as ditas normas do art. 8º do RGIT também não
colidem com o princípio da presunção da inocência do arguido, consagrado no n.º 2 do art. 32º, da
CRP, nem violam os direitos de audiência e de defesa que a CRP estabelece no n.º 10 do seu art. 32º,
pois não estamos perante uma imputação a terceiro de uma infracção contra-ordenacional relativamente
à qual este não tenha tido oportunidade de se defender, mas perante uma mera responsabilidade civil
subsidiária que resulta de um facto ilícito e culposo que se não confunde com o facto típico a que
corresponde a aplicação da coima.
Mas também nesta vertente falece a sua argumentação.
Por um lado, se se entendesse que estamos perante uma responsabilidade civil, como se diz
no acórdão do TC, então, como acima se viu, nem a correspondente quantia poderia ser objecto
de cobrança por via da presente execução fiscal, nem, consequentemente, ser objecto de reversão
desse processo. Mas mesmo que fosse instaurada execução, tratando-se de uma responsabilidade
própria do gerente, sempre seria inaplicável o instituto da reversão, caracterizado, precisamente,
por ser um instituto que se destina a chamar ao processo de execução fiscal os responsáveis subsidiários por dívida de outrem.
Por outro lado, se, como pretende a recorrente, o que está em causa nos autos é, apesar de tudo,
a responsabilidade prevista no art. 8º do RGIT, então quer na utilização da reclamação prevista nos
arts. 276º e sgts. do CPPT, quer na utilização da oposição à execução fiscal, teriam que ser asseguradas
ao revertido reclamante ou oponente condições de defesa idênticas às que são asseguradas ao arguido
no processo de contra-ordenação.
Ora, não intervindo o revertido no processo de contra-ordenação, não podendo interpor recurso
da decisão administrativa de aplicação de coima (só o arguido o pode fazer – n.º 2 do art. 59º do
RGCO) nem da decisão do tribunal tributário de 1ª instância que aprecie eventual recurso interposto
pelo arguido (art. 83º do RGIT) e não sendo possível discutir-se a legalidade em concreto da dívida,
quer na reclamação prevista no art. 276º do CPPT quer na oposição à execução fiscal, ficam intoleravelmente diminuídos os respectivos direitos de audiência e defesa, com violação do disposto
no n.º 10 do art. 32º da Constituição (veja-se que, no caso da dívida de imposto, a lei permite ao
responsável subsidiário a reclamação ou a impugnação da dívida, nos mesmos termos do devedor
principal (nº 4 do art. 22º da LGT).
Por outro lado, ainda, como se exarou no acórdão deste STA, de 12/3/08, rec. 1053/07 (cfr., no
mesmo sentido também o ac. 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 efi-
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cazmente 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”».
3.7. Concluímos, assim, que com fundamento em inconstitucionalidade no n.º 1 do artigo 8º do
RGIT, as dívidas por coimas não podem ser exigidas ao revertido, ainda que em termos de responsabilidade subsidiária e que a sentença recorrida, que assim decidiu, deve ser confirmada, improcedendo,
portanto, todas as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, com procuradoria de 1/8.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator por vencimento) — Dulce Neto — Jorge
Lino. (Vencido. A responsabilidade subsidiária estabelecida no artº 8º do RGIT é de natureza meramente
civil, e não penal, pelo que essa norma não viola nenhum princípio constitucional em matéria penal).

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
Graduação de créditos. Contribuições para a Segurança Social. IRS. Privilégios
imobiliários. artigos 111.º do código do IRS e 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9
de Maio.
Sumário
I — Nos termos do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, os créditos
pelas contribuições à Segurança Social gozam de privilégio imobiliário sobre os
bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data do processo
executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no artigo 748º do Código
Civil.
II — Por sua vez, e no tocante aos créditos de IRS, a Fazenda Pública goza de privilégio
imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da
penhora (artigo 111º do Código do IRS).
III — Concorrendo à graduação créditos de ambas as proveniências, os créditos pelas
contribuições à Segurança Social logram preferência sobre os créditos de IRS.
Processo n.º: 237/10-30.
Recorrente: Ministério Público
Recorridos: J… e outros.
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 Coimbra, de 14 de Janeiro de 2010, proferida nos autos de verificação e graduação
de créditos n.º 59/09.5BECBR, apresentando para tal as seguintes conclusões:
a) Quer o privilégio imobiliário constante do art.º 111 do C.I.R.S., quer o privilégio imobiliário
consignado pelo art.º 11.º do D.L. 103/80 de 9.5, são privilégios imobiliários gerais, abrangendo todos
os imóveis do devedor;
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b) Porém, deste art.º 11 do D.L. 103/80 ressalta ainda que os créditos da segurança social se
graduam logo após os referidos no art.º 748.º do C. Civil;
c) Inserindo-se nos créditos do Estado aí previstos, apenas os de contribuição predial, sisa e imposto sobre sucessões e doações (aos quais correspondem, actualmente, o I.M.I. o I.M.T. e o Imposto
de selo – sobre transmissões gratuitas) – terá de se dar preferência aos créditos da segurança social;
d) Com efeito, todos os outros créditos do Estado são excluídos, designadamente o I.R.S., imposto
que, embora criado posteriormente, com o D.L. n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, veio substituir,
no fundo, anteriores impostos que incidiam sobre o rendimento das pessoas singulares, tais como,
o imposto profissional, o imposto complementar e a contribuição industrial (grupo C), que o citado
artº 748º do C.Civil não abrange;
e) A sentença devia, pois, ter concedido prioridade de pagamento aos créditos reclamados da
Segurança Social, sobre os créditos, exequendo e reclamado, provenientes de IRS;
f) Não o tendo feito, errou na aplicação do direito, violando o disposto nos artºs 748º do C. Civil,
11º do D.L. n.º 103/80, de 9 de Maio e 111.º do CIRS;
g) Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que reconheça e gradue os créditos pela
seguinte ordem:
1º - créditos, exequendo e reclamado, de I.M.I.;
2º - crédito hipotecário reclamado pelo Banco Espírito Santo, S.A;
3º - crédito reclamado pelo ISS – IP;
4º -créditos, exequendo e reclamado, de IRS e
5º - restantes créditos exequendos (I.V.A. e coimas).
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer (fls. 115 dos
autos), no qual diz acompanhar a posição defendida pelo Ministério Público na 1.ª instância, a que, aliás,
aderiu a Mma. Juiz, no seu despacho de fls. 106, concluindo no sentido do provimento do recurso.
– Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se o crédito reclamado pelo Instituto de Segurança Social, I.P., que goza do privilégio imobiliário geral consignado no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, logra ou não
prioridade sobre os créditos, exequendo e reclamado, de IRS.
5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos (que enumeramos):
1. O Serviço de Finanças de Oliveira do Hospital, em 2009.01.14, remeteu ao Tribunal Tributário
de Coimbra o incidente de verificação e graduação de créditos devidamente acompanhado da cópia
do original da execução fiscal n.º 080920060100074.8 e apensos, instaurado ao executado J…, NIF
… e mulher R…, NIF …, ambos residentes na …, …, …, para cobrança coerciva do crédito exequendo
proveniente de quantias de IRS, em dívida do ano de 2004, incluindo os respectivos juros de mora.
2. E ao qual foram apensos 14 processos de execução fiscal para cobrança de IVA de 2002, 2005 e
2006, IRS de 2004, 2005 e 2006 e IMI de 2006, com pagamento voluntário até 30.04.2007 e coimas fiscais.
3. Para garantia do pagamento de tais quantias, em 14 de Setembro de 2007, foi penhorado
o seguinte bem: - casa de habitação de 2 pisos, T3, inscrita na matriz predial urbana da freguesia
de …, concelho de …, sob o artigo 828º, a qual foi registada em 20.09.2007 (cfr. auto de penhora
n.º 08092007000000872.6 junto a fls. 23 e 31 do apenso e levantado para garantia da quantia exequenda e acrescidos € 37 425,47).
4. Em 14 de Setembro de 2007 foi exarado o termo de apensação das seguintes execuções fiscais pendentes contra os supracitados executados: 080920060100074.8, 080920040100410.7, 0809200601001146.9,
080920060100256.2, 080920060100329.1, 080920060100910.9, 080920060100992.3,
080920060101024.7, 080920060101157.0, 080920060101322.0, 080920060101713.6,
080920070100127.2, 080920070100735.1, 089020070100803.0, 089020070100049.7, tendo a dívida
fiscal passado a ser no montante de € 37 425,47, conforme teor de fls. 30 do apenso.
5.O bem penhorado foi vendido em 06.11.2008 pelo valor de € 86 000,00, conforme resulta do
auto de adjudicação e ainda do respectivo título juntos aos autos a fls. 72.
6. Dos elementos do processo de execução fiscal resulta ainda que foram depositadas à ordem
dos mesmos diversas quantias provenientes da penhora de vencimento da executada, conforme resulta
do teor de fls. 3, 9, 11, 17 dos presentes autos assim como nos demais processos de execução fiscal
apensos.
7. Nos presentes autos foram reclamados os seguintes créditos:
A.) Instituições Bancárias: O “BES – Banco Espírito Santo, S.A.”, (…) reclama um crédito no
valor de € 86 036,84 proveniente de um contrato de mútuo garantido por hipoteca constituída sobre
o imóvel penhorado e registada, a título provisório, em 27.07.2004 e convertida em definitiva, em
23.11.2004 celebrado no exercício da sua actividade bancária.

795
B.) Institutos Públicos: O Centro Distrital de Coimbra do “Instituto da Segurança Social, I.P.”,
(…), reclama contribuições em dívida (…), conforme teor das certidões de dívida junta aos autos a
fls. 28 e seguintes que se dão por integralmente reproduzidas.
C). Representante da Fazenda Pública
1 – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS: (…) (anos de 2005 e 2006,
acrescido de juros e custas)
2 – Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI: (…) (anos de 2007 e 2008, acrescido de juros e custas).
6. Apreciando.
6.1 Da prevalência na graduação dos créditos reclamados pelo Instituto de Segurança Social I.P.
relativamente aos créditos respeitantes a IRS
A sentença recorrida considerou que os créditos exequendo e reclamados de IRS gozam de privilégio imobiliário por se inserirem no limite temporal a que alude o artigo 111.º do CIRS (…) e que os
créditos reclamados pelo ISS/Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra gozam de privilégio
imobiliário, graduando-se após os mencionados na alínea a) do artigo 748.º do CCivil – cfr. artº 11º
do Decreto-Lei n.º 103/80, de 09-05, assim como, os respectivos juros de mora (cfr. sentença recorrida,
a fls. 81 dos autos).
Contudo, por reconhecido e lamentado manifesto lapso (cfr. despacho de admissão do recurso,
a fls. 106 dos autos), na graduação de créditos a que procedeu, a sentença recorrida graduou o crédito
reclamado pela Segurança Social após os créditos exequendo e reclamados relativos ao IRS e não precedendo estes, como alegadamente se impunha, atento o teor do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de
9 de Maio e o facto de os créditos por IRS não se incluírem no disposto no artigo 748.º do Código Civil.
Ficaram, deste modo, os créditos da Segurança Social graduados em quarto lugar, e não em terceiro (após os créditos exequendo e reclamado de IMI – graduados em 1.º lugar -, o crédito hipotecário
reclamado pelo Banco – graduado em 2.º lugar, e os créditos exequendo e reclamados relativos a IRS,
graduados em 3.º lugar), alegando o Ministério Público que a ordem de graduação destes dois créditos
devia ser precisamente a inversa, pois que, embora gozando um e outro de privilégios imobiliários gerais
(ex vi dos artigos 111.º do Código do IRS, os relativos a IRS, e 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de
Maio, os da segurança social), do art.º 11 do D.L. 103/80 ressalta ainda que os créditos da segurança
social se graduam logo após os referidos no art.º 748.º do C. Civil, preceito este no qual os créditos
por IRS se não incluem, incluindo-se aí tão só os créditos de contribuição predial, sisa e imposto sobre sucessões e doações (aos quais correspondem, actualmente, o I.M.I. o I.M.T. e o Imposto de selo
– sobre transmissões gratuitas) (cfr. a conclusões das suas alegações de recurso supra transcritas).
E tem razão o recorrente, como, aliás, reconhece o próprio tribunal “a quo” no seu despacho de
admissão do recurso.
Sendo certo que nem os créditos por contribuições à segurança social, nem os relativos a IRS se
compreendem no âmbito do artigo 748.º do Código Civil e beneficiando ambos de privilégio imobiliário
geral – ex vi dos artigos 111.º do Código do IRS, os relativos a IRS, e 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80,
de 9 de Maio, os da segurança social -, há, contudo, que atender, para a definição da graduação relativa
de uns e outros, ao disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 103/80, nos termos do qual «Os créditos
pelas contribuições, independentemente da data da sua constituição, e os respectivos juros de mora
gozam de privilégio imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no art. 748º do Código
Civil» (sublinhados nossos).
Ora, resultando do citado preceito que os créditos da segurança social deverão ser graduados logo
após os créditos referidos no art. 748º do Código Civil, nos quais os de IRS se não incluem, há-de
concluir-se que aqueles logram preferência sobre estes na graduação.
Neste sentido, vejam-se, entre outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal de 13 de Fevereiro de
2008 (rec. n.º 1068/07) e de 6 de Maio de 2009 (rec. n.º 172/09).
O recurso merece, pois, provimento.
– Decisão –
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida
no segmento impugnado, que no demais se mantém, e, em consequência, graduar o crédito reclamado
pelo Instituto de Segurança Social e respectivos juros em terceiro lugar, após os créditos graduados na
sentença recorrida em 1.º e 2.º lugar (relativos a IMI – 1.º e crédito hipotecário – 2.º), graduando-se
agora em 4.º lugar, em vez de em 3.º, os créditos exequendo e reclamados relativos a IRS e respectivos
juros, precedendo agora apenas os graduados na sentença recorrida em 5.º e último lugar (créditos
exequendos referentes a IVA e coimas).
Sem custas.
Lisboa, 5 de Maio 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António
Calhau.
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Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
Embargos de Terceiro. Acto Ofensivo. Caducidade.
Sumário:
I — Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para fazer a defesa dos
direitos de quem for ofendido – na sua posse ou em qualquer direito cuja manutenção seja incompatível com a realização ou o âmbito da diligência judicial – por
um acto de arresto, penhora ou outro acto judicialmente ordenado de apreensão
ou entrega de bens.
II — É a penhora do imóvel, e não a ordem da sua venda, que constitui o acto ofensivo
do direito que o cônjuge do executado/embargante invoca relativamente a esse
bem comum do casal, pois que em resultado do cumprimento dessa diligência o
imóvel fica imediatamente apreendido e adstrito aos fins do processo executivo,
ocorrendo a transferência dos poderes de gozo para o tribunal (a exercer através
da fiel depositária) e a ineficácia/indisponibilidade, para a execução, do bem
penhorado.
III — E daí que o facto relevante para se iniciar a contagem do prazo para reagir
contenciosamente através de embargos seja, nos termos da lei, o conhecimento
desse acto de apreensão judicial do bem, e não a data em que é ordenada a sua
venda.
Processo n.º 1016/09-30.
Recorrente: Cristina Maria Machado dos Reis Dias.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. CRISTINA MARIA MACHADO DOS REIS DIAS, com os demais sinais dos autos, recorre da
decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto no âmbito de processo de embargos
de terceiro que instaurou contra a penhora de um prédio urbano efectuada no processo de execução
fiscal instaurado contra o seu cônjuge, Carlos Manuel Carvalho Dias, para cobrança de dívidas de IVA,
IRS e Contribuição Autárquica, decisão que julgou procedente a excepção da caducidade do direito de
deduzir os embargos e, consequentemente, absolveu a Fazenda Pública do pedido.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. Tal como consta da sentença, aquando da penhora a embargante foi nomeada fiel depositária
do imóvel.
2. E tendo a embargante sido nomeada fiel depositária do bem penhorado, onde continuou a viver
com a sua família nos exactos termos em que até ali vivia, essa concreta penhora também não ofendeu
a sua posse ou, pelo menos, não a ofendeu em termos de ser com ele incompatível.
3. Tendo sido ordenada a venda do imóvel, a concretização de tal venda transfere para o comprador a propriedade do imóvel (o que é situação jurídica incompatível com o direito de propriedade
da embargante), obriga à entrega do bem ao adquirente e faz cessar a função de fiel depositária e os
poderes de facto que de tal condição jurídica decorrem e ao abrigo da qual ela ocupava como até aí o
imóvel, o que é incompatível também com essa posse.
4. Por isso, o acto judicialmente ordenado, ofensivo do direito que se pretende tutelar pelos embargos, é relativo à venda e não à penhora, tendo sido dessa forma que a embargante configurou a sua
causa de pedir (cfr. arts. 10º a 18º da PI);
5. A previsão do artigo 237º, n.º 1 do CPPT não se restringe ao arresto e à penhora, mas abrange
qualquer outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens que ofenda quer a posse
quer qualquer outro direito incompatível com a realização ou com o âmbito da diligência.
6. A decisão recorrida violou o disposto nesse preceito legal, bem como no n.º 2 do mesmo artigo, devendo ser revogada e substituída por outra que face à causa de pedir realmente invocada julgue
tempestiva a dedução dos embargos e ordene o prosseguimento dos autos para conhecimento do mérito
ou do fundo da causa.
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, porquanto «o acto ofensivo do direito alegado pela
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embargante ocorreu logo com a penhora do imóvel, do qual teve conhecimento, pois nessa data foi
nomeada fiel depositária e nessa qualidade assinou.»
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- No âmbito do processo de execução fiscal n.º … e apensos, instaurado contra Carlos Manuel
Carvalho Dias, foi penhorado, em 4 de Fevereiro de 2004, o imóvel visado nestes autos, sendo nomeada
fiel depositária do imóvel penhorado a, aqui, embargante (cf. doc. de fls. 71 a 74 dos autos).
B- Do auto de penhora consta um documento assinado pela embargante com o seguinte teor:
“Os quais bens assim arrestados foram entregues, juntamente com cópia deste auto, a Cristina Maria
Machado dos Reis Dias, (...), nomeada fiel depositário, a quem intimei para não dispor deles sem
ordem do Chefe do Serviço de Finanças já referido, sob pena de ficar sujeito à penalidade cominada
aos infiéis depositários prescritas no artigo 233º do CPPT, conjugado com o artigo 854ºdo CPC” (cf.
doc. de fls. 74 dos autos).
C- Os presentes embargos foram intentados em 2 de Dezembro de 2004 (cf. doc. de fls. 2 dos autos).
3. Tal como decorre das conclusões formuladas pela Recorrente, o objecto do presente recurso
restringe-se à questão de saber se os embargos de terceiro foram tempestivamente deduzidos.
Segundo a decisão recorrida, a Fazenda Pública alegou e provou que a embargante deduziu os
embargos de terceiro quando se encontrava já ultrapassado o prazo de 30 dias previsto no n.º 3 do
artigo 237.º do CPPT, porquanto está documentalmente demonstrado que ela teve conhecimento do
acto ofensivo do seu pretenso direito, isto é, da penhora do imóvel comum do casal, no dia em que a
penhora foi realizada, em 4/02/2004, pois que nessa mesma data foi nomeada fiel depositária do bem
penhorado.
A Recorrente, embora não questione minimamente a factualidade considerada na sentença, nomeadamente o seu conhecimento do acto da penhora no próprio dia em que ele foi realizado, defende que
o acto ofensivo é a ordem judicial da venda do bem comum penhorado e não o acto da penhora em si,
pois, na sua óptica, só a concretização da venda transfere para o comprador a propriedade do imóvel
e obriga à entrega do bem ao adquirente, fazendo cessar a função de fiel depositária e os poderes de
facto que de tal condição jurídica decorrem, afrontando a posse e o direito que detém sobre o imóvel
penhorado.
Todavia, e salvo o devido respeito, não lhe assiste qualquer razão.
Estabelece o n.º 1 do artigo 237.º do CPPT que «Quando o arresto, a penhora ou qualquer outro
acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens ofender a posse ou qualquer outro direito
incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular um terceiro, pode este
fazê-lo valer por meio de embargos de terceiro».
Donde resulta que os embargos de terceiro são o meio processual adequado para fazer a defesa dos
direitos de quem for ofendido – na sua posse ou em qualquer direito cuja manutenção seja incompatível
com a realização ou o âmbito da diligência judicial – por um acto de arresto, penhora ou outro acto
judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens.
E, por isso, os actos lesivos da posse ou do direito de que o terceiro seja titular são, inevitavelmente, o arresto, a penhora ou qualquer outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou de entrega
de bens, permitindo-se, desse modo, que os direitos atingidos ilegalmente por esses actos possam ser
invocados pelo lesado no próprio processo em que a diligência ofensiva teve lugar, em vez de o obrigar
à propositura de acções possessórias ou de reivindicação. Com o que se pretende obstar, no caso de os
embargos se revelarem fundados, à venda de bens de um terceiro e prevenir a necessidade de ulterior
anulação da venda no caso de procedência da reivindicação.
Deste modo, o que é objecto de reacção contenciosa através de embargos é a diligência judicial
ofensiva da posse ou do direito do terceiro – no caso, a penhora do imóvel – uma vez que em resultado
do cumprimento de tal diligência se gera, desde logo, a ineficácia/indisponibilidade, para a execução,
do bem penhorado, o qual passa a ficar apreendido e adstrito aos fins do processo executivo.
Na verdade, a satisfação do direito do exequente é conseguida, no processo de execução, através da transmissão de direitos do executado, mediante a qual se irá proceder ao pagamento da dívida
exequenda. «Mas, para que essa transmissão se realize, há que proceder previamente à apreensão
dos bens que constituem o objecto desses direitos, ao mesmo tempo paralisando ou suspendendo, na
previsão dos actos executivos subsequentes, a afectação jurídica desses bens à realização de fins do
executado, que fica consequentemente impedido de exercer plenamente os poderes que integram os
direitos de que sobre eles é titular, e organizando a sua afectação específica à realização dos fins da
execução. É nessa apreensão judicial de bens do executado que se traduz a penhora, que é assim o
acto judicial fundamental do processo de execução para pagamento de quantia certa, aquele em que
é mais manifesto o exercício do poder coercitivo do tribunal: perante uma situação de incumprimento,
o tribunal priva o executado do pleno exercício dos seus poderes sobre um bem que, sem deixar ainda
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de pertencer ao executado, fica a partir de então especificamente sujeito à finalidade última da satisfação do crédito do exequente, a atingir através da disposição do direito do executado nas fases
subsequentes da execução. Destas se poderá, assim, dizer que são como que a consequência natural
da penhora, que é o acto executivo por excelência.» - cfr. JOSÉ LEBRE DE FREITAS, in “A Acção
Executiva”, Coimbra Editora, pág.177.
O que significa que, pela penhora, o titular do direito sobre o bem penhorado é esvaziado dos
poderes de gozo que o integram, os quais passam para o tribunal, que, em regra, os exercerá através de
um depositário. Pelo que, quando a penhora incide, como no caso vertente, sobre um imóvel, a transferência dos poderes de gozo importa a transferência da posse, iniciando-se uma nova posse pelo tribunal:
nomeado um depositário, este passa, em nome alheio (do tribunal), a ter posse do bem penhorado.
E daí que o facto relevante para se iniciar a contagem do prazo para reagir através de embargos
seja, nos termos da lei, o conhecimento do acto ofensivo da posse ou do direito do embargante através
da apreensão judicial do bem, não relevando para esse efeito a data em que é ordenada a sua venda ou
a data em que o embargante dela toma conhecimento, pois que esta diligência não provoca, por si só,
a apreensão ou a entrega de bens.
Em conclusão, é a penhora, e não a ordem de venda, que constitui o acto ofensivo do direito que
a embargante invoca relativamente a esse bem comum do casal, ainda que ela tenha sido nomeada fiel
depositária, uma vez que em resultado do cumprimento dessa diligência o imóvel ficou apreendido e
adstrito aos fins do processo executivo, provocando, desde logo, transferência dos poderes de gozo sobre
o bem para o tribunal (exercidos através da fiel depositária), gerando a ineficácia/indisponibilidade,
para a execução, do bem penhorado.
A decisão recorrida decidiu, pois, de acordo com a lei aplicável, improcedendo, portanto, 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 (sem prejuízo do benefício
do apoio judiciário que, porventura, lhe venha a ser concedido na sequência do pedido documentado
a fls. 192).
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente Torrão.

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
Reforma de acórdão. Pedido de aclaração. Rectificação de erros materiais.
Sumário:
I — Ocorrendo no acórdão erros de escrita ou inexactidões devidas a lapso manifesto,
devem os mesmos ser rectificados, a requerimento de qualquer das partes ou por
iniciativa do juiz (arts. 667.º e 732.º do CPC).
II — Há que distinguir, porém, erro material de erro de julgamento, pois, ainda que o
juiz logo se convença de que errou, não pode socorrer-se do art.º 667.º do CPC
para emendar o erro.
III — Nos termos dos artigos 669.º e 732.º do CPC, pode qualquer das partes requerer
também no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ele contenha.
IV — 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;
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.
V — 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.
VI — 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.
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Processo n.º 1176/09-30.
Recorrente: Vítor Manuel Vitorino Guerreiro e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Notificados do acórdão proferido em 3/3/10, a fls. 139 a 143 dos presentes autos, vêm os
recorrentes requerer a sua reforma, nos termos do artigo 669.º, n.º 2, alíneas a) e b) do CPC, além de
pedirem também a sua aclaração, nos termos do artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC, e a rectificação
de erros materiais, nos termos do artigo 667.º, n.º 1 do CPC.
Ouvido o representante da Fazenda Pública, pronuncia-se este no sentido de que os pedidos formulados pelos recorrentes devem ser indeferidos.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – 1. Da rectificação de erros materiais
Nos termos dos artigos 667.º e 732.º do CPC, se o acórdão contiver qualquer inexactidão devida
a lapso manifesto pode ser corrigido a requerimento das partes ou por iniciativa do juiz.
Alegam os recorrentes, a este propósito, conter o acórdão reformando um erro de cálculo no que à
contagem do prazo em causa concerne ou, caso assim se não entenda, a decisão em causa ser inexacta
quando da mesma resulta a extemporaneidade da apresentação da oposição.
Há que distinguir, cuidadosamente, erro material do erro de julgamento: o primeiro verifica-se
quando o juiz escreveu coisa diversa do que queria escrever, quando o teor da decisão não coincide
com o que o juiz tinha em mente exarar, quando, em suma, a vontade declarada diverge da vontade
real; no segundo caso, o juiz disse o que queria dizer mas decidiu mal, decidiu contra a lei expressa ou
contra os factos apurados. Está errado o julgamento. Ainda que o juiz logo se convença de que errou,
não pode socorrer-se do art.º 667.º do CPC para emendar o erro.
Por outras palavras: é necessário que do próprio conteúdo da decisão ou dos termos que a precederam se depreenda claramente que se escreveu manifestamente coisa diferente do que se queria escrever:
se assim não for, a aplicação do art. 667.º é ilegal, pois importa evitar que, à sombra da mencionada
disposição, o juiz se permita emendar erro de julgamento, espécie diversa do erro material.
Mais particularmente, quanto ao erro de cálculo, importa salientar que este erro há-de também
evidenciar-se através da decisão ou das peças que a precederam. O caso de erro de cálculo pressupõe que
o juiz escreveu o que quis escrever, mas devia ter escrito coisa diversa. Errou as operações do cálculo, e
porque as errou chegou a resultado diferente do que chegaria se as operações estivessem certas. Aqui o
erro material ainda será, na maior parte dos casos, mais palpável do que na hipótese de simples erro de
escrita – cfr. Cód. Anot., 5º – 132 a 134, do Prof. Alberto dos Reis, e RLJ, 87.º – 144, e 84.º – l66 e ss.
Por não conter o acórdão reformando qualquer inexactidão ou erro material ou de cálculo na contagem
do prazo em causa que importe rectificar, sendo que, face aos factos apurados, sempre a oposição apresentada
seria intempestiva, e uma vez que o que os recorrentes invocam configura antes erro de julgamento, que,
por esta via, nunca poderia ser corrigido, não pode, pois, o pedido de rectificação formulado ser atendido.
2. Da aclaração do acórdão
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, é isso que sucede precisamente no caso em apreço.
Os recorrentes não invocam qualquer obscuridade ou ambiguidade da decisão, antes pedem que
se adite a data em que o tribunal considerou ter terminado o prazo para apresentação da oposição à
execução para concluir que esta seria intempestiva na data em que foi deduzida.
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Daí que o pedido de esclarecimento formulado não possa, por isso, obter merecimento.
3. Da reforma do acórdão
Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, e 716.º do Código de Processo
Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido manifesto
lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, constem do
processo documentos ou 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, proferido no recurso n.º 828/06).
Ora, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenha sido cometido erros desse tipo.
Na verdade, o que os recorrentes mais uma vez vêm alegar é a tempestividade da oposição apresentada, invocando erro na contagem do prazo efectuada no acórdão reformando.
Mas ainda aqui apoiando-se em factos que não se demonstram verificados.
Com efeito, para além de referirem a contagem do aludido prazo só a partir de 2/12/2008, olvidando,
desde logo, que um dos oponentes foi citado em 20/11/2008 e não naquela data, partem do pressuposto
que a dilação prevista no artigo 252.º-A do CPC seria de dez dias por abranger as duas alíneas do n.º 1
daquele preceito quando relativamente à alínea a) – citação em pessoa diversa do executado – esta está
à partida afastada, conforme manifestamente resulta do probatório fixado e está demonstrado através
da assinatura do aviso de recepção de fls. 104 do processo executivo em apenso.
É, por isso, mais uma vez evidente que, os vícios que no pedido de reforma lhe vêm imputados,
são de erro de julgamento.
Porém, para esse efeito, não é adequado o pedido de reforma do acórdão, pois que este apenas
logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto do juiz, tenha ocorrido erro determinação
da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, ou quando dos documentos e outros elementos
do processo se imponha decisão diversa da proferida por não terem sido tomados em consideração, em
resultado, também, de lapso manifesto do juiz.
Razão por que a pretensão dos recorrentes não pode proceder.
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 2 (duas) UCs.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta do Vale.

Acórdão de 5 de Maio de 2010.
Assunto:
IRC relativo aos exercícios de 1997 e 1998. Princípio dispositivo do processo. Pagamento de rendimentos a não residentes. Retenção na fonte. Aplicação retroactiva
do artº 48º, n.º 4 da Lei n.º 67-A/07 de 31/12.
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Sumário:
I — Viola o princípio dispositivo do processo, sob a vertente do ónus de alegação e
prova dos factos, segundo a explicitação que encontra no artigo 664º do CPC,
a decisão do Juiz que extrapolou do conteúdo do acto tributário e do objecto
do processo, já que para a solução da questão em apreço leva em consideração
determinados factos de que não se podia servir, por não terem sido articulados
pela parte.
II — No domínio do direito tributário, ao juiz incumbe apenas pronunciar-se sobre os
vícios que surgem imputados pela Impugnante e/ou Recorrente ao acto tributário
sufragado, em face dos fundamentos deste último, não podendo aquele, substituir-se ao papel da administração fiscal e sanar tais vícios, fundamentando de forma
diferente as correcções por esta realizadas.
III — Nos termos do disposto nos artigos 75º, nºs 7 e 8 do CIRC, na redacção de então,
o impugnante não está dispensado da apresentação de prova de que ocorrem os
requisitos que consentem uma retenção na fonte de IRC, relativo aos exercícios
de 1997 e 1998, a taxas inferiores à taxa regra estabelecida no artº 69º do mesmo
diploma legal.
IV — Quando tal prova não seja efectuada, até ao pagamento do imposto respectivo, o
substituto tributário que não tenha efectuado a retenção fica desobrigado da entrega do imposto que deveria ter sido deduzido desde que comprove a verificação
dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção.
V — É o que resulta do regime fixado no n.º 4 do seu artigo 48º da Lei n.º 67-A/2007,
de aplicação retroactiva.
VI — E sendo de aplicação retroactiva, o mesmo há-de ser aplicado à retenção na fonte
do IRC em causa, uma vez que constitui um reconhecimento explícito de que era
ilegal a imputação de responsabilidade ao substituto tributário quando se comprova a verificação dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção
(no caso, a prova da residência do beneficiário dos rendimentos), mesmo que a
comprovação viesse a ser feita apenas depois do momento em que a retenção
deveria ser efectuada.
Processo n.º 1246/09-30.
Recorrente: Prosica – Sociedade de Estudos Planificação Realização de Instalações Industriais, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Prosica – Sociedade de Estudos, Planificação e Realização de Instalações Industriais, SA,
melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra os actos de liquidação
adicional de IRC, relativos aos exercícios de 1997 e 1998, no montante global de € 8.211,56, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
01- Nos presentes autos estão em causa 2 liquidações de IRC, relativas 1997 e 1998, em que a A.F.
considerou a tributação através da taxa reduzida de 10% relativamente ao pagamento de dividendos,
por parte da impugnante à sociedade, sua accionista, “Eurico” com sede no Luxemburgo.
02- Vem o presente recurso interposto com o fundamento de que – vista a fundamentação do acto
impugnado, os factos apurados em primeira instância e o cotejo dos mesmos com a Lei então vigente
- a actuação da ora recorrente não merece a censura perpetrada pela A.F. e suportada pelo douto Tribunal a quo.
03- A fundamentação que está na génese da liquidação impugnada subsume-se a incumprimentos
formais, como se retira das “conclusões das correcções” à circunstância de que “o facto de [o contribuinte] ter enviado no ano de 2001 um certificado de residência reportado ao ano de 1998, não altera
a natureza da situação tributária em falta, ou seja, não foi cumprido o requisito formal dado não ser
admissível a redução do imposto sem a prévia apresentação, à Administração Fiscal, do original do
certificado de residência.”
04- Os factos 3 e 5 do probatório contrariam a fundamentação do acto impugnado, pelo que,
naufragando a mesma, deverão ser anuladas a sentença e a liquidação em crise.
05- Assim sendo, a taxa que incidirá, em sede de IRC, sobre os rendimentos da sociedade que
não tenha sede ou direcção efectiva em Portugal e que aqui não possua estabelecimento a quem os
mesmos possam ser imputados é a que efectivamente foi utilizada pela impugnante, i.e., a taxa reduzida
de 10%,

802
06- Com efeito, em face da fundamentação do acto tributários, as liquidações ora em causa
fundam-se na (errada) consideração de que a acompanhar a declaração de liquidação de IRC, incluindo
o mod. 130, com a menção de taxa inferior à taxa regra não estava junto o aludido certificado de residência, o que, como resulta dos pontos 3 e 5 do probatório, não corresponde à verdade.
07- Em face dos factos dados como provados, fica claro que quem andou mal foi a A.F., e salvo
o devido respeito, o Tribunal a quo ao ter julgado improcedente a impugnação.
08- Tanto mais que os Serviços Tributários já tinham ao seu dispor o seu cadastro de sujeito passivo, não tendo posto em crise que este reunia as condições para a verificação necessárias dos requisitos
inerentes aos fins em vista pelo contribuinte – designadamente a composição capital social, bem como
as demais que se alcançam da simples consulta à certidão do registo comercial.
09- Assim, e porque que a única questão «pendente», como se alcança do processo administrativo,
era a omissão da junção do certificado de residência - que não se verificou - a liquidação dos autos
estriba-se num pressuposto errado, pelo que deveria ter sido anulada pelo Tribunal a quo.
10- Em face do exposto, e s.m.o., o Tribunal a quo violou a alínea c) do n.º 2 do art. 69º e o n.º 7
do art. 75º do CIRC, bem como a Directiva 90/435/CEE.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - A ora impugnante, foi objecto de uma acção inspectiva e que deu lugar a uma liquidação adicional de IRC dos anos de 1997 e 1998, cfr. relatório de fls. 21 a 22 do PA.
2 - As correcções efectuadas têm por base os seguintes fundamentos que a seguir se transcrevem:
“Em resultado da verificação da relação dos rendimentos pagos a não residentes Modelo 130, referentes
aos anos de 1997 e 1998, apresentadas para efeitos da limitação do imposto, constatamos que efectuou
pagamentos à empresa Eurico – European Investiments Company SA com sede no Luxemburgo, dividendos nos montantes de € 13.587,25 (2.724.000$00) no ano de 1997 e € 41.155,38 (8.250.912$00) no
ano de 1998, tendo utilizado indevidamente, para efeitos de liquidação de imposto, a taxa de 10% a que
se refere a alínea c) do n.º 2 do artº 69º do CIRC, porquanto não foi observado o estipulado nos n.º 7
e 8 do artº 75º do CIRC, ou seja, não foi apresentada declaração nos termos da Directiva da CEE. (...)
Assim sendo, os dividendos pagos aquela empresa não poderiam beneficiar da taxa reduzida, pelo que,
nos termos do n.º 2 do artigo 69º do Código do IRC, a taxa a aplicar seria de 25%, pelo que se verifica
imposto em falta nos montantes de € 2.038,08 no ano de 1997 e € 6.173,48 no ano de 1998”:
3 - Por carta datada de 31.10.1997 a ora impugnante remeteu à D.G.I., o certificado de residência
da beneficiária dos rendimentos respeitante ao ano de 1997, cfr. fls. 9 destes autos e que aqui se dá por
reproduzida.
4 - Em 20.06.1997 foi pago o IRC respeitante aos dividendos colocados à disposição da beneficiária, conforme modelo 130 e constante destes autos a fls. 12 e que aqui se dá por reproduzida.
5 - Em 22.06.1998 a ora impugnante remeteu à D.G.I., a declaração modelo 130, bem como o
certificado de residência da beneficiária dos rendimentos pagos em 1998, conforme fls. 18 e 19 destes
autos e que aqui se dão por reproduzidas.
3 – Como consta dos autos, as liquidações impugnadas respeitantes aos exercícios de 1997 e 1998,
resultaram, pois, como está assente no probatório, de inspecção levada a cabo à actividade da recorrente,
concretamente, ao pagamento por esta efectuado de rendimentos a não residentes, apresentadas para
efeitos da limitação do imposto, tendo sido utilizado para a sua liquidação a taxa de 10% e não a de
25%, nos termos do disposto nos artºs 69º, n.º 2, alínea c) e 75º nºs 7 e 8 ambos do CIRC.
Das conclusões do relatório elaborado, a final, dessa acção inspectiva, junto a fls. 21 e 22 do
processo apenso, ressalta, para além do que consta no n.º 2 do probatório, que “não obstante o alegado
pelo contribuinte nomeadamente o facto de ter enviado no ano de 2001 um certificado de residência
reportado ao ano de 2008, não altera a natureza da situação tributária em falta, ou seja, não foi cumprido
o requisito formal dado não ser admissível a redução do imposto sem a prévia apresentação, à Administração Fiscal, do original o certificado de residência. Ora a Direcção de Serviços dos Benefícios Fiscais
remeteu o processo a esta Direcção de Finanças precisamente pelo facto de não ter sido cumprido o
estipulado nos n.º 7 e 8 do artigo 75º do código do IRC…”.
Inconformada com as referidas liquidações e com a sua fundamentação, a recorrente deduziu a
presente impugnação judicial, invocando como causa de pedir o facto de ter feito a prova da residência,
em Estado Membro, da entidade beneficiária dos rendimentos, cujo certificado enviou à D.G.I., nos
termos do artº 75º, n.º 8º do CIRC, acompanhado da declaração a que se reporta o artº 114º do CIRS.
Todavia, o Tribunal recorrido, muito embora tenha reconhecido essa prova, decidiu julgar improcedente a impugnação judicial, com o fundamento de que tal prova, só por si, “é insuficiente para que o
impugnante possa beneficiar da taxa reduzida, porquanto o referido certificado, não faz prova, de todas
as exigências legais, já que dele não consta qualquer indicação da percentagem da que a beneficiária
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possui na participação no capital da impugnante e do período a que respeitava a sua detenção, conforme
se prevê na alínea c) do n.º 2 do artº 69 do CIRC”.
Sendo assim, é patente que o Mmº Juiz “a quo” extrapolou do conteúdo do acto tributário e do
objecto do presente processo, já que para a solução da questão em apreço levou em consideração determinados factos de que não se podia servir, por não terem sido articulados pela parte, em clara violação
do princípio dispositivo do processo, sob a vertente do ónus de alegação e prova dos factos, segundo
a explicitação que encontra no artº 664º do CPC.
Ora, no domínio do direito tributário, ao juiz incumbe apenas pronunciar-se sobre os vícios que
surgem imputados pela Impugnante e/ou Recorrente ao acto tributário sufragado, em face dos fundamentos deste último, não podendo aquele, substituir-se ao papel da administração fiscal e sanar tais
vícios, fundamentando de forma diferente as correcções por esta realizadas.
Como diz o eminente Professor Alberto dos Reis (Código de Processo Civil, Anotado, vol. V, págs.
145), “o facto material é um elemento para a solução da questão, mas não é a própria questão”.
Questão é sempre uma controvérsia sobre certa situação; uma contenda, autónoma, embora possa
ser prévia ou prejudicial de outra.
Como judicial e não só académica ou virtual, a questão há-de corporizar-se numa formulação de
um pedido de qualquer remédio jurídico, atinente a matéria de facto ou de direito, sobre uma concreta
situação de facto ou jurídica sobre que existam divergências, com base em alegadas razões de facto ou
de direito (causas de pedir) – cfr. Acórdão deste Supremo Tribunal de 5/04/95, in rec. n.º 18.137.
4 – Do que fica dito, já sabemos que, em face da fundamentação do acto tributário, o que provocou as liquidações adicionais em crise não foi o incumprimento dos demais requisitos substanciais
legalmente exigidos para a redução da taxa de IRC, mas sim a inobservância de uma formalidade legal
(junção do certificado de residência até à data do pagamento do imposto).
Tanto assim que a recorrente apresentou, em 31/10/97 e 22/6/98, atestado comprovativo da residência da beneficiária dos rendimentos (vide nºs 3 e 5 do probatório), para além, portanto, da data em
que esta recebeu os referidos rendimentos.
Ou seja, o referido atestado não satisfazia as exigências legais e, por isso, não podia cumprir a
sua finalidade comprovativa.
Daí que a administração fiscal tivesse concluído, que, nos anos de 1997 e 1998, não se encontravam
reunidos os requisitos legais que consentiam uma liquidação de IRC a taxa reduzida.
Mas não é assim.
Com efeito, com a entrada em vigor da Lei n.º 67-A/07 de 31/12, estabelece o seu artº 48º, n.º 4
que “o afastamento da responsabilidade prevista no n.º 4 do artigo 90.º e no n.º 6 do artigo 90.º-A do
Código do IRC, na redacção que lhes foi dada pela presente lei, é aplicável às situações anteriores à
entrada em vigor da mesma, independentemente de já ter sido efectuada a liquidação do imposto, excepto quando tenha havido lugar ao pagamento do imposto e não esteja pendente reclamação, recurso
hierárquico ou impugnação”.
Assim, o afastamento da responsabilidade do substituto tributário de efectuar a retenção de IRC
quando o beneficiário dos rendimentos não apresentar, até ao termo do prazo estabelecido para entrega
do imposto, o formulário referido na alínea a) do n.º 2 do artº 90-A do CIRC previsto no seu n.º 6 é de
aplicação retroactiva, excepto se tiver havido lugar ao pagamento do imposto e não estiver pendente
reclamação, recurso hierárquico ou impugnação.
E sendo de aplicação retroactiva, esta disposição legal terá necessariamente aplicação ao caso do
autos, que remonta, como vimos, aos anos de 1997 e 1998, uma vez que constitui um reconhecimento
explícito de que era ilegal a imputação de responsabilidade ao substituto tributário quando se comprovasse a verificação dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção (no caso, como
referimos, a prova da residência do beneficiário dos rendimentos), mesmo que a comprovação viesse
a ser feita apenas depois do momento em que a retenção deveria ser efectuada.
Aliás, é o próprio preceito legal que refere que o regime nele consagrado “é aplicável às situações
anteriores à entrada em vigor da mesma”.
Posto isto e como resulta da matéria de facto fixada no probatório, a liquidação refere-se a pagamentos efectuados a entidades não residentes no território nacional.
Por isso, verifica-se uma situação enquadrável nos preditos artºs 69º, n.º 2, alínea c) e 75º, nºs 7
e 8 do CIRC, na redacção de então.
No caso, como resulta também do probatório, os certificados de residência da entidade não residente foram apresentados, embora depois do termo do prazo para entrega do imposto.
Por outro lado, embora o imposto estivesse pago à data da entrada em vigor da referida Lei
n.º 67-A/07 (1/1/08), estava pendente a presente impugnação.
Por isso, é de concluir que, independentemente da responsabilidade contra-ordenacional que
possa ser imputada à impugnante, se verificam os pressupostos do afastamento da sua responsabilidade
como substituto tributário e não se verifica a excepção prevista na parte final do transcrito artº 48º,
n.º 4 desta Lei.
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Pelo exposto, a liquidação impugnada enferma de vício de violação de lei, designadamente do
preceituado neste art. 48º, n.º 4 da Lei n.º 67-A/07.
5 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença
recorrida, julgar procedente a impugnação judicial e, em consequência, anular as liquidações adicionais
em causa.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Maio de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Alfredo Madureira — Valente Torrão.

Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
Imposto de selo. Usucapião. Transmissão.
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 53/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Braga, que julgou procedentes as impugnações judiciais deduzidas por A… e B…, melhor identificados nos autos, contra o acto de liquidação do imposto do selo referente a aquisição por usucapião de
um prédio situado na freguesia de Pereira, concelho de Barcelos, inscrito na matriz predial urbana sob
o artº 369, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
I. 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 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.
II. 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.”
III. Constituindo o tributo encargo do adquirente dos bens, no caso o usucapiente/impugnantes,
nos termos do preceituado no art. 3º, nºs 1 e 3, alínea a) do CIS.
IV. 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”.
V. 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.
VI. 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.
VII. 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 a aquisição por usucapião formalizada por escritura de justificação realizada na vigência do CIS só pode 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.
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VIII. 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”.
IX. 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.
X. 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, cf. n.º 3 do art. 216º do Código Civil (CC).
XI. Nem sendo, igualmente, legalmente admissível que o valor das benfeitorias seja deduzido ao
valor tributável para efeitos de tributação da aquisição por usucapião.
XII. 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.
XIII. 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.
Os recorridos não contra-alegaram.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente
recurso, sufragando-se, para o efeito, na jurisprudência desta secção do STA, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a) No dia 28 de Novembro de 2005, foi celebrada no Primeiro Cartório Notarial de Braga, a escritura de justificação cujo teor consta de fls. 11 a 14 e aqui se dá por reproduzido.
b) Através dessa escritura pública, declararam A… e mulher B…, agora Impugnantes, que são
donos e legítimos possuidores do prédio urbano composto por casa de rés-do-chão e andar, com a área
coberta de cento e quarenta metros quadrados e logradouro, com a área de trezentos e oitenta e cinco
metros quadrados, situado no lugar de Varziela, freguesia de Pereira, concelho de Barcelos, inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 369.
c) Mais declararam que adquiriram o terreno onde implantaram o citado prédio por doação
meramente verbal que lhes foi feita por C… e mulher D…, não chegando, no entanto, a realizar-se a
projectada escritura de doação.
d) E ainda declararam que estão na detenção e fruição do citado prédio, a qual foi adquirida e
mantida sem violência e exercida sem interrupção ou qualquer oposição ou ocultação de quem quer
que seja, de modo a poder ser conhecida por todo aquele que pudesse ter interesse em contrariá-la. E
que tal posse, durando há mais de 20 anos, faculta-lhes a aquisição do direito de propriedade do dito
prédio por usucapião.
e) Essas declarações dos Impugnantes foram confirmadas, através da mesma escritura pública,
por E…, F… e G….
f) Em 15 de Janeiro de 2007, 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. 9 destes autos e de fls. 9 da impugnação apensa e aqui se dão por reproduzidas.
g) Como consta das referidas demonstrações, foi considerado a matéria tributável de 32.890,00
euros por cada liquidação, correspondente a metade do valor patrimonial tributário do prédio urbano
inscrito na matriz predial da freguesia de Pereira sob o artigo 369.
h) A data limite para o pagamento voluntário do imposto liquidado foi a de 31 de Março de 2007.
i) Em 1 de Fevereiro de 2007, os Impugnantes apresentaram reclamações graciosas contra as
referidas liquidações.
j) Essas reclamações graciosas foram indeferidas pelos despachos datados de 28 de Julho de 2008
do Chefe do Serviço de Finanças de Barcelos cujos teores constam dos processos administrativos apenso
e aqui se dão por reproduzidos.
k) No essencial, a fundamentação desse despacho foi a seguinte: “Quanto à sujeição a Imposto
do Selo, a figura da usucapião está prevista na alínea a) do n.º 3 do art. 1º do Código do Imposto do
Selo, sendo que o nascimento da obrigação tributária, conforme prevê a alínea r) do art. 5º do CIS, se
considera constituída na data em que é celebrada a escritura de justificação notarial, incidindo sobre
o valor patrimonial tributário constante da matriz, conforme disposto no n.º 1 do art. 13 do mesmo
diploma, sendo a taxa aplicável da 1.1. da tabela Geral do CIS”.
l) Os Impugnantes foram notificados dos despachos que indeferiram as reclamações graciosas
em 6 de Agosto de 2008.
m) As petições iniciais das presentes impugnações judiciais foram apresentadas em 3 de Janeiro de 2008.
3 – A questão que aqui se coloca consiste em 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.
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Esta questão tem sido dirimida por esta secção do STA no sentido de 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.
A este propósito escreveu-se no recente Acórdão de 18/2/10, in rec n.º 805/09, que seguiu o
Acórdão de 13/01/10, in rec n.º 1124/09, cujas conclusões são idênticas e que por isso e para obter
uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC), aqui vamos seguir, que
“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
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. …No caso sub judicio, a sentença recorrida pondera,
além do mais, como segue.
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“[…] 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
o foi, 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.º 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.
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
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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.
No mesmo sentido, pode ver-se, entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20 e 27/1/10,
in recs. nºs 773/09 e 922/09, respectivamente e de 3/3/10, in rec. n.º 1.190/09.
4 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 12 de Maio de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Citação. Acto de natureza judicial. Irregularidade ou nulidade. Inaplicabilidade do artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Sumário:
A citação em processo de execução fiscal que não comunique a fundamentação do
despacho de reversão não torna o acto de reversão inoponível ao responsável
subsidiário, o qual pode invocar a irregularidade ou a nulidade da citação, e não
socorrer-se do artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma
vez que este dispositivo legal é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham a fundamentação legalmente exigível, e não se
aplica a actos de natureza judicial como é a citação em processo de execução fiscal.
Processo n.º 84/10-30.
Recorrente: D….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Jorge Lino.
1.1 D… vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que decidiu: «julgo
procedente a invocada excepção da caducidade do direito de deduzir oposição, e em consequência
abstenho-me de conhecer do mérito do pedido».
1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões.
I. A Sentença proferida é ilegal, enfermando de vício de violação da Lei aplicável ao caso;
II. Desde logo porque, inexiste um argumento substancial que justifique a interpretação restritiva
efectuada pelo Tribunal a quo da norma contida no artigo 37º do CPPT, decidindo pela inaplicabilidade
da mesma ao caso em apreço;
III. Com efeito, sem fundamento legal para tanto, a decisão proferida nos presentes autos impõe ao contribuinte o ónus adicional de aguardar que seja efectuada a penhora dos respectivos bens
– mesmo antes de saber o motivo porque é chamado a pagar uma dívida de terceiro como responsável
subsidiário – e, só depois ver a questão judicialmente apreciada nos termos previstos nos artigos 276º
e seguintes do CPPT;
IV. A interpretação restritiva da norma efectuada pelo Tribunal não tem sequer apoio na letra da
Lei, uma vez que o artigo 37º do CPPT refere expressamente a respectiva aplicabilidade a qualquer
outro meio judicial além da reclamação, recurso ou impugnação, verificando-se que a oposição é um
meio judicial de reacção do contribuinte.
V. Impor ao contribuinte que se vê confrontado com a cobrança de uma dívida que desconhece,
na qualidade de devedor subsidiário, vários anos após a data em que o imposto teria sido devido, o
ónus de obrigatoriamente recorrer ao mecanismo processual previsto no artigo 103º, n.º 2 da Lei Geral
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Tributária, é pois manifestamente excessivo, até porque tal possibilidade de reacção pelo contribuinte
contra a notificação nem sequer consta da notificação recebida, nos termos previstos no artigo 37º,
n.º 1 do CPPT;
VI. A Sentença ora em crise, porque manifestamente restritiva dos direitos liberdades e garantias
do contribuinte, e sem apoio no texto da Lei, viola os artigos 13º, e n.º 3 do artigo 103º da Constituição
da República Portuguesa; Acresce que,
VII. Os elementos solicitados pelo contribuinte no pedido de certidão apresentado eram imprescindíveis para preparar a oposição a apresentar em sede de oposição à execução fiscal, sendo manifesto
que, só depois de obter os elementos mínimos de informação legalmente previstos, ficaria o contribuinte
em posição de poder reagir e apresentar defesa relativamente ao acto praticado pela Administração
Fiscal, optando então por apresentar impugnação ou outro qualquer meio judicial de defesa como expressamente prevê o artigo 37º do CPPT;
VIII. Impor ao contribuinte que, é um mero responsável subsidiário, o ónus de, perante o incumprimento por parte da Administração Fiscal das obrigações legalmente impostas de fundamentação
dos actos praticados, reagir com recurso a meios processuais que nem sequer vêm mencionados na
notificação recebida, e impedindo o imprescindível acesso à informação que obrigatoriamente deveria
ter sido prestada, é pois manifestamente ilegal.
IX. A Decisão proferida exige do contribuinte um juízo de prognose relativamente à defesa a
apresentar, e o recurso a meios de defesa excepcionais e de aplicação diferida no tempo, de forma manifestamente excessiva tanto mais que impunha a obrigação de recorrer aos Tribunais sem uma defesa
adequada por total impossibilidade de preparação (desde logo atenta a falta de elementos mínimos de
informação), obrigando-o ainda a suportar as custas inerentes à acção judicial a instaurar e demais
despesas associadas;
X. A Sentença proferida é pois ilegal, violando os princípios da legalidade, igualdade, proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade previstos no artigo 55º da Lei Geral Tributária, e na Constituição
da República Portuguesa;
Nestes termos e nos melhores de Direito aplicável, deve ser julgado provado e procedente o presente
recurso, e em consequência revogada a Sentença proferida, e substituída por outra Decisão que julgue
a oposição tempestivamente apresentada, e em consequência se pronuncie sobre as questões suscitas
na Petição Inicial de oposição, com o que se fará a habitual, Boa e Sã JUSTIÇA.
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.
O Recorrente alega inexistir argumento substancial que justifique a interpretação restritiva efectuada pelo tribunal a quo, da norma contida no artigo 37º do CPPT, que decidiu pela sua inaplicabilidade
ao caso sub judicio.
No caso em análise o Recorrente, na sequência da citação requereu a passagem de certidão com
os elementos que instruíram o processo de execução fiscal porquanto, nos termos do n.º 4 do artigo 22º
da LGT, a notificação ou citação das pessoas subsidiariamente responsáveis deverá conter os elementos
essenciais da liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais.
As citações do oponente efectuadas nos diferentes processos executivos não foram, na verdade,
acompanhadas de qualquer elemento relacionado com as liquidações, nem foram acompanhadas pela
fundamentação do despacho de reversão.
Este quadro factual implica a nulidade ou irregularidade da citação, que devia ter sido arguida no
prazo de oposição junto do órgão de execução fiscal. No caso de indeferimento caberia reclamação para
o tribunal tributário de 1ª instância, nos termos do artigo 276º do CPPT e 103º, n.º 2 da LGT.
No que respeita à alegada utilização da faculdade prevista no n.º 1 do artigo 37º do CPPT, acompanhamos o discurso jurídico de Jorge Lopes de Sousa, em Código de Procedimento e de Processo
Tributário, anotado e comentado, I volume, 5ª edição, anotação 12 ao artigo 37º, pág. 339, quando
refere que aquela “poderá ser utilizada em relação à citação para processo de execução fiscal, se
se estiver perante uma situação enquadrável na alínea h) do n.º 1 do artigo 204º deste Código, em
que a lei autorize a discussão da legalidade concreta da liquidação da dívida exequenda por não
estar legalmente assegurado meio de impugnação contenciosa daquela, ou se se tratar de caso em
que seja admissível impugnação judicial a contar da efectivação da citação, como sucede com os
responsáveis solidários ou subsidiários (artigo 22º, n.º 4, da LGT).
No primeiro caso, a impugnação da liquidação é efectuada na própria oposição e, por isso,
a contagem do prazo para a dedução da oposição fiscal contar-se-á apenas após a notificação dos
elementos da notificação omitidos ou entrega da certidão que tenha sido requerida.
Na segunda situação referida, é possível a dedução cumulativa de impugnação judicial e
oposição à execução fiscal, com utilização em cada um destes meios processuais dos fundamentos adequados, mas a impugnação judicial é autónoma em relação à oposição. Por isso, o uso da
faculdade prevista no n.º 1 deste artigo 37º apenas difere o termo inicial do prazo relativamente
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à própria impugnação judicial e não também em relação à oposição.” (neste sentido os acórdãos
de 29/11/2000, processo n.º 25199 e de 06/06/2007, processo n.º 91/07).
Como bem se refere na decisão recorrida, não se tratando nos presentes autos de uma situação
enquadrável no artigo 204º, n.º 1 alínea h) do CPPT, visto não ser alegada a ilegalidade concreta da
liquidação, não é de aplicar a previsão do n.º 2 do citado artigo 37º.
Este dispositivo legal aplica-se, expressamente, às decisões da administração tomadas em matéria
tributária, o que não é o caso da citação de reversão em processo de execução fiscal. Na verdade, a
citação em processo fiscal, é o acto que dá conhecimento da execução e do respectivo título executivo,
sendo sua função comunicar ao devedor os prazos para a oposição à execução e para requerer o pagamento em prestações, não se traduzindo num acto de comunicação de decisão em matéria tributária que
verificou constitutivamente a existência da obrigação tributária e o montante da respectiva dívida.
Tendo o Recorrente sido citado no processo executivo em 15/04/2003, quando a petição inicial
de oposição deu entrada no Serviço de Finanças competente, já há muito estava ultrapassado o prazo
de 30 dias em que devia ser deduzida.
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 pedido de notificação da fundamentação de despacho de reversão
difere, ou não, o prazo para a dedução da oposição à execução, nos termos do artigo 37.º, n.º 2, do
Código de Procedimento e de Processo Tributário.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Pelo Serviço de Finanças de Matosinhos 1 foi instaurada a execução fiscal n.º …, … e …, …,
… contra sociedade “Altatêxtil – Indústria Têxtil, Lda.” por dívidas diversas referentes aos anos 1999
e 2000, no valor global de 2.135,85 €.
B) Por despacho de 10/04/2003 foi ordenada a reversão das referidas execuções contra o oponente,
cf. fls.31, 37, 43, 47, 209 dos autos.
C) O oponente foi citado para a execução através de carta registada com aviso de recepção, assinado em 15/04/2003, cf. fls. 210, 240, 271, 302, 328 dos autos.
D) Em 15/05/2003 o oponente apresentou o requerimento de fls. 13 e 14 dos autos, dirigido aos
processos de execução fiscal indicados em A) através do qual solicitou “a fim de ficar habilitado a
exercer os direitos de defesa que lhe assistem” passagem de certidão, através de fotocópia dos seguintes documentos: “a) cópia da notificação das correspondentes liquidações respeitantes ao processo de
execução acima referido”; b) – cópia do despacho contendo os respectivos fundamentos que ordenou
a reversão da execução contra o aqui requerente”, cf. fls. 13 e 14 dos autos cujo teor aqui se dá por
integralmente reproduzido.
E) Em 17/03/2006 foi entregue a certidão à mandatária do oponente, cf. fls.
F) Em 31/03/2006 o oponente interpôs a presente oposição junto do Serviço de Finanças de Matosinhos 1, cf. fls. 2 dos autos.
2.2 De acordo com o disposto no artigo 203.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, o “Prazo de oposição à execução” é de 30 dias; e que a impugnação judicial será apresentada no
prazo de 90 dias a partir da citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal [cf.
a alínea c) do n.º 1 do artigo 102.º do mesmo Código de Procedimento e de Processo Tributário, sob a
epígrafe “Impugnação judicial. Prazo de apresentação”].
O prazo de propositura de uma acção é um prazo substantivo, de caducidade, de conhecimento
oficioso em qualquer fase do processo. É também um prazo peremptório, pelo que o seu decurso opera
a extinção do direito de praticar o acto respectivo – cf. o artigo 145.º do Código de Processo Civil. O
carácter oficioso do conhecimento da caducidade quer dizer que o Tribunal pode, e deve, conhecer
da caducidade do prazo da acção, se dispuser dos elementos de facto que lhe permitam concluir que
ela fora do prazo legal – a não ser, obviamente, que sobre essa questão da caducidade tenha havido já
decisão expressa com trânsito em julgado.
Recebido o processo o juiz rejeitará a acção, se ela tiver sido deduzida fora de prazo. Verificada,
porém, a extemporaneidade da petição inicial indevidamente recebida, deve o juiz abster-se de conhecer
do pedido nela formulado, e absolver o réu da instância, nos termos do n.º 2 do artigo 493.º do Código
de Processo Civil [por força da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário] – cf. também a alínea h) do n.º 1, e o n.º 2 do artigo 89.º do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos.
Cf., e este respeito, o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 14 de Abril
de 2010, proferido no recurso n.º 977/09.
Sobre a questão de saber se o pedido de notificação da fundamentação de despacho de reversão
difere, ou não, o prazo para a dedução da oposição à execução, nos termos do artigo 37.º, n.º 2, do
Código de Procedimento e de Processo Tributário, no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 6 de Junho de 2007, proferido no recurso n.º 91/07, escreveu-se como segue.
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Dispõe o artigo 23.º, n.º 4, da Lei Geral Tributária que “a reversão é precedida (…) da declaração
fundamentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação” respectiva.
Estabelecendo o n.º 4 do artigo 22.º do mesmo diploma que “as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída
nos mesmos termos que o devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação ou citação conter os
elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais”.
O que significa que a citação do responsável subsidiário revertido deve conter, além dos incluídos
na citação do executado originário, os elementos essenciais do acto de liquidação incluindo a respectiva
fundamentação.
O que bem se compreende se se atentar em que ele não é o executado originário, pelo que pode
não conhecer – e não tem tal obrigação – os elementos que propiciam a sua defesa, seja por oposição
à execução fiscal, seja por reclamação graciosa ou impugnação judicial do acto tributário.
Daí que o artigo 102º, n.º 1, alínea c) do Código de Procedimento e de Processo Tributário fixe a
citação do responsável subsidiário como dies a quo do prazo de impugnação judicial respectiva.
Mas, assim sendo, a tutela jurídica devida ao interessado não se concretiza, no ponto, através da
oposição à execução mas da invocação da nulidade ou irregularidade da citação que porventura não
contenha os elementos legalmente devidos.
Sendo que, do indeferimento da respectiva arguição perante o órgão da execução fiscal, cabe reclamação para o tribunal tributário de 1.ª Instância, ut artigos 276º do mesmo diploma e 103º, n.º 2, da LGT.
Cf. o acórdão do STA de 26 de Junho de 2002, recurso n.º 0832/02.
Aliás, por outro caminho se chegaria à mesma conclusão.
Estatuem os n.os 1 e 2 do artigo 37.º do CPPT epigrafado “Comunicação ou notificação insuficiente”:
1. Se a comunicação da decisão em matéria tributária não contiver a fundamentação legalmente
exigida, indicação dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos pelas leis
tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso ou impugnação ou outro meio judicial que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos requisitos
que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer pagamento.
2 – Se o interessado usar da faculdade concedida no número anterior, o prazo para a reclamação,
recurso ou outro meio judicial conta-se a partir da notificação ou da entrega da certidão que tenha sido
requerida.
Este inciso normativo radica numa exigência constitucional. Com efeito, o artigo 268.º, n.º 3, da
Constituição da República, determina que “os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos
interessados, na forma prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem
direitos ou interesses legalmente protegidos”.
Ou seja, a Constituição pretende que o particular tenha conhecimento dos actos praticados pela
administração para que, caso pretenda, os possa impugnar, ou, então, se conforme com eles.
Sendo que este artigo 37.º se aplica, expressamente, às “decisões [da administração tomadas] em
matéria tributária”.
O que não é o caso da citação de reversão em processo de execução fiscal, já que esta é o acto
destinado a dar conhecimento ao executado de que foi proposta contra ele determinada execução ou
a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada, como o revertido – artigos 35.º, n.º 2, e 102.º,
n.º 1, alínea c), do CPPT.
A sua função é comunicar ao devedor os prazos para oposição à execução e para requerer o pagamento em prestações ou a dação em pagamento – artigo 189.º do CPPT –, pelo que deve conter os
requisitos do título executivo (com a excepção da assinatura da entidade emissora ou promotora da
execução) ou, em alternativa, de ser acompanhada de cópia do mesmo – artigo 190.º, n.os 1 e 2, do CPPT.
Sendo que o título executivo também não é uma “decisão [administrativa] em matéria tributária” mas,
antes, um documento – dos taxativamente previstos no artigo 162.º do CPPT – que permite a instauração
do processo executivo, dado que tem em si ínsita, se o título contiver os requisitos previstos no artigo 163.º
do mesmo diploma, a presunção de que a obrigação que dele consta existe e não se encontra cumprida.
Ou seja, “a citação, em processo fiscal, não é o acto de comunicação da decisão em matéria tributária que verificou constitutivamente a existência da obrigação tributária e o montante da respectiva
dívida, (…) mas sim um acto que, ao dar conhecimento da execução e do respectivo título executivo,
pressupõe antes, até, a existência daqueloutro acto anterior de comunicação da “decisão em matéria
tributária”, recte, da existência do acto de notificação do acto de liquidação”.
Cf. o acórdão do STA de 29 de Novembro de 2000 – recurso n.º 025.199.
E, deste modo, o regime previsto no artigo 37.º do CPPT não é aplicável no caso de a citação do
despacho de reversão não conter a fundamentação deste.
Com efeito, para que a notificação dos requisitos omitidos (ou a passagem de certidão que os contenha) produza, no caso de citação em processo de execução fiscal, os efeitos previstos no n.º 2 daquele
artigo 37.º, é necessário que: - se trate de oposição à execução que tenha como fundamento a ilegalidade
da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o
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acto de liquidação – artigo 204.º, n.º 1, alínea h) do CPPT; ou – seja admissível a impugnação judicial
a contar da citação – como sucede com os responsáveis solidários ou subsidiários que, nos preditos
termos do artigo 22.º, n.º 4, da LGT, podem “reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes
for atribuída nos mesmos termos do devedor principal”.
Nesta segunda hipótese, as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis podem, pois, impugnar a liquidação com fundamentos de impugnação e/ou opor-se à execução com fundamentos de
oposição, sendo certo que “a impugnação judicial é autónoma em relação à oposição.
Por isso, o uso da faculdade prevista no n.º 1 deste artigo 37.º apenas difere o termo inicial do prazo
relativamente à própria impugnação judicial e não também em relação à oposição”, regime que é de
aplicar também “aos casos em que a citação comunica (…) a decisão de reversão da execução fiscal”.
Cfr. Jorge de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado, 5.ª edição,
nota 12 ao artigo 37.º, p. 339.
Por fim, o n.º 1 do artigo 37.º prevê, ainda, um requisito temporal – o interessado tem 30 dias para
requerer a notificação ou a passagem de certidão que contenha os elementos em falta.
Se durante este prazo o interessado nada requerer, preclude a invocação do vício do acto de notificação que deixará de ser relevante para afastar os efeitos normais desta.
Na verdade, o artigo 102.º, n.º 1, alínea a), do CPPT, estabelece que a impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário das prestações
tributárias legalmente notificadas ao contribuinte. Mas se se entendesse que apenas as notificações
realizadas de acordo com todos os requisitos legais seriam idóneas para conferir eficácia aos actos
notificados, então o n.º 2 do artigo 37.º não teria utilidade: é que tratando de casos em que a notificação
não é legal, o prazo de impugnação não começaria a correr.
Daí que este último inciso normativo só tenha sentido útil se se entender que a omissão dos requisitos exigidos pela lei deixa de ser relevante se o interessado nada fizer naquele prazo de 30 dias,
tornando-se o acto notificado eficaz.
Cfr. Jorge de Sousa, cit., 5.ª edição, nota 3 ao artigo 37.º, p. 333.
Note-se que se trata, aqui, do vício de ausência de comunicação da fundamentação legalmente
exigida, que não de nulidade da notificação prevista no artigo 39.º, n.º 9, do CPPT.
Nestes casos de nulidade, não se admite que a invocação dos vícios que a geram - falta de indicação
do autor do acto e, no caso de este o ter praticado no uso de delegação ou subdelegação de competências, da qualidade em que decidiu, do seu sentido e da sua data –, precluda com a inércia do notificado:
uma vez que têm consequências mais gravosas que a falta de notificação da fundamentação do acto
notificado, a inexistência daqueles elementos essenciais torna o acto inoponível ao contribuinte.
E o mesmo se diga, mutatis mutandis, da citação, em termos de reversão da execução, dada a
importância da sua função, atestada pela natureza dos elementos que deve conter, pois do mesmo modo
que é oponível ao contribuinte o acto notificado sem ser acompanhado da sua fundamentação, também
a citação que padeça deste vício origina efeitos semelhantes. Aliás, a lei prevê as consequências da
citação deficiente, distinguindo entre a falta de citação (que gera a dita invalidade) e a nulidade da
citação (que não produz aquele efeito).
Assim, a falta de citação ocorre nos casos taxativamente previstos do artigo 195.º do Código de
Processo Civil, aplicável por força do artigo 2.º, alínea e), do CPPT, e constitui nulidade insanável em
processo de execução fiscal – artigo 165.º, n.º 1, alínea a), do CPPT –, sendo de conhecimento oficioso e
podendo ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final (n.º 4 deste último inciso normativo).
E a nulidade da citação ocorre quando não hajam sido observadas, na sua realização, as formalidades prescritas na lei – artigo 198.º, n.º 1, do CPC.
Ora, no caso dos autos, a citação do despacho de reversão não foi acompanhado da fundamentação
deste, requisito que é exigido pelo artigo 23.º, n.º 4, in fine, da LGT.
Contudo, a nulidade da citação não é de conhecimento oficioso, antes tem que ser arguida (e não
o foi) no prazo que tiver sido indicado para a contestação – dito artigo 198.º, n.º 2 –, isto é, no prazo
de oposição à execução (que já findou).
Cf. os acórdãos do STA de 24 de Agosto de 2005 – processo n.º 0934/05 e de 7 de Setembro de
2005 – processo n.º 0950/05.
2.3 No caso sub judicio – e usando os termos da sentença recorrida – «o oponente alega a tempestividade da oposição, invocando o disposto no art. 37º, n.º 2 do CPPT, porquanto, na sequência da
citação requereu a passagem de certidão com elementos que instruíram o processo de execução fiscal
e tal certidão apenas lhe foi entregue em 17/03/2006».
Ao que a mesma sentença recorrida responde: «(…) no caso de a citação não conter a fundamentação do despacho de reversão, tal implica a nulidade ou irregularidade daquela, a qual, não é
do conhecimento oficioso e deveria ter sido arguida (e não foi) no prazo de oposição à execução e do
indeferimento desta arguição perante o órgão de execução fiscal, cabia reclamação para o Tribunal
Tributário de 1ª Instância – artigos 198º, nº2 do CPC, 276º do CPPT e 103º, n.º 2 da LGT»; «(…) o
uso da faculdade prevista no art. 37º, n.º 1 do CPPT defere o termo inicial do prazo relativamente à
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dedução da impugnação judicial, tal como refere o n.º 2 da citada norma, mas o mesmo não acontece
quanto à dedução de oposição à execução»; «Ora, não se tratando os presentes autos de uma situação
enquadrável no art. 204º, n.º 1 h) do CPPT, uma vez que não vem alegada a ilegalidade concreta da
liquidação, verifica-se que a previsão do art. 37º, n.º 2 não se aplica aos caso em análise»; «Face ao
exposto, conclui pela procedência da excepção da caducidade do direito de deduzir oposição, o que
acarreta a prejudicialidade do conhecimento das demais questões suscitadas».
O oponente, ora recorrente, fala ainda de que a sentença recorrida é «manifestamente restritiva dos
direitos liberdades de garantias do contribuinte», e que «viola os artigos 13.º, e n.º 3 do artigo 103.º da
Constituição da República Portuguesa».
O certo, porém, é que o ora recorrente não indica minimamente os pontos em que a sentença recorrida,
na interpretação das normas que aplica ao caso, faz afronta às leis e princípios constitucionais que aponta,
como os da legalidade, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, e da imparcialidade – pelo neste
passo apenas podemos contrapor ao ora recorrente que, na interpretação das normas de que a sentença recorrida fez aplicação, não vemos alguma inconstitucionalidade, nomeadamente aquelas que vêm apontadas.
Como assim, e em resposta ao thema decidendum, estamos a dizer que o pedido de notificação
da fundamentação de despacho de reversão não difere o prazo para a dedução da oposição à execução,
nos termos do artigo 37.º, n.º 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário – pelo que deve
ser corroborada a sentença recorrida que decidiu nesta conformidade, consonantemente, aliás, com a
doutrina e jurisprudência corrente.
E, então, havemos de convir, e em síntese, que a citação em processo de execução fiscal que não
comunique a fundamentação do despacho de reversão não torna o acto de reversão inoponível ao responsável subsidiário, o qual pode invocar a irregularidade ou a nulidade da citação, e não socorrer-se
do artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez que este dispositivo legal
é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham a fundamentação legalmente exigível, e não se aplica a actos de natureza judicial como é a citação em processo de
execução fiscal.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 12 de Maio de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
Notificação do acto de liquidação. Notificação por carta registada com aviso de recepção. Presunção de notificação. Caducidade da liquidação.
Sumário:
I — A presunção de notificação prevista nos n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT funciona
em duas situações, a saber:
-recusa do destinatário a receber a notificação;
-não levantamento da carta no prazo previsto no regulamento dos serviços postais
e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou alteração do seu
domicílio fiscal.
II — A menção na carta de “não reclamado” tem ínsita, nos termos dos Regulamentos
dos Correios, a consequência de que foram deixados avisos que permitem o seu
levantamento, a “reclamação” da carta nos correios, competindo aos destinatários
a prova que tais avisos não lhes foram facultados.
III — Não tendo sido feita esta prova por parte dos destinatários, verifica-se a presunção
da sua notificação no terceiro dia útil posterior ao do registo ou no 1.º dia útil
seguinte, quando esse primeiro dia não seja útil (n.º 6 do referido artigo 39.º).
Processo n.º 130/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: P… e Mulher.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Miranda de Pacheco.
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Acordam na Secção do contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 – A Fazenda Publica, vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por P… e mulher, com os sinais dos autos,
contra a liquidação adicional de IRS, referente ao ano de 1999, no montante de € 2.894,33 e os actos
de compensação de dívida de IRS dos anos de 2004 e 2005, respectivamente nos valores € 1.030,04 e
€ 2.886,50, tendo formulado as seguintes conclusões:
A. A douta decisão recorrida enferma de erro de julgamento quanto à aplicação do Direito à prova
constante dos autos.
B. Na verdade, considerou que, quanto às cartas referentes à notificação da liquidação impugnada,
devolvidas pelos CTT sem a assinatura dos avisos de recepção, apesar de conterem a indicação de “não
reclamado”, não existe qualquer elemento que comprove que foi feita comunicação ao destinatário
(impugnantes) para procederem ao levantamento de tais cartas, e, assim,
C. Não considerou efectuada a notificação da liquidação do IRS de 1999 dentro do prazo fixado
no art. 45º, n.º 1 da LGT, concluindo pela caducidade do direito à liquidação, e que a procedência
deste vício implica a anulação da liquidação impugnada e a consequente ilegalidade dos actos de compensação efectuados pela Administração Tributária para pagamento da dívida que tinha subjacente tal
liquidação.
D. Ora, o probatório assente nos autos não permite tirar essa conclusão, entendendo a Fazenda
Pública que foram cumpridas as formalidades inerentes à notificação da liquidação ao contribuinte
dentro do respectivo prazo de caducidade.
E. É dado como assente no probatório que, “Com vista à notificação de tal liquidação, em
24/9/2003, foi remetida para o domicílio fiscal dos impugnantes uma carta registada com aviso de
recepção (RY192376169PT), a qual veio devolvida com a indicação de “não reclamado” e “fechado
em 1-10-2003 foi avisado a Matosinhos”- cfr. fls. 28/29 do p. a apenso.” (enegrecido nosso),
F. E que, “Em 12/11/2003, foi remetida aos impugnantes carta registada com aviso de recepção
(RS 36091537 5 PT) nos termos do art. 39º, no 5 do CPPT, a qual também veio devolvida com a indicação de “não reclamado” e “fechado em 14-11-2003 às 10-20 HO foi avisado a Matosinhos” - cfr.
fls. 30/34 do p. a apenso.” (enegrecido nosso)
G. Estabelecem os nºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT que: n.º 5-“Em caso de o aviso de recepção
ser devolvido ou não vier assinado por o destinatário se ter recusado a recebê-lo ou não o ter levantado
no prazo previsto no regulamento dos serviços postais e não se comprovar que entretanto o contribuinte
comunicou a alteração do seu domicílio fiscal, a notificação será efectuada nos 15 dias seguintes à
devolução por nova carta registada com aviso de recepção, presumindo-se a notificação se a carta não
tiver sido recebida ou levantada, sem prejuízo de o notificando poder provar justo impedimento ou a
impossibilidade de comunicação da mudança de residência no prazo legal.”; n.º 6-“No caso de recusa de
recebimento ou não levantamento da carta, previstos no número anterior, a notificação presume-se feita
no 3.º dia útil posterior ao do registo ou no 1.0 dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.”
H. A presunção funciona no caso de 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.
I. Na situação em apreço, em face do probatório assente, concretamente, quanto às expressas
menções de “não reclamado” apostas nas cartas devolvidas,
J. A presunção decorrente dos nºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT não pode deixar de funcionar.
K. Efectivamente, deve considerar-se que a menção, em carta devolvida, de não ter sido reclamada,
pressupõe que no domicílio do notificando foram deixados avisos a informar que as cartas podiam ser
levantadas.
L. Tal resulta claramente do douto Acórdão do STA de 21/5/2008, Processo 01031/07, apesar de
proferido perante situação de sentido inverso:
“(...) importa realçar que de acordo com o probatório apenas se encontra assente que as cartas
foram devolvidas pelos CTT à Administração Tributária “sem a assinatura dos correspondentes avisos
de recepção”, nada mais se adiantando a respeito de não terem sido reclamados ou levantados, o que
sempre pressuporia que no domicilio da ora recorrente tivessem sido deixados avisos a informar que
as cartas podiam ser levantadas, o que não consta do probatório.” (sublinhado nosso).
M. Esta presunção conduz, por seu lado, ao funcionamento da presunção decorrente dos nºs 5 e 6 do
artigo 39.º do CPPT, por não levantamento da carta no prazo previsto no regulamento dos serviços postais
e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou alteração do seu domicilio fiscal.
N. Ou seja, na presente situação, a presunção dos nºs 5 e 6 do artigo 39º do CPPT funcionou
porque foi deixado um aviso, na residência do destinatário conhecida da administração tributária, de
que a carta podia ser levantada, facto que legitimamente se presume em face das menções de “não
reclamado”apostas nas cartas devolvidas
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O. Entende a Fazenda Pública que a presunção do artº 39º, n.º 6 do CPPT não foi de forma alguma
ilidida, porque não ficou demonstrado, pelos impugnantes, em 1ª instância, que não foi deixado aviso
para levantamento da (2ª) carta, sendo que era aos mesmos que competia essa prova, nesse sentido.
P. Também não ficou demonstrado justo impedimento ao levantamento da carta, nem que os impugnantes tinham mudado de residência e tinham já feito a comunicação da alteração à administração
tributária, ou que tinham mudado de residência há menos de 20 dias, ou, ainda, que tinham mudado de
residência e provado não poder fazer tal comunicação no prazo previsto no n. 1 do art. 43º do CPPT.
Q. Como se pode comprovar pelas informações constantes do Processo Administrativo, Processo
de Reclamação Graciosa e Recurso Hierárquico anexos, foram respeitados todos os trâmites legais por
parte da Administração, com vista à notificação dos impugnantes.
R. Portanto, foram os impugnantes notificados da liquidação efectuada dentro do prazo de caducidade, conforme documentos de notificação constantes dos autos.
S. Não ocorreu a caducidade invocada pelos impugnantes, já que a não recepção da notificação lhes
é imputável, e não oponível à Administração Tributária, uma vez que, se não receberam a notificação,
foi porque a não procuraram nos CTT quando para
isso foram avisados pelo respectivo funcionário, que as devolveu por não terem sido reclamadas,
e com essa indicação expressa.
T. Na situação em apreço, a valoração dos factos deve ser feita contra os impugnantes, fazendo
funcionar a presunção de notificação, e não contra a Administração Fiscal.
U. Se ao contrário fosse, bastaria que cada contribuinte alegasse não ter sido avisado da notificação
para fazer cair qualquer liquidação, ainda que as cartas destinadas à sua notificação viessem devolvidas
por não reclamação junto dos CTT.
V. Tal resultaria numa subversão do espírito da lei, que teria como resultado obrigar a Administração Fiscal, quanto a este tipo de notificações, a permanentemente providenciar no sentido da (difícil)
prova de que no domicílio do contribuinte foi deixado aviso de que as cartas contendo as notificações
das liquidações podiam ser levantadas.
W. A Administração Fiscal cumpriu o seu papel quanto à liquidação do imposto e respectiva
notificação, nos exactos termos em que a lei o determina e conforma.
X. Os serviços dos CTT, perante o quadro fáctico, cumpriram a obrigação de devolver à Administração Fiscal uma notificação não reclamada pelos seus destinatários, com a aposição dessa menção
de “não reclamado”, o que inequivocamente pressupõe que foi deixado aviso para o levantamento da
carta.
Y. Face ao disposto no art. 39º, n.º 6 do CPPT, funcionou a presunção de notificação, obstando à
alegada caducidade do direito à liquidação e consequente ilegalidade dos actos de compensação efectuados para pagamento da dívida que tinha subjacente tal liquidação.
Z. A notificação efectuada produziu os seus efeitos, uma vez que resulta demonstrado que os avisos
foram deixados no domicílio dos impugnantes, que estes não reclamaram as cartas e não justificaram
qualquer facto que obstasse à recepção das notificações.
AA. A douta sentença de que se recorre enferma de erro de julgamento quanto à aplicação do
Direito à prova constante dos autos e violou o artº. 39º, n.º 5 e 6 do CPPT, devendo ser revogada.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“A questão objecto do presente recurso prende-se com a validade da notificação da liquidação
feita aos recorrentes por carta registada com AR, nomeadamente saber se os mesmos devem ser considerados notificados, uma vez que as duas cartas com aviso de recepção remetidas para o efeito foram
devolvidas com a indicação de não reclamadas, funcionando assim a presunção de notificação prevista
nos n.ºs 5 e 6 do artigo 39º. do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Alega a recorrente Fazenda Pública que a presunção do artº 39º, n.º 6 do Código de Procedimento e
Processo Tributário não foi de forma alguma elidida, porque não ficou demonstrado, pelos impugnantes,
em 1º instância, que não foi deixado aviso para levantamento da carta, sendo que era aos mesmos que
competia essa prova, nesse sentido.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Com efeito resulta do probatório, e é devidamente sublinhado na decisão recorrida, que as cartas
referentes à notificação da liquidação impugnada foram devolvidas pelos CTT, sem a assinatura dos
avisos de recepção, e apesar de conterem a indicação de “não reclamado”, não existe qualquer elemento
que comprove que foi feita qualquer comunicação aos impugnantes para procederem ao levantamento
de tais cartas.
Ou seja dos autos não resulta que tenha sido deixado no domicílio dos impugnantes qualquer aviso,
ou qualquer tipo de comunicação, a informar que as cartas podiam ser levantadas nos CTT.
Ora nos termos do aludido n.º 5 do artº 39º a notificação só é perfeita e se presume efectuada
após o envio de nova notificação nos 15 dias seguintes à devolução, também por carta registada com
aviso de recepção.

816
Porém, não se demonstrando que tenha sido deixado aviso no domicilio da recorrente de que
as cartas contendo as notificações das liquidações podiam ser levantadas, a presunção de notificação
estabelecida no nº. 5 do artigo 39º do CPPT não funciona — ver neste sentido Acórdãos do Supremo
Tribunal Administrativo de 08.07.2009, recurso 460/09 e de 27.01.2010, recurso 807/09, in www.dgsi.pt
E isto porque, como se sublinha no primeiro dos referidos acórdãos, só fornecendo ao destinatário
a possibilidade de ter conhecimento de que a carta com A/R se encontrava depositada nos serviços
postais, é que se pode exigir que ele a vá levantar.
Os actos de notificação em causa carecem assim de eficácia, não sendo oponíveis aos interessados, o que constitui preterição de formalidade legal ou vício de forma que os afecta, invalidando-os.
Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgadecorrido.”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
a). Os impugnantes apresentaram a declaração de IRS relativa ao ano de 1999 em 14/3/2000, da
qual resultou um reembolso no valor de 1.053,95 euros.
b). Em 19/9/2003, por força da inclusão do Anexo G na declaração referida em a), a Administração Tributária efectuou uma liquidação adicional de IRS (nº 5323957227), relativa ao ano de 1999, no
montante de imposto a pagar de 2.894,33 euros, Guio prazo limite para pagamento voluntário ocorreu
em 5/11/2003.
c). Com vista à notificação de tal liquidação, em 24/9/2003, foi remetida para o domicílio fiscal
dos impugnantes uma carta registada com aviso de recepção (RY192376169PT), a qual veio devolvida
com a indicação de “não reclamado” e fechado em 1-10-2003 foi avisado a Matosinhos”- cfr. fls. 28/29
do p. a apenso.
d). Em 12/11/2003, foi remetida aos impugnantes carta registada com aviso de recepção (RS
36091537 5 PT) nos termos do art. 39º, n.º 5 do CPPT, a qual também veio devolvida com a indicação
de “não reclamado” e ‘fechado em 14-11- 2003 às 10-20 HO foi avisado a Matosinhos” - cfr. fls. 30/34
do p. a apenso.
e). Em virtude do não pagamento da liquidação impugnada, a Administração Tributária instaurou
contra os impugnantes a execução fiscal n.º … para cobrança de tal divida.
f). Em 21/6/2006, a Administração Tributária efectuou a aplicação do crédito dos impugnantes
referentes a IRS do ano de 2005, no valor de 2.886,50 euros no pagamento da dívida a que se reporta
a liquidação impugnada (compensação n.º 2006 0000000021353).
g). Em 24/7/2006, a Administração Tributária efectuou a aplicação do crédito dos impugnantes
referentes a IRS do ano de 2004, no valor de 1030,04 euros no pagamento da divida a que se reporta a
liquidação impugnada (compensação n.º 2006 0000000048358).
h). Em 12/10/2006, os impugnantes apresentaram reclamação graciosa contra a liquidação referida
em b), a qual, por decisão de 4/5/2007, foi indeferida, com os fundamentos que constam de fls.41/42
do p. a respectivo e cujo teor se dá por reproduzido.
i). Na mesma data (12/10/2006), os reclamantes apresentaram reclamação graciosa contra o acto
de compensação de dívida n.º 2006 0000000021353, a qual, por decisão de 7/5/2007, foi indeferida,
com os fundamentos que constam de fls.40/41 do p.a respectivo e cujo teor se dá por reproduzido.
j). Em 14/11/2006, os impugnantes apresentaram reclamação contra o acto de compensação de
divida n.º 2006 0000000048358, a qual, por decisão de 7/5/2007 foi indeferida, com os fundamentos
que constam de fls.49/50 do p. a respectivo e cujo teor se dá por reproduzido.
k). Em 31/5/2007, os impugnantes interpuseram recurso hierárquico das três de indeferimento
das reclamações graciosas referidas nas al.. h), i) e j), o qual, por decisão de 21/9/2007, foi indeferido
nos termos e com os fundamentos constantes de fls. 57/61 do p.a apenso.
L). Os impugnantes foram notificados da decisão referida em k) em 26/11/2007 e apresentaram
a presente impugnação judicial em 26/2/2008.
5- A sentença recorrida, tendo entendido que não poderia considerar-se efectuada a respectiva
notificação no prazo fixado no artigo 45.ºn.º, 1 da LGT e daí a caducidade do direito de liquidar, julgou
procedente a impugnação deduzida e, em consequência, anulou a liquidação do IRS de 1999, bem como
os actos de compensação efectuados pela AT.
Para tanto, no essencial, ponderou-se na decisão que a notificação dessa liquidação não poderia
presumir-se efectuada uma vez que as cartas remetidas para esse tinham sido devolvidas pelos CTT, sem
assinatura dos avisos de recepção e apesar de conterem a indicação de “não reclamado”, não existiria
“qualquer elemento que comprove que foi feita qualquer comunicação ao destinatário (impugnantes)
para procederem ao levantamento de tais cartas”.
Inconformada com tal decisão, vem a Fazenda Nacional defender, em súmula, na sua alegação
de recurso que a presunção de notificação decorrente dos n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT não pode,
“in casu”, deixar de funcionar uma vez que a menção, em carta devolvida, de não ter sido reclamada
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“pressupõe que no domicílio do notificando foram deixadas avisos a informar que as cartas poderiam
ser levantadas”, presunção essa que não fora elidida pelos ora recorridos, sendo certo que tão pouco
se comprovara que tenham alterado o seu domicílio fiscal ou tenha sido invocado justo impedimento
para o não levantamento verificado e daí que a liquidação impugnada tenha sido validamente notificada
dentro do prazo de caducidade da liquidação.
Vejamos.
A propósito da presunção das notificações efectuadas, os n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT estabelecem o seguinte:
n.º 5-” Em caso de o aviso de recepção ser devolvido ou não vier assinado por o destinatário se
ter recusado a recebê-lo ou não o ter levantado no prazo previsto no regulamento dos serviços postais
e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou a alteração do seu domicilio fiscal, a
notificação será efectuada nos 15 dias seguintes à devolução por nova carta registada com aviso de
recepção, presumindo-se a notificação se a carta não tiver sido recebida ou levantada, sem prejuízo
de o notificando poder provar justo impedimento ou a impossibilidade de comunicação da mudança
de residência no prazo legal.”
n.º 6-”No caso de recusa de recebimento ou não levantamento da carta, previstos no número
anterior, a notificação presume-se feita no 3.º dia útil posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte
a esse, quando esse dia não seja útil.
Ora, em face destes dispositivos legais, a presunção funciona em duas situações, a saber:
- recusa do destinatário a receber a notificação;
- não levantamento da carta no prazo previsto no regulamento dos serviços postais e não se comprovar que entretanto o contribuinte comunicou alteração do seu domicilio fiscal.
Em anotação ao citado artigo 39.º escreve Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT, anotado e comentado, 5•a edição, a fls 357, versando os requisitos da presunção de notificação: “Na segunda situação,
pressupõe-se que foi feita qualquer comunicação ao destinatário para levantar a carta registada, pois
só fornecendo-lhe a possibilidade de ter conhecimento de que ela se encontrava depositada nos serviços
postais, pode exigir-se que ele a vá levantar.
Nesta perspectiva, o funcionamento da presunção referida dependerá, cumulativamente, de
-ter sido deixado um aviso na residência do destinatário conhecida da administração tributária
de que a carta podia ser levantada;
-não se comprovar que, entretanto, o contribuinte comunicara à administração tributária a alteração da sua residência.
Assim, conjugando estas situações com as formas de ilidir a presunção constata-se que a presunção deixa de valer quando se demonstrar
-que não foi deixado aviso para levantamento da carta;
-que, tendo sido deixado tal aviso, houve qualquer facto que obstou a que o destinatário fosse
levantar a carta justo impedimento);
-que o destinatário tenha mudado de residência e tinha já feito a comunicação da alteração à
administração tributária;
-que o destinatário tinha mudado de residência há menos de 20 dias (prazo que lhe é concedido
para comunicar a alteração do domicilio, no n. 1 do art. 43.º);
-que o destinatário tinha mudado de residência e provar que não pôde fazer tal comunicação no
referido prazo.
Correlativamente, presunção só valerá nos seguintes casos:
- quando tiver sido deixado aviso e não houver justo impedimento ao levantamento da carta;
-quando o destinatário tiver mudado de domicilio há mais de 20 dias e não tiver feito comunicação
da alteração à administração tributária nem tenha estado impossibilitado de o fazer.”
Subscreve-se por inteiro estas doutas considerações e revertendo à situação em apreço no presente
recurso, importa realçar que de acordo com a matéria fixada no probatório foram remetidas a 24/09/03
e 12/11/03 cartas registadas com aviso de recepção, as quais vieram a ser devolvidas à Administração
Tributária com a indicação de “não reclamado”, a primeira ainda com a de “fechado em 1-10-2003
foi avisado a Matosinhos” e a segunda com a de “fechado em 14-11-2003 às 20HO foi avisado a
Matosinhos”-b). e c).
Ora, ao invés do que se entendeu na sentença recorrida, o conteúdo de tais indicações constantes
das cartas devolvidas, nomeadamente a menção de “não reclamado” tem ínsita, nos termos do Regulamento dos Correios, a consequência de que foram deixados avisos pois que são estes que permitem
o levantamento, a”reclamação” da carta nos correios, competindo aos destinatários a prova de que
tais avisos não lhes foram facultados, o que estes não fizeram (cfr., em situação idêntica o acórdão de
27/01/10, no recurso n.º 807/09).
Neste contexto, sendo certo que a primeira das cartas em causa foi devolvida com data de registo de 2003/11/10 (cfr. fls. 28 do PA apenso) verifica-se a presunção de notificação dos recorridos
no terceiro dia útil posterior do registo da 2.ª carta remetida a 12/11/03, ou seja 17/11/03 (15- sábado,
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16-Domingo), nos termos do n.ºs 5 e 6 do artigo 39.º do CPPT e, como tal, dentro do prazo de caducidade da liquidação do IRS do ano de 1999, que terminaria a 31/12/03 (artigos 92.º, n.º 1 do CIRS e
45.º, n.º 1 da LGT).
A sentença não pode, deste modo, manter-se.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e
julga-se improcedente a impugnação judicial deduzida.
Sem custas neste STA, sendo a cargo dos impugnantes as custas na 1.ª instância, fixando-se a
procuradoria em 1/6.
Lisboa, 12 de Maio de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
IRC. Notificação deficiente. artigo 37.º CPPT. Impugnação judicial. Prazo. Termo
inicial.
Sumário:
I — Como resulta dos n.ºs 1 e 2 do artigo 37.º do CPPT, quando é utilizada a faculdade
aí prevista, o prazo de impugnação conta-se a partir da notificação dos elementos
omitidos ou entrega de certidão que os contenha.
II — Esta norma deverá, porém, ser interpretada restritivamente, com o sentido de que
este regime especial de contagem a partir da notificação dos elementos omitidos
será de afastar quando terminar mais tarde o prazo previsto no regime normal de
impugnação contido no artigo 102.º do CPPT, sob pena de o termo final do prazo
de impugnação poder ser antecipado por a notificação, em vez de ser regular, ser
deficiente.
Processo n.º 159/10-30.
Recorrente: SFD Foods SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – SFD Foods SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando
com a decisão da Mma. Juíza do TAF de Leiria que julgou procedente a excepção de caducidade invocada pela FP, por alegada extemporaneidade da impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação
adicional de IRC do ano de 2003, e respectivos juros compensatórios, absolvendo-a do pedido, por força
do disposto no artigo 493.º, n.º 3 do CPC, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
a) A questão em apreço, relativa ao prazo de impugnação de uma liquidação tributária, não convoca a natureza desse prazo – substantivo e peremptório - mas sim a dilação da contagem desse prazo
sempre que resulte imposto a pagar da notificação da liquidação;
b) A ora Recorrente em momento algum sustentou a sua posição na natureza do referido prazo, e
muito menos procurou beneficiar de qualquer suspensão em período de férias judiciais ou valer-se do
prazo de 3 dias previsto no n.º 5 do artigo 145.º do CPC;
c) A questão em apreço prende-se «com as consequências que advêm de o interessado usar a
faculdade prevista no artigo 37.º, n.º 1 do CPPT no que toca ao prazo de impugnação judicial. Com
efeito, o uso de tal faculdade não faz suspender ou interromper o prazo de impugnação judicial de 90
dias, mas antes tem o efeito de diferir o respectivo termo inicial» - cfr. p. 6 do Parecer de Direito já
citado em anexo às presentes alegações (cit.);
d) Equivoca-se, salvo o devido respeito, a decisão recorrida ao pretender que o prazo de 90 dias
se conta a partir da certidão requerida, mesmo quando esta seja disponibilizada antes do decurso do
prazo para pagamento voluntário a que se refere o artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT;
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e) A jurisprudência sempre firmou que, em caso de notificação insuficiente, tendo o contribuinte
solicitado os elementos em falta ao abrigo do artigo 37.º, n.º 1, do CPPT e tendo a Administração entregue os elementos em falta em momento posterior ao termo do pagamento voluntário do imposto, o
prazo de 90 dias para impugnar uma liquidação de imposto só inicia a sua contagem com a notificação
desses elementos;
f) É inequívoco este Venerando Supremo Tribunal no seu Acórdão de 28 de Maio de 2008, proferido no Processo n.º 0178/08: «Decerto que esta norma [o artigo 37.º do CPPT] deverá ser interpretada
restritivamente, com o sentido de que este regime especial de contagem a partir da notificação dos
elementos omitidos será de afastar quando terminar mais tarde o prazo previsto no regime normal de
impugnação. Na verdade, nos casos em que o contribuinte se apressar a requerer a notificação dos elementos omitidos, pode suceder que a notificação destes ocorra antes dos 30 dias previstos no referido
artigo 140.º [do Código do IRS], como termo inicial do prazo de impugnação de 90 dias, e não se pode
justificar, obviamente, que o termo final do prazo de impugnação possa ser antecipado por a notificação,
em vez de ser regular, ser deficiente» - Acórdão disponível em www.dgsi.pt (cit.);
g) Afirma o Professor Miguel Nogueira de Brito em Parecer de Direito anexo a estas alegações:
«o que é certo é que estando em causa […] qualquer prazo para pagamento voluntário a que se reporta
o artigo 102.º, n.º 1, alínea a), do CPPT, o artigo 37.º, n.º 2, deve ser interpretado restritivamente, no
sentido de o regime especial de contagem a partir da notificação dos elementos omitidos na notificação
ser de afastar quando terminar mais tarde o prazo previsto no regime normal de impugnação, constante do
artigo 102.º do CPPT» - cfr. p. 8 do Parecer de Direito já citado e em anexo às presentes alegações (cit.);
h) O uso da faculdade prevista no artigo 37.º, n.º 1 do CPPT tem o efeito de diferir o respectivo
termo inicial;
i) A conclusão da alínea anterior tem sido consagrada pela jurisprudência, (i) ao referir-se expressamente a «diferimento-prorrogação do prazo legal para deduzir impugnação judicial» no Acórdão
(2.ª Secção), de 16 de Outubro de 2002, no processo n.º 0618/02 (cit., itálicos nossos), disponível em
www.dgsi.pt, e (ii) ao referir-se que «[a] faculdade consentida pelo art.º 37.º do CPPT é o modo único
de sanação da deficiência da notificação, com diferimento do início do prazo para uso dos meios graciosos ou contenciosos de impugnação» - cfr. Acórdão TCA Sul (2.ª Secção), de 6 de Junho de 2006,
no processo n.º 00336/04 (cit., itálicos nossos), disponível em www.dgsi.pt;
j) In casu, a Recorrente foi notificada de forma insuficiente, a Administração fiscal notificou-a dos
elementos em falta e, dentro do prazo dos 90 dias a contar da data limite do pagamento voluntário do
imposto – isto é, dentro do prazo de 90 dias a contar de 6 de Agosto de 2008 -, a Recorrente apresentou
a competente impugnação judicial em 31 de Outubro de 2008;
k) Tendo a Administração fiscal cumprido o dever de efectuar a notificação requerida ao abrigo do
artigo 37.º, n.º 1 do CPPT antes de decorrido o prazo para pagamento voluntário da prestação tributária
a que se reporta o artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, o prazo de impugnação judicial de 90 dias não
se conta a partir da data da notificação efectuada mas do termo do prazo para pagamento voluntário;
l) Caso não se entenda como se refere na alínea anterior, estar-se-á a possibilitar que a Administração fiscal incumpra o dever de correcta notificação e de fundamentação, e depois efectue a notificação
dos requisitos legais anteriormente omitidos antes do decurso do prazo para pagamento voluntário da
prestação tributária em causa, antecipando, de forma totalmente inadmissível, o termo inicial do prazo
de impugnação judicial;
m) A interpretação da norma do artigo 37.º, n.º 2 do CPPT segundo a qual a fixação do termo
inicial do prazo de impugnação judicial nela prevista prevalece sobre o regime geral de determinação
do referido termo inicial contido no artigo 102.º do CPPT, mesmo no caso de conduzir à respectiva
antecipação, é inconstitucional por violação de diversos princípios constitucionais;
n) A interpretação referida na alínea anterior introduz, desde logo, um tratamento diferenciado e
discriminatório, sem qualquer justificação, entre a situação do contribuinte regularmente notificado e
a do contribuinte objecto de notificação insuficiente;
o) Ou seja, as normas dos artigos 37.º, n.º 2, e 102.º, n.º 1, alínea a), ambos do CPPT, interpretadas,
como faz a decisão recorrida, no sentido de que a fixação do termo inicial do prazo de impugnação
judicial constante do artigo 37.º, n.º 2, do CPPT prevalece sobre o regime geral de determinação do
referido termo inicial previsto no artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT mesmo no caso de conduzir à
respectiva antecipação do termo, são, nessa interpretação, materialmente inconstitucionais por violação
dos artigos 13.º e 266.º da Constituição, inconstitucionalidade esta que de imediato se suscita nesta sede;
p) Depois, a interpretação da decisão recorrida é também insustentável por permitir a antecipação
do termo inicial do prazo de impugnação judicial, por eliminação do prazo para pagamento voluntário,
em caso de notificação insuficiente, pondo em causa o princípio da confiança do contribuinte nos actos
da Administração fiscal ao impor que o exercício de um direito pela Recorrente implique uma situação
de clara desvantagem ao ter menos tempo para reagir contra a liquidação;
q) Ou seja, resulta que as normas dos artigos 37.º, n.º 2, e 102.º, n.º 1, alínea a), ambos do CPPT,
interpretadas, como faz a decisão recorrida, no sentido de que a fixação do termo inicial do prazo de
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impugnação judicial constante do artigo 37.º, n.º 2, do CPPT prevalece sobre o regime geral de determinação do referido termo inicial previsto no artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT mesmo no caso de
conduzir à respectiva antecipação do termo, são, nessa interpretação, materialmente inconstitucionais
por violação dos artigos 2.º e 266.º da Constituição, inconstitucionalidade esta que de imediato se
suscita nesta sede;
r) Por último, a interpretação da norma do artigo 37.º, n.º 2, do CPPT sufragada pela decisão
recorrida é também inconstitucional por envolver uma restrição desproporcionada, sem qualquer justificação e por isso não permitida pelo artigo 18.º da Constituição, ao direito de acesso aos tribunais,
tutelado pelos artigos 20.º e 268.º, n.º 2, da mesma Constituição;
s) Ou seja, resulta que as normas dos artigos 37.º, n.º 2, e 102.º, n.º 1, alínea a), ambos do CPPT,
interpretadas, como faz a decisão recorrida, no sentido de que a fixação do termo inicial do prazo de
impugnação judicial constante do artigo 37.º, n.º 2, do CPPT prevalece sobre o regime geral de determinação do referido termo inicial previsto no artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT mesmo no caso de
conduzir à respectiva antecipação do termo, são, nessa interpretação, materialmente inconstitucionais
por violação dos artigos 2.º, 18.º, n.º 3, 20.º e 268.º, n.º 2, da Constituição, inconstitucionalidade esta
que de imediato se suscita nesta sede.
Não foram apresentadas contra-alegações.
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 – Na decisão recorrida, mostra-se assente a seguinte factualidade:
A Impugnante requereu certidão contendo a fundamentação do acto tributário da liquidação, nos
termos do disposto o art.º 37.º do CPPT - cfr. fls. 165;
A AF passou a requerida certidão que foi notificada à Impugnante em 23 de Julho de 2008 - cfr. fls. 170;
A presente acção foi interposta em 31 de Outubro de 2008 - cfr. fls. 138A.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pela Mma. Juíza a quo que julgou
procedente a excepção de caducidade invocada pela FP por extemporaneidade da impugnação judicial
deduzida pela ora recorrente contra a liquidação adicional de IRC do ano de 2003.
De acordo com a decisão recorrida, tendo o contribuinte feito uso da faculdade prevista no
artigo 37.º do CPPT, o prazo de impugnação judicial de 90 dias previsto no artigo 102.º do CPPT
contar-se-á a partir da data em que o interessado toma, efectivamente, conhecimento da fundamentação do acto.
Alega, porém, a recorrente que, tendo a AF cumprido o dever de efectuar a notificação requerida
ao abrigo do artigo 37.º, n.º 1, do CPPT antes de decorrido o prazo para pagamento voluntário da
prestação tributária a que se reporta o artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, o prazo de impugnação
judicial de 90 dias não se conta a partir da data da notificação efectuada mas do termo do prazo para
pagamento voluntário.
Vejamos. A questão que constitui o objecto do presente recurso é a da tempestividade da dedução
de impugnação judicial contra a liquidação de IRC do ano de 2003.
Não há dúvida que o prazo geral de impugnação é, nos termos do artigo 102.º do CPPT, de 90
dias o qual se conta a partir dos factos aí elencados.
Todavia, nos casos em que o contribuinte tenha feito uso da faculdade prevista no artigo 37.º do
CPPT, põe-se a questão de saber qual o termo inicial desse prazo.
Estabelece o n.º 1 do artigo 37.º do CPPT que se a comunicação da decisão em matéria tributária
não contiver a fundamentação legalmente exigida, a indicação dos meios de reacção contra o acto
notificado ou outros requisitos exigidos pelas leis tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou
dentro do prazo para reclamação, recurso ou impugnação ou outro meio judicial que desta decisão caiba,
se inferior, requerer a notificação dos requisitos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão
que os contenha, isenta de qualquer pagamento.
Se o interessado usar dessa faculdade, o prazo para a reclamação, recurso, impugnação ou outro
meio judicial conta-se, nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, a partir da notificação ou da entrega
da certidão que tenha sido requerida.
Ou seja, no caso em que o contribuinte utiliza a faculdade prevista no citado normativo, o prazo
de impugnação passa a contar-se, pois, da notificação dos requisitos que tenham sido omitidos ou da
entrega de certidão se tiver sido requerida.
Mas, como salienta o Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal no seu parecer, o uso da
faculdade prevista no n.º 1 do artigo 37.º do CPPT tem como efeito o diferimento do termo inicial do
prazo de impugnação, não o suspendendo nem interrompendo, sendo contra a ratio legis do preceito a
interpretação de que o prazo de impugnação possa ser antecipado em virtude de deficiência da notificação.
Ora, com efeito, seria isso o que sucederia no caso em apreço em que a AT cumpriu o dever de
efectuar a notificação requerida ao abrigo do artigo 37.º, n.º 1, do CPPT antes de decorrido o prazo
para pagamento voluntário da prestação tributária se o prazo para impugnar a liquidação desta se con-
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tar a partir daquela notificação, nos termos do n.º 2 do artigo 37.º do CPPT, como sustenta a decisão
recorrida, e não a partir do termo deste prazo, de acordo com o artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT,
como defende a recorrente.
Daí que, como já se deixou firmado no acórdão desta Secção de 28/5/2008, no recurso
n.º 178/08, a norma contida no citado n.º 2 do artigo 37.º do CPPT «… deverá ser interpretada
restritivamente, com o sentido de que este regime especial de contagem a partir da notificação
dos elementos omitidos será de afastar quando terminar mais tarde o prazo previsto no regime
normal de impugnação.
Na verdade, nos casos em que o contribuinte se apressar a requerer a notificação dos elementos
omitidos, pode suceder que a notificação destes ocorra antes do (…) termo inicial do prazo de impugnação de 90 dias, e não se pode justificar, obviamente, que o termo final do prazo de impugnação possa
ser antecipado por a notificação, em vez de ser regular, ser deficiente.».
No caso em apreço, conforme resulta dos autos, a AT procedeu à notificação prevista no n.º 1 do
artigo 37.º do CPPT em 23/7/2008, ou seja, antes do termo do prazo para pagamento voluntário do
imposto aqui em causa, o qual ocorreu em 6 de Agosto de 2008 – cfr. doc. junto a fls. 39.
Daí que, tendo a presente impugnação judicial sido apresentada em 31 de Outubro de 2008, a
mesma se revele tempestiva, nos termos do artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT.
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, revogando-se, em consequência, a decisão recorrida
que deve ser substituída por outra que não seja de rejeição da impugnação judicial apresentada por
extemporânea.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Maio de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
Artigo 37.º do CPPT. Citação. Início do prazo para deduzir oposição à execução
fiscal.
Sumário:
I — O artigo 37.º do CPPT destina-se aos casos em que a notificação diz respeito a
actos em matéria tributária que possam ser objecto de meio judicial de reacção
contra a sua validade/existência, e não a suprir as deficiências de comunicação
de outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, cujas regras de
cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo
Civil (artigos 193.º e seguintes).
II — Tal como em qualquer processo judicial, o meio próprio para invocar a deficiência
do acto de citação por não ter sido acompanhado de todos os elementos que a
lei impõe e de obter a sua perfeição — com as consequências daí advenientes em
termos de contagem dos prazos processuais de defesa para a acção executiva — só
pode ser obtida através do reconhecimento judicial da nulidade desse acto processual por inobservância de formalidades prescritas na lei (artigo 198.º do CPC).
III — Pelo que o regime previsto no n.º 2 do artigo 37.º do CPPT não alberga, em princípio, o deferimento do início do prazo para deduzir oposição à execução, salvo
naqueles casos em que nesta possa discutir-se a legalidade do acto tributário de
liquidação por a lei não assegurar outro meio judicial de impugnação ou recurso
contra esse acto.
Processo n.º 632/09-30.
Recorrente: Duarte Augusto da Silva Pina.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Duarte Augusto da Silva Pina, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal
Administrativo da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que, no âmbito de processo
de oposição à execução fiscal contra si revertida para cobrança de dívidas de IRC dos anos de 1997 e
1998 da sociedade Altatêxtil – Indústria Têxtil, Ldª, no montante de € 255.013,02, julgou verificada a
excepção da caducidade do direito de deduzir essa oposição.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
I A Sentença proferida é ilegal, enfermando de vício de violação da Lei aplicável ao caso.
II Desde logo porque inexiste um argumento substancial que justifique a interpretação restritiva
efectuada pelo Tribunal a quo da norma contida no artigo 37º do CPPT, decidindo pela inaplicabilidade
da mesma ao caso em apreço;
III Com efeito, sem fundamento legal para tanto, a decisão proferida nos presentes autos impõe ao
contribuinte o ónus adicional de aguardar que seja efectuada a penhora dos respectivos bens – mesmo
antes de saber o motivo porque é chamado a pagar uma divida de terceiro como responsável subsidiário – e só depois ver a questão judicialmente apreciada nos termos previstos nos artigos 276º e seguintes;
IV O entendimento restritivo da norma efectuado pelo Tribunal não tem sequer apoio na letra da
Lei, uma vez que o artigo 37º do CPPT refere expressamente a respectiva aplicabilidade a qualquer
outro meio judicial além da reclamação, recurso ou impugnação, verificando-se que a oposição é um
meio judicial de reacção do contribuinte.
V Impor ao contribuinte que se vê confrontado com a cobrança de uma dívida, na qualidade de
devedor subsidiário, vários anos após a data em que o imposto teria sido devido, dívida essa que desconhece, o ónus de obrigatoriamente recorrer ao mecanismo processual previsto no artigo 103º n.º 2
da Lei Geral Tributária, é pois manifestamente excessivo, até porque tal possibilidade de reacção pelo
contribuinte contra a notificação nem sequer consta da notificação recebida, nos termos previstos no
artigo 37º n.º 1 do CPPT;
VI A Sentença ora em crise, porque manifestamente restritiva dos direitos liberdades e garantias
do contribuinte, e sem apoio no texto da Lei, viola os artigos 13º e n.º 3 do artigo 103º da Constituição
da República Portuguesa;
Acresce que,
VII Os elementos solicitados pelo contribuinte no pedido de certidão apresentado eram imprescindíveis para preparar a oposição a apresentar em sede de oposição à execução fiscal, sendo manifesto
que, só depois de obter os elementos mínimos de informação legalmente previstos, ficaria o contribuinte
em posição de poder reagir e apresentar defesa relativamente ao acto praticado pela Administração
Fiscal, optando então por apresentar impugnação ou outro qualquer meio judicial de defesa como expressamente prevê o n.º do artigo 37º do CPPT;
VIII Impor ao contribuinte, que é um mero responsável subsidiário, o ónus de, perante o incumprimento por parte da Administração Fiscal das obrigações legalmente impostas de fundamentação
dos actos praticados, reagir com recurso a meios processuais que nem sequer vêm mencionados na
notificação recebida, e impedindo o imprescindível acesso a informação que obrigatoriamente deveria
ter sido prestada, é pois manifestamente ilegal.
IX A Decisão proferida exige do contribuinte um juízo de prognose relativamente à defesa a
apresentar, e o recurso a meios de defesa excepcionais e de aplicação diferida no tempo, de forma manifestamente excessiva tanto mais que impunha a obrigação de recorrer aos Tribunais sem uma defesa
adequada por total impossibilidade de preparação (desde logo atenta a falta de elementos mínimos de
informação), obrigando-o ainda a suportar as custas inerentes a acção judicial a instaurar e demais
despesas associadas;
X A Sentença proferida é pois ilegal, violando os princípios da legalidade, igualdade, proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade previstos no artigo 55º da Lei Geral Tributária, e na Constituição
da República Portuguesa;
Nestes termos e nos melhores de Direito aplicável, deve ser julgado provado e procedente o presente recurso, e em consequência revogada a Sentença proferida, e substituída por outra Decisão que
julgue a oposição tempestivamente apresentada, e em consequência se pronuncie sobre as questões
suscitadas na Petição Inicial de oposição, com o que se fará a habitual, Boa e Sã JUSTIÇA.
1.2. A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento
ao recurso, com a seguinte argumentação:
«A citação por reversão não configura comunicação da decisão em matéria tributária: destinando-se a dar conhecimento ao executado da instauração da execução, pressupõe a existência daquela
comunicação, traduzida no acto de notificação da liquidação. Por isso, no caso da citação de responsável solidário ou subsidiário (art. 22º nº4 LGT), o uso da faculdade prevista no art. 37º nº1 CPPT
apenas difere o termo inicial do prazo para reclamação, recurso e impugnação judicial mas não para
oposição, salvo nos casos em que a legalidade do acto de liquidação possa ser discutida na oposição
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(art. 204º nº1 alínea h), do CPPT) – cf. desenvolvimento em acórdãos STA SCT de 29.11.2000 processo nº25199 e de 6.06.2007 processo n.º 91/07; Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado,
Volume I 2006 p. 339).
2. No caso sob análise os fundamentos de oposição invocados dirigem-se à ilegitimidade do oponente (por não ser responsável pelo pagamento das dívidas exequendas) e não à ilegalidade dos actos
tributários de liquidação de onde aquelas emergem.
O responsável citado tem oportunidade de arguir a nulidade da citação (por omissão ou insuficiência da fundamentação do despacho de reversão) no prazo de oposição (art. 198º n.º 2 CPC); e ainda
de apresentação de reclamação em caso de indeferimento da arguição de nulidade (art. 103º nº2 LGT;
art.276º CPPT).
Neste contexto, perante a panóplia de meios legais de reacção administrativa e contenciosa conferidos aos interessados, em prazos cuja extensão não representa uma restrição intolerável ao seu exercício útil, não se vislumbra que a interpretação da norma constante do art. 37º n.º 2 CPPT subjacente à
decisão impugnada traduza a alegada violação dos princípios constitucionais da legalidade, igualdade,
proporcionalidade, justiça e imparcialidade (conclusão X).».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida constam como provados os seguintes factos:
a). Pelo Serviço de Finanças de Matosinhos-1 foi instaurada execução fiscal n.º … contra a sociedade “Altatêxtil – Indústria Têxtil, Ldª”, por dívidas de IRC referentes aos anos de 1997 e 1998, no
montante global de 255.013,02 euros.
b). Por despacho de 10.04.200 foi ordenada a reversão da referida execução contra o oponente.
c). O oponente foi citado para a execução através de carta registada com aviso de recepção, assinado em 15.04.2003 – cf. fls. 89/90 dos autos.
d). Em 15.05.2003, o oponente apresentou o requerimento de fls. 12/13 dos autos, dirigido aos
autos de execução fiscal indicados em a) através do qual solicitou, “a fim de ficar habilitado a exercer
os direitos de defesa que lhe assistem”, passagem de certidão, através de fotocópia dos seguintes documentos: “a) - cópia da liquidação do IRC que tenha sido efectuada pela empresa e que possa estar
na origem da execução; b) - relatório (s) elaborado (s) pela Inspecção tributária, que possam ter dado
origem à fixação da dívida; c) - cópia de eventual notificação da fixação da matéria colectável; d)
- cópia da notificação das correspondentes liquidações respeitantes ao processo de execução acima
referenciado; e) cópia do despacho contendo os respectivos fundamentos que ordenou a reversão da
execução contra o aqui requerente.”
e). Em 17.03.2006, foi entregue a certidão requerida à mandatária do oponente – cfr. fls. 91 dos autos.
f). A presente oposição foi apresentada em 31.03.2006 – cfr. fls. 2 dos autos.
g). Em 07.06.2006, o oponente e outro apresentaram impugnação judicial contra as liquidações
de IRC de 1997 e 1998, subjacentes à dívida exequenda, a qual corre termos neste Tribunal, sob o
n.º 1393/06.1 BEPRT.
3. A única questão em apreciação no presente recurso é a de saber se a decisão recorrida incorreu em erro ao julgar que se verificava a caducidade do direito de deduzir oposição à execução
fiscal revertida contra o responsável subsidiário pelo pagamento da dívida exequenda, por terem
decorrido mais de 30 dias entre a data da citação e a data da apresentação da petição de oposição e
por virtude de o mecanismo previsto no artigo 37º, n.º 1 do CPPT não ter a virtualidade de diferir
esse prazo.
Com efeito, na decisão recorrida, depois de se ter constatado que se encontrava largamente excedido
o prazo de 30 dias previsto no n.º 1 do artigo 203.º do CPPT para a dedução de oposição – face à data
em que ocorreu a citação (15.04.2003) e a data da apresentação da oposição (31.03.2006)] – julgou-se
que o pedido de passagem de certidão dos elementos em falta, relacionados com a fundamentação dos
actos de liquidação das dívidas exequendas e com a fundamentação do despacho de reversão, formulado
em 15.05.2003 e entregue em 17.03.2006, não tinha a virtualidade de suspender ou diferir o prazo para
o citado deduzir oposição à execução, não obstando, assim, à julgada caducidade.
O Recorrente insiste, porém, na tese da aplicabilidade do mecanismo previsto no artigo 37.º
do CPPT ao processo de oposição, invocando uma ilegal interpretação restritiva da norma, que não
só não encontraria apoio no texto da lei, como implicaria a violação dos princípios da legalidade,
igualdade, proporcionalidade, justiça e da imparcialidade, previstos no artigo 55º da LGT e na
Constituição da República Portuguesa, argumentando que os elementos solicitados no pedido de
certidão eram imprescindíveis para a preparação da oposição e que só depois de os obter ficaria
em posição de poder defender-se relativamente ao acto praticado pela Administração Fiscal e de
apresentar impugnação ou de outro meio judicial de defesa, como expressamente prevê o artigo 37º
do CPPT.
Vejamos, então.
Como se sabe, os actos administrativos, de que os actos em matéria tributária são uma espécie, estão sujeitos a notificação em harmonia com as exigências axiológicas contidas no n.º 3 do
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artigo 268º da Constituição, o qual impõe à Administração o dever de dar conhecimento aos interessados dos actos administrativos que lesem os seus direitos ou interesses legalmente protegidos,
proporcionando-lhes o conhecimento de todos os elementos do acto, mormente da sua fundamentação,
de forma a habilitá-los a conformar-se ou reagir pelas vias legais admissíveis. E, por decorrência, o
CPPT estabelece o seguinte:
ARTIGO 36º
Notificações em geral
1- Os actos em matéria tributária que afectem direitos e interesses legítimos dos contribuintes só
produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam validamente notificados.
2- As notificações conterão sempre a decisão, os seus fundamentos e meios de defesa e prazo para
reagir contra o acto notificado, bem como a indicação da entidade que o praticou e se o fez no uso de
delegação ou subdelegação de competências.
O que significa que a lei exige, em obediência à Constituição, que o particular tenha conhecimento
dos actos em matéria tributária praticados pela Administração, para que os possa impugnar (graciosa
ou contenciosamente), ficando a sua eficácia dependente dessa notificação.
E é nesse enquadramento que o artigo 37.º do CPPT estipula, para os casos em que a notificação
das decisões em matéria tributária foi realizada em termos incompletos ou insuficientes, o seguinte:
ARTIGO 37º
Comunicação ou notificação insuficiente
1- Se a comunicação da decisão em matéria tributária não contiver a sua fundamentação legalmente exigida, a indicação dos meios de reacção contra o acto notificado ou outros requisitos exigidos
pelas leis tributárias, pode o interessado, dentro de 30 dias ou dentro do prazo para reclamação, recurso
ou impugnação ou outro meio judicial que desta decisão caiba, se inferior, requerer a notificação dos
requisitos que tenham sido omitidos ou a passagem de certidão que os contenha, isenta de qualquer
pagamento.
2- Se o interessado usar da faculdade concedida no número anterior, o prazo para a reclamação,
recurso, impugnação ou outro meio judicial conta-se a partir da notificação ou da entrega da certidão
que tenha sido requerida.
(…)».
Donde decorre que as decisões em matéria tributária devem ser notificadas com inclusão da
fundamentação legalmente exigida, da indicação dos meios de reacção e dos outros requisitos exigidos
pelas leis tributárias. Se o interessado for incompletamente notificado, pode requerer a notificação dos
requisitos omitidos ou a passagem de certidão que os contenha dentro do prazo ali fixado. Usando
dessa faculdade, o prazo para reagir (graciosa ou contenciosamente) contra o acto tributário conta-se
a partir da notificação dos requisitos que haviam sido omitidos ou da passagem de certidão que os
contenha. Se nada requerer, a aludida insuficiência perde relevância para afastar os efeitos normais da
notificação já efectuada.
Tudo isto para dizermos que da conjugação destes preceitos resulta, com meridiana clareza, que o
artigo 37.º se destina apenas aos casos em que a notificação diz respeito a actos tributários que possam
ser objecto de meio legal de reacção contra a sua validade/existência, não se destinando a suprir as
deficiências de comunicação de outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, praticados
no âmbito de processos judiciais, cujas regras de cumprimento e validade estão, primordialmente,
previstas no Código de Processo Civil (artigos 193.º e seguintes).
Ora, a reversão da execução contra o responsável subsidiário concretiza-se através do acto
processual de citação para o processo judicial de execução fiscal (artigos 103º, n.º 1, e 23º, n.º 1, da
LGT), acto que deve ser acompanhado de cópia do título executivo, da indicação dos meios de defesa
ao dispor do citado, da declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão, e da indicação dos elementos essenciais referentes ao acto de liquidação da dívida exequenda, incluindo a sua
fundamentação.
Caso esse acto de citação não seja acompanhado de algum desses elementos, ocorre uma irregularidade processual, mais precisamente a nulidade do acto de citação por inobservância de formalidades
prescritas na lei (artigo 198.º do CPC), que deve ser arguida no prazo de contestação (no caso, no prazo
de oposição à execução) e conhecida no próprio processo executivo.
Por outras palavras, tal como em qualquer processo judicial, o meio próprio para invocar a deficiência do acto de citação e obter a sua perfeição, com as consequências daí advenientes em termos de
contagem dos prazos processuais de defesa para a acção em que a citação ocorreu, só pode ser obtida
através do reconhecimento judicial da invalidade desse acto.
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Neste contexto, é de concluir que o regime previsto no artigo 37.º do CPPT é inaplicável às
situações em que a citação do responsável subsidiário padece de deficiências/irregularidades, designadamente por não conter os elementos respeitantes à fundamentação do despacho de reversão, pois
que esse mecanismo não constitui o meio adequado para obter o aperfeiçoamento e/ou renovação do
acto de citação e para deferir o termo inicial de um prazo processual de defesa (oposição) que nasce
com a sua realização.
Pelo que sempre que o executado careça, para organizar a sua defesa, de elementos que devem
acompanhar a citação, designadamente dos fundamentos e a extensão do despacho de reversão, deve
suscitar a questão no próprio processo executivo, arguindo a nulidade da citação por preterição das
formalidades previstas na lei, sendo a questão apreciada pelo órgão que dirige o processo, com reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância da decisão de indeferimento (276.º do CPPT e 103.º,
n.º 2 da LGT).
Todavia, porque as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis podem também impugnar (graciosa e contenciosamente) o acto tributário de liquidação que suporta as dívidas exequendas, o qual lhes deve ser comunicado no momento da citação, elas poderão usar a faculdade
prevista no n.º 1 do artigo 37.º para obter os elementos em falta referentes a esse acto tributário e
obter, desse modo, o deferimento do termo inicial do prazo para sindicar a sua legalidade na acção
impugnatória adequada.
Por essa razão, se o acto de citação não for acompanhado dos elementos em falta relativos ao
acto tributário de liquidação, há que reconhecer-lhes a faculdade de utilizar esse mecanismo para obter
a respectiva notificação ou a passagem de certidão que os contenha, com o necessário diferimento do
termo inicial do prazo para sindicar a legalidade desse acto tributário.
E porque no âmbito do processo de oposição à execução só é admitido impugnar a legalidade
concreta do acto de liquidação quando a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra
esse acto tributário (cfr. artigo 204.º, n.º 1, alínea h) do CPPT), podemos concluir que o interessado só
poderá utilizar o mecanismo previsto no artigo 37.º para obter a notificação dos elementos omitidos
e alcançar, dessa forma, o deferimento do termo inicial do prazo relativamente à própria à oposição,
quando esta constitua o meio adequado para impugnar a legalidade do acto de liquidação das dívidas
exequendas.
Por conseguinte, o regime previsto no n.º 2 do artigo 37.º do CPPT não alberga, em princípio, o
deferimento do início do prazo para deduzir oposição à execução, salvo naqueles casos em que nesta
possa discutir-se a legalidade do acto de liquidação por a lei não assegurar outro meio judicial de impugnação ou recurso contra esse acto.
Neste contexto nem os termos do preceito nem a sua ratio favorecem a tese da Recorrente.
Como se refere na sentença, «o oponente (responsável subsidiário) tinha o direito de reclamar
graciosamente ou impugnar o acto tributário (o que fez, como resulta do probatório), podendo requerer a fundamentação do acto tributário ao abrigo do art. 37º do CPPT, para o efeito. Porém, estando
legalmente impedido de discutir a legalidade em concreto da dívida exequenda na oposição, não necessitava de conhecer a fundamentação da liquidação para deduzir a oposição. De resto, da leitura da
oposição resulta que os fundamentos invocados nada têm a ver com a ilegalidade do acto tributário,
mas com a ilegitimidade do oponente para a execução.
Em suma, o pedido de notificação da fundamentação suspende o prazo para reclamação ou a
impugnação, já que a mesma pode ser relevante para o uso de tais meios de defesa, mas não suspende
o prazo para deduzir oposição, já que para a invocação de qualquer dos fundamentos referidos no
art. 204º do CPPT (salvo a situação enquadrável na alínea h) do n.º 1), a fundamentação do acto
tributário é irrelevante.».
Finalmente, acresce dizer que não vislumbramos como é que esta interpretação do preceito pode
contrariar os princípios constitucionais invocadas pelo Recorrente, como o da legalidade, da igualdade,
da proporcionalidade, da justiça, e da imparcialidade. Aliás, o Recorrente nem sequer expressa as
razões por que, em seu entender, esses princípios foram desrespeitados, quando lhe cabia, para além
de enunciar o rol dos preceitos e princípios constitucionais, expor as razões por que, em seu entender,
eles foram desrespeitados. Além de que o n.º 3 do artigo 103.º se refere à criação dos impostos e à
sua liquidação e cobrança, e tal matéria não é, sequer, posta em causa pela referida interpretação do
artigo 37.º do CPPT.
Termos em que, por todas as razões expostas, improcedem as conclusões do recurso na sua globalidade.
3. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.
Lisboa, 12 de Maio de 2010. — Dulce Manuel Neto (relator) — Pimenta do Vale — João Valente
Torrão.
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Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
Aclaração de acórdão.
Sumário:
I — O artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do CPC — faculta a qualquer das partes o direito
de requerer ao tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha.
II — Esta faculdade, já de acordo com o disposto nos artigos 716.º e 732.º do mesmo
compêndio de direito adjectivo comum, é igualmente aplicável às decisões — acórdãos — dos tribunais superiores.
III — Porém para que possa proceder importa que aquela decisão efectivamente enferme
do alegado vício, isto é, que mereça o solicitado esclarecimento ou contenha a
alegada obscuridade ou ambiguidade.
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:
A Recorrida MODELO HIPER IMOBILÁRIA SA, notificada que foi do acórdão de fls. 483 a
501, requereu esclarecimento – aclaração, ao abrigo do disposto no artigo 669º n.º 1 alínea a) do CPC,
mediante invocação de alguma obscuridade ou ambiguidade que, diz, aquele estar inquinado.
Alega para tanto que, quando a fls. 17, equivalentes a fls. 499, “conclui-se que a notificação
não foi devidamente efectuada”, referindo-se à “deficiente e invalidante” notificação da liquidação
à “Mil Reis”;
Contudo, ainda a fls. 17, concluiu o douto Acórdão que “nada há a apontar em sede de legalidade
desta quando elege como destinatário a referida Mil Reis”, reiterando-se, a fls 18, que “a liquidação
efectuada em nome da sociedade incorporada é válida, eficaz e susceptível de demandar a responsabilidade pela liquidação pagamento da respectiva divida pela sociedade incorporante”.
Diz mais que, assim, se verifica uma aparente contradição ou ambiguidade: afinal, a notificação
da liquidação, efectuada em nome da Mil Reis, é válida, ou, ao invés, é inválida?
Conclui pedindo se esclareça a aparente contradição ou (pelo menos) ambiguidade: a notificação
da liquidação é “deficiente e invalidade (haveria de querer dizer-se invalidante)”, ou, pelo contrário,
a notificação dessa mesma liquidação é “válida e eficaz”?
Respondendo ao pedido de aclaração a Fazenda Pública, opinou pelo seu indeferimento, sustentado
a não verificação de qualquer contradição uma vez que, aduz, a asserção invocada pela Requerente vem
inserida num contexto que não permite a interpretação que a mesma dela faz e, transcrevendo todo o
segmento discursivo de onde aquela asserção foi retirada, conclui ser injustificado o esclarecimento
requerido, uma vez que, em sua opinião, o acórdão aclarando contém todos os elementos necessários
à sua boa compreensão.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal teve vista dos autos – cfr.
fls. 529 – e entendeu não dever pronunciar-se.
Colhidos depois os vistos legais, cumpre agora apreciar e decidir.
O invocado preceito de direito adjectivo comum – o artigo 669º n.º 1 alínea a) do CPC – faculta
a qualquer das partes o direito de requerer ao tribunal que proferiu a sentença o esclarecimento de
alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha.
Esta faculdade, já de acordo com o disposto nos artigos 716º e 732º do mesmo compêndio de
direito adjectivo comum, é igualmente aplicável às decisões – acórdãos – dos tribunais superiores.
E para que possa proceder ponto é que aquela decisão efectivamente enferme do alegado vício,
isto é, que mereça o solicitado esclarecimento ou contenha a alegada obscuridade ou ambiguidade.
A jurisprudência dos nossos tribunais superiores vem também doutrinando ser este meio processual aplicável quer ao segmento decisório da questionada decisão, quer à sua fundamentação e até ao
relatório inicial.
Tudo em termos, cremos, de tornar claro, inequívoco e insusceptível de contradição ou obscuridade
o sentido da pronúncia decisória que contenha.
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A este propósito a jurisprudência vêm acentuando que só pode aclarar-se ou esclarecer-se acórdão
que contiver alguma obscuridade ou ambiguidade, sendo obscuro se contiver alguma passagem cujo
sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes – cfr recente acórdão
desta Secção do passado dia 01.07.2009, processo n.º 866/08 e de 10.05.2000, processo n.º 22648,
entre outros –.
A doutrina, por sua vez, na esteira de Alberto do Reis, in CPC anotado, acolhe idêntico ensinamento, … “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.”.
Ora, compulsado de novo o teor do assim questionado acórdão importa concluir, sem tibiezas e
de pronto, que dele não emerge ou resulta qualquer obscuridade ou ambiguidade susceptível de tornar
menos claro o seu sentido decisório, a fundamentação que lhe subjaz ou mesmo o relato que nele se
desenvolveu.
Isso mesmo evidencia com proficiência o Ex.mo Representante da Fazenda Pública na resposta
que apresentou e de que se deixa conveniente nota.
E também decorre já da menos convicta e nada convincente arguição e consequente pedido – aparente contradição ou, pelo menos, ambiguidade -.
É que não vale para porventura intentar demonstrar uma qualquer alegada contradição ou
ambiguidade destacar de um texto qualquer segmento para depois o confrontar com outro, porventura de sentido díspar, igualmente descontextualizado do segmento ou parágrafo em que se
encontra inserido.
Assim é que, lido como deve ser, isto é, corrida e continuadamente, o segmento invocado como
fundamento da alegada aparente contradição ou ambiguidade, resulta antes de sentido bem claro,
inequívoco e compreensível na economia da decisão que consagra, não merecendo, por isso mesmo,
qualquer esclarecimento.
Pois, nem aparentemente se verifica ocorrer contradição ou ambiguidade.
O assim questionado acórdão para revogar a sindicada sentença, nos termos e medida em que
o fez, não podia deixar de se referir ao conteúdo decisório desta, para depois, adiante, natural e consequentemente, em particular no que tange à parte revogada, afirmar, dizendo agora e já de acordo e
harmonia com o sentido decisório acolhido a final, porventura o contrário do antes referido na sentença
que jurisdicionalmente revogava,
Sem que daí possa ocorrer contradição ou ambiguidade susceptível de merecer esclarecimento
ou aclaração.
Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o pedido de aclaração.
Custas pela Requerente, fixando a taxa de justiça em 3 UCs.
Lisboa, 12 de Maio de 2010. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
Recurso Jurisdicional. Oposição à Execução Fiscal. (I)legitimidade. (Não) extinção
da Fiança.
Sumário
I — Se os recorrentes não fundamentam sequer minimamente como, na sua perspectiva,
o decidido violou as disposições legais alegadamente violadas e se o Tribunal
também não vislumbra a existência de qualquer violação manifesta das referidas
normas, não há como tomar conhecimento de tais supostos fundamentos de recurso.
II — Se, nos termos dos Estatutos da Cooperativa, os directores se mantêm em funções
no cargo até à tomada de posse dos novos directores, há lugar, nessas situações,
a uma extensão da duração temporal dos respectivos mandatos, permanecendo
aqueles no exercício dos seus mandatos até à posse dos novos dirigentes.
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III — Assim, a cláusula inserida no contrato de saneamento financeiro nos termos da
qual a fiança vigorará enquanto directores, conjunta ou individualmente, neste
ou em qualquer outro mandato, cessando automaticamente findo o respectivo
mandato, ou mandatos, deve ser interpretada, na ausência de indícios de que foi
outra a intenção dos contratantes, como contendo uma limitação temporal da
responsabilidade dos fiadores não ao termo do triénio para o qual haviam sido
eleitos, mas até ao termo do período temporal em que permaneceram no exercício
de funções.
Processo n.º 1049/09-30.
Recorrente: A… e outros.
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…, B… e C…, todos com os sinais dos autos, recorrem para este Supremo Tribunal do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 24 de Setembro de 2009, que negou provimento ao
recurso que haviam interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, formulando
para tal as seguintes conclusões:
1 - Ora, o último mandato para que os recorrentes foram eleitos enquanto elementos da Direcção
foi o triénio de 88-90. Ou seja, o seu mandato terminou em 31/12/1990.
2 - Isto porque dos Estatutos da Cooperativa consta que a eleição de Directores será feita trienalmente (§ 3º do artigo 30º) coincidindo com o ano civil (artigo 56º9. O que significa que as eleições têm
de ocorrer de três em três anos, contando-se como completo o ano civil em que a Direcção for nomeada.
3 – Certo é que os recorrentes continuaram em funções, o que decorre dos próprios estatutos.
Mas continuam em funções apenas porque tinham sido anteriormente Directores e não porque foram
socialmente mandatados e empossados para tal.
4 – Uma coisa é permanecer no exercício de funções enquanto outra é exercer funções durante
o mandato para que se foi eleito.
5 – A fixação de regras que afastam claramente o automatismo na cessação de funções dos Directores, ao atingirem o termo do mandato, tem como objectivo evitar um afastamento brusco daqueles,
que possa causar uma paralisação da normal administração da cooperativa e que seja susceptível de
afectar a sua actividade normal.
6 – Nas cartas e nas actas posteriores ao fim do mandato e onde os recorrentes continuam a
ser nomeados pelas funções de Directores isso só acontece por eles estarem em funções, mas já não
no cumprimento do mandato, antes apenas e só por via do cumprimento estatutário para impedir um
vazio nos órgãos societários.
7 – E é, no nosso entender, abusivo, dizer, como se refere no acórdão recorrido, que “dos estatutos da Cooperativa, particularmente do artigo 28.º, resulta que o mandato se inicia com a tomada
de posse dada pelo presidente da assembleia geral e só cessa com a tomada de posse dos sucessores
eleitos para o triénio seguinte”.
8 – O que lá está plasmado é que:”os corpos demissionários continuarão sempre em exercício até
que a posse seja conferida aos novos corpos seus substitutos, cessando a partir desse momento as responsabilidades daqueles, sem prejuízo do disposto no artigo centésimo nonagésimo do Código Comercial”.
9 – A não ser aceitada esta ideia, a perturbação social alargar-se-á a todas as Associações deste país.
10 – Ao aceitar a inclusão daquela cláusula que continha, expressamente, um termo resolutivo,
a CGD tinha plena consciência que ela só valeria enquanto aquelas pessoas estivessem mandatadas
para o exercício da Direcção, terminando «automaticamente» quando tal já não se verificasse,
11 – CGD sabia que os recorridos já não eram, Directores porque a sua responsabilidade terminou «automaticamente» com o fim do mandato e, mesmo assim, exerce uma exigência que sabe não
ser justificada. Há, claramente, uma deslealdade jurídica, agindo de má fé e em Abuso de Direito, o
que viola os artºs 762º 2 e 334º do Código Civil.
12 – Literalmente, o que ficou contratado foi que «a fiança mencionada no ponto antecedente era
para vigorar enquanto os oponentes fossem directores, conjunta ou individualmente, neste, ou noutro
mandato, cessando automaticamente findo o respectivo mandato ou mandatos».
13 – Portanto, em 30/12/1991, os recorrentes exercem as funções de Directores mas não no
exercício do seu mandato, razão pela qual a invocada ilegitimidade terá de proceder, com todas as
consequências legais.
14 – A decisão recorrida violou não só o contrato, os estatutos da Cooperativa como também os
artigos 99º, 100º do CPC, 640 alínea A), 627 n.º 1, 634, 782º e 393 do CCivil e 63º, 388º, 425º.2 do
Código das Sociedades Comerciais.
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2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos termos seguintes:
A questão objecto do presente recurso refere-se à responsabilidade dos recorrentes pela dívida
exequenda, dado que o triénio para que foram eleitos terminou em 31.12.1990, nomeadamente saber
se a fiança prestada cessou automaticamente com o termo daquele mandato em 31.12.1990.
Alegam os recorrentes que o seu mandato terminou em 31.12.1990, continuando em funções a
partir desta data por força dos estatutos da Cooperativa.
Porém invocam que continuaram em funções apenas porque tinham sido anteriormente Directores
e não porque foram socialmente mandatados e empossados para tal. Concluem assim que exerceram funções de Directores, mas não no exercício do seu mandato, pelo que a sua ilegitimidade terá de proceder.
A nosso ver não lhes assiste razão.
Ademais, não é aduzida argumentação jurídica com força bastante para por em causa o acórdão
recorrido.
Com efeito resulta do artº 28º, parágrafos 1.º e 2.º dos Estatutos da Cooperativa que o mandato
se inicia com a tomada de posse dada pelo presidente da Assembleia Geral e só cessa com a tomada
de posse dos sucessores eleitos para o triénio seguinte.
Daí que, como bem se salienta no acórdão recorrido, embora eleitos para um prazo certo, os
directores eleitos continuam a exercer funções durante o período de tempo que decorrer até à nova
eleição, mantendo-se assim o mandato, por imposição estatutária até esse momento.
Assim sendo, e resultando da cláusula 9º do contrato de saneamento financeiro celebrado com a
CGD que a fiança era para vigorar enquanto os recorrentes fossem «directores conjunta ou individualmente, neste ou em qualquer outro mandato, cessando automaticamente findo o respectivo mandato
ou mandatos» (cf. ponto 8 do probatório a fls. 716), é manifesto que não lhes assiste razão.
Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 763 a 765 dos autos), responderam
os recorrentes nos termos de fls. 771 e 772 (frente e verso), defendendo que a alínea b) da cláusula 9ª
do contrato de saneamento financeiro tem de ser interpretada como dela resultando que as responsabilidades dos directores pela fiança prestada cessariam no termo do mandato de três anos e não apenas
com a efectiva tomada de posse dos órgãos sociais seguintes, sendo esse o sentido que os obrigados
lhe atribuíram quando a contrataram.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
– Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como alegado, o Acórdão recorrido, ao confirmar a decisão de primeira instância
no sentido da não ilegitimidade dos oponentes para a execução pois que se mantinham no exercício do
mandato de Directores da Cooperativa por força dos Estatutos desta, cometeu erro de julgamento por
violação do contrato, dos estatutos da Cooperativa como também os artigos 99º, 100º do CPC, 640
alínea A), 627 n.º 1, 634, 782º e 393 do CCivil e 63º, 388º, 425º.2 do Código das Sociedades Comerciais.
5 – Matéria de facto
No Acórdão objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. Pelo Serviço de Finanças de Monção, corre termos a execução fiscal n.º …, contra a originária
devedora D…., A…, C… e B…, em que figura como exequente a Caixa Geral de Depósitos;
2. A execução tem por objectivo a cobrança coerciva da quantia de 96.441.903$00;
3. Constitui título executivo o original do documento de fls. 101 a 117, que aqui se dá por reproduzido para todos os efeitos legais;
4. Em 30 de Dezembro de 1988, a D… celebrou com a Caixa Geral de Depósitos (CGD), contrato
de saneamento financeiro consubstanciado no documento de fls. 102 a 115, sendo que, a tal data aquela
era devedora da Caixa Geral de depósitos no montante de 70.713.958$00;
5. Por força de tal contrato, a CGD concedeu à Cooperativa um empréstimo sob a forma de
abertura de crédito até ao montante de 60.000.000$00 (cláusula 4ª do doc. de fls. 116 dos autos);
6. A presente execução tem por suporte o incumprimento das obrigações emergentes do contrato
de saneamento financeiro;
7. Como garantia do cumprimento do clausulado no citado contrato de saneamento financeiro,
no que toca a capital, juros e despesas de financiamento, a Cooperativa ofereceu “como seus fiadores
solidários e principais pagadores os seus Directores em exercício …” e aqui oponentes;
8. Nos termos da cláusula 9ª do contrato de saneamento financeiro, a fiança mencionada no
ponto antecedente era para vigorar enquanto os oponentes fossem “directores, conjunta ou individualmente, neste, ou qualquer outro mandato, cessando automaticamente findo o respectivo mandato
ou mandatos”;
9. O contrato de saneamento financeiro supra referido mostra-se assinado pelos oponentes em
seu próprio nome como fiadores e principais pagadores da Cooperativa;
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10. Da acta n.º 24/88, de 26.06.1988, consta: “(…) Seguidamente procedeu-se à eleição dos
corpos gerentes para o triénio de mil novecentos e oitenta e oito, mil novecentos e noventa. Como não
apareceu outra lista foi eleita a lista A, e única, com trinta e um votos a favor e cinco votos contra.
(…)” – fls. 613 a 615 dos autos;
11. Dessa lista consta, Padre A…, C… e B…, na qualidade de Presidente, secretário e Tesoureiro,
respectivamente – Acta n.º 24/88 de 26.06.1988, a fls. 613 a 615 dos autos.
12. Da acta n.º 29/91, datada de 28.07.1991 consta como Ordem do Dia a eleição dos corpos
gerentes para o triénio 1991/1993, e da qual consta:” (…) Passado o período concedido e não tendo
sido apresentada lista para os corpos gerentes da Cooperativa, a Direcção cessante apresentou a sua
lista, tendo sido classificada como lista “A”. Foi eleita a lista “A” por vinte e oito votos a favor, sete
contra e sete abstenções. Esta lista apresenta a seguinte constituição: «(…)
DIRECÇÃO
Presidente: Padre A…
Vice-presidente: C…
Tesoureiro: B…. (…)»;
13. Da acta n.º 30/92, datada de 02.02.1992, constava como ordem do dia a eleição dos novos
corpos gerentes. “(…) Por proposta do Sr. Padre …, foram apresentadas duas Comissões: uma Comissão
Consultiva e outra para Comissão Executiva, constituída pelos seguintes associados.
Comissão Consultiva:
Engenheiro …
…
…
…
Padre …
…
Padre A…
B…,
C…
Comissão Executiva: (…)
(…) Postas à votação foram as mesmas aprovadas por unanimidade. (…)
As funções e poderes da Comissão Consultiva são as atribuídas à Direcção e especialmente poderes para negociar com a Caixa Geral de Depósitos com verificação do estudo da dívida, encargos,
juros, e análise do estudo da situação económica e financeira da Cooperativa, sem esquecer os termos
do disposto no artigo quarenta e seis, quarenta e oito, quarenta e nove sendo que a Cooperativa ficará
obrigada com assinatura de dois dos seus elementos, salvo quanto aos actos de mero expediente em
que bastará uma assinatura. (…)” (fls. 618 a 619 dos autos);
14. Da acta n.º 31/92, datada de 29.03.1992 consta:
“(…) quanto ao primeiro ponto de Ordem de Trabalhos, o Presidente começou por perguntar aos
presentes se alguém tinha para apresentar alguma lista de candidatos aos Corpos Gerentes, afim de a
(as) submeter a votação. Tendo-se verificado que não, foi, por, ele proposto que as actuais Comissões
Executivas e Consultiva continuassem em exercício até ao fim do ano, ficando a primeira reduzida nas
obrigações que o artigo quadragésimo sexto dos Estatutos atribui à Direcção:
Doutor …
…
…. (…)” – fls. 628 a 630 dos autos;
15. Da acta n.º 34/91, datada de 06.12.1992, consta a necessidade de proceder à eleição dos
corpos gerentes para o triénio 1992/1994, tendo sido adiada a reunião para 20.12.1992, na qual foi
eleita nova lista (fls. 631 a 632 dos autos);
16. Desta lista não consta, nos órgãos de Direcção nenhum dos oponentes;
17. Em 18 de Janeiro de 1991, o oponente A… subscreveu duas cartas, redigidas em papel
timbrado da Cooperativa e endereçadas à exequente na qualidade de representante da Direcção da
Cooperativa (fls. 170 a 172 dos autos);
18. Dos Estatutos da Constituição da D…, datada de 07.08.1975, consta:
“(…) artigo vigésimo oitavo – A posse em todos os cargos sociais serão dadas pelo Presidente
da assembleia-geral.
Parágrafo primeiro – Os corpos demissionários continuarão sempre em exercício até que a posse
seja conferida aos novos corpos seus substitutos, cessando a partir desse momento as responsabilidades
daqueles, sem prejuízo do disposto no artigo centésimo nonagésimo do Código Comercial.
Parágrafo segundo – as sessões de posse obrigatoriamente assistidas pelos corpos cessantes que
farão a entrega de todas os documentos os esclarecimentos precisos por forma a não sofrer interrupção
ou prejuízo o funcionamento da cooperativa.
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Artigo vigésimo nono – Os corpos gerentes da cooperativa são a direcção e o conselho fiscal
(fls. 597 a 609 dos autos),
19. Das actas n.º 29/91, de 28.07.1991, 30/92, de 02.02.1992, 31/92, de 29.03.1992, 32/92, de
28.06.1992, 34/91, 06.12.1992, não consta qualquer referência à tomada de posse de novas listas;
20. Em 30.07.2001 foi registada a Falência Provisória da D… (fls. 611 a 613 dos autos);
21. A execução fiscal contra os oponentes foi instaurada em 30.12.1991;
22. Os oponentes foram citados em 27.07.1992;
23. Os oponentes deduziram a oposição em 17.08.1992;
6 – Apreciando.
6.1 Do alegado erro de julgamento do Acórdão recorrido
O acórdão recorrido, a fls. 713 a 730 dos autos, decidiu não serem os recorrentes parte ilegítima
na execução em razão da extinção da fiança antes da instauração da execução fiscal, concluindo, presuntivamente, que em 31 de Dezembro de 1991 os Recorrentes ainda se encontravam no exercício das
funções de directores para que se encontravam mandatados na sequência das eleições realizadas em
26.06.1988, pois que, por força de imposição estatutária, o seu mandato (ou período de exercício do
cargo) se manteve até à eleição e tomada de posse da Comissão Consultiva constituída na assembleia
geral realizada em 2.02.92, iniciando, então, novo mandato, pois que os Recorrentes também faziam
parte desta Comissão (cfr. Acórdão recorrido, a fls. 729 dos autos).
Diz-se na fundamentação do acórdão recorrido que o mandato dos recorrentes enquanto directores
da cooperativa não teria cessado automaticamente ou caducado no fim do triénio para o qual foram
eleitos, já que dos estatutos da Cooperativa, particularmente do seu artigo 28º, resulta que o mandato
se inicia com a tomada de posse dada pelo presidente da assembleia geral e só cessa com a tomada
de posse dos sucessores eleitos para o triénio seguinte, mantendo-se assim, o mandato, por imposição
estatutária, até esse momento (cfr. Acórdão recorrido, a fls. 726 dos autos), razão pela qual não teria
também caducado a fiança prestada.
Vêm os recorrentes pôr em causa o decidido quanto à legitimidade dos recorrentes para a execução, alegando que continuaram em exercício de funções, mas não já no exercício do seu mandato, que
teria terminado em 31/12/1990, apenas permanecendo em funções porque tinham sido anteriormente
Directores, apenas e só por via do cumprimento estatutário para impedir um vazio nos órgãos societários (cfr. conclusões 1 a 6 e 13 das suas alegações de recurso supra transcritas), alegando ainda
ser abusivo, dizer que “dos estatutos da Cooperativa, particularmente do artigo 28.º, resulta que o
mandato se inicia com a tomada de posse dada pelo presidente da assembleia geral e só cessa com a
tomada de posse dos sucessores eleitos para o triénio seguinte”.
Concluem imputando à sentença recorrida a violação não só o contrato, dos estatutos da Cooperativa como também dos artigos 99º, 100º do CPC, 640 alínea A), 627 n.º 1, 634, 782º e 393 do CCivil
e 63º, 388º, 425º.2 do Código das Sociedades Comerciais.
Vejamos.
Diga-se, desde já, que não descortina este Tribunal qual a razão pela qual os recorrentes imputam
ao acórdão recorrido, no final das conclusões das suas alegações de recurso (cfr. a conclusão número
14), a violação dos artigos 99.º e 100.º do Código de Processo Civil (CPC). É que nem uma linha sobre
a alegada violação destas disposições se encontra nas alegações propriamente ditas, surgindo a referência final apenas na conclusão 14.º, porém descontextualizada e infundamentada, impedindo deste
modo que dela se possa conhecer.
E o mesmo se diga das razões pelas quais imputam ao acórdão recorrido a violação dos artigos 640 alínea a), 627 n.º 1, 634, 782º e 393 do CCivil e 63º, 388º e 425º.2 do Código das Sociedades
Comerciais. Se os recorrentes não fundamentam como, na sua perspectiva, o decidido violou as citadas
disposições legais e se este Tribunal também não vislumbra a existência de qualquer violação manifesta
das referidas normas, nada mais haverá que dizer sobre aquelas disposições cuja violação pelo decidido
se não descortina.
Resta, pois, conhecer da alegada violação dos Estatutos da Cooperativa e do contrato.
Alegam os recorrentes (cfr. conclusões 7.º a 8.º das suas alegações de recurso) ser abusiva a
interpretação feita pelo acórdão recorrido da disposição estatutária nos termos da qual os corpos demissionários continuarão sempre em exercício até que a posse seja conferida aos novos corpos seus
substitutos, cessando a partir desse momento as responsabilidades daqueles, sem prejuízo do disposto
no artigo centésimo nonagésimo do Código Comercial, por alegadamente daqui não se poder retirar,
como fez o acórdão recorrido, que dos estatutos da Cooperativa, particularmente do artigo 28.º, resulta
que o mandato se inicia com a tomada de posse dada pelo presidente da assembleia geral e só cessa
com a tomada de posse dos sucessores eleitos para o triénio seguinte.
Diga-se, contudo, que a interpretação adoptada pelo tribunal “a quo” da referida cláusula estatutária
se afigura como sendo perfeitamente razoável, nada tendo de abusiva.
É que, se nos termos dos Estatutos, os directores se mantêm no cargo até à tomada de posse de
novos directores, há lugar, nessas situações, a uma extensão temporal dos respectivos mandatos – pois
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que apenas podem legalmente exercer funções de directores da Cooperativa estando para tal mandatados –, permanecendo no exercício os seus mandatos até à posse dos novos dirigentes.
Nenhuma censura merece, pois, a interpretação do artigo 28.º dos Estatutos perfilhada no acórdão
recorrido, não se afigurando compreensível a referência contida na conclusão 9.ª das alegações de que
a não ser aceitada esta ideia, a perturbação social alargar-se-á a todas as Associações deste país.
A questão decidenda prende-se com a interpretação da cláusula 9.ª alínea b) do contrato de saneamento financeiro celebrado entre a Caixa Geral de Depósitos e a D…, nos termos da qual, entre outras
garantias oferecidas ao Banco pela Cooperativa (alínea a) e b), primeira parte da referida Cláusula), esta
oferece ainda como seus fiadores solidários e principais pagadores os seus Directores em exercício,
(…), fiança esta que vigorará enquanto directores, conjunta ou individualmente, neste ou em qualquer
outro mandato, cessando automaticamente findo o respectivo mandato, ou mandatos.
Admitiu o acórdão recorrido, e admite-se aqui também, que desta cláusula decorre uma implícita
limitação temporal da responsabilidade dos fiadores ao tempo do exercício das funções.
O que não se admite, e no fundo é isso que pretendem os recorrentes pois que apenas com base
nessa proposição podem fundamentar a sua ilegitimidade como executados, é que dela decorra que a
fiança se extinguiria automaticamente findos os três anos do mandato em curso, para, eventualmente,
ressurgir se os fiadores voltassem a exercer novo mandato ou mandatos.
A alegação trazida aos autos pelos recorrentes em resposta ao parecer do Ministério Público de
que foi apenas neste outro sentido que os recorrentes anuíram na inclusão de tal cláusula no contrato
de saneamento financeiro, a ser verdadeira, não tem suporte no probatório fixado, em deixou marca
visível no clausulado do contrato.
É, aliás, duvidoso que tenha sido esse o sentido que os contratantes atribuíram à referida cláusula,
pois que da acta n.º 29/91 (a fls. 616 e 617 dos autos), a que se refere o n.º 12 do probatório fixado,
consta a declaração do ora recorrente Padre A…, então Presidente da Direcção, segundo a qual «A
situação dos empréstimos é preocupante para a Direcção, mas não deixa de ser ainda mais para o
Padre A…; C… e B…, na medida em que respondem com os seus próprios bens pessoais, perante a
Caixa Geral de Depósitos, na dupla qualidade de avalistas e fiadores do montante em débito (cfr. acta,
a fls. 616, verso, dos autos).
Ora, da afirmação transcrita, proferida em Assembleia Geral de 28 de Julho de 1991 (cfr. acta
n.º 29/91, a fls. 616, frente, dos autos), deduz-se que, ao contrário do alegado, a Direcção estava bem
consciente das responsabilidades assumidas pelos seus membros ora recorrentes e bem assim de que
estas se mantinham para além do termo do ano de 1990, pois que de outro modo não se compreenderia
que tivesse sido proferida já no decurso do ano de 1991, em data posterior, pois, ao termo do triénio
iniciado em 1988 e para o qual haviam sido eleitos.
Improcedem, pelo exposto, as alegações dos recorrentes, havendo, em consequência, que confirmar
o acórdão recorrido, cuja decisão não merece qualquer censura.
– Decisão –
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o acórdão recorrido.
Custas pelos recorrentes, solidariamente (sem prejuízo do apoio judiciário de que beneficiam),
fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lino.

Lisboa, 12 de Maio de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
Reclamação de créditos. Habilitação de cessionário. Interesse em agir. Inutilidade
superveniente da lide.
Sumário:
I — O disposto no artigo 376º do CPC supõe que a causa está pendente e que o cessionário (ou transmissário) pretende substituir-se nela ao cedente (ou transmitente),
aceitando-a no estado em que ela se encontrar. Mas, extinta a instância na causa
principal pelo julgamento, é inadmissível tal incidente de habilitação.

833
II — Tendo sido suspensa a venda de um bem penhorado em execução fiscal, nos
termos do n.º 2 do artigo 244.º do CPPT, e posteriormente declarada em falhas
a respectiva dívida exequenda, a possibilidade de vir a ser ordenado, à luz do
artigo 274.º do mesmo código, o prosseguimento dessa execução fiscal declarada
em falhas (com eventual penhora e venda de outros bens que sejam encontrados ao
executado e sobre os quais não tenham sido reclamados créditos não tributários),
não determina, relativamente ao cessionário de um desses créditos não tributários
garantido pelo bem penhorado mas não vendido, a existência de interesse em agir
para efeitos de admissão do incidente de habilitação previsto nos artigos 271.º e
376.º do CPC por ele deduzido por apenso ao processo de reclamação de créditos
instaurada no seguimento daquela execução fiscal que veio a ser declarada em
falhas, e na qual, por sentença já transitada em julgado, haviam sido admitidos
e graduados os créditos ali reclamados pelo cedente.
Processo n.º 1229/09-30.
Recorrente: Atlantis Investiments STC, S. A.
Recorrido: Manuel de Matos Valente, mulher e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Atlantis Investments, STC, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre do despacho que,
proferido pelo Mmo. Juiz do TAF de Viseu, no processo de reclamação de créditos que ali corre termos,
por apenso à execução fiscal n.º … e apensos, em que são executados Manuel de Matos Valente e Emília
Valente Esteves, lhe indeferiu o requerimento de incidente de habilitação, ali deduzido.
1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1 - Em 20 de Setembro de 2001, o BNC – Banco Nacional de Crédito Imobiliário, S.A. instaurou
acção executiva para pagamento de quantia certa contra Manuel Matos Valente e mulher Emília Valente
Esteves, a qual corre termos no 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Viseu, sob o n.º de processo …
2 - O crédito emerge do mútuo com hipoteca, em que são mutuários os ora executados e cujo
montante ascende a € 67.975,30 (sessenta e sete mil novecentos e setenta e cinco euros e trinta cêntimos)
acrescido de juros vencidos e vincendos, num total de € 49.490,72 (quarenta e nove mil quatrocentos
e noventa euros e setenta e dois cêntimos).
3 - Na pendência da referida acção executiva, decorreram as seguintes transmissões do crédito
sub iudice:
a) Por escritura pública de 5 de Agosto de 2004, o BNC – Banco Nacional de Crédito Imobiliário,
S.A., cedeu esse crédito à sociedade Finacimgest – Sociedade de Consultadoria de Gestão de Créditos, S.A;
b) Por escritura pública de 13 de Setembro de 2004, a sociedade Finacimgest – Sociedade de
Consultadoria de Gestão de Créditos, S.A. cedeu esse crédito à sociedade Atlantis Investment Properties
LLC – Sucursal em Portugal; e
c) Por escritura pública de 16 de Maio de 2006, a sociedade Atlantis Investment Properties LLC
– Sucursal em Portugal cedeu esse crédito à Atlantis Investments, STC, S.A.
4 - Na carteira de créditos objecto da supra descrita cessão inclui-se o ora litigado: todas as garantias
e direitos acessórios do crédito, designadamente das hipotecas constituídas sobre o prédio em causa,
descrito na Conservatória do Registo Predial de S. Pedro do Sul sob o n.º 00409/19911218, freguesia
da Várzea, registada junto da referida Conservatória do Registo Predial de S. Pedro do Sul, através da
inscrição C-Ap 20 de 1997/08/29 e pela inscrição C-Ap 4 de 1998/01/09.
5 - A Recorrente procedeu ao pedido de registo da transmissão das hipotecas a seu favor, mediante Av – Ap 16 de 2008/06/03 da Ap 20 de 1997/08/29 e pelo Av - Ap 14 de 2008/06/03 da Ap 4
de 1998/01/09.
6 - Ora, não decorre do art. 376º do CPC, qualquer prazo peremptório ou de caducidade para a
instauração do incidente de habilitação de cessionário.
7 - Termos em que carece de fundamento a alegada extemporaneidade da dedução do incidente
de habilitação de cessionário, que ora se impugna veementemente para todos os efeitos legais.
8 - Igualmente desprovido de fundamento apresenta-se o despacho do Exmo. Sr. Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de São Pedro do Sul, de 13 de Dezembro de 2007, quando determina o
desentranhamento do incidente de habilitação de cessionário deduzido pela ora Recorrente, alegando
a inutilidade superveniente da lide.
Com efeito,
9 - A determinação da impossibilidade da venda do imóvel penhorado nos autos de execução
fiscal, com fundamento na manifesta superioridade do valor dos créditos reclamados face à quantia
exequenda (arts. 244º, n.º 2 CPPT) e a declaração em falhas da dívida exequenda e acrescido constante
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do respectivo processo executivo, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis (arts. 272º,
alínea a) e n.º 2 do art. 244º do CPPT), não obstam ao prosseguimento da instância executiva.
10 - Assim dispõe o art. 274º do CPPT.
11 - E essa mesma circunstância vem ressalvada no próprio despacho de 13 de Dezembro de 2007.
12 - A possibilidade de prosseguimento dos autos de execução fiscal atribui à recorrente interesse
em agir na requerida habilitação, enquanto pressuposto processual inominado.
13 - A não pronúncia quanto ao incidente de habilitação de cessionário consubstancia um non
liquet, inadmissível no nosso ordenamento jurídico.
14 - Pois que, apenas uma vez habilitada é que a Recorrente apresentará legitimidade e disporá de
direitos processuais exercitáveis num potencial prosseguimento dos autos de execução fiscal.
15 - Em causa está o próprio acesso ao direito e à tutela jurisdicional efectiva plasmado no art. 20º
da Constituição da República Portuguesa.
16 - Donde também o fundamento de inutilidade superveniente da lide ora se impugnar veementemente para todos os efeitos legais.
17 - Face ao exposto, deve a habilitação de cessionário deduzida pela Recorrente ser admitida e
julgada nos termos legais.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes:
«Com efeito, face ao disposto no art. 274º do CPPT, haverá de apreciar-se a possibilidade de os
autos de execução fiscal prosseguirem ulteriormente e logo que sejam conhecidos outros bens penhoráveis ao executado.
Dessa possibilidade resulta, como bem salienta a recorrente, a existência de interesse em agir na
requerida habilitação para salvaguarda dos seus direitos processuais.»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido, datado de 25/9/2009, é do teor seguinte:
«Incidente de habilitação requerido por ATLANTIS INVESTMENTS, STC, S.A. EM 11 de
Agosto de 2009:
Os autos a que é dirigido foram objecto de sentença de graduação de créditos em 12-02-2007,
remetidos às Finanças em 04-11-2007.
Para além do vindo de referir atente-se na informação e despacho proferidos no processo executivo em 13-12-2007 onde se decidiu “não há possibilidade de venda” e declarou em falhas a dívida
exequenda.
Assim remetendo cópia da informação e despacho vindos de aludir bem como do presente despacho entregue à Requerente o expediente constituído pelo requerimento de Incidente de habilitação,
por extemporâneo; mesmo que não padecesse deste pressuposto verifica-se, neste caso, uma inutilidade
dado o teor do despacho proferido em 13-12-2007.
Oportunamente remeta de novo os autos de reclamação de créditos ao Órgão de Execução Fiscal.»
3. Do que resulta deste despacho, o incidente de habilitação aqui em causa foi indeferido por ser
extemporâneo e por, ainda que assim não se considerasse, ocorrer inutilidade superveniente da lide.
A recorrente entende, porém,
- que do art. 376º do CPC não decorre qualquer prazo peremptório ou de caducidade para a instauração do incidente de habilitação de cessionário, pelo que carece de fundamento a alegada extemporaneidade da dedução do incidente de habilitação de cessionário;
- que é desprovido de fundamento o despacho de 13/12/2007, do Chefe de Finanças, quando determina, com base em inutilidade superveniente da lide, o desentranhamento do incidente de habilitação
de cessionário, pois que a determinação da impossibilidade da venda do imóvel penhorado nos autos
de execução fiscal (com fundamento no n.º 2 do art. 244º do CPPT) e a declaração em falhas da dívida
exequenda e acrescido, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis (arts. 272º, alínea a) e
n.º 2 do art. 244º do CPPT), não obstam ao prosseguimento da instância executiva, de acordo com o
disposto no art. 274º do CPPT; sendo esta possibilidade de prosseguimento da execução fiscal que lhe
atribui interesse em agir na requerida habilitação, enquanto pressuposto processual inominado.
Estas são, pois, as questões a decidir.
Vejamos.
3.1.1. Quanto à extemporaneidade da dedução do incidente de habilitação de cessionário:
De acordo com o princípio da estabilidade da instância, o art. 268º do CPC dispõe que, citado
o réu, a instância deve manter-se a mesma quanto às pessoas, ao pedido e à causa de pedir, salvas as
possibilidades de modificação consignadas na lei.
E como excepção a tal regra logo o art. 270º prevê a possibilidade de a instância se modificar
quanto às pessoas, nomeadamente em consequência da substituição de alguma das partes na relação
substantiva em litígio, quer por sucessão mortis causa quer por acto entre vivos, sendo que, quanto a
esta (transmissão entre vivos da coisa ou do direito em litígio) o art. 271º determina que o transmitente
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continua a ter legitimidade para a causa, enquanto o adquirente não for admitido a substituí-lo, por
meio de habilitação, acrescentando-se que a substituição é admitida quando a parte contrária esteja de
acordo e que, na falta deste, só pode recusar-se a substituição quando se entenda que a transmissão foi
efectuada para tornar mais difícil, no processo, a posição da parte contrária.
Mais adiante (nos arts. 371º e segts.) no âmbito dos incidentes da instância, o art. 376º do mesmo
CPC regula a habilitação do adquirente ou cessionário da coisa ou direito em litígio, para com ele seguir a causa, referindo (no que aqui interessa, não são substancialmente diferentes a redacção anterior
e a redacção actual introduzida pelo DL n.º 226/2008, de 20/11) que se fará por apenso à respectiva
acção, juntando-se o respectivo título de aquisição ou de cessão, sendo a parte contrária notificada para
contestar, impugnando a validade do acto ou alegar que a transmissão foi efectuada para tornar mais
difícil a sua posição no processo.
3.1.2. No caso dos autos, na sequência da instauração da execução fiscal n.º … e apensos, contra
os executados Manuel de Matos Valente e Emília Valente Esteves, no âmbito da qual foi penhorado,
em 27/3/2000, o imóvel (correspondente à fracção “E” do prédio em regime de propriedade horizontal
sito na freguesia de Várzea, São Pedro do Sul, inscrito no artigo 1167 da respectiva matriz e descrito
na Conservatória do Registo Predial de São Pedro do Sul, sob o n.º 00409/181291), foi autuada a presente reclamação de créditos, dado que foram reclamados créditos quer pela Fazenda Pública quer pelo
BNC – Banco Nacional de Crédito Imobiliário, SA. [este último tem inscritas a seu favor, sobre a dita
fracção, quer as hipotecas voluntárias identificadas nos autos, quer a penhora, efectuada em 17/12/2001
e registada em 20/2/2002, no âmbito de uma outra execução (no processo de execução n.º …/2001,
do 1º Juízo Cível de Viseu), que veio a ser sustada nos termos do art. 871º do CPC, após a efectivação
da penhora incidente sobre a mesma identificada fracção “E”, operada na presente execução fiscal].
E, dos autos se vê, ainda, que a respectiva sentença foi proferida em 12/2/2007 (fls. 115 a 119),
tendo sido reconhecidos e graduados todos os créditos reclamados, pela ordem dela constante.
Esta sentença foi notificada à reclamante BNC – Banco Nacional de Crédito Imobiliário, SA., por
carta de 14/2/07 (fls. 122), tendo transitado em julgado em 1/3/07 (cfr. fls. 128).
E remetidos os autos ao Serviço de Finanças de São Pedro do Sul, veio, todavia, no processo de
execução fiscal respectivo, a ser proferido, pelo Chefe de Finanças, o despacho de 13/12/2007, que
consta por cópia a fls. 148, do teor seguinte:
«Do processo de reclamação de créditos, transitado em julgado, verifica-se que o valor dos créditos reclamados e aceites é manifestamente superior ao valor da dívida exequenda e acrescido e não
haver outros bens penhoráveis.
Assim, nos termos e em consequência da suspensão determinada nos termos do n.º 2 do art. 244º
do CPPT, não há possibilidade da venda do imóvel penhorado.
Nestes termos, ao abrigo da alínea a) do art. 272º do CPPT, declaro em falhas a dívida exequenda e
acrescido constante deste processo executivo, em virtude de não haver bens penhoráveis (entenda-se bens
vendáveis – n.º 2 do art. 244º do CPPT), sem prejuízo da execução prosseguir, sem necessidade de nova
citação, logo que haja conhecimento de que o executado tenha bens penhoráveis (art. 274º do CPPT).
Oficie-se ao Tribunal Judicial de Viseu – 1º Juízo Cível, onde pende processo executivo, informando
de que o bem penhorado não vai ser objecto de venda por estes serviços, pelos motivos já referidos,
para que este órgão judicial proceda como lhe aprouver.»
3.1.3. Ora, retornando, então, ao disposto no n.º 1 do art. 276º do CPC, vemos que esse preceito
só permite a habilitação do adquirente (cessionário), nos termos do art. 376º do mesmo Código, se a
transmissão ocorrer na pendência da causa e se o respectivo incidente se inserir numa mesma causa
(cfr. Lopes Cardoso, Manual dos Incidentes da Instância em Processo Civil, 2ª ed., 1992, pág. 355 e
segts. e Ana Paula Costa e Silva, A Transmissão da Coisa ou Direito em Litígio, págs. 60 e segts.).
Como realça o Prof. Alberto dos Reis, o art. 376º supõe que a causa está pendente e que o cessionário (ou transmissário) pretende substituir-se nela ao cedente (ou transmitente). O transmitente, após
a transmissão e até ser substituído pelo adquirente “passa à categoria de substituto processual” deste
(CPC Anotado, I, pág. 664 e Comentário, III, pags. 74 e segs).
Daí que, como também refere Salvador da Costa (Os Incidentes da Instância, 3ª Ed. Coimbra,
2002, pags. 259 e segts.) «A intervenção do cessionário na causa implica que ele tem que a aceitar no
estado em que ela se encontrar, certo que o transmitente continuou a ter legitimidade para continuar na
causa principal até o transmissário, por habilitação, ser admitido a substituí-lo (artigo 271º, n.º 1)» e
que «Extinta a instância na causa principal pelo julgamento, é inadmissível o incidente de habilitação
do cessionário, pois já não faz qualquer sentido falar-se de modificação subjectiva da instância.»
No caso que nos ocupa, apesar de as sucessivas transmissões do crédito reclamado, mencionadas na Conclusão 3ª do recurso, terem alegadamente ocorrido em 5/8/2004, 13/9/2004 e 16/5/2006, a
recorrente não promoveu a sua habilitação até ao trânsito em julgado da sentença que veio a decidir a
presente reclamação de créditos.
Assim, embora se não ponha em questão a sua legitimidade para prosseguir a causa em substituição
do reclamante BNC – Banco Nacional de Crédito Imobiliário, SA., resulta da conjugação do disposto
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nos arts. 271º e 376º do CPC que, quando em 11/8/2009, veio requerer a habilitação, estava precludida
essa possibilidade, sendo certo que a sentença produziu efeitos em relação a si, apesar de não ter intervindo no processo: a graduação, operada na sentença quanto aos créditos reclamados, impõe-se-lhe
nos mesmos termos em que se impõe à reclamante BNC, SA.
Concluímos, portanto, que, embora do art. 376º do CPC não decorra expressamente qualquer
prazo peremptório ou de caducidade para a instauração do incidente de habilitação de cessionário, pela
natureza do próprio incidente e pressupondo o art. 376º que a causa está pendente e que o cessionário
(ou transmissário) pretende substituir-se nela ao cedente (ou transmitente), então, se a instância já se
encontra finda pelo julgamento também já não faz qualquer sentido falar-se de modificação subjectiva
dessa mesma instância, sendo, nesse caso, inadmissível o incidente de habilitação.
3.2. Quanto à questão atinente à inutilidade superveniente da lide e ao invocado interesse em
agir derivado da possibilidade de vir a ser ordenado, à luz do art. 274º do CPPT, o prosseguimento da
execução fiscal declarada em falhas:
3.2.1. É sabido que o termo da lide por força da alínea e) do art. 287º do CPC – na modalidade de inutilidade superveniente – supõe a ulterior ocorrência de uma circunstância que notoriamente retire às partes
o interesse em agir, aferido em função da necessidade de tutela judicial e da adequação do meio em curso.
Ora, como ensina Manuel de Andrade, o interesse em agir substancia-se na necessidade de tutela
judicial (Noções Elementares de Processo Civil, págs. 78/82), surgindo «da necessidade em obter do
processo a protecção do interesse substancial, pelo que pressupõe a lesão de tal interesse e a idoneidade
da providência requerida para a sua reintegração ou tanto quanto possível integral satisfação». Daí que
«este pressuposto não se destina a assegurar a eficácia da sentença; o que está em jogo é antes a sua
utilidade; não fora exigido o interesse, e a actividade jurisdicional exercer-se-ia em vão» (Anselmo
de Castro, Direito Processual Civil Declaratório, II, Coimbra 1982, pag. 253). Reconduz-se, pois, este
interesse em agir, a «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.» (ac. do STJ,
de 16/9/08, processo n.º 08A2210).
Na verdade, em termos de caracterização jurídica e de autonomia face aos restantes pressupostos processuais, o interesse em agir tem sido definido como a necessidade de usar do processo, de
instaurar ou fazer prosseguir a acção, sendo sobretudo no domínio da acção declarativa de simples
apreciação que a questão da exigibilidade do interesse em agir, como pressuposto processual, tem
sido colocada, exigindo os defensores do pressuposto, «que se verifique uma situação de incerteza
objectivamente grave, de molde a justificar a intervenção judicial» (cfr. Lebre de Freitas, Introdução ao Processo Civil - Conceito e princípios gerais à luz do código revisto, Coimbra Editora,
1996, pág. 27, nota 17).
Por outro lado, o interesse em agir também não se confunde com os restantes pressupostos
processuais (tais como a capacidade judiciária ou, sobretudo, a legitimidade), pois o autor pode ser
titular da relação material litigada e não ter, contudo, face às circunstâncias concretas que rodeiam
a sua situação, necessidade de recorrer à acção (se ninguém contestou ou violou o direito não há
interesse em propor acção para o reconhecer ou defender). Porém, apesar de não se configurar
aqui uma necessidade estrita e absoluta, não quer dizer que se aceite um qualquer interesse vago
e remoto: trata-se, antes, 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 que a
ordem jurídica lhe reconhece. Constitui «um requisito a meio termo entre os dois tipos de situações.
Exige-se, por força dele, uma necessidade justificada, razoável, fundada, de lançar mão do processo
ou de fazer prosseguir a acção – mas não mais do que isso.» (Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e
Sampaio e Nora, Manual de Processo Civil, 2ª ed. pags. 179 e segts.). Assim, por parte do autor, a
necessidade de recorrer à via judicial embora não tenha de ser uma necessidade absoluta, também
não bastará para o efeito a necessidade de satisfazer um puro interesse subjectivo (moral, científico
ou académico) de obter um pronunciamento judicial. A incerteza deve ser objectiva e grave, não
bastando a dúvida subjectiva ou o interesse puramente académico em ver definido o caso pelos
tribunais. Deve ser uma incerteza resultante de um facto exterior e com capacidade de trazer um
prejuízo sério ao demandante, impedindo-o de tirar do seu direito a plenitude das vantagens que
ele comportaria (Ibidem, págs. 181 e 186/187; cfr., igualmente, Manuel de Andrade, loc. cit., 78/79
e Anselmo de Castro, loc. cit. 251).
Portanto, se no decurso da acção ocorre alguma circunstância que retire às partes o interesse em
agir ou em contradizer (quer se aceite que o mesmo se caracteriza como pressuposto processual, quer
se aceite que se caracteriza como pressuposto autónomo inominado) a lide torna-se supervenientemente
inútil, uma vez que, no caso do demandante, este já não irá, então, retirar da demanda qualquer utilidade
económico-juridica: a eventual procedência não originará modificação alguma da situação concreta
sujeita à apreciação do tribunal, quer por estar ultrapassada a fase processual em que ocorreu, quer por
já ter havido uma tomada de posição sobre a questão a julgar.
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3.2.2. No caso dos autos, vemos que, proferida que foi a sentença no apenso de reclamação de créditos
e remetido este ao Serviço de Finanças de São Pedro do Sul, o Sr. Chefe de Finanças exarou, no processo
de execução fiscal a que tal reclamação de créditos estava apensa, o despacho de 13/12/2007 onde, além do
mais, declarou em falhas a dívida exequenda e acrescido constante desse processo executivo, nos termos
do disposto no n.º 2 do art. 244º e da alínea a) do art. 272º, ambos do CPPT, sem prejuízo de a execução
prosseguir, caso se verifiquem as circunstâncias referidas no art. 274º do mesmo CPPT e onde, igualmente,
ordenou que se oficiasse ao Tribunal Judicial de Viseu – 1º Juízo Cível, onde pende processo executivo,
informando de que o bem penhorado não ia ser objecto de venda por parte do Serviço de Finanças.
Na verdade, os arts. 242º e 272º do CPPT dispõem o seguinte:
«Artigo 244º
Realização da venda
1 - A venda realizar-se-á após o termo do prazo de reclamação de créditos.
2 - Pode ser suspensa mediante decisão fundamentada do órgão da execução fiscal a realização
da venda caso o valor dos créditos reclamados pelos credores referidos nos artigos 240º e 242º for
manifestamente superior ao da dívida exequenda e acrescido, podendo a execução prosseguir em
outros bens.
3 - No caso previsto no número anterior, a venda só se realizará após o trânsito em julgado da
decisão de verificação e graduação de créditos, caso desta resulte o valor dos créditos reclamados aí
referidos ser inferior ao montante da dívida exequenda e acrescido.»
Artigo 272º
Declaração de falhas
«Será declarada em falhas pelo órgão da execução fiscal a dívida exequenda e acrescido quando,
em face de auto de diligência, se verifique um dos seguintes casos:
a) Demonstrar a falta de bens penhoráveis do executado, seus sucessores e responsáveis solidários
ou subsidiários;
(…)»
E, sob a epígrafe «Prosseguimento da execução da dívida declarada em falhas», o art. 274º
dispõe, por sua vez, que «A execução por dívida declarada em falhas prosseguirá, sem necessidade
de nova citação e a todo o tempo, salvo prescrição, logo que haja conhecimento de que o executado,
seus sucessores ou outros responsáveis possuem bens penhoráveis ou, no caso previsto na alínea b) do
artigo 272º, logo que se identifique o executado ou o prédio.»
3.2.3. O regime previsto nestes normativos parece explicar-se, como refere o Cons. Jorge Lopes
de Sousa (CPPT anotado e comentado, II Vol., 5ª edição, 2007, pags. 513 e segts., Anotações 5 a 8
ao art. 244º) «por um lado, na função do processo de execução fiscal, que é um processo executivo
especial de natureza mais célere do que o comum justificada pelas razões de interesse público,
e por outro lado, na razão de ser da convocação de credores que não tenham direito à utilização
autónoma do processo de execução fiscal para cobrança dos seus créditos, que é a de permitir-lhes
fazer valer os seus direitos de garantia sobre os bens penhorados, que se extinguem com a venda,
nos termos do art. 824º, n.º 2, do Código Civil, e não proporcionar-lhes um meio de cobrança de
créditos em situação em que eles próprios não diligenciaram no sentido de os cobrarem instaurando
o respectivo processo executivo.
Assim, nos casos em que, em face da reclamação de créditos não tributários, for de prever
que a execução fiscal passará a assumir primacial ou exclusivamente a função de satisfazer os
créditos não tributários, é compreensível que seja afastada a utilização do processo de execução
fiscal para cobrança desses créditos, desde que a execução possa prosseguir com venda de outros
bens, sobre os quais não tenham sido reclamados créditos não tributários, como se prevê na parte
final do n.º 2 do art. 244º.»
Daí que «… só se pode compreender que seja suspensa a venda, pela razão referida, se a execução
puder prosseguir noutros bens. Na verdade, se não houver outros bens que possam ser vendidos, não
haverá outra possibilidade de procurar cobrar os créditos fiscais e satisfazer os fins de interesse público
ligados à cobrança de tributos, pelo que é preferível que a venda seja efectuada. Por isso, a expressão
final do n.º 2 deste artigo «podendo a execução prosseguir noutros bens» deve ser interpretada não
como uma mera faculdade subsequente à decisão de suspensão da venda, mas sim como um requisito
dessa suspensão. Isto é, «podendo a execução prosseguir noutros bens», é possível decidir a suspensão;
se ela não puder prosseguir noutros bens, não poderá ser suspensa. (…)
Em todo o caso, é de notar que a suspensão da venda de bens prevista no n.º 2 é facultativa, só se
proibindo definitivamente a venda dos bens sobre que tenham sido reclamados créditos não tributários
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se tiver sido decidida essa suspensão e a sentença de graduação de créditos confirmar que os créditos
não tributários são superiores aos créditos tributários.
Assim, é colocada ao órgão da execução fiscal a possibilidade de tomar uma decisão em que
deverá aplicar o seu bom senso e experiência, sem perder de vista a finalidade primacial da execução
fiscal, que é a cobrança dos créditos tributários. (…)
Isto significa que, se os créditos não tributários tiverem prioridade sobre os créditos tributários e
for evidente que o valor daqueles excede largamente o valor dos bens penhorados sobre e incidem as
garantias reais, de forma a poder concluir-se que não haverá qualquer possibilidade prática de efectuar
a cobrança dos créditos tributários, deverá suspender-se a venda, pois será se supor que a execução não
permitirá atingir aquele objectivo de cobrança destes créditos.»
E mais adiante, referindo-se ao prosseguimento da execução, escreve o mesmo autor:
«Prosseguindo a execução fiscal com venda apenas de bens sobre os quais não tenham sido
reclamados créditos não tributários, nos termos da parte final do n.º 2 deste art. 244º, poderá suceder
que eles sejam suficientes para pagamento da dívida exequenda e acrescido. Neste caso, se não houver
outros créditos tributários reclamados, a execução será extinta, em conformidade com o preceituado
no n.º 1 do art. 261º deste Código.
No caso de terem sido reclamados outros créditos tributários, efectuar-se-ão os pagamentos em
conformidade com o decidido na sentença de graduação, e, no caso de os bens serem insuficientes para
pagamento da exequenda e acrescido e desses créditos tributários a execução prosseguirá com penhora
de novos bens, na medida do necessário, até integral para execução dos bens do executado, responsáveis
solidários e responsáveis subsidiários (art. 262º, n.º 1, deste Código).»
E na verdade é este o entendimento que resulta dos citados normativos legais.
Daí que, retornando ao caso dos autos, nos pareça clara a improcedência da alegação da recorrente
no sentido de que é a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal que lhe atribui interesse em
agir na requerida habilitação e de que é, por isso, desprovido de fundamento o despacho de 13/12/07
do Chefe de Finanças, quando determina, com base em inutilidade superveniente da lide, o desentranhamento do incidente de habilitação de cessionário, pois que a determinação da impossibilidade da
venda do imóvel penhorado nos autos de execução fiscal e a declaração em falhas da dívida exequenda
e acrescido, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis não obstam ao prosseguimento da
instância executiva, de acordo com o disposto no art. 274º do CPPT.
Com efeito, como acima se disse, tendo sido suspensa a venda do bem penhorado na execução
fiscal, nos termos do n.º 2 do art. 244º do CPPT, e declarada que foi em falhas, posteriormente, a dívida ali exequenda, se ela vier a prosseguir nos termos do art. 274º do mesmo CPPT, prosseguirá com
penhora e venda de outros bens que sejam encontrados ao executado e sobre os quais não tenham sido
reclamados créditos não tributários (cfr. parte final do n.º 2 do art. 244º). Ou seja, prosseguirá noutros
bens diferentes daqueles em que a presente graduação de créditos tem aplicação, noutro bens em relação
aos quais as presentes garantias (hipoteca e penhora) serão indiferentes, noutros bens em relação aos
quais será indiferente a habilitação que a recorrente pretende ver apreciada. Por isso, nenhuma utilidade
há para a admissão e consequente decisão do presente incidente de habilitação de cessionário deduzido
pela recorrente, já que não existe qualquer incerteza objectiva e grave quanto à definição e defesa do
seu direito (e como supra se referiu, não basta sequer a dúvida subjectiva ou o interesse puramente
académico em recorrer à via judicial).
Por outras palavras, não existe o aludido interesse em agir, definido como necessidade de
usar do processo, por parte do cessionário de crédito com garantia sobre o bem que não foi vendido, isto é, no caso, definido como necessidade de instaurar ou fazer prosseguir tal incidente de
habilitação.
Pelo que também quanto a esta questão atinente à inutilidade superveniente da lide e ao invocado interesse em agir derivado da possibilidade de vir a ser ordenado, à luz do art. 274º do CPPT,
o prosseguimento da execução fiscal declarada em falhas, improcedem as respectivas Conclusões
do recurso.
3.3. E pelas mesmas razões, também não se vê que esteja em causa o acesso ao direito e à tutela
jurisdicional efectiva plasmado no art. 20º da CRP (cfr. Conclusões 13ª a 16ª do recurso).
Acresce, aliás, que se a fracção em causa na execução fiscal a que a presente reclamação de créditos está apensa, vier a ser vendida no processo de execução n.º …, do 1º Juízo Cível de Viseu (que
foi sustado nos termos do art. 871º do CPC, após a efectivação da penhora feita na presente execução
fiscal), sempre a recorrente ali poderá usar dos meios que entender adequados.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar o despacho recorrido.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça que se fixa em 100 Euros.
Lisboa, 12 de Maio de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 12 de Maio de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Anulação da venda.
Sumário
I — Se a recorrente, nas suas alegações de recurso e respectivas conclusões, não ataca
os concretos fundamentos invocados na sentença para desatender o conhecimento
das alegadas nulidades (in casu, o facto de tais fundamentos já terem sido objecto
de apreciação e o facto de ser extemporânea a sua invocação como fundamento
para anulação da venda, porquanto já teria sido ultrapassado largamente o prazo
(de 15 dias) de que dispunha para o invocar (ex vi do disposto no artigo 257.º,
n.º 1, alínea c) e n.º 2 do CPPT), e não se descortinando que o assim decidido
mereça censura, improcedem necessariamente as suas alegações.
II — Não há lugar à citação do cônjuge do executado para requerer a separação de bens
quando, falecido o executado, o seu cônjuge é já parte na execução, aí intervindo
como cabeça-de-casal.
III — O incumprimento do disposto no artigo 155.º do CPPT, quando a omissão das
formalidades aí previstas não tenha tido como efeito que o processo executivo
tenha corrido à revelia dos sucessores do falecido, não determina a anulação da
venda, pois que o processo executivo não correu à sua revelia.
Processo n.º 1244/09.
Recorrente: Maria Filomena Ferreira Coelho.
Recorrido: Fazenda Pública e José Oliveira da Silva.
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 – Maria Filomena Ferreira Coelho, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de 3 de Outubro de 2009, que julgou improcedente o incidente de anulação da venda realizada no processo de execução fiscal n.º …, do Serviço
de Finanças de Lagos, apresentando as seguintes conclusões:
1. O executado José Manuel da Silva Pereira faleceu em 10 de Setembro de 2004;
2. O despacho a ordenar a notificação e a própria notificação para audiência prévia, efectuada em
14 de Abril de 2005 a José Manuel da Silva Pereira é de conteúdo ou objecto impossível porquanto o
falecido nunca poderia comparecer na diligência, sendo nulo, por natureza;
3. Verificou-se a falta de citação do executado, efectuada em 9 de Junho de 2005, nos termos do
art. 195, n.º 1, alínea d) do CPC;
4. O despacho a ordenar a notificação e a própria notificação para audiência prévia, efectuada em
24 de Outubro de 2005 a José Manuel da Silva Pereira é de conteúdo ou objecto impossível porquanto
o falecido nunca poderia comparecer na diligência, sendo nulo, por natureza;
5. Verificou-se a falta de citação do executado, efectuada em 23 de Novembro de 2005, nos termos
do art. 195, n.º 1, alínea d) do CPC;
6. Verificou-se a falta de citação da recorrente na qualidade de cônjuge do executado, nos termos
do artigo 220º do CPPT e do art. 195.º, n.º 1, alínea a) do CPC.
7. Verificou-se a falta de citação da herança de José Manuel da Silva Pereira, nos termos do
art. 155.º do CPPT e do art. 195º, n.º 1, alínea a) do CPC
Nestes termos e nos melhores de Direito, deve ser anulada a venda judicial do prédio urbano,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Portimão sob o n.º 4869/221093 e inscrito na matriz
predial sob o art. 11.992º da freguesia e concelho de Portimão, bem como a própria execução fiscal.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto: Decisão que julgou improcedente o incidente de anulação da venda.
FUNDAMENTAÇÃO
A primeira questão apreciada na decisão recorrida tem a ver com a alegada falta de notificação
para o exercício do direito de audiência prévia de José Manuel da Silva Pereira, dado a mesma ter sido
ordenada e efectuada depois da sua morte.
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O n.º 4 do artigo 23.º da LGT preceitua que “A reversão, mesmo nos casos de presunção legal
de culpa, é precedida de audição do responsável subsidiário nos termos da presente lei e da declaração fundamentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação.”
O exercício do direito de audiência prévia constitui uma importante manifestação do princípio
do contraditório e uma sólida garantia de defesa dos direitos do administrado, sendo reconhecido pela
doutrina e pela jurisprudência como um princípio estruturante da actividade administrativa cuja violação
ou incorrecta realização se traduz numa violação de uma formalidade essencial que, é determinante da
ilegalidade do próprio acto. (acórdão do STA de 25/06/2008, processo n.º 392/08).
É indubitável que, no caso “sub judice”, aquela formalidade essencial foi preterida. Porém, na
decisão em crise entendeu-se que, apesar da omissão desta formalidade o mesmo não aconteceu com a
citação da reversão que foi efectuada com menção de «cabeça de casal» e foi recebida pela recorrente.
E, a falta de citação, foi arguida em requerimento de 4 de Maio de 2006, tendo sido objecto de despacho
de indeferimento do qual houve reclamação em 14 de Junho de 2006, para o TAF de Loulé.
Conclui-se, por fim, que a falta de citação do executado, “como fundamento desta acção, para
além de ter sido objecto de apreciação, sempre teria de improceder aquela, porquanto já teria sido
ultrapassado largamente o prazo (de 15 dias), uma vez que a A. a arguiu pelo menos em 04/05/2006,
por requerimento junto do serviço de finanças.”
Além disso, a preterição daquela formalidade não faz parte do elenco dos motivos de anulação
da venda previstos no artigo 909.º do CPC, para que remete a alínea c) do n.º 1, do artigo 257.º do
CPPT.
Cinge-se, assim, a decisão recorrida à apreciação da invocada nulidade por falta de citação da
Recorrente enquanto cônjuge do executado, dado essa não ter sido de facto efectuada.
Entendeu-se que, tendo a Recorrente sido citada na reversão, enquanto cabeça de casal da herança
aberta por morte do seu cônjuge (executado nos autos de reversão) e, na mesma condição, ter assinado
o mandado de penhora, aceite a nomeação como fiel depositário do bem penhorado, arguido a nulidade
do despacho de reversão em relação ao executado revertido e à falta de audição deste, interveio no
processo na posição de executada, não podendo, por isso, ser citada como cônjuge do executado, na
medida em que “ela própria já ocupava a posição daquele no processo como sua sucessora, inexistindo
a arguida falta de citação.”
Na verdade, resulta do disposto no artigo 239.º do CPPT que só o cônjuge do executado, quando
não é ele mesmo executado, é que é citado, nos termos daquele preceito legal.
Mas, mesmo não se verificando tal circunstância, resulta do artigo 909.º, n.º 1, alínea b) do CPC,
aplicável por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT, que a venda só fica sem efeito se
toda a execução for anulada por falta ou nulidade da citação do executado, que tenha sido revel, salvo
o disposto no artigo 921.º, n.º 3 do mesmo diploma legal.
Da conjugação deste preceito legal com o disposto no n.º 1 do artigo 921.º e 483.º do mesmo
compêndio resulta que a nulidade da venda judicial pode ser arguida pelo executado quando este não
tiver sido executado para a execução e o processo tiver corrido à sua revelia.
Por tudo quanto já foi referido ressalta evidente que o processo não correu à revelia da Recorrente,
que teve intervenção qualificada em todo o processo.
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público (fls. 202 a 204 dos autos), estas nada
vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
– Fundamentação –
4 – Questão a decidir
É a de saber se há fundamento legal para a anulação da venda executiva efectuada.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1) Em 10-09-2004 faleceu José Manuel da silva Ferreira, no estado de casado com Maria Filomena
Ferreira Coelho (fls. 35, do PA);
2) Em 2004 -11-11 foi elaborado mandado de penhora para penhora de bens da sociedade Permor
– Construções, Ldª, assinado por chancela (fls. 9, dos autos);
3) Em 2004-03-11 foi penhorado o imóvel registado em nome da sociedade Permor – Construções,
Ldª “fracção autónoma, designada pela “V”, piso menos um, destinada a arrumos, com área coberta
de 106,5 m2 e descoberta de 7,55 m2, do prédio urbano cito na Urb. Parque do Moinho, freguesia
de São Sebastião, concelho de Lagos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagos sob o
n.º 00090/140185, para garantia da dívida no montante total de € 78.296,28, conforme auto de penhora
assinado por chancela (fls 10 a 13, do PA);
4) No Registo do imóvel referido em 3) encontra-se registada a favor do Banif – Banco Internacional do Funchal hipoteca voluntária (fls. 7, do PA);
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5) Em 12-04-2005 foi elaborado mandado para penhora dos bens da sociedade Permor – Construções, Lda.ª, para pagamento da quantia de €78.296,28 e acrescido (fls 24, do PA);
6) Em 14-04-2005 foi elaborado o auto de diligências de fls. 25, do PA, dando conta de que em
nome da sociedade executada não existem bens móveis ou imóveis penhoráveis e de que no período a
que respeitam as dívidas eram sócios gerentes, Manuel Mateus Morais e José Manuel da Silva Pereira,
consignando-se o falecimento deste e a indicação de Maria Filomena Ferreira Coelho, sua esposa, como
Cabeça de Casal (fls. 25 do PA);
7) Em 14-04-2005 foi proferido despacho para audição (reversão) do sócio gerente José Manuel
da Silva Pereira, que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais e onde é referido “estando concretizada a audição do (s) responsável (eis) Subsidiário (s), prossiga-se com a reversão …” e enviada
notificação (fls 29 a 31, do PA);
8) Em 09-06-2005 foi proferido despacho de citação reversão José Manuel da Silva Pereira, nos
termos seguintes (fls. 50, do PA):
Objecto e função do mandado de citação
“Pela presente fica citado(a) de que é executado por reversão nos termos do art.º 160.º, do CPPT,
na qualidade de responsável subsidiário, para no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta citação, pagar a
quantia exequenda de 78.296,28 EUR de que era devedor (a) o(a) executado (a) infra indicado, ficando
ciente de que se o pagamento se verificar no prazo acima referido, não lhe serão exigidos juros de mora
nem custas. Mais fica citado de que no mesmo prazo poderá requerer o pagamento em regime prestacional nos termos do art. 196.º, do CPPT, e/ou a dação em pagamento nos termos do art. 201º, do mesmo
código ou então deduzir oposição judicial com base nos fundamentos prescritos no art.º 204.º, do CPPT.
Informa-se ainda que, nos termos do n.º 4, do artigo 22º, da Lei Geral Tributária, s contar da citação, poderá apresentar reclamação graciosa ou deduzir impugnação judicial, com base nos fundamentos
previstos no art.º 99.º e prazos estabelecidos nos artºs 70.º e 102º, do CPPT.
(…)
Decorrido aquele prazo sem que tenha sido efectuado o pagamento da dívida exequenda, para além
de perder o benefício da dispensa de pagamento dos juros de mora e acrescido e, sem que exista nos
termos do art.º 169.º, do CPPT, motivo para suspender a execução, a mesma prosseguirá a tramitação
legal, designadamente para efeitos de penhora e demais diligências previstas no CPPT”.
9) Na citação (reversão), referida em 8) a designação “Cabeça de Casal da Herança de”, encontra-se manuscrita (fls. 50, do PA);
10) Em 2005-06-09 foi ordenada a citação (reversão) de Manuel Mateus Morais, como responsável
subsidiário (fls. 49 e 49-A, dos autos);
11) O aviso de recepção para a citação da reversão referida em 8) e 9), foi assinado pela ora A.
onde consta no A/R “Maria Filomena” (fls. 51, do PA);
12) Para pagamento da quantia exequenda e acrescido nos processos de execução fiscal, no
montante de € 78.296,29, em 15-12-2006 foi penhorado o lote de terreno para construção urbana, sito
no Alto do Pacheco-Malata, identificado pelo n.º 21, inscrito na matriz predial sob o artº 11992, da
freguesia e concelho de Portimão, tendo sido nomeada fiel depositária Maria Filomena Ferreira Coelho,
na qualidade de Cabeça de Casal da Herança de José Manuel Silva Pereira, conforme autos de penhora
de fls. 62, por ela assinado e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais (fls. 62, do PA);
13) O lote de terreno referido em 11) estava registado a favor de José Manuel da Silva Pereira
casado com Maria Filomena Ferreira Coelho, no regime de comunhão de adquiridos, pela Ap 27/041103
(fls. 75, do PA);
14) Em 23-02-2006 foi proferido despacho pelo Chefe do Serviço de Finanças de Lagos a ordenar
a venda do bem penhorado por meio de propostas em carta fechada, designado o dia para a venda e
fixado o valor base do bem (fls. 79, do PA)
15) Foi elaborado o Edital-Anúncio, publicitada a venda no site das finanças e correio da manhã
(fls. 80 a 89 e 94 a 95, do PA);
16) Em 05-04-2006 a A. informou o Serviço de Finanças do falecimento do executado (fls. 111, do PA);
17) Em 03-06-06 a A. foi notificada do despacho que ordena a venda judicial e do edital-anúncio,
por carta registada com A/R, enviada em seu nome próprio (fls. 87 e 88, do PA);
18) Em 03-06-06 a A., enquanto fiel depositária foi notificada do despacho que ordena a venda
judicial e do edital-anúncio (fls. 89 e 90, do PA);
19) Os A/Rs das cartas referidas em 17) e 18) foram assinadas pela A. Maria Filomena Ferreira
Coelho (fls. 88 e 90, do PA);
20) Em 12-04-2006 deu-se a abertura de propostas e adjudicação e verificou-se a existência de
uma única proposta, pela quantia de € 92.050,00 (fls. 115, do PA);
21) Em 04-05-2006 a A. apresentou o requerimento de fls 128 a 130, subscrito por advogado, que
se dá por reproduzido para todos os efeitos legais e, com interesse para a decisão da causa, se reproduz,
na parte que interessa:
“(…)
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5. Inicia-se, em 14-04-2005,o processo de reversão contra o sócio gerente já nessa data falecido,
como aliás era do conhecimento do Serviço de Finanças, com uma notificação para Audição-Prévia,
repita-se de um executado já falecido!!!
6.Posteriormente, em 09-06-2005, consta do processo a fls. 36, o Despacho de Reversão que
confirma a audição do falecido (…) apesar deste não ter sido citado, e determina o prosseguimento da
reversão da execução fiscal contra o falecido José Manuel da Silva Pereira;
7. Dando cumprimento ao Despacho é expedida Citação (Reversão) novamente para José Manuel
da Silva Pereira, falecido em 10 de Setembro de 2004;
8.O registo de correio da referida Citação de José Manuel da Silva Pereira parece que não foi
assinado pela ora recorrente (sublinhado nosso) mas que nunca tomou verdadeiro conhecimento do
processo, pois não era a ela formalmente dirigido;
9. Até à data não foi citado José Manuel da Silva Pereira, falecido em 10 de Setembro de 2004,
nem foram citados os herdeiros nomeadamente a ora recorrente e os seus filhos, conforme dispõe
expressamente o art.º 155.º, n.º 3, alínea b) e n.º 4, do Código do Procedimento e Processo Tributário;
10. A única notificação que é feita à ora requerente e à qual esta reagiu, foi efectuada em 27-02-2006,
na qualidade de depositária do bem penhorado e onde se comunicava a venda judicial do bem penhorado;
(…)”.
22) Por despacho datado de 15-05-2006 foi indeferido o requerimento da A. referido em 21)
(fls. 131 a 134, do PA);
23) Em 17-05-2006 o despacho de indeferimento referido em 21) foi notificado ao mandatário
da A. (fls. 135/136, do PA);
24) Em 07-06-2006 o Chefe de Finanças Adjunto prestou informações de fls. 137 a 139, do PA,
que se dão por reproduzidas, para todos os efeitos legais, que foram notificadas ao mandatário da A,
em 06-07-2006 (fls. 142/143, do PA);
25) Em 14-05-2006 a ora A. deu entrada, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com o
Processo de Reclamação, contra o despacho de indeferimento proferido em 15-05-2006 e 07-06-2006,
a que coube o n.º 414/06.2BELLE,fundamentando a sua pretensão em: falta de citação de José Manuel
da Silva Pereira para audiência prévia, falta de citação regular da reclamante na qualidade de cabeça
de casal (sublinhado nosso), benefício de excussão e em consequência pedindo a anulação da venda
(processo de reclamação apenso);
26) Em 24-08-2006 foi proferida decisão da reclamação referida em 25) com fundamento em erro
na forma de processo (fls. 68 a 72, do processo de reclamação apenso);
27) O recurso interposto da decisão referida em 25) foi rejeitado por falta de alegações (fls. 118,
da reclamação apensa);
28) Em 23-07-2007 foi requerida a emissão de certidão dos processos executivos e do processo
de reclamação que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé (fls. 149, do PA);
29) Em 2007-05-27 participou a transmissão gratuita de bens (fls. 123/124, dos autos e inquirição
da testemunha João Seixas);
30) Contra a Permor foi interposto o requerimento executivo para pagamento de quantia certa,
em 2006-04-18, conforme fls 121 e 122, dos autos que se dá por reproduzido;
31) A presente acção deu entrada em 29-10-2007 (carimbo aposto no rosto de fls 4, dos autos).
A convicção do tribunal dos factos provados fundou-se nos documentos juntos em cada ponto e
na audição das testemunhas reproduzido em audiência.
Da prova testemunhal extrai-se, designadamente, o seguinte:
José Joaquim Cabrita Duarte, foi Chefe do Serviço de Finanças de Lagos até 30-12-2004 a
partir de dia 31 Chefe do serviço de Finanças de Portimão. Viu, antes de vir à audiência, no sistema
informático que o processo foi instaurado em 2004 e a reversão ocorreu em 2005. Em 2004 só ocorreu a
citação pessoal e postal da sociedade. Os mandados de penhora podem ou não ser assinados pelo chefe
e podem ser assinados por chancela. A partir de 31-12-2004 desconheço o que foi feito no processo.
Em 2004 não foi houve nenhuma reversão. A reversão ocorreu em 2005. No ano de 2004 foram feitos
alguns pagamentos pela sociedade. Desconheço se a sociedade tinha bens. A fls 9, do PA a assinatura
foi por chancela e confirmo que é minha. Desconheço se foram vendidos os bens penhorados a fls. 10.
Desconheço se os bens foram vendidos. A citação da devedora originária foi por chancela, conforme
fls 3, do PA. João Valadares foi escrivão do processo.
João Luís Monteiro Valadares Seixas, chefe do Serviço de Finanças de Lagos desde 12-01-2005
até ao presente. Esteve em regime de substituição com competência delegada. O despacho de competência não foi publicado. Eu e Carlos Alberto Gouveia trindade estivemos em regime de substituição.
No que se refere aos bens móveis em nome da sociedade não existiam. Tinham sido vendidos em 2004
antes do falecimento de José Manuel da silva Pereira. A D. Filomena compareceu à audiência prévia
e dentro do prazo para audição. Depois de ouvir a D. Filomena ordenei a reversão contra a cabeça
de casal que está manuscrito. Está no documento que ouviu o revertido na pessoa da D. Filomena.
Toda a informação recolhida foi no sentido de que o revertido tinha responsabilidade na condução da
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sociedade. O cabeça-de-casal tem toda a responsabilidade. Houve reversão contra o outro sócio e não
tinha bens. A cabeça-de-casal da herança só entregou em 29-05-2007 de que o revertido tinha morrido
e havia bens da herança. Tentou resolver o problema do pagamento das dívidas com a D. Filomena.
Como a D. Filomena fazia parte da execução não fez citação formal para requerer a separação de bens.
Ela é parte activa, representa todos os interessados, em seu entender. No momento da reversão não
havia documentos oficiais para suportar a informação de que o revertido estivesse morto. A requerente
apareceu dentro do prazo para a audiência prévia e disse que o marido tinha falecido. Pôs a D. Filomena a par da situação e nesse momento informei-a de que era parte na execução. Devo-lhe ter dito
que havia responsabilidade do património. A expressão “cabeça de casal” está manuscrita porque o
sistema informático não permite integrar outros devedores. Fui eu que mandei escrever. Aqui os revertidos foram identificados – os dois gerentes da Permor. A partir de 09-06-2005 a D. Filomena veio aos
autos na qualidade de cabeça de casal. A D. Filomena é formalmente a partir daí, parte na execução. A
D. Filomena assinou o auto de penhora e foi nomeada fiel depositária. A D. Filomena não reclamou da
penhora do imóvel. Foi citada como cabeça de casal. Foi notificada da venda como cabeça de casal e
como fiel depositária. Deveria ou poderia ter sido notificada uma delas como cabeça de casal, mas por
causa dos correios mandou-a em nome da própria D. Filomena. Não apresentou oposição. Só depois
da venda, em 2006 a D. Filomena reclamou.
Factos não provados
Inexistem outros factos com relevo para a decisão da causa.
6 – Apreciando.
6.1 Da anulação da venda executiva
Entendeu na sentença recorrida (a fls. 160 dos autos), que de todas as causas de pedir invocadas
pela requerente, a única com virtualidade para provocar os efeitos previstos no artigo 909.º do CPC
é a falta de citação de José Manuel da Silva Pereira e a falta de citação da requerente na qualidade de
cônjuge do executado, verificando-se, contudo, que a primeira para além de ter sido objecto de apreciação, sempre seria de improceder, porquanto já teria sido ultrapassado largamente o prazo (de 15 dias),
uma vez que a A. a arguiu pelo menos em 04-05-2006, por requerimento junto do serviço de finanças
(fls. 161 dos autos) e julgando a segunda julgada improcedente, por ter entendido não haver lugar à
citação do cônjuge do executado quando ele próprio é executado, na qualidade de sucessor do revertido,
inexistindo pois a arguida falta de citação (cfr. sentença recorrida, a fls. 163 dos autos).
Atento ao teor das alegações de recurso apresentadas pela recorrente (a fls. 182 a 189 dos autos),
cujas conclusões se encontram supra transcritas, alega a recorrente como motivo para a anulação da
venda a falta de citação do executado (conclusões 1 a 5 das suas alegações de recurso), a falta de citação da recorrente como cônjuge do executado (conclusão 6 das suas alegações de recurso), bem como
a falta de citação da herança do executado (conclusão 7 das suas alegações), pedindo a anulação da
venda e da própria execução fiscal.
Vejamos, pois.
A recorrente, nas suas alegações de recurso e respectivas conclusões 1 a 5 supra transcritas, insiste na tese que sustenta desde a petição inicial (ou melhor, desde a reclamação que deduziu do acto
de indeferimento do requerimento de arguição de nulidade oportunamente apresentado no Serviço de
Finanças e a cujo processo foi atribuído o número 414/06.2 BELLE, com sentença transitada em julgado e apensa aos presentes autos), sem atender aos concretos fundamentos da sentença recorrida para
desatender o conhecimento das alegadas nulidades, in casu, o facto de tais fundamentos já terem sido
objecto de apreciação e o facto de ser extemporânea a sua invocação como fundamento para anulação
da venda, porquanto já teria sido ultrapassado largamente o prazo (de 15 dias) de que dispunha para
o invocar (ex vi do disposto no artigo 257.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2 do CPPT), uma vez que a A. a arguiu
pelo menos em 04-05-2006, por requerimento junto do serviço de finanças (fls. 161 dos autos).
Ora, atendendo a que não se descortina que o assim decidido mereça qualquer censura em face
dos elementos constantes do processo e das normas legais aplicáveis e que, além do mais, a recorrente
também não ataca estes fundamentos da decisão, há-de conclui-se necessariamente improcederem as
conclusões 1 a 5 das suas alegações de recurso.
No que concerne à falta de citação da recorrente como cônjuge do executado, entendeu a sentença
recorrida, e bem, não ter havido preterição dessa notificação, alegadamente geradora de nulidade da
execução, pois que a lei não impõe tal notificação quando a própria recorrente é já parte na execução,
aí intervindo como cabeça-de-casal pelo menos desde a data da citação da reversão, sendo que nessa
qualidade sempre foi tomando conhecimento do processo (cfr. os números 9, 10 e 11 do probatório
supra transcrito).
É verdade que não se terá cumprido o disposto no artigo 155.º do CPPT. Contudo, a omissão dessas
formalidades não terá tido por efeito, atento ao probatório fixado, que o processo executivo tenha corrido
à revelia dos sucessores do falecido, pois que, nos termos do artigo 154.º do CPPT, o cabeça-de-casal
tem legitimidade para a prática de actos na execução se no decurso desta falecer o executado.
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Ora, como bem diz o Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste Tribunal, resulta
do artigo 909.º, n.º 1, alínea b) do CPC, aplicável por força da alínea c) do n.º 1 do artigo 257.º do
CPPT, que a venda só fica sem efeito se toda a execução for anulada por falta ou nulidade da citação
do executado, que tenha sido revel, resulta do artigo 909.º, n.º 1, alínea b) do CPC, aplicável por
força da alínea c) do n.º 1 do artigo 257.º do CPPT, que a venda só fica sem efeito se toda a execução
for anulada por falta ou nulidade da citação do executado, que tenha sido revel, salvo o disposto no
artigo 921.º, n.º 3 do mesmo diploma legal, resultando da conjugação deste preceito legal com o disposto no n.º 1 do artigo 921.º e 483.º do Código de Processo Civil que a nulidade da venda judicial
pode ser arguida pelo executado quando este não tiver sido executado para a execução e o processo
tiver corrido à sua revelia, o que não sucedeu no caso dos autos, em que a recorrente teve intervenção
qualificada ao longo do processo.
Improcedem, pois, as alegações da recorrente.
O recurso não merece provimento
– Decisão –
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 12 de Maio de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 19 de Maio de 2010.
Assunto:
Responsabilidade subsidiária. Dívida de coima. Inconstitucionalidade. RGIT.
Sumário:
O artigo 8º do RGIT, interpretado no sentido de que ali se prevê a responsabilidade
subsidiária por coimas, efectivada através do regime da reversão da execução fiscal
contra as pessoas ali mencionadas, é materialmente inconstitucional, por violação
dos princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas, da presunção de
inocência e da violação dos direitos de audiência e defesa, consagrados, respectivamente, no n.º 3 do art. 30º e nos nºs. 2 e 10 do art. 32º, ambos da CRP.
Processo n.º 55/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Afonso Moreira da Cunha e Outro.
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 Mirandela, na medida em que,
julgando parcialmente procedente a oposição à execução fiscal, deduzida pelos ali revertidos Afonso
Moreira da Cunha e Luís Fernando Taipa Mendes, com os demais sinais dos autos, veio a julgar extinta
contra estes tal execução fiscal, na parte relativa à revertida dívida de coimas e custas aplicadas no
processo de contra-ordenação tributária, com fundamento na inconstitucionalidade da norma do art. 8º
do RGIT.
1.2. A recorrente termina as respectivas alegações formulando as Conclusões seguintes:
A) É o presente recurso interposto do Douto Julgado do Tribunal “a quo”, apenas na parte em que
julgou extinta a execução no que toca às dívidas de coima e custas.
B) O objecto do presente recurso atem-se, com origem, a questão nova suscitada pelo MP no
Douto parecer emitido, e traduzível, em resumo, na impossibilidade, por Ilegal e Inconstitucional, de
efectivar, no oponente/revertido, ora recorrido, na qualidade de sócio-gerente da firma executada originariamente devedora, a responsabilidade civil subsidiária, por multas ou coimas aplicadas em processo
de contra-ordenação, nos termos do art. 8º do RGIT, no âmbito do procedimento de reversão, sem que
se assegure ao revertido, o direito de audiência e defesa, nos termos dos arts. 10º e 32º n.º 1 da CRP.
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C) A questão reveste natureza, exclusiva, de Direito e Legal, buscando, inevitavelmente, conflito de
Hermenêutica jurídico-legal sobre a (In)Constitucionalidade do art. 8º n.º 1 alínea a) e b) do RGIT.
D) De um lado, a posição Doutrinária e Jurisprudencial, perfilhada pela Douta Sentença recorrida
(cfr. págs. 5 e 6), sufragada, aquela, por Jorge Sousa e Simas Santos, in “Regime Geral das Infracções
Tributárias Anotado”, 2ª Edição, pág. 94, e, esta, exemplificativamente, pelo Acórdão STA de 28-5-2008,
Proc. n.º 31/08, segundo o que “é materialmente inconstitucional, por violação dos princípios da intransmissibilidade das penas e da presunção da inocência consagradas nos artigos 30º e 32º n.º 2 da CRP, o
disposto no artigo 8º do RGIT, relativo à responsabilidade subsidiária dos administradores, gerentes e
outras pessoas, em relação ao pagamento de coimas aplicadas à sociedade, e que assim não podem ser
exigidas ao revertido, ainda que em termos de responsabilidade subsidiária”.
E) Donde, a recusa, pelo Tribunal recorrido, na aplicação da norma contida nas als. a) e b) do
n.º 1 do art. 8º do RGIT, por entender da sua Inconstitucionalidade, nos termos supra expostos, e, por
isso, a decisão, ora recorrida, de não ser de exigir que o oponente/revertido, ora recorrido, na qualidade
de sócio-gerente da firma executada originariamente devedora, seja civilmente responsável a título
subsidiário, pelo pagamento de multas ou coimas aplicadas em processo de contra-ordenação, nos
termos do art. 8º do RGIT, no âmbito do procedimento de reversão, NÃO prosseguindo a execução
nessa parte - coimas/custas.
F) Do outro lado, a Jurisprudência Constitucional, firmada pelo Acórdão do TC n.º 129/2009 de
12.3.09, Proc. n.º 649/08 publicado no DR - 2ª Série - n.º 74 de 16 de Abril de 2009, que, declarou não
inconstitucionais, as normas as als. a) e b) do artigo 8º do RGIT, considerando que não se transmite a
responsabilidade contra-ordenacional ao gerente, mas antes a imposição de um dever indemnizatório
assente num facto ilícito e culposo e não no facto típico contra-ordenacional, e, portanto, exprimindo
entendimento distinto, no sentido da admissibilidade daquela responsabilidade sem observância de
procedimentos de defesa típicos do ilícito contra-ordenacional.
G) Doutrina esta, dimanada de Jurisprudência Constitucional, que o presente recurso perfilha e a
que adere incondicionalmente, por isso pugnando pela Constitucionalidade da norma em causa e pela
sua subsequente aplicação ao caso concreto.
H) O que se traduz, no caso dos autos, em o oponente/revertido, ora recorrido, na qualidade de
sócio-gerente da firma executada originariamente devedora, ser civilmente responsável, a título subsidiário, pelo pagamento de multas ou coimas aplicadas em processo de contra-ordenação, nos termos
do art. 8º do RGIT, no âmbito do procedimento de reversão, sem que lhe seja assegurado o direito de
audiência e defesa, nos termos dos arts. 10º e 32º n.º 1 da CRP, com prossecução da execução fiscal
nessa parte - coima e custas.
Termos em que, e nos melhores de Direito aplicáveis, deve:
Ser concedido provimento ao Recurso, e, em consequência, Ser revogada a Douta Sentença, proferida pela Meritíssima Juiz do Tribunal “a quo”, que julgou extinta a execução no que toca às dívidas
de coima e custas.
Ser ordenada a reforma da Sentença no sentido de Julgar pela Constitucionalidade da norma em
causa - art. 8º n.º 1 alínea a) e b) do RGIT, com a sua subsequente aplicação ao caso dos autos.
Ser Ordenada a Tramitação da execução fiscal, a que o presente recurso de oposição respeita, no
que toca às dívidas de coima e custas.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, fundamentando-se no seguinte:
1. O acórdão do Tribunal Constitucional n.º 129/2009, 12.03.2009 (DR n.º 74, Série II, 16.04.2009
julgou não inconstitucional as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do art. 8º Regime Geral das Infracções
Tributárias (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.
Argumentando em abono do julgamento de constitucionalidade das normas apreciadas escreveu-se no aresto citado: «Concluindo-se, como se concluiu, que a norma do artigo 8º n.º 1, alíneas a) e b)
do RGIT não pode entender-se como consagrando uma modalidade de transmissão para gerentes ou
administradores da coima aplicada à pessoa colectiva, facilmente se compreende que esse dispositivo
não pode também pôr em causa o princípio da presunção da inocência do arguido, a que o tribunal
recorrido também faz apelo para declarar a inconstitucionalidade do preceito.
(…) no caso, conforme já se esclareceu, não estamos perante uma imputação a terceiro de uma
infracção contra-ordenacional relativamente a qual este não tenha tido oportunidade de se defender,
mas perante uma mera responsabilidade civil subsidiária que resulta de facto ilícito e culposo que se
não confunde com o facto típico a que corresponde a aplicação da coima»
Posteriormente, o Tribunal Constitucional pronunciou-se igualmente no sentido da constitucionalidade de norma de teor semelhante, constante do art. 7º-A, aditado pelo DL n.º 394/93, 4 Novembro ao
Regime Jurídico das Infracções não Aduaneiras (RGIFNA), aprovado pelo DL n.º 20-A/90, 15 Janeiro
(acórdãos n.º 150/2009, 24.03.2009 (DR n.º 95, Série II, 18.05.2009) e 234/2009, 12.05.2009).
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2. Não se ignora a jurisprudência reiterada do STA - SCT no sentido da inconstitucionalidade da
norma constante do art. 8º n.º 1 als. a) e b) RGIT (acórdãos 27.02.2008 processo n.º 1057/07; 12.03.2008
processo n.º 1053/07; 28.05.2008 processo n.º 31/08; 4.02.2009 processo n.º 829/08).
No entanto entendemos que se justifica uma inflexão dessa jurisprudência após a pronúncia do
Tribunal Constitucional.
O conflito de entendimentos divergentes sobre questão de constitucionalidade (cada um deles
sustentado em argumentos ponderosos) deve ser resolvido em favor do entendimento sufragado pelo
Tribunal Constitucional, pelos motivos seguintes:
a) a continuidade da jurisprudência do STA traduzir-se-ia em manifesto desrespeito da autoridade
do TC em matéria constitucional cujas decisões são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as dos restantes tribunais e de quaisquer outras autoridades (art. 2º LOFTC,
diploma aprovado pela Lei n.º 28/82, 15 Novembro).
b) o argumento jurídico-formal de que o acórdão proferido não tem força obrigatória geral é
pouco convincente, devendo ceder perante o argumento institucional supra enunciado e a necessidade
de eliminar o grave entorse ao princípio da interpretação e aplicação uniformes do direito que significa
a persistência da jurisprudência do STA (art. 8º n.º 3 CCivil)
c) é dificilmente compreensível para os cidadãos que recorrem aos tribunais um conflito desta
natureza entre tribunais superiores, prolongando a cacofonia causada por recentes conflitos institucionais entre órgãos de soberania
d) o repudio da jurisprudência do TC sobre a questão (nem sequer episódica, antes reiterada nos três
citados acórdãos, votados por unanimidade) induz uma situação de desigualdade entre os recorrentes,
consoante fosse interposto ou não fosse interposto recurso para o TC, o qual ordenaria a reforma dos
acórdãos recorridos do STA, em conformidade com o juízo de constitucionalidade
3. Antecipando eventual objecção à utilização do processo de execução fiscal para efectivação de
responsabilidade civil subsidiária e a inexistência de garantias de defesa idênticas às que são asseguradas
em relação a dívidas tributárias (art. 22º n.º 4 LGT; art. 148º CPPT) dir-se-á:
a) o prosseguimento da execução fiscal contra o gerente ou administrador, na sequência de reversão,
radica na sua condição de responsável subsidiário ainda que a responsabilidade seja de natureza civil
(art. 160º n.º 1 CPPT; cf. neste sentido acórdão TC n.º 129/2009 II - Fundamentação n.º 3)
b) a reversão é precedida da audição do responsável subsidiário, o qual tem possibilidade de deduzir
oposição com fundamento no facto de não se verificarem os pressupostos da responsabilidade (civil)
subsidiária (art. 23º n.º 4 LGT; arts. 151º n.º 1 e 204º n.º 1 alínea b) último segmento CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da improcedência
da oposição contra a execução para cobrança coerciva de coimas e custas.»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1) Contra a sociedade “Toda Casa-Mobiliário, Lda.”, com sede na Rua Alexandre Herculano
Galeria Tuela r/c 5300 Bragança, foi instaurado no Serviço de Finanças de Bragança, o processo de
execução fiscal 0485200401018620 e apensos, para cobrança coerciva de coimas, custas e IRC, no
montante total de € 2.948,30 - processo executivo.
2) Por despacho do Chefe de Finanças datado de 25-06-2008 a execução foi revertida contra os
ora oponentes na qualidade de responsáveis subsidiários - idem.
3.1. Enunciando, na parte relevante para o presente recurso, como questão a decidir a (suscitada
pelo MP) de saber se «São ou não os oponentes responsáveis pelo pagamento das coimas que foram
aplicadas à sociedade», «(sendo que as despesas que também constituem a quantia exequenda têm
uma natureza meramente acessória)», a sentença recorrida, concluindo pela inconstitucionalidade do
art. 8º do RGIT, quando interpretado no sentido de que consagra uma responsabilização subsidiária
que se efectiva através da reversão da execução fiscal contra as pessoas nele indicadas, veio a julgar
procedente a oposição, quanto à parte da dívida exequenda àquelas relativa.
Para tanto, a sentença referindo, embora, a decisão do Tribunal Constitucional, no acórdão
n.º 129/2009, de 12/3/2009, no sentido de não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) do
n.º l do artigo 8º do RGIT, 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, acaba por sufragar o entendimento expresso em vários arestos do
STA, nomeadamente no ac. de 28/5/08, rec. n.º 31/08, onde se sustenta a inconstitucionalidade material
daquele art. 8º, por ser incompaginável com os princípios constitucionais da intransmissibilidade das
penas e da presunção de inocência, enunciados nos arts. 30º, n.º 3 e 32º n.º 2 da CRP.
Por seu lado, é na fundamentação constante do acórdão do Tribunal Constitucional que, quer a
recorrente Fazenda Pública, quer o Exmo. PGA junto deste STA, fazem assentar a sua discordância
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com o decidido: não se verifica transmissão da responsabilidade contra-ordenacional ao gerente, mas
antes a imposição de um dever indemnizatório assente num facto ilícito e culposo que não se confunde
com o facto típico contra-ordenacional e a que corresponde a aplicação de uma coima.
O MP, alega, ainda, que o conflito de entendimentos divergentes sobre a questão da constitucionalidade deve ser resolvido em favor do entendimento sufragado pelo Tribunal Constitucional, dado
que o argumento jurídico-formal de que o acórdão proferido não tem força obrigatória geral é pouco
convincente, devendo ceder perante, além do mais, a necessidade de eliminar o grave entorse ao princípio da interpretação e aplicação uniformes do direito (art. 8º n.º 3 CCivil), dado que o repúdio da
jurisprudência do TC sobre a questão induz uma situação de desigualdade entre os recorrentes, consoante
fosse interposto ou não fosse interposto recurso para o TC, o qual ordenaria a reforma dos acórdãos
recorridos do STA, em conformidade com o juízo de constitucionalidade e dado que, em termos de
garantias de defesa do revertido, a reversão é precedida da audição do responsável subsidiário, o qual
tem possibilidade de deduzir oposição com fundamento no facto de não se verificarem os pressupostos
da responsabilidade (civil) subsidiária (art. 23º n.º 4 LGT, arts. 151º n.º 1 e 204º n.º 1 alínea b) último
segmento, do CPPT).
A questão colocada no presente recurso jurisdicional reconduz-se, assim, à de saber se os gerentes de uma sociedade comercial podem ser responsabilizados subsidiariamente por dívidas de coimas
aplicadas por contra-ordenações tributárias.
Vejamos:
3.2. Sob a epígrafe «Responsabilidade civil pelas multas e coimas», o art. 8º do RGIT definiu a
responsabilidade subsidiária dos gerentes por coimas, nos seguintes termos:
«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.
(…)»
Esta norma foi objecto de apreciação no citado acórdão do Tribunal Constitucional, de 12/3/2009,
proferido na sequência de recurso obrigatório interposto pelo MP do acórdão do STA, de 28/5/08, no
proc. n.º 31/08, onde se concluíra pela inconstitucionalidade do art. 8º do RGIT, por violação do princípio da intransmissibilidade das penas, previsto no art. 30º da CRP, por, em síntese, não assegurar ao
revertido o direito de audiência e defesa (nº 10 do art. 32º da CRP) no processo de contra-ordenação
e por não lhe conferir a garantia da presunção de inocência (nº 2 do art. 32º da CRP). E vários outros
arestos do STA haviam trilhado, aliás, este mesmo caminho e a mesma fundamentação (cfr. os acs. de
27/2/08, 12/3/08 e 4/2/09, respectivamente, nos procs. 1057/07, 1053/07 e 829/08).
O Tribunal Constitucional veio a decidir «não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e
b) do n.º l do artigo 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»,
com fundamento em que aquele preceito não consagra uma qualquer forma de transmissão de responsabilidade penal ou contra-ordenacional imputável à sociedade, estabelecendo, antes, a imposição de
um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador ou
gerente e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção
da receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que eram devidas (tratar-se-ia de uma
responsabilidade de natureza civil extracontratual dos gerentes e administradores, resultante do facto
culposo que lhes é imputável por terem causado uma situação de insuficiência patrimonial da empresa,
determinante do não pagamento da coima, ou por não terem procedido ao pagamento da coima quando
a sociedade foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do seu cargo).
E entendimento idêntico veio a ser sufragado nos acs. de 25/3/09 e 12/5/09, nos procs. nºs. 150/09
e 234/09, do mesmo Tribunal, que apreciaram a constitucionalidade da norma prevista no art. 7º-A do
RJIFNA, equivalente à do art. 8º do RGIT.
Portanto, para o Tribunal Constitucional, a responsabilidade subsidiária prevista no art. 8º do RGIT
assenta, não no facto típico que susbstancia a infracção contra-ordenacional, mas num outro facto diferente e autónomo: o comportamento pessoal causador de um dano para a Administração Fiscal, sendo
que a «circunstância de o montante indemnizatório corresponder ao valor da multa ou coima não paga
apenas significa que é essa, de acordo com os critérios da responsabilidade civil, a expressão pecuniária
do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente coincidente com a receita que deixa de ter
dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional; e de nenhum modo permite concluir que tenha havido a
própria transmissão para o administrador ou gerente da responsabilidade contra-ordenacional.».
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3.3. Porém, apesar do sentido desta decisão do TC, a jurisprudência maioritária do STA, tem-se
mantido no sentido que até então seguira, ou seja, no sentido da inconstitucionalidade material do
art. 8º do RGIT, por não ser compaginável com os princípios constitucionais da intransmissibilidade
das penas e da presunção de inocência enunciados, respectivamente, no n.º 3 do art. 30º e no n.º 2 do
art. 32º da CRP (cfr. os acs. deste STA, de 16/12/09, 16/12/09, 24/3/10 e 14/4/10, nos processos nºs.
1147/09, 1074/09, 1216/09 e 64/10, respectivamente).
E não vemos, por ora, razão para abandonar tal jurisprudência, sendo certo que a invocada decisão
de conformidade constitucional das als. a) e b) do art. 8º do RGIT apenas vincula o processo onde foi
proferida (em processo de fiscalização concreta de constitucionalidade).
3.4. Com efeito, atentando na letra das als. a) e b) do n.º 1 do art. 8º do RGIT, acima transcritas,
descortina-se, no respeita às coimas, que ali se institui de um regime no qual, como se diz no recente
acórdão deste STA, de 14/4/2010, rec. n.º 64/10, «a responsabilidade subsidiária, embora dita de natureza civil, é directamente uma responsabilidade por dívidas de coimas e não por dívidas próprias do
responsável subsidiário, autónomas em relação à responsabilidade do devedor originário por coimas.
Na verdade, a tese defendida pela Fazenda Pública, na esteira do Tribunal Constitucional, de se
estar perante uma responsabilidade autónoma do responsável subsidiário, assente num “facto autónomo,
inteiramente diverso” do que constitui infracção, e não uma responsabilidade pela coima, para além
de não ter um suporte minimamente consistente no texto legal, que se refere expressamente e por duas
vezes a responsabilidade pelas coimas e não por qualquer dívida autónoma, conduziria às consequências inaceitáveis, em termos de razoabilidade, coerência e justiça, de a dívida do devedor subsidiário
poder subsistir independentemente da dívida do devedor originário (por exemplo, manter-se nos casos
em que dívida originária se extingue por prescrição da sanção ou amnistia, ou a anulação da decisão
condenatória em processo de revisão).
Por outro lado, se se tratasse de uma responsabilidade subsidiária própria do responsável subsidiário,
assente num facto próprio por que apenas ele é responsável, não se compreenderia que existisse direito
do regresso do responsável subsidiário em relação ao devedor originário, como está expressamente
previsto no n.º 9 do art. 11º do Código Penal, para a responsabilidade subsidiária aí prevista, que é de
aplicação subsidiária relativamente aos processos contra-ordenações, por força do disposto nos arts. 3º,
alínea b) do RGIT e 41º, n.º 1, do Regime Geral das Contra-ordenações.
Na verdade, só há direito de regresso nos casos em que alguém paga uma dívida de outrem, pelo
que se o devedor subsidiário o tem é, necessariamente, por pagou uma dívida do devedor originário e
não uma dívida própria.
Para além disso, se o responsável subsidiário que pagou não tivesse pago a coima, mas uma dívida
própria completamente distinta, a dívida de coima subsistiria, pelo que o devedor originário continuaria
a poder ser obrigado a pagá-la, mesmo depois de o responsável subsidiário ter pago a tal sua dívida
própria, proporcionando à Fazenda Pública a possibilidade de cobrar duas vezes a mesma quantia, o
que não tem justificação aceitável.
Assim, a única forma de encontrar congruência no referido regime de responsabilidade subsidiária
é, de facto, entender que o responsável subsidiário paga a dívida de coima, que o pagamento extingue
a dívida respectiva (impossibilitando a posterior exigência da mesma ao devedor originário), que a
dívida do responsável subsidiário se extingue se se extinguir a sanção, que o responsável subsidiário
que pagar tem direito de regresso.
Mas, o problema é que, sendo assim, está-se perante uma transmissão da dívida de coima para o
responsável subsidiário que é materialmente inconstitucional, por ofensa do princípio da intransmissibilidade das penas, enunciado no art. 30º, n.º 3, da CRP, que, como corolário do princípio da necessidade
(não se satisfazem os fins das sanções pecuniárias, de prevenção geral e especial, com a aplicação de
sanção a pessoa diferente da que praticou a infracção), não pode deixar de ser aplicável à generalidade
das sanções pecuniárias.
Só deixaria de ser assim, se se pudesse entender que a obtenção de receitas é um fim das sanções
pecuniárias, mas isso, para além de não parecer aceitável (no limite, a Administração, para optimizar
a prossecução desse fim, deveria incentivar o mais possível as violações da lei, para promover a obtenção de mais receitas...) é desmentido pelo regime da conversão da pena de multa em prisão que se
prevê no art. 49º do Código Penal, por onde se vê que o condenado, mesmo que tenha possibilidade
de pagar a multa, pode optar pela prisão, extinguindo com o cumprimento desta, a dívida pecuniária:
satisfeitos os fins de prevenção geral e especial com o cumprimento da pena de prisão, extingue-se a
dívida pecuniária, o que é uma prova de que a obtenção de receitas não é também um fim das penas,
pois esse hipotético fim não ficaria satisfeito com o cumprimento da pena de prisão.
Assim, embora a epígrafe do art. 8º do RGIT tente camuflar esta transmissão de responsabilidade por infracções sobre a epígrafe de «Responsabilidade civil pelas multas e coimas», o certo é que
«é uma realidade insofismável que quem faz o pagamento de uma sanção pecuniária é quem a está a
cumprir, e que, efectuado o cumprimento por terceiro, ele deixa de ser exigível ao autor da infracção,
pelo que esta responsabilização se reconduz a uma transmissão do dever de cumprimento da sanção
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do responsável pela infracção para outras pessoas.” (Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo
de 4-2-2009, processo n.º 829/08)».
3.5. Concordamos com esta jurisprudência e não vemos que possa ultrapassar-se esta argumentação.
Com efeito, no caso dos autos, o Serviço de Finanças instaurou execução fiscal contra a sociedade
“Toda Casa-Mobiliário, Lda.”, visando a cobrança coerciva, entre outras quantias, de coimas e custas
aplicadas no processo de contra-ordenação fiscal, tendo, por despacho do Chefe de Finanças, datado
de 25/6/2008, sido ordenada a reversão da execução contra os recorridos/oponentes, na qualidade de
responsáveis subsidiários (cfr. Probatório).
Ou seja, o órgão de execução fiscal, ao imputar aos recorridos a responsabilidade subsidiária pelo
pagamento desta parte da dívida exequenda, à luz do art. 8º do RGIT, mas recorrendo ao instituto da
reversão da execução instaurada contra a sociedade originariamente responsável, parece interpretar
e aplicar esse preceito no sentido de que a responsabilidade subsidiária nele prevista é pela dívida
constante do título executivo e não já por uma dívida distinta dessa que ali consta, designadamente de
natureza civil e de cariz indemnizatório, caso em que não poderia recorrer à aplicação do regime da
reversão (através do processo de execução fiscal apenas podem ser cobradas as dívidas mencionadas no
art. 148º do CPPT, onde se incluem as coimas - na alínea b) do n.º 1 deste normativo - e em legislação
especial e só quanto a elas é aplicável o regime da reversão).
E se assim é, esta utilização do regime da reversão, estruturado apenas para os casos de responsabilização por dívidas de outrem, «implica, necessariamente, a transmissão da obrigação de cumprimento da sanção que constitui a dívida exequenda» e «tal interpretação do preceito, concretizada na
presente execução fiscal, consubstancia, necessariamente, uma transmissão da responsabilidade pelas
coimas aplicadas à sociedade infractora, proibida pela Constituição da República Portuguesa no n.º 3
do art. 30º» (supra referenciado ac. deste STA, de 16/12/09, rec. 1074/09).
3.6. E nem se diga que as ditas normas do art. 8º do RGIT também não colidem com o princípio da presunção da inocência do arguido, consagrado no n.º 2 do art. 32º, da CRP, nem violam os
direitos de audiência e de defesa que a CRP estabelece no n.º 10 do seu art. 32º, pois não estamos
perante uma imputação a terceiro de uma infracção contra-ordenacional relativamente à qual este
não tenha tido oportunidade de se defender, mas perante uma mera responsabilidade civil subsidiária
que resulta de um facto ilícito e culposo que se não confunde com o facto típico a que corresponde
a aplicação da coima.
Por um lado, se se entendesse que estamos perante uma responsabilidade civil, como se diz no
acórdão do TC, então, como acima se viu, nem a correspondente quantia poderia ser objecto de cobrança
por via da execução fiscal, nem, consequentemente, ser objecto de reversão desse processo. Mas mesmo
que fosse instaurada execução, tratando-se de uma responsabilidade própria do gerente, sempre seria
inaplicável o instituto da reversão, caracterizado, precisamente, por ser um instituto que se destina a
chamar ao processo de execução fiscal os responsáveis subsidiários por dívida de outrem.
Por outro lado, se, como pretende a recorrente, o que está em causa nos autos é a responsabilidade
prevista no art. 8º do RGIT, então, na oposição à execução fiscal, teriam que ser asseguradas aos revertidos
condições de defesa idênticas às que são asseguradas ao arguido no processo de contra-ordenação.
Ora, não intervindo o revertido no processo de contra-ordenação, não podendo interpor recurso da
decisão administrativa de aplicação de coima (só o arguido o pode fazer – n.º 2 do art. 59º do RGCO)
nem da decisão do tribunal tributário de 1ª instância que aprecie eventual recurso interposto pelo arguido (art. 83º do RGIT) e não sendo possível discutir-se, em regra, a legalidade em concreto da dívida
em sede de oposição à execução fiscal, ficam intoleravelmente diminuídos os respectivos direitos de
audiência e defesa, com violação do disposto no n.º 10 do art. 32º da Constituição (veja-se que, no caso
da dívida de imposto, a lei permite ao responsável subsidiário a reclamação ou a impugnação da dívida,
nos mesmos termos do devedor principal (nº 4 do art. 22º da LGT), sendo que, em discordância com o
MP, julgamos que a audição do responsável subsidiário antes de ser ordenada a reversão e a possibilidade de apresentação de oposição com fundamento no facto de não se verificarem os pressupostos da
responsabilidade (civil) subsidiária (art. 23º n.º 4 LGT, arts. 151º n.º 1 e 204º n.º 1 alínea b), do CPPT)
não substituem aquelas garantias de defesa.
Na verdade, como se exarou no acórdão deste STA, de 12/3/08, rec. 1053/07 (cfr., no mesmo
sentido também o ac. 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.
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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”».
3.7. Concluímos, assim, que com fundamento em inconstitucionalidade no n.º 1 do artigo 8º do
RGIT, as dívidas por coimas não podem ser exigidas ao revertido, ainda que em termos de responsabilidade subsidiária e que a sentença recorrida, que assim decidiu, deve ser confirmada, improcedendo,
portanto, todas as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, com procuradoria de 1/8.
Lisboa, 19 de Maio de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 19 de Maio de 2010.
Assunto:
Taxa de Publicidade. Regulamento Municipal. Inconstitucionalidade Orgânica.
Sumário:
I — As quantias cobradas ao abrigo dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade
da Câmara Municipal de Lisboa pela emissão de licença para afixação de telas
publicitárias em prédio pertença de particulares não são taxas, por ausência de
contrapartida prestada pelo município, devendo ser vistas como impostos.
II — Devem ter-se por organicamente inconstitucionais as normas que criaram tais
encargos, por não constarem de diploma emanado da Assembleia da República
ou do Governo, por ela autorizado.
Processo n.º 116/10-30.
Recorrente: R. Bensimon — Publicidade e Marketing, Unipessoal, Lda.
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves (por vencimento)
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. R. Bensimon – Publicidade e Marketing, Unipessoal, Lda., recorre da sentença que, proferida
pelo TT de Lisboa, julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra o acto de liquidação, pela
Câmara Municipal de Lisboa, da taxa de publicidade reportada ao 2º T/2007, no montante de 3.275,40
Euros, pela emissão de licença para afixação de telas publicitárias.
1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
I - A recorrente é uma sociedade comercial que se dedica à prestação de serviços na área da publicidade e de marketing, concepção e produção de artes gráficas, projectos, consultoria e representações.
II - No âmbito dessa sua actividade, a Recorrente, faz exploração comercial de publicidade, designadamente, através da afixação de suportes publicitários em empenas cegas ou fachadas laterais de
edificações particulares sedeadas na cidade de Lisboa.
III - A mencionada forma de exploração de publicidade está sujeita ao regime previsto na Lei
n.º 97/88, de 17.08, alterado pela Lei n.º 23/2000, de 23.08, o qual estabelece que a afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial, encontra-se, sujeita às regras gerais sobre publicidade,
estando dependente de licenciamento prévio a conferir pelas câmaras municipais, para salvaguarda do
equilíbrio urbano e ambiental.
IV – A Recorrente com vista à obtenção do licenciamento necessário para o exercício da sua
actividade comercial, apresentou junto do Departamento de Gestão de Espaços Públicos da Câmara
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Municipal de Lisboa, um pedido de licenciamento necessário para a colocação de uma tela publicitária
que foi afixada na edificação sita na Av. dos Estados Unidos da América, n.º 110, em Lisboa.
V - Tendo sido proferido competente despacho de deferimento do pedido de licenciamento formulado pela recorrente, para a afixação do suporte publicitário.
VI - Em virtude do deferimento do pedido de licenciamento, da colocação de telas em espaços
de domínio exclusivamente privado, a Recorrente procedeu ao levantamento da licença, e consequentemente, à liquidação das taxas respectivas.
VII - Em 07.08.2007, a Recorrida remeteu à Recorrente, a factura n.º 520000064815, emitida
em 01.08.2007, para pagamento de dotações orçamentais, no montante total de € 3.272,40 e com data
limite de pagamento designada para o dia 2007.08.31.
VIII - A Recorrida liquidou as mencionadas dotações no montante total de € 3.272,40, contudo,
a Recorrente considera que a obrigação pecuniária subjacente é ilegal e inconstitucional, pelo que não
lhe é exigível.
IX - Pois, apesar de a Recorrida designar, o tributo de taxa, o mesmo, não é susceptível de se
enquadrar no mencionado tipo tributário, já que tem o carácter de um verdadeiro imposto, sendo assim
ilegal a sua criação, face ao estatuído no art. 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.
X - Com efeito, a supra referida quantia liquidada, não tem carácter de taxa, mas sim de imposto,
já que, no âmbito do respectivo licenciamento não se verificou qualquer contrapartida prestada pela
Recorrida à Recorrente, ou tão pouco a remoção de qualquer obstáculo jurídico.
XI - Ora, a taxa exigida pela Recorrida, pela afixação de publicidade em prédios particulares, sem
que se prove qualquer contrapartida prestada pelo município ao sujeito passivo, deve ser qualificada
como imposto face à Constituição.
XII - A Sentença da 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Tributário de Lisboa, proferida em 30.06.2008,
no âmbito do Processo n.º 175/07, veio estabelecer que as taxas são prestações pecuniárias devidas
por uma prestação especial – actuação oficial ou actividades assimiláveis – da Administração, ou pela
utilização de instalações de locais públicos.
XIII - Nos termos da supra mencionada sentença, o que distingue a taxa do imposto é a sua ligação
com uma contraprestação determinável das instituições jurídico-públicas.
XIV - Ora, no caso em apreço não se verifica a existência desse vínculo porque:
a. não foi feita utilização de anúncios num espaço público;
b. não foi prestada qualquer contrapartida por parte da Câmara que, como assinala, por exemplo
o AC. TC. n.º 313/92 de 6 de Outubro (Proc. 435/91), e reafirma o AC. TC. 453/03 de 14 de Outubro
(Proc. 410/03), mesmo nas hipóteses em que a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra
actividade estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante o pagamento
de um tributo, é visto pela doutrina como uma imposição de uma taxa somente desde que tal retirada
se traduza na dação de possibilidade de utilização de um bem público ou semi-público.
XV - Não havendo qualquer oneração especial de um serviço público, nem qualquer utilização
de um bem público ou semi-público, dado que o local pertence a particulares, terá de se considerar o
tributo em causa como um imposto.
XVI - Na verdade estabelece o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 34/04, de 14 de Janeiro,
proferido no âmbito do Proc. 33/03, que “trata-se, assim (a orientação jurisprudencial no sentido da
inconstitucionalidade orgânica das ditas “taxas de publicidade”), jurisprudência constante, e, aliás, quase
unânime deste Tribunal, (...), que cumpre reiterar nos presentes autos, pois não se deparam argumentos
susceptíveis de alterar o decidido – não sendo este o caso, designadamente, da ideia de que o anunciante,
ao afixar a publicidade em fachadas de prédios, de sua propriedade ou devidamente autorizado pelo
proprietário, estaria a fazer uma utilização ou “ocupação” do “espaço público” ou de qualquer bem
semi-público, como o ambiente. Como se afirmou nesse Acórdão n.º 437/03, não se divisa no caso de
qualquer contrapartida específica, na utilização de um bem semi-público, para a remuneração periódica
da mera permanência do reclamo e friso em questão”.
XVII - Também reforçando este entendimento, de qualificação deste tipo de tributos como imposto
e retirando daí as inevitáveis consequências do ponto de vista da constitucionalidade, vide por exemplo
o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 19.02.2003, proferido no âmbito do Proc. 01930/02,
“I – Os tributos denominados “taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente à
instalação de reclamos em prédios urbanos são, à face da Constituição, de qualificar como impostos.
II – Como assim, a sua criação através de diploma não legislativo e não emitido pela Assembleia da
República ou pelo Governo devidamente credenciado viola o preceituado nos artigos 106º, 2 e 168º,
1, i) da CRP, versão de 1982”.
XVIII - Ainda no mesmo sentido, vd. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10/12/2003
(Proc. 026820): “– As quantias cobradas ao abrigo dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade
da Câmara Municipal de Lisboa, pela colocação de reclamos luminosos em prédios pertença de particulares não são taxas, por ausência de contrapartida prestada pelo município, devendo ser vistas como
impostos. II – Não tendo tais encargos sido criados por diploma emanado da Assembleia da República

852
ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela, devem as normas que os criaram ser consideradas organicamente inconstitucionais”.
XIX - Assim, sendo o tributo cobrado, pela instalação de mensagens publicitárias em prédios urbanos particulares, qualificado como imposto, verifica-se que o mesmo deveria estar sujeito ao princípio
da legalidade de reserva de lei formal constante do artigo 165º, n.º 2, alínea i) da CRP.
XX - Todavia, a possibilidade de cobrança de tributos pela instalação de mensagens publicitárias em
prédio urbanos particulares, foi criada por meio de um diploma não legislativo, ferido de inconstitucionalidade, por violar os arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 2, alínea i) da Constituição da República Portuguesa.
XXI - Com efeito, a inconstitucionalidade dos supra mencionados artigos 3º e 16º do Regulamento
de Publicidade do Município de Lisboa, foi já declarada pelo Tribunal Constitucional em diversos
Acórdãos, como sejam, os Acórdãos nºs 558/98, publicado no D.R. II Série, de 11/11/1998, n.º 63/99,
publicado no D.R. II Série, de 31/03/99, 32/2000, 346/2001 e 437/2003, publicado no D.R. II SÉRIE,
de 14/02/2004.
XXII - No mesmo sentido, tem vindo a pronunciar-se o Supremo Tribunal Administrativo nos
Acórdãos nºs 021278 de 22/06/99, 025815 de 14/03/2001, 01930/02 de 19/02/2003, 026820, de
12/10/2003, 01931/02, de 26/11/2003, 01931/02, de 11/04/2004, 01167/04, de 26/01/2005, 01176/04,
de 18/05/2005, e 0379/06, de 15/02/2007.
XXIII - E isto, porque, conforme referido supra, nos termos do disposto do art. 165º, n.º 1, alínea i)
da CRP, a criação de impostos é da exclusiva competência legislativa da Assembleia da República,
salvo autorização ao Governo.
XXIV - Perante o exposto, conclui-se que, por via de normas manifestamente ilegais e inconstitucionais, pretende a Recorrida, locupletar-se à custa da Recorrente, exigindo-lhe o pagamento de uma
elevada quantia pecuniária que sabe não lhe ser devida.
XXV - Com efeito, não pode deixar de se concluir que a respectiva imposição tem de obedecer
aos ditames que pela Lei Fundamental são dirigidos aos impostos.
XXVI - Nos termos do disposto do artigo 135º do Cód. de Procedimento Administrativo, “são
anuláveis os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis
para cuja violação se não preveja outra sanção”.
XXVII - Assim sendo, o acto de liquidação e cobrança ora reclamado, constitui um acto afectado
pelo vício da anulabilidade.
XXVIII - Assim, deverá o acto tributário reclamado ser anulado, e em consequência, ser anulada
a taxa publicitária liquidada à Impugnante, através da factura n.º 520000068415, por manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade das normas que a geraram.
Termina pedindo o provimento do recurso e que seja declarada a anulação do acto tributário e
administrativo de liquidação e cobrança dos tributos em causa, por manifesta inconstitucionalidade e
ilegalidade das normas que os geraram.
1.3. O recorrido Município de Lisboa contra-alegou e concluiu do seguinte modo:
1ª - Ao contrário do entendimento pugnado pela Recorrente e como se havia já defendido na Contestação, a Impugnação Judicial de cuja Decisão final vem interposto o presente é manifestamente improcedente;
2ª - Como afirma a douta Sentença recorrida, está em causa nos autos a liquidação de taxa decorrente da emissão de licença de publicidade, solicitada pela ora Recorrente, para afixação de tela
publicitária em empena ou fachada de edifício particular, sito na Av. Estados Unidos da América, n.º 110,
no segundo trimestre de 2007;
3ª - No entendimento adoptado pela douta Decisão objecto do presente, a aqui Recorrida, ao proceder à verificação do respeito dos princípios a que deve obedecer e dos condicionalismos que deve
observar a actividade publicitária e ao subsequente juízo de conformidade e emissão da correspondente
licença, não deixa de prestar ao particular/Recorrente um serviço que lhe é especificamente dirigido e
do qual este retira uma utilidade própria;
4ª - Como bem denota a douta Sentença recorrida, a própria Recorrente reconhece tal realidade,
desde a Petição Inicial;
5ª - Aceitando, de forma expressa, a descrita realidade, questiona-se de que forma pode a Recorrente,
de igual modo, afirmar que a emissão da licença de publicidade não compreende a prestação, por parte
do município, de qualquer contraprestação ou a remoção de obstáculo jurídico ao seu comportamento,
de que o pagamento da correlativa taxa possa constituir contrapartida;
6ª - Resulta clara dos presentes autos, nos quais é afirmada pela própria Recorrente, a natureza da
actividade que a mesma desenvolve e a razão pela qual promoveu o licenciamento em crise;
7ª - Ficou provado nos autos que a liquidação foi originada pela emissão de licença, reportada
àqueles local e período;
8ª - Mais, da análise da posição da Recorrente ao longo dos presentes autos e, inclusivamente, das
Alegações de Recurso, resulta claro ter a mesma apreendido o regime jurídico da liquidação e cobrança
da taxa de publicidade, pecando o seu raciocínio ao desconsiderar os poderes regulamentar e tributário
dos municípios, os quais assumem particular relevo na matéria ora em discussão;
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9ª - A Recorrente apreendeu o regime jurídico da liquidação e cobrança da taxa de publicidade,
contudo, reitera-se, erra ao desconsiderar os poderes regulamentar e tributário dos municípios;
10ª - A Constituição da República Portuguesa consagra, para as autarquias locais, a possibilidade
de disporem de poderes tributários próprios, no n.º 4 do art. 238º, atribuindo, ainda, aos municípios,
receitas tributárias próprias, no § único, do art. 254º;
11ª - Os municípios dispõem, assim, de poder tributário próprio, de património e finanças próprios
e de poder regulamentar, de acordo com, o art. 241º da Lei Fundamental, a qual os habilita, nos descritos
termos e designadamente, a definirem os termos do exercício do referido poder tributário;
12ª - Os municípios têm legitimidade, não só para liquidarem e cobrarem as taxas que se encontrem
previstas na lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade, como para definirem,
de forma geral e abstracta, os termos em que o pretendem fazer;
13ª - Por seu turno, de acordo com o art. 3º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, as
taxas das autarquias locais são tributos que assentam na utilização de bens do domínio público local
ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, acrescendo, nos termos
das alíneas b) e c), do art. 6º do mesmo Diploma, que as taxas municipais incidem sobre utilidades
prestadas aos particulares ou geradas pela actividade dos municípios, designadamente pela concessão
de licenças e pela utilização de bens do domínio público (...) municipal;
14ª - Quanto à Lei das Finanças Locais em vigor desde 1 de Janeiro de 2007, continua a constituir receita municipal o produto da cobrança de taxas (...) resultante da concessão de licenças (...) [cfr.
alínea c) do art. 10º, as quais podem ser criadas nos termos definidos no já mencionado Regime Geral
das Taxas (cfr. n.º 1 do art. 15º);
15ª - O Código da Publicidade define publicidade e considera como tal “qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial,
industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: a) Promover, com vista à sua
comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços”, não restando dúvidas quanto à natureza publicitária da tela que a Impugnante sujeitou a licenciamento, como, aliás, a mesma admite reiteradamente;
16ª - A afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial, na área de cada município,
depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal respectiva, nos termos do disposto no art. 1º,
da Lei n.º 97/98, de 17 de Agosto, diploma que regula a afixação de tais mensagens e que, para além
de remeter o licenciamento da publicidade para competência municipal, atribui à mesma “a definição
dos critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho” (cfr. n.º 2 do art. 1º);
17ª - Os municípios detêm, pois, não só a competência para licenciar actividades de cariz publicitário como, igualmente, para liquidar e cobrar as taxas inerentes a tais licenciamentos, ao abrigo de
normas expressas;
18ª - No exercício de tais competências, o Município de Lisboa aprovou o Regulamento de Publicidade, publicado por intermédio do Edital n.º 35/92, de 19 de Março, com a redacção dos Editais
n.º 42/95, de 25 de Abril e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais n.º 16331, de
12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995;
19ª - As taxas concretamente aplicáveis a cada licenciamento são as estabelecidas na Tabela de
Taxas e Outras Receitas Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do art. 16º
do referido Regulamento;
20ª - Para o licenciamento em crise, as taxas foram liquidadas tendo por base os valores estabelecidos na TTORM em vigor para o ano de 2007, publicada no Boletim Municipal n.º 670 de 21 de
Dezembro de 2006;
21ª - O aludido Regulamento estabelece que, para a afixação das referidas mensagens publicitárias,
em locais públicos ou privados, é sempre necessário o licenciamento prévio respectivo, uma vez que,
nos termos do n.º 1 do seu art. 2º, o mesmo é aplicável a qualquer forma de publicidade de natureza
comercial e a todos os suportes de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias;
22ª - Ademais, encontra-se sujeita a licenciamento prévio da Câmara Municipal a afixação ou
inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio público, ou dele visíveis,
nos termos do n.º 1, do art. 3º, do mesmo Regulamento;
23ª - Do Regulamento da Publicidade, em estrita obediência aos ditames que motivaram a atribuição do licenciamento da publicidade aos municípios, constam os limites que o município de Lisboa
estabeleceu para o exercício de tais actividades, nos arts. 4º a 6º do mencionado Regulamento, dos
quais se destacam, a título de exemplo, os atinentes à protecção da estética ou ambiente dos lugares ou
da paisagem (art. 4º), ou a protecção da segurança de pessoas e bens (art. 6º);
24ª - Tais limites decorrem directamente da referida Lei 97/98, que regulamenta o sector e atribui
à defesa dos mesmos a principal razão de ser da outorga aos municípios das supra descritas atribuições
em sede de licenciamento de actividades publicitárias;
25ª - A necessidade de tal protecção, imprimida pelo legislador, tem origem no facto de a publicidade ter o seu impacto ao nível do domínio público, razão pela qual é exigido o licenciamento
de tal actividade;
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26ª - Ao domínio público pertencem, de acordo com as alíneas d) e f), do n.º 1 e do n.º 2, do art. 84º,
da CRP, todas as vias públicas, designadamente as estradas, as ruas, os passeios, bem como os jardins,
os viadutos ou as pontes, cuja protecção e fiscalização o Legislador entendeu ser de atribuir aos municípios, os quais as asseguram, mediante a verificação das condições e limites da sua utilização, definidos
no âmbito do licenciamento e de acordo com o art. 4º da já referida Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto;
27ª - A contrapartida, para a Recorrente, do pagamento da taxa devida na sequência dos licenciamentos descritos nos autos decorre do facto de os suportes em causa nos mesmos ocuparem o domínio
público municipal, porque as mensagens publicitárias são exibidas e visíveis da via pública/domínio
público municipal;
28ª - O Licenciamento permite, assim, à Impugnante, o uso privativo do domínio público municipal, em determinados termos, definidos naquele;
29ª - Com o licenciamento da publicidade, é facultada, ao respectivo requerente, uma utilização
individualizada do domínio público, configurada no veicular da mensagem que os clientes da Impugnante
pretendem transmitir, aos particulares que circulam no espaço público de onde aquela é visível;
30ª - O Licenciamento da publicidade faculta à Recorrente a exibição da respectiva mensagem
junto de potenciais destinatários da mesma e, logo, provoca impacto na via pública, onde é exibida a
aludida mensagem, sendo que aquela utilização lhe é permitida, apenas, nos estritos termos que a CML
imprimiu ao licenciamento que deferiu;
31ª - Tal uso do domínio público, atribuído à Recorrente, permite-lhe usufruir de uma utilidade
especial daquele, a qual constitui sua contrapartida, sobretudo quando se considera que constitui o
meio através do qual, como se viu, exerce, pelo menos parcialmente, a sua actividade e a distingue,
naturalmente, do cidadão que circula na via pública;
32ª - Por intermédio do licenciamento da publicidade, a CML, entidade competente para o efeito,
permite à Impugnante um uso privativo do domínio público, titulado pela licença respectiva, uma vez
que a afixação se verifica em espaço público, visível da via pública, e porque a apreciação do licenciamento e a concessão da licença implicam, indubitavelmente, a prestação de um serviço pelo município,
razão pela qual são devidas taxas;
33ª - Ainda que assim não acontecesse, na situação em concreto considerada existe outro dos
pressupostos necessários à verificação da tal figura jurídico tributária de taxa, o que se conclui da
noção adoptada pelo legislador ordinário, no art. 4º da LGT, no qual, sob a epígrafe “pressupostos
dos tributos” se estabelece que “as taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na
utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento
dos particulares”.
34ª - A mencionada previsão da LGT identifica três tipos de situações que podem, alternativa e
legitimamente, dar origem à liquidação e cobrança de taxas, sendo que o tributo ora em causa configura
um deles, uma vez que é liquidado e cobrado como contrapartida pela emissão de licença/remoção de
um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;
35ª - A ser adoptada a posição que a Impugnante pugna, ocorreria inconstitucionalidade, mas por
via da clara violação dos poderes tributários e regulamentares, atribuídos pelos arts. 238º, n.º 4 e 241º da
Constituição da República Portuguesa aos municípios, bem como da respectiva autonomia financeira,
igualmente consagrada na Lei Fundamental;
36ª - Com efeito, caso a licença fosse facultada sem o pagamento de qualquer contrapartida existiria, não só enriquecimento ilegítimo da Impugnante, na medida em que lhe seria possibilitada, não só
uma utilização privativa do domínio público municipal, como a remoção de um obstáculo jurídico ao
seu comportamento e, ainda, toda uma actividade administrativa do município, relativa à apreciação e
tramitação do pedido da Impugnante, sem que existisse, para este, a correlativa taxa, como clara violação
dos princípios disciplinadores do ordenamento constitucional e jurídico-tributário em vigor, do qual
decorre, directa e expressamente, a natureza do tributo liquidado e cobrado à Recorrente, uma vez que a
emissão de licença corresponde à remoção de obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;
37ª - A liquidação da taxa impugnada é perfeitamente válida e eficaz, actuando a CML, tanto
na apreciação e deferimento do pedido de licenciamento que lhe foi dirigido, quanto na liquidação e
cobrança da correspectiva taxa, no exercício de competências que lhe são constitucional e legalmente
atribuídas, em consonância com o conceito de taxa adoptado pelo legislador ordinário e de harmonia
com regulamentos municipais aprovados na sequência de lei habilitante expressa (não só quanto à
previsão do licenciamento como à da liquidação de taxas, em concreto);
38ª - A interpretação que se pugna tem acolhimento na Jurisprudência dos Tribunais Superiores,
designadamente nos doutos Acórdãos do STA de 26 de Março de 2003 (Proc. n.º 1931/02), de 15 de
Maio de 2002 (Proc. n.º 26820), de 26 de Maio de 1999 (Proc. n.º 23555), ou de 29 de Novembro de
2000 (Proc. n.º 25470), não sendo a tese defendida pela Impugnante, de qualquer modo, unânime;
39ª - Não reveste natureza de imposto a quantia liquidada e cobrada pela Impugnada, uma vez
que a mesma constitui contrapartida da emissão da licença de publicidade e consequente fruição do
espaço público que, por via dela, é facultada à Impugnante;
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40ª - Com a sujeição a licenciamento da publicidade foram os municípios, por lei, incumbidos da
protecção de um bem público, defendendo-o e protegendo-o em cada licenciamento, pela verificação
das condições do mesmo, não enfermando de qualquer vício o Regulamento da Publicidade e a TTORM,
por se encontrarem perfeitamente conformes com as leis que habilitam a CML, no exercício de poder
tributário constitucionalmente previsto e Legalmente cometido, a cobrar taxas como contrapartida pelo
licenciamento de publicidade, mesmo se afixada em imóveis privados, como é o caso dos autos;
41ª - Os actos questionados nos presentes autos foram praticados de acordo com lei habilitante
expressa, no pleno uso das competências atribuídas por lei aos municípios e de acordo com a forma
prevista na lei para o efeito, não padecendo de vício ou irregularidade, sendo plenamente válidos e
exigíveis, improcedendo na sua totalidade os argumentos invocados pela Recorrente.
Termina pedindo a improcedência do recurso.
1.4. O Ministério Público emitiu o parecer no sentido do provimento do recurso, apresentando a
seguinte fundamentação:
«…Com efeito a posição jurídica assumida pela recorrente está de acordo com a jurisprudência
constante do Tribunal Constitucional, o qual vem sublinhando que não podem configurar-se, do ponto
de vista jurídico-constitucional, como “taxas” as importâncias exigidas pelas autarquias, a título de
licença de publicidade ou sua renovação, nos casos em que tal licenciamento não confere ao particular
a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva actividade, consistente na utilização de bens semi-públicos ou colectivos – vide, neste sentido, Acórdãos 558/98, 63/99, 32/00 e 92/02.
Sendo certo que, como também vem afirmando o Tribunal Constitucional, não constitui «contraprestação», susceptível de integrar aquele conceito, o mero exercício de actividades gerais de polícia por
tais entes públicos, com vista à fiscalização do cumprimento pelo particular dos condicionamentos ou
requisitos a certa e específica utilização dos bens de que é proprietário – vide neste sentido, os acórdãos
464/2004, de 23.06.2004, 34/04 de 14.01.2004, 364/01 de 10.07.2001, e 437/2003, de 30.09.2003, que
incidiu sobre o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15.05.2002, todos publicados no site
do Tribunal Constitucional.
Também este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a decidir que o tributo designado por taxa de
publicidade tem a natureza jurídica de imposto (por inexistência de nexo sinalagmático) quando a publicidade
é afixada em suportes instalados em propriedade privada – cf. Acórdãos de 10.12.2003, 26820, de 26.01.2005,
recurso 1167/04, de 19.03.2003, recurso 1930/02, de 20.04.2008, recurso 206/08, todos in www.dgsi.pt.
No caso dos autos, está em causa a taxa de publicidade devida pela afixação de mensagens publicitárias em prédio particular, dela não resultando qualquer utilização dos referidos bens semi-públicos
ou colectivos, pelo que deverá corroborar-se aquele entendimento jurisprudencial.
Nestes termos, e também de acordo com aquela jurisprudência do nosso Tribunal Constitucional, somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-se o julgado da 1ª instância».
1.5. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir, em conferência.
FUNDAMENTOS
Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte:
2.1. A impugnante submeteu a licenciamento municipal a instalação, por um período de seis
meses, de uma tela publicitária em empena do edifício sito na Av. Estados Unidos da América, n.º 110
(fls. 22 do apenso instrutor);
2. Trata-se de um edifício de propriedade particular;
3. O pedido de licenciamento foi deferido pela Câmara Municipal de Lisboa (apenso instrutor);
4. Foi liquidada taxa, por “publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais (por m2 e por
trimestre)” no montante de € 3.272,40 e € 3,00 a título de imposto de selo (documento de apuramento
de taxas, a fls. s/n do apenso instrutor);
5. Em seguimento, foi enviada à impugnante a factura n.º 520000068415, emitida em 01/08/2007,
no montante de € 3.275,40 correspondendo € 3,00 a imposto de selo, com data limite de pagamento
em 31/08/2007 (fls. 21);
6. A impugnante, em 05/09/2007, deduziu reclamação graciosa do acto de liquidação (fls. 1 do
apenso de reclamação);
7. Em 13/12/2007, apresentou a presente impugnação judicial, conforme carimbo aposto a fls. 1;
8. Nenhuma decisão expressa recaíra sobre a reclamação até à data de apresentação da impugnação.
2.2. A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação com a fundamentação que, em
síntese, é a seguinte:
O que está aqui em causa é a liquidação de uma taxa pela emissão da licença de publicidade
requerida e concedida para instalação e permanência de tela publicitária em empena ou fachada de um
edifício de propriedade privada.
A jurisprudência recente do STA tem sido unânime no entendimento de que a taxa cobrada pela
renovação de licença de publicidade em propriedade privada é de qualificar materialmente como imposto,
pelo que a sua criação por diploma não legislativo viola comandos constitucionais, nomeadamente os
arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP;
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Porém, no caso presente, está em causa a taxa cobrada pela emissão da licença e, por essa emissão,
o município não deixa de prestar ao particular um serviço que lhe é especificamente dirigido e do qual
ele retira uma utilidade própria. Ou seja, é identificável a prestação concreta de um serviço público, o
qual se traduz na verificação, em concreto, da convergência das condições em que aquela actividade
pode ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária e na sequente emissão da
correspondente licença, indispensável ao exercício dessa actividade.
Sendo assim, o tributo liquidado pela emissão de licença para instalação de publicidade, ainda
que em propriedade privada, tem a natureza de taxa, na medida em que envolve por parte do sujeito
activo uma contraprestação.
2.3. A recorrente discorda do assim decidido, alegando, como se viu, que tal tributo tem natureza
de imposto.
A recorrida CM de Lisboa sustenta, por sua vez, que a sentença fez correcta interpretação das
normas legais em apreço.
O MP entende, na esteira do Tribunal Constitucional e do STA, que o tributo designado por taxa
de publicidade tem a natureza jurídica de imposto (por inexistência de nexo sinalagmático) quando
a publicidade é afixada em suportes instalados em propriedade privada, pelo que estando em causa,
no caso dos autos, a taxa de publicidade devida pela afixação de mensagens publicitárias em prédio
particular, e dela não resultando qualquer utilização dos referidos bens semi-públicos ou colectivos,
deverá corroborar-se aquele entendimento jurisprudencial e julgar procedente o recurso.
3. A questão a decidir no presente recurso resume-se, pois, à de saber se os tributos denominados
“taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente a instalação de publicidade em prédios
urbanos particulares constituem, efectivamente, taxas ou se são de qualificar como impostos.
Vejamos.
3.1. As normas que suportam a liquidação impugnada são os arts. 3º e 16º do Regulamento de
Publicidade do Município de Lisboa (publicado no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16.336, de
19/3/92, com a redacção dos Editais n.º 42/95, de 25/4 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais n.º 16331, de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995), que estabelecem,
respectivamente, o seguinte:
«Artigo 3º (Licenciamento prévio)
1. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio
público, ou deles visíveis, fica sujeita a licenciamento prévio da Câmara Municipal.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as marcas, objectos e quaisquer referências a
bens ou produtos expostos no interior do estabelecimento.»
«Artigo 16º (Taxas)
1. São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstos neste regulamento as taxas estabelecidas
na Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.
2. Salvo disposição em contrário, as entidades legalmente isentas do pagamento de taxas às Autarquias não estão isentas do licenciamento a que se refere este Regulamento».
3.2. É sabido que quer o imposto quer a taxa constituem receitas públicas coactivamente impostas:
o que distingue estes tributos é a perspectiva teleológica de cada um deles, na medida em que enquanto
o imposto «... é uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem carácter de sanção, exigida pelo
Estado com vista à realização de fins públicos» (cfr. Prof. Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas,
Coimbra, 1977, 262) a taxa tem «carácter sinalagmático, não unilateral, o qual por seu turno deriva
funcionalmente da natureza do facto constitutivo das obrigações em que se traduzem e que consiste ou
na prestação de uma actividade pública ou na utilização de bens do domínio público ou na remoção
de um limite jurídico à actividade dos particulares» (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Vol. I,
Lisboa, 1981, pag. 42), ou seja, pressupõe uma contraprestação por parte do ente público que a exige,
a verificar-se na respectiva génese, e que deve concretizar-se naquela prestação de serviço público, naquele acesso à utilização de bens do domínio público ou na remoção do obstáculo jurídico à actividade
do particular (cfr. Casalta Nabais, Contratos Fiscais, Coimbra 1994, 236).
Noutro local, este mesmo autor sublinha, aliás, que apenas constituirão verdadeiras taxas as que,
«para além de se configurarem como tributos bilaterais, baseados portanto numa relação do tipo do
ut des ou sinalagmática, tiverem por critério a ideia de proporcionalidade entre a prestação pública
e a contraprestação em que se consubstancia a taxa, ou seja, se tiverem por base o princípio da equivalência (…) entre prestação e contraprestação. (…) Pois se isto se não verificar, então estaremos, se
não em termos da ciência das finanças ou mesmo do direito financeiro, pelo menos em termos jurídico-constitucionais, perante verdadeiros impostos, com todas as consequências que daí derivam, seja em
sede do princípio da legalidade fiscal, que impede os municípios de os instituir sem lei prévia, seja
do princípio da igualdade fiscal, que implica que os mesmos sejam aferidos com base na capacidade
contributiva e não com base no princípio da proporcionalidade, por que se afere a igualdade das taxas»
(Por um Estado Fiscal Suportável – Estudos de Direito Fiscal; Almedina, 2005, pags. 583 e 584).
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Na definição legal e doutrinal da taxa individualiza-se, pois, um aspecto estrutural da mesma (a sinalagmaticidade ou bilateralidade) e, em consequência, os respectivos pressupostos da sua cobrança.
E, como aponta Saldanha Sanches, sendo a bilateralidade um aspecto estruturante da natureza
da taxa, ela «só poderá ter lugar quando se trate de um qualquer bem que seja divisível, ou seja, que
possa ser prestado em unidades individualizadas. Não basta que a receita obtida por meio da taxa seja
usada na cobertura de despesas respeitantes ao mesmo grupo de habitantes, à mesma comunidade local
que a suporta. Terá de haver uma mais estreita correlação entre o destinatário do encargo financeiro e
o beneficiário da despesa pública para que possamos estar perante uma taxa. E esta existência de um
sinalagma, ainda que expresso sob variadas formas, constitui uma condição para que uma qualquer
imposição administrativa possa ter a qualidade de taxa, com todas as consequências que lhe são inerentes, principalmente quanto ao seu modo de criação, pois as taxas estão excluídas da reserva de lei
em sentido formal, a qual é uma condição orgânica para a criação de impostos.
É esta característica - a sinalagmaticidade - que lhe permite que, no Estado de Direito, as taxas não
sejam criadas por lei em sentido formal. Com efeito, é precisamente o facto de à relação sinalagmática
em que assentam permitir o controlo do valor da taxa, ao contrário do que se passa nos impostos, em
que não há parâmetros de controlo imediatos quanto à sua medida, que justifica a não sujeição das
taxas às apertadas vinculações (formais e materiais) do princípio da legalidade, que são uma garantia
dos destinatários dos impostos. (…)
Não podemos esquecer que o cerne da definição de taxa se encontra, como vimos, no conceito
de sinalagma: onde este falte, falta a taxa - mesmo que estejamos perante uma das circunstâncias pressuponentes elencadas. Como vimos, não basta que haja estrutura formalmente sinalagmática para que
haja taxa. O conceito de sinalagma deve ser material e incluir um qualquer equilíbrio interno que há-de
passar sempre pela necessidade de, a prestação pública envolver algum facere, um facere dispendioso
que beneficie o sujeito passivo de forma individualizável e que deverá ser suportado por este e não
pelos recursos gerais do ente público.
No caso da cobrança de prestações pecuniárias pela prestação de um qualquer serviço público, a
total inexistência de sinalagma material é mais difícil de se verificar (…)
No caso de cobrança de taxas pela mera utilização do domínio público, sem qualquer actividade
por parte do detentor desse mesmo domínio público, não há um custo a cobrir e as receitas serão, deste
modo, afectas às necessidades gerais do sujeito activo - por um lado, falta o parâmetro de controlo do
montante fixado e, por outro, verifica-se a afectação de receitas a necessidades gerais, característica do
imposto.» (Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed. Coimbra Editora, 2007, pags. 31 e sgts.).
A propósito do conceito de remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares, este
mesmo autor escreve, ainda, o seguinte (ob. cit., pags. 33 e sgts):
«A remoção de um limite jurídico é outra daquelas a que podemos chamar justificações tradicionais para a cobrança de taxas. Porém, desde há muito que se colocam algumas reservas a esta forma de
legitimação das taxas. Como observava Teixeira Ribeiro, há que distinguir entre a remoção de limites
jurídicos que “possibilita a utilização de um bem semi-público e a que a não possibilita”.
O que quer dizer que não podem ser cobradas taxas pela remoção de limites jurídicos criados de
forma artificial por uma entidade dotada de poderes públicos, com o único objectivo de legitimar a
cobrança de uma taxa.
Se assim não fosse, as autarquias poderiam, por exemplo, vir afirmar que, mesmo no caso de
concessões feitas pelo Estado, os serviços por este concessionados só poderiam ter presença física no
espaço do concelho mediante o pagamento de uma taxa por atribuição de uma licença pelo município.
Ora, mesmo perante um caso em que havia, efectivamente, poder de licenciamento e superintendência
por parte do município, foi outra a posição tomada pelo Tribunal Constitucional, a propósito da tentativa,
por parte de um município, de cobrar uma taxa pela realização de publicidade em veículos automóveis
que circulassem no espaço do concelho».
Estas características que a doutrina vem apontando à caracterização da taxa encontram, aliás,
assento legislativo no n.º 2 do art. 4º da LGT.
3.3. Também a jurisprudência do Tribunal Constitucional se tem debruçado sobre esta temática,
socorrendo-se essencialmente de um critério que pode qualificar-se como “estrutural”, porque assente
na “unilateralidade” dos impostos (cfr., por exemplo, os acs. nºs. 76/88, 412/89, 382/94, publicados
respectivamente no DR, I Série, n.º 93, de 21/4/1988, II Série, n.º 213, de 15/9/1989 e II Série n.º 208,
de 8/9/1994), admitindo ainda, porém, como factor adicional de ponderação, um elemento de carácter
finalístico: que se tome em consideração a “razão de ser ou objectivo das receitas em causa”, quer para
recusar a certas receitas o carácter de imposto, quer como argumento ponderoso para afastar o carácter
de taxa a uma dada prestação pecuniária coactiva (cfr. por exemplo, o ac. n.º 70/92, publicado no DR,
II Série, n.º 189, de 18/8/1992).
E esta orientação jurisprudencial não parece ter sido alterada (cfr. por exemplo, a propósito das
taxas de publicidade, o ac. n.º 558/98 (taxas de publicidade em veículos particulares), in DR, II Série,
n.º 261, de 11/11/1998), bem como os acs. nºs. 63/99 (in DR, II Série, n.º 76, de 31/3/1999), 96/2000
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(in DR, I Série-A, n.º 65, de 17/3/2000) e 436/03, de 30/9/2003, todos relativos a taxa de publicidade
em prédios particulares), ou, ainda, os acs. nºs. 92/02, de 26/2/2002, 437/03, de 30/9/2003, 453/03, de
14/10/2003, 34/04, de 14/1/2004, 109/04, de 11/2/2004 e 464/04, de 23/6/2004 (todos também relativos
à mesma questão e, especificamente, à taxa de publicidade constante dos arts. 3º e 16º do Regulamento
de Publicidade do Município de Lisboa). (1)
Porém, em quatro destes últimos arestos referidos (acs. 436/03, 34/04, 104/04 e 464/04) votou
vencido o Cons. Benjamim Rodrigues, no entendimento (reafirmado, por exemplo, também na declaração de voto constante do acórdão n.º 113/2004 do Plenário do TConstitucional, de 17/2/2004, proc.
n.º 537/2002), de que a simples remoção de um limite jurídico para a colocação de publicidade em
edifício particular é motivo suficiente para a cobrança de uma taxa dado que pode consubstanciar uma
prestação pública sinalagmática do pagamento da mesma, sem ser necessário que essa remoção “vise
possibilitar uma utilização individualizada e efectiva de um bem público”. (2)
E também alguma doutrina mais recente (cfr. Cardoso da Costa, Ainda a distinção entre “taxa” e
“imposto” na jurisprudência constitucional”, in Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, 2006,
págs. 561 e sgts.) tem apontado algumas debilidades a esta jurisprudência do Tribunal Constitucional:
quer por apreciar de modo igual a exigência de taxa pela emissão inicial da licença e a exigência pela
respectiva renovação, na consideração de que, em ambos os casos, se não verifica o uso de qualquer
bem público ou semi-público, uma vez que a actividade publicitária licenciada utiliza, para o seu
exercício, unicamente bens privados, consideração esta que acaba por esquecer a possibilidade de à
taxa corresponder, ainda nessa hipótese, a utilização de um bem semi-público, já não na modalidade
de um bem físico, mas na modalidade de um “serviço”; quer por não ter em conta a definição legal que
desse tributo é dada pela LGT (no n.º 2 do seu art. 4º) e a possibilidade daí decorrente de, quando certa
receita pública é exigida para que um particular possa desenvolver determinada actividade ou praticar
determinado acto, que sem isso lhe estará vedado, daquele respectivo pagamento derivar sempre, para
quem o faz, uma utilidade ou uma vantagem, quer estas se traduzam ou impliquem, ou não, a utilização
de um bem semi-público.
3.4. A jurisprudência deste STA também tem seguido em sentido idêntico ao da jurisprudência
do Tribunal Constitucional, conforme se vê, aliás, quer dos arestos indicados pelo MP, quer do recente
acórdão, de 28/4/2010, no rec. n.º 0138/10, que apreciou questão idêntica à colocada nos presentes autos.
4. Retornando, pois, ao caso dos autos, vemos que as normas em causa (os acima transcritos
arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa - publicado no Edital n.º 35/92,
do Diário Municipal n.º 16.336, de 19/3/92, foram já objecto de apreciação pelo Tribunal Constitucional,
nos citados acórdãos n.º 437/03, de 30/9/2003, 453/03, de 14/10/2003, 34/04, de 14/1/2004, 109/04, de
11/2/2004 e 464/04, de 23/6/2004, no sentido da inconstitucionalidade
E a fundamentação invocada para essa decisão foi, no ac. n.º 437/03, a seguinte (a qual é também
reproduzida, no essencial, nos restantes acórdãos):
«(…)
4. O objecto do presente recurso é a apreciação da constitucionalidade das normas constantes dos
artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado pelo edital n.º 35/92,
que prevêem uma “taxa” pela renovação do licenciamento pela afixação, nos anos de 1997, 1998 e
1999, de um reclamo e friso luminosos nas fachadas de um prédio urbano sito em Lisboa.
5. Importa recordar a jurisprudência deste Tribunal, que, sobre normas que prevêem “taxas de
publicidade” análogas à que está em causa, e, mesmo, sobre a que se encontra prevista nas normas ora
em questão, se tem pronunciado, uniformemente, sempre no sentido da inconstitucionalidade.
Assim, o Acórdão n.º 558/98 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 41º, págs.
55 e segs.) julgou inconstitucional, por violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição, a norma constante do artigo 62º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara
Municipal de Guimarães, em conjugação com a 13ª das Observações consignadas aos artigos 57º a 64º
do mesmo Regulamento.
Depois de se recordar nesse aresto que a lei prevê uma série de restrições à actividade publicitária,
para protecção de interesses de vária ordem, escreveu-se:
«(...)
2.2. Simplesmente, não será do simples facto de o licenciamento da actividade publicitária competir, na área dos respectivos municípios, às câmaras municipais, que decorre, desde logo e sem mais,
que o tributo cobrado pelas edilidades aos responsáveis pela afixação e inscrição das mensagens de
propaganda, haja de ser considerado como uma ‘taxa’.
Efectivamente, não passa este Tribunal em claro que, como se disse no citado Acórdão n.º 313/92,
‘mesmo nas hipóteses em que a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra actividade
estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante o pagamento de um
tributo, é vista pela doutrina como a imposição de uma «taxa» somente desde que tal retirada se traduza
na dação de possibilidade de utilização de um bem público ou semi-público (cfr., sobre o ponto, Teixeira Ribeiro na citada Revista)’, acrescentando-se que, ‘[s]e este último condicionalismo não ocorrer,
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deparar-se-á uma situação subsumível à existência de um encargo ou de uma compensação, tributo que
se aproximará da figura do «imposto» nos termos que a seguir se verão, sem que com isto se queira
significar que a imposição de contributo só é recondutível à dicotomia de «taxas» ou «impostos».’
Na realidade, assente uma relação sinalagmática característica da ‘taxa’, o que, como é claro, implica
uma contrapartida de diferentes naturezas por parte do ente público impositor do tributo, tem a doutrina
entendido que são essencialmente três os tipos de situações em que essa contrapartida se verifica e que
se consubstanciam na utilização de um serviço público de que beneficiará o tributado, na utilização,
pelo mesmo, de um bem público ou semi-público ou de um bem do domínio público e, finalmente, na
remoção de um obstáculo jurídico ao exercício de determinadas actividades por parte dos particulares (...).
Ora, quando em causa se encontra a terceira daquelas situações (rememore-se, a que consiste no
levantamento do obstáculo jurídico ao exercício de determinada actividade por parte do tributado), defende a doutrina que o encargo pela remoção – in casu, a concessão de licenciamento para a afixação ou
inscrição de publicidade – só pode configurar-se como ‘taxa’ se com essa remoção se vier a possibilitar
a utilização de um bem semi-público (vide autores por último citados e Sousa Franco in Finanças Públicas e Direito Financeiro, 4ª ed., vol. 1, 33, que, em vez de bens semi-públicos, fala de bens colectivos,
quer públicos ou privados de uma perspectiva de provisão pública, quer de bens colectivos impuros).
Neste contexto, e não olvidando que a norma sub specie se reporta a painéis publicitários afixados ou inscritos, não em quaisquer bens ou locais públicos ou semi-públicos, mas sim em veículos de
transporte colectivo ou em veículos particulares (e são desta última espécie os veículos da recorrente),
não se lobriga, por um lado, que forma de utilização de um bem semi-público esteja em causa e, por
outro, que o ente tributador venha a ser a ser constituído numa situação obrigacional de assumpção de
maiores encargos pelo levantamento do obstáculo jurídico.
Mas, mesmo que o tributo criado pela norma em análise, possa ser visualizado como aquilo que
certa doutrina (designadamente estrangeira) apelida de contribuições especiais ou tributos especiais (cfr.
Perez de Ayala e Eusebio Gonzalez, Curso de Derecho Tributário, 1º Tomo, 208), o que é certo é que
a doutrina nacional, quase diríamos sine discrepante, tem sustentado que tais contribuições ou tributos
não devem, do ponto de vista do seu tratamento, ser vistas diferenciadamente dos ‘impostos’.
Em face do exposto, e porque se não vê, por um lado – perspectivando o tributo em causa como
um encargo derivado pelo levantamento de obstáculos jurídicos ao exercício ou ao desenvolvimento de
uma actividade por parte de um particular – que haja da sua parte a utilização de um bem semi-público
(ou colectivo na linguagem de Sousa Franco) e, por outro, que, mesmo na óptica de nos situarmos
perante uma contribuição ou um tributo especial, ele devesse ter um tratamento sui generis diferente do
que deve ser conferido aos impostos, uma só solução se nos anteolha. É ela a de a respectiva imposição
haver de obedecer aos ditames que pela Lei Fundamental são dirigidos aos ‘impostos’.
E daí que a norma impositora do encargo em apreciação, porque criada por diploma não emanado
pela Assembleia da República (ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela), deva ser considerada como enfermando do vício de inconstitucionalidade orgânica.”
No Acórdão n.º 63/99 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 42º, págs. 291 e
segs.), por sua vez, foi julgada inconstitucional, também por violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º,
n.º 1, alínea i), da Constituição (versão de 1982), a norma constante do artigo 18º da Tabela de taxas e
outras receitas municipais da Câmara Municipal de Lisboa (publicada no Diário Municipal, 2º suplemento, de 15 de Setembro de 1989).
Estava em causa a liquidação de uma quantia, efectuada pela Câmara Municipal de Lisboa, a título
de licença sobre um reclamo luminoso, colocado no telhado de um prédio urbano, em Lisboa. Depois
de se recordar os fundamentos do citado Acórdão n.º 558/98, acrescentou-se:
«não está em causa a utilização de veículos para publicidade, mas a colocação de reclamos luminosos em telhados de prédios urbanos. Tal, porém, em nada impede a aplicação da doutrina fixada no
citado Acórdão n.º 558/98, porquanto, também aqui, se não está perante a utilização de bens ou locais
públicos ou semi-públicos, mas sim de bens ou locais pertencentes a particulares, conforme iniludivelmente decorre do disposto no artigo 1344º do Código Civil, já que ‘a propriedade dos imóveis abrange
o espaço aéreo correspondente à superfície’.
Há, assim, que concluir pela inconstitucionalidade orgânica da norma questionada (no mesmo
sentido, cfr. P. Pitta e Cunha, J. Xavier de Basto e A. Lobo Xavier, Os Conceitos de Taxa e Imposto - A
propósito de licenças municipais, in Fisco, n.º 51-52, Fev./Mar. 93, págs. 13 e segs.).”
No Acórdão n.º 33/2000 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 46º, págs. 299
e segs.) foram julgadas inconstitucionais, por violação também das mesmas normas constitucionais, as
normas constantes dos artigos 14º e 22º do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal de
Lisboa (publicado pelo Diário Municipal, n.º 15.616, de 26 de Abril de 1989, com as alterações introduzidas pelo Edital n.º 7/90, de 26 de Fevereiro), e do artigo 18º da Tabela de Taxas, Licenças e outras
Receitas Municipais (publicada pelo Edital n.º 100/89, Diário Municipal n.º 15.714, 2º Suplemento,
de 15 de Setembro de 1989, com as alterações dos Editais nºs. 140/89, de 26 de Outubro de 1989, e
26/90, de 16 de Março de 1990).
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Depois de se recordar passos dos citados arestos do Tribunal Constitucional, e de se notar a similitude com o de 1999, escreveu-se no Acórdão n.º 33/2000:
«tratando-se de hipótese inteiramente similar da que foi tratada no acórdão transcrito – reclamos
luminosos instalados em telhados de/ou nos próprios prédios urbanos – não se está perante a utilização
de bens ou locais públicos ou semi-públicos, mas de bens ou locais pertencentes a particulares, como
resulta do artigo 1344º do Código Civil, pois que ‘a propriedade dos imóveis abrange o espaço aéreo
correspondente à superfície’.
Acresce que o facto de, no caso em apreço, se tratar de renovações, em nada altera a conclusão a
que se chegou quanto à natureza da importância exigida pela Câmara Municipal. De facto, para além
de a renovação da licença – se o prazo para que foi concedida for igual ou superior a 30 dias – ser
‘automática e sucessiva’, o Regulamento respectivo determina que a tais renovações se aplica a mesma
‘taxa’ que se exige para o licenciamento: ou seja, à renovação da licença é aplicável a mesma obrigatoriedade de pagamento de uma dada importância a título de ‘taxa’ que é exigida para o licenciamento
prévio, que ficam assim totalmente equiparados.
No sentido de que este tipo de taxa criado pela norma que vem questionada é inconstitucional,
veja-se o trabalho de P. Pitta e Cunha, J. Xavier de Basto e A. Lobo Xavier, Os Conceitos de Taxa e
Imposto – A propósito de licenças Municipais, in Fisco, n.º 51-52, Fev.-Mar. 93, pág. 13 e ss).
Tem, pois, de se concluir pela inconstitucionalidade orgânica das normas questionadas: os artigos 14º e 22º do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, e o artigo 18º da
Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.”
E pelo Acórdão n.º 346/2001 (ainda inédito), este Tribunal veio a julgar inconstitucionais, por
violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa, na
versão de 1989, os “artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado
no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16336, de 19.03.92” – isto é, exactamente as mesmas normas que estão em causa no presente recurso. Depois de se citar os precedentes referidos, escreveu-se
no Acórdão n.º 346/2001:
«No presente recurso, não está em causa a utilização de veículos para publicidade, mas a colocação de reclamos luminosos em fachadas de prédios urbanos. Esta diferença não impede, porém,
a aplicação da doutrina fixada no mencionado Acórdão n.º 558/98 e depois reiterada nos Acórdãos
n.º 63/99 (publicado no Diário da República, II, n.º 76, de 31 de Março de 1999, p. 4769 s) e 32/00
(publicado no Diário da República, II, n.º 57, de 8 de Março de 2000, p. 4574 ss). Com efeito, também
no caso dos autos se não está perante a utilização de bens ou locais públicos, mas sim de bens ou locais
pertencentes a particulares.
Há assim que concluir pela inconstitucionalidade das normas questionadas – na parte em que se
referem à tributação da utilização de espaços pertencentes a particulares –, por violação dos artigos 106º,
n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa, versão de 1989 (artigos 103º,
n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea i), na versão actualmente em vigor).
E, tal como refere o Ministério Público nas alegações produzidas neste Tribunal, ‘não pode relevar o
facto de, porventura, a Lei Geral Tributária ter, no artigo 4º, n.º 2, lançado mão de um conceito amplo de
taxa, susceptível de abarcar a remoção de quaisquer obstáculos jurídicos ao comportamento dos particulares, mesmo que não lhes consentindo a utilização de bens semi-públicos’, sendo certo que não é lícito
‘interpretar os preceitos e princípios constitucionais em função do direito infraconstitucional em vigor’.”
Por último, também o Acórdão n.º 92/2002 (ainda não publicado), desta 2ª Secção, veio julgar
organicamente inconstitucionais, por violação do disposto nos artigos 106º, n.º 2 e 168º, n.º 1, alínea i),
da Constituição, na versão anterior à Revisão de 1997, as normas dos artigos 3º e 16º do Regulamento
de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa e 28º da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais
da mesma Câmara, remetendo na sua fundamentação para os citados arestos.
Todos estes arestos, no sentido da inconstitucionalidade das normas em questão, foram decididos
sem qualquer voto de vencido.
6. No presente caso, existindo já dois acórdãos anteriores do Tribunal a julgar inconstitucionais as
mesmas normas que estão agora em questão, seria eventualmente caso de proferir decisão sumária, nesse
sentido, nos termos do artigo 78º-A, n.º 1, da Lei do Tribunal Constitucional, remetendo simplesmente
para os fundamentos destes arestos.
Em atenção à circunstância de na decisão recorrida se invocarem “novos, e (...) decisivos, argumentos que podem alinhar-se em favor da tese de que o tributo aqui em causa tem a natureza de taxa”,
e de “valia jurídico-doutrinária” alegadamente nunca “repudiada, mormente pela nossa jurisprudência
constitucional”, afigura-se, porém, que, após alegações, deve passar-se em revista este argumentário.
7. Adiantando a conclusão, entende-se que, mantendo-se o conceito de taxa que vem sendo adoptado por este Tribunal – e seguido nos citados arestos –, nenhum dos argumentos referidos na decisão
recorrida justifica a alteração do sentido da jurisprudência constitucional sobre a matéria.
É o caso, antes de mais, da referência, feita pelo tribunal a quo, ao conceito de taxa adoptado pela
Lei Geral Tributária (artigo 4º, n.º 2).
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Deve, antes, notar-se que, como refere o Ministério Público e se disse no citado Acórdão
n.º 346/2001, tal circunstância não pode ser decisiva, não sendo lícito, logo devido ao princípio da
constitucionalidade, que se substitua a aferição da conformidade constitucional do direito ordinário por
uma interpretação dos “preceitos e princípios constitucionais em função do direito infraconstitucional
em vigor”. Isto, sendo certo, aliás, que a apreciação da questão da constitucionalidade da aludida norma
da Lei Geral Tributária não constitui objecto do presente recurso.
8. Afigura-se, igualmente, improcedente a invocação dos limites ao direito de propriedade resultantes das restrições urbanísticas, bem como a alegada existência de uma ocupação do espaço público.
Quanto a esta, estando em causa a afixação de um reclamo e de um friso luminosos na fachadas de
um prédio urbano (e não, por exemplo qualquer faixa ou pendão que atravesse a rua, ou se suporte, por
exemplo, numa instalação pública, como um poste de iluminação), tem de concordar-se com o Ministério
Público, quando afirma que tal afixação não constitui qualquer “ocupação” minimamente relevante do
“espaço público” – que só poderia ser o espaço aéreo. Aliás, como também salienta o recorrente, por
tal lógica poder-se-ia “tributar” com “taxas” qualquer saliência arquitectónica ou outra instalação de
prédio particular que também sobressaísse do edificado e “invadisse” (mesmo que em poucos centímetros da fachada) ligeiramente tal “espaço aéreo do domínio público”. Esta alegada intromissão, pela
afixação de um reclamo e de um friso na fachada – intromissão, aliás, dada como facto notório pelo
tribunal recorrido – não apresenta, pois, à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
adequação, o mínimo de relevância indispensável.
No presente caso, não se encontra, aliás, qualquer elemento concreto que permita afirmar a existência de uma intromissão no espaço público, para além do referido “facto notório” e da consideração
genérica, apoiada na invocação dos limites ao direito de propriedade resultantes das restrições urbanísticas, de que tal espaço aéreo, para além do edificado, seria de considerar espaço público.
Ora, independentemente da apreciação da valia de eventuais teses doutrinárias nesse sentido – e,
também, da sua coerência com a consideração de que o jus aedificandi não é elemento essencial do
direito de propriedade –, importa recordar – como se recordou nos citados arestos anteriores relativo
às “taxas” em questão –, não só o princípio, estabelecido no artigo 1344º do Código Civil, de que “a
propriedade dos imóveis abrange o espaço aéreo correspondente à superfície”, como que o plano da
tributação é distinto do da polícia ou controlo do ambiente ou das regras urbanísticas.
Como refere o recorrente nas suas alegações, não se põe em questão que, “no exercício das tarefas cometidas às autarquias em sede de licenciamento de edificações urbanas, devam ser submetidas
necessariamente a licenciamento ou autorização quaisquer inovações que alterem a estética visível das
fachadas de imóveis pertencentes a particulares”. Os critérios gerais para esse licenciamento encontram-se
previstos no artigo 4º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, que regulou a afixação e a inscrição de mensagens de publicidade e propaganda (sobre a afixação ou inscrição de publicidade na proximidade das
estradas nacionais fora dos aglomerados urbanos, v. o Decreto-Lei n.º 105/88, de 24 de Abril), incluindo
“não provocar obstrução de perspectivas panorâmicas ou afectar a estética ou o ambiente dos lugares
ou da paisagem”, “não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios
de interesse público ou outros susceptíveis de ser classificados pelas entidades públicas”, “não causar
prejuízos a terceiros”, e não afectar a segurança ou a circulação – v. também distinguindo a taxa pela
afixação de publicidade e imposição de coimas pela falta do respectivo licenciamento, os Acórdãos nºs.
434/2002 e 270/2003 (o primeiro publicado no Diário da República, II série, de 17 de Dezembro de 2002).
Ora, a tutela dos valores ambientes e urbanísticos efectua-se pelo licenciamento. Não se divisa,
porém, a existência de qualquer contrapartida específica, na utilização de um bem semipúblico, para
a remuneração periódica da mera permanência do reclamo e friso em questão. A periodicidade da remuneração, em contraste com a permanência da afixação, implica, como nota o recorrente, “que a taxa
periodicamente devida não tem qualquer conexão relevante com a tutela dos valores estéticos e ambientais”, e antes corresponde a uma “remuneração” de uma inexistente utilização de bens semipúblicos.
Pode, aliás, também duvidar-se da consideração de que o “ambiente” seria o “bem semipúblico”
cuja fruição constituiria a contrapartida proporcionada pela entidade pública que cobra a “taxa”. Na
verdade, tal bem não só não é fruto apenas da actividade da entidade que efectua este licenciamento
específico, mas de muitos outros factores, como é fruído genericamente por todos os cidadãos, não
sendo objecto de uma contrapartida específica a favor do anunciante.
Improcede, pois, também a consideração de que a entidade pública que cobra a “taxa” o faz em
contrapartida da utilização de qualquer bem semipúblico pelo particular anunciante, bem com a possibilidade de, por esta razão, qualificar o presente tributo como taxa.»
5. Face a esta fundamentação e à consequente jurisprudência do Tribunal Constitucional, substanciada noutros acórdãos que posteriormente se seguiram, bem como à jurisprudência deste STA, às
quais aderimos, temos de concluir pela natureza de imposto dos tributos em causa nos autos e, por isso,
pela inconstitucionalidade das normas acima transcritas do Regulamento de Publicidade.
E é de referir, ainda, que a circunstância de, no caso presente, estar em causa a taxa cobrada pela
emissão da licença (e não pela sua renovação) – circunstância que, de acordo com a fundamentação
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constante da sentença recorrida, terá sido determinante para a inflexão sobre a questão da constitucionalidade - não afasta aquela conclusão.
Com efeito, no referido acórdão n.º 109/04, do mesmo TConstitucional claramente se acentua que
não podem (sublinhado nosso) «configurar-se, do ponto de vista jurídico-constitucional, como taxa as
importâncias exigidas pelas autarquias a título de licença de publicidade ou sua renovação, nos casos
em que tal licenciamento não confere ao particular a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva
actividade, consistente na utilização de bens semi-públicos ou colectivos».
Ali se escreve o seguinte:
«2. Nos presentes autos está em causa a apreciação da conformidade à Constituição de uma norma
que fixa um montante devido pela afixação de mensagens publicitárias em imóvel pertencente a um
particular, não se verificando, nessa medida, qualquer utilização de bens semi-públicos ou colectivos.
O tribunal recorrido considerou que tal prestação consubstancia uma taxa. O Tribunal Constitucional
tem considerado que não podem configurar-se, do ponto de vista jurídico-constitucional, como taxa as
importâncias exigidas pelas autarquias a título de licença de publicidade ou sua renovação, nos casos
em que tal licenciamento não confere ao particular a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva
actividade, consistente na utilização de bens semi-públicos ou colectivos (cf. Acórdãos nºs 558/98
– D.R., II Série, de 11 de Novembro de 1998; 63/99 – D.R., II Série, de 2 de Fevereiro de 1999; 32/2000
– D.R., II Série, de 8 de Março de 2000; 92/2002, de 26 de Fevereiro e 437/2003, de 30 de Setembro
– inéditos). No presente recurso confirmar-se-á tal entendimento, a propósito das normas regulamentares
questionadas. A decisão recorrida apresenta, contudo, argumentação, para fundamentar a não aplicação
da jurisprudência a que se fez referência. O tribunal a quo, assim como a Câmara Municipal, invocam
a circunstância de a Lei Geral Tributária ter, no artigo 4º, n.º 2, consagrado um conceito amplo de taxa
susceptível de abranger a remoção de qualquer obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares,
mesmo não estando em causa a utilização de bens semi-públicos ou públicos. Tal metodologia na apreciação de uma questão de constitucionalidade normativa consubstancia, no entanto, uma inversão do
raciocínio jurídico a realizar. Com efeito, uma inovação legislativa, no plano infraconstitucional, não tem
a virtualidade de, por si, alterar os preceitos constitucionais sobre a matéria sem outras considerações
relacionadas com valores constitucionais relevantes, implicando, até, e caso se verifique contradição,
a inconstitucionalidade do preceito infraconstitucional. A recorrida afirma, contudo, que o conceito de
taxa acolhido pelo Tribunal Constitucional é um conceito estabelecido doutrinalmente, já ultrapassado
(sublinhando a circunstância de a jurisprudência citada fazer referência ao Acórdão n.º 313/92). No
entanto, o Tribunal Constitucional interpreta a Constituição de acordo, é certo, com vários instrumentos
hermenêuticos, mas sempre à luz do que interessa constitucionalmente garantir. Assim, qualquer alteração
doutrinária sobre um conceito ou instituto jurídico não pode ser relevante se não tiver de ser considerada
como razão que afecte a interpretação de normas constitucionais. Ora, alterações doutrinárias quanto
ao conceito de taxa, levando a abranger situações que conceitos mais restritivos não abrangiam, só
seriam relevantes na medida em que pusessem em causa a percepção garantística aliada ao conceito de
imposto, em casos como o presente. Ora, o Tribunal Constitucional assim não o tem entendido, como
se pode verificar pelo Acórdão n.º 437/2003, proferido nesta Secção. A decisão recorrida invoca ainda
os poderes de polícia exercidos pelo Município no controlo dos instrumentos de difusão de mensagens
publicitárias. Porém, tal controlo visa salvaguardar a tranquilidade, a segurança e a ordem públicas,
tal como sucede com a actividade policial em geral. Trata-se de uma função de polícia e não de um
serviço por cuja realização seja devida uma taxa. Se se admitisse a perspectiva da decisão recorrida,
não seria então apenas o proprietário do imóvel no qual é afixada publicidade o obrigado à prestação,
mas sim todos os demais beneficiários da actividade policial. Recentemente, o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 437/2003, apreciou questão idêntica à dos presentes autos, concluindo no sentido
da inconstitucionalidade das normas em apreciação. Reitera-se, nos presentes autos, de acordo com a
fundamentação aí expendida, tal juízo de inconstitucionalidade.»
6. E, assim sendo, havemos de concluir que, em procedência das Conclusões do recurso, a liquidação impugnada é ilegal, devendo ser anulada.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em dar provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e julgar
procedente a impugnação.
Custas pela recorrida, neste Supremo Tribunal e em 1ª instância, fixando-se em 1/8 a procuradoria.
Lino.

Lisboa, 19 de Maio de 2010. — Casimiro Gonçalves (por vencimento) — Dulce Neto — Jorge
Voto de vencido

1. Segundo as conclusões IV a VII do presente recurso, é a própria recorrente a dizer que:
a) «(…) com vista à obtenção do licenciamento necessário para o exercício da sua actividade
comercial, apresentou junto do Departamento de Gestão de Espaços Públicos da Câmara Municipal
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de Lisboa, um pedido de licenciamento necessário para a colocação de uma tela publicitária que foi
afixada na edificação sita na Av. dos Estados Unidos da América, n.º 110, em Lisboa»;
b) «Tendo sido proferido, competente despacho de deferimento do pedido de licenciamento formulado pela RECORRENTE, para a afixação do suporte publicitário»;
c) «Em virtude do deferimento do pedido de licenciamento, da colocação de telas em espaços de
domínio exclusivamente privado, a RECORRENTE procedeu ao levantamento da licença, e consequentemente, à liquidação das taxas respectivas»;
d) «Em 07.08.2007, a RECORRIDA remeteu à RECORRENTE, a factura n.º 520000064815,
emitida em 01.08.2007, para pagamento de dotações orçamentais, no montante total de € 3.272,40 e
com data limite de pagamento designada para o dia 2007.08.31».
2. São as conclusões das alegações do recurso que delimitam o âmbito do objecto do recurso.
O recurso, na sua essência, respeita, portanto, à questão de saber se é taxa, ou imposto, determinado
montante pago à Câmara Municipal de Lisboa, por causa de «um pedido de licenciamento necessário
para a colocação de uma tela publicitária que foi afixada na edificação sita na Av. dos Estados Unidos
da América, n.º 110, em Lisboa».
O acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de 18-5-2005, proferido no recurso n.º 01176/04, fala em «(…) haver uma contrapartida do
Município consubstanciada na actividade destinada a verificar se eles respeitam o equilíbrio urbano,
ambiental e paisagístico e, designadamente, os critérios de licenciamento definidos nos arts. 3.º e 4.º
da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto – à semelhança do que sucede com o controle da verificação das
condições de licenciamento de qualquer construção», «no momento em que é autorizada a colocação
dos anúncios».
Este entendimento do Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, além do mais,
tem suporte constitucional – proficientemente explanado, v. g., na declaração de voto deixada no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 436/2003, de 30-9-2003.
3. Afigura-se, por isso, que a sentença recorrida, bem ao invés, não se apresenta merecedora de
censura, pelo que deveria ter sido confirmada – por ter laborado no entendimento de que no caso é de
taxa de que se trata e não de imposto.
Nestes sucintos termos afasto-me do douto presente acórdão de que saio vencido.
Lisboa, 19 de Maio de 2010. — Jorge Lino
(1) Referenciando os acs. nºs. 92/2002, 437/2003 e 109/2004, Saldanha Sanches acentua que esta jurisprudência do Tribunal Constitucional impediu «a criação (…) de licenças fiscais por parte das autarquias, impedindo uma aplicação abstracta,
ou meramente formal, da Lei das Finanças Locais e da Lei Geral Tributária quando estas autorizem a cobrança de taxas pela
remoção de um limite jurídico» (ob. cit. pág. 45).
(2) Também referenciando e discordando do sentido deste voto de vencido, vide Saldanha Sanches, loc. cit. pág. 34,
Nota 24.

Acórdão de 19 de Maio de 2010.
Assunto:
IRC. Princípios da legalidade e da justiça. Juros compensatórios.
Sumário:
I — Ainda que o princípio da justiça tenha o seu campo de aplicação predominante no
exercício de poderes discricionários, não é de descartar, ictu oculi, a sua aplicação
no exercício de poderes vinculados.
II — É o que sucede quando a AF, desconsiderando custos de determinado exercício — facturas falsas —, desconsidera igualmente o concomitante acréscimo de
proveitos efectuados pelo contribuinte no exercício seguinte.
III — Em tal circunstancialismo, deve dar-se proeminência ao princípio da justiça, em
desvalor do princípio da legalidade.
IV — Sendo, todavia devidos juros compensatórios, por retardamento da liquidação,
por facto imputável ao contribuinte, pois que diminuiu, intencional e ilegalmente,
o lucro tributável do exercício anterior.
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Processo n.º: 214/07-30
Recorrente: A….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A…., vem recorrer da sentença do TAF de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação judicial que a mesma deduzira contra a liquidação adicional de IRC e juros compensatórios, relativos
ao exercício de 1992, no valor de 5.291.211$00, invocando, em síntese, “não terem erradamente sido
aceites anulações de provisões, e ter havido duplicação de colecta, na correcção efectuada relativamente
a facturas consideradas fictícias”.
Fundamentou-se a decisão em que, quanto ás provisões, “quando a inspecção pediu provas no
sentido de cobrar os (respectivos) créditos, (a impugnante) não as apresentou, por não existirem, pelo
que, nos termos do art. 34, n.º 1 do CIRC, não foram aceites como custo fiscal do exercício de 1991”,
e em consequência, “não foram aceites as anulações levadas à contabilidade no exercício de 1992”. E,
quanto ás facturas fictícias, que a impugnante considerou custos no exercício de 1992 mas que anulou
no de 1993, inscrevendo o respectivo montante neste exercício, em vez de entregar uma declaração de
substituição, “a responsabilidade por esta eventual duplicação é exclusivamente da impugnante, que
não respeitou o princípio da especialização dos exercícios, imputando proveitos e custos de uns para
outros exercícios, criando uma teia complexa e confusa de exercício para exercício, e desrespeitando
o CIRC, nomeadamente, o seu art. 18”, pelo que “não pode neste processo, em que está em causa o
imposto de 1992 conhecer-se de uma questão que diz respeito ao imposto de 1993”.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1ª – A AT incorreu numa errónea qualificação e quantificação dos rendimentos do exercício de 1992;
2ª – Tal erro deriva do facto de não ter aceite como devia que as provisões para créditos de cobrança duvidosa constituídas em exercícios anteriores, nomeadamente em 1991, fossem contabilizadas
como encargos fiscalmente dedutíveis.
3ª – O facto da agravante ter logrado cobrar parte desses créditos durante o exercício de 1992 com
recurso a contactos meramente informais com os respectivos devedores não deve invalidar a possibilidade das respectivas provisões continuarem a merecer o estatuto de encargo fiscalmente dedutível.
4ª – Nessa medida afigura-se como correcta a anulação do exercício de 1992 de provisões no
montante de PTE 7.085.749$00, valor que a ora agravante acresceu como proveito nesse exercício.
5ª – Houve duplicação de colecta e errónea quantificação de rendimentos quando a AT não procedeu à respectiva compensação entre o lucro tributável corrigido no que respeita ao exercício de 1992
quando anulou as facturas fictícias lançadas como custo nesse exercício, com o aumento desse mesmo
lucro tributável no exercício seguinte resultado do seu lançamento como proveito, a que a agravante
voluntariamente procedeu.
Termos nos quais, nos melhores de Direito, deve o presente recurso ser julgado procedente, com
as legais consequências, com o que se fará Justiça.”
Não houve contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do provimento parcial do recurso.
E, corridos os vistos legais, nada obsta a decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“Resulta provado pelos documentos junto aos autos:
Quanto à matéria de facto, da análise do relatório e do parecer do Chefe de Equipa que procedeu
à acção de fiscalização, ressalta a verificação de duas situações, que influenciaram a determinação do
lucro tributável, para efeitos de IRC, com referência ao exercício de 1992, e que foram objecto de correcção: provisões para crédito de cobrança duvidosa, constituídas em exercícios anteriores, que foram
anuladas em 1992, por um lado, por outro lado, a existência de facturas fictícias, que serviram de base
à dedução indevida de IVA e ao aumento de custos, para efeitos de IRC.
No que diz respeito às provisões para créditos de cobrança duvidosa, que se encontram previstas
como encargos financeiros fiscalmente dedutíveis, nos termos da alínea a), do n.º 1 do art. 33 e do
art. 34 do CIRC, alega a impugnante que haviam sido constituídas em exercícios anteriores (1989,
1990 e 1991). Tendo alguns dos créditos, que eram considerados de cobrança duvidosa, vindo a ser
satisfeitos no exercício de 1992, neste mesmo exercício foram anuladas provisões, na importância de
7.085.749$00, valor que a impugnante acresceu, para efeitos de determinação do lucro tributável, como
proveito, neste exercício.
Analisando o relatório da Inspecção Tributária, constata-se que, no seu ponto 4.2.4, é feita referência à existência de provisões para clientes de cobrança duvidosa, que vinham já do exercício de
1990, com reforço em 1991.
Não tendo sido encontradas provas de diligências efectuadas pela credora para o recebimento dos
respectivos créditos, não foram aceites as provisões como encargos fiscalmente dedutíveis, tendo o
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Chefe de equipa, no ponto 2 do seu parecer concluído não ser de aceitar como custo, para o exercício
de 1991, a importância de 9.611.750$00.
Consequência da não consideração das referidas provisões para créditos de cobrança duvidosa
como custo no exercício de 1991, tendo-se procedido à respectiva correcção para esse exercício (conforme se constata pelo ponto 5 do parecer, a fls. 11), não foi igualmente, aceite a anulação das mesmas
provisões noutro exercício: 1992.
Prevê o CIRC, no seu art. 33, n.º 2 que as provisões “que não devam subsistir por não se terem
verificado os eventos a que se reportam (…) considerar-se-ão proveitos do respectivo exercício”.
Desta forma, o montante de 7.085.749$00 foi subtraído ao lucro tributável para 1992.
Considera o impugnante que, o facto de não lhe terem sido consideradas as mencionadas provisões,
como custo para efeitos fiscais, no exercício de 1991 (facto em relação ao qual deduziu reclamação
graciosa e impugnação judicial – processo n.º 3263-97/300006) com a consequente desconsideração
da anulação das mesmas provisões em 1992, consubstancia uma errónea qualificação e quantificação
dos rendimentos.
Quanto à existência das facturas fictícias que constituíram o motivo da acção de fiscalização
levada a cabo (veja-se o ponto 2 do Relatório), retira-se dos elementos constantes do Relatório, que
a ora impugnante teria contabilizado, em 1992, como custos, a título de Trabalhos Especializados, a
importância de 39.758.498$00, sendo 15.000.000$00 referentes a facturas fictícias emitidas pela firma
B…. (fls. 25 e 26).
Defende a impugnante que procedeu à regularização da situação, não, como deveria ter feito,
através da entrega da declaração de substituição mod. 22 para o respectivo exercício (1992), mas através
da anulação desses custos noutro exercício (1993), por contrapartida de “proveitos extraordinários”.
Assim, esta importância contribui para efeitos de determinação da matéria colectável do exercício de
1993, a qual foi, de facto, influenciada positivamente (veja-se o ponto 1 do parecer do Chefe de Equipa,
a fls. 9), originando valor a pagar de 11.747.542$00.
O art. 18 do CIRC estabelece o “Princípio da Especialização dos Exercícios”, para efeitos de periodização do lucro tributável, segundo o qual “os proveitos e os custos, assim como outras componentes
positivas ou negativas do lucro tributável, são imputáveis ao exercício a que digam respeito” (n.º 1), independentemente do recebimento de proveitos ou da efectivação dos encargos. Não foi, pois, aceite como
custo o mencionado montante de 15.000.000$00 para o exercício de 1992, tendo-se procedido à correcção,
por acréscimo daquele valor ao lucro tributável deste mesmo exercício (veja-se o ponto 5 do Relatório).”
Vejamos, pois:
Como resulta da sentença, a impugnante constituiu em 1989, 1990 e 1991, provisões para cobrança
duvidosa – fiscalmente dedutíveis, face ao disposto na alínea a) do n.º 1 dos art. 33 e 34 do CIRC – e,
tendo alguns dos respectivos créditos sido satisfeitos em 1992, anulou-as neste exercício, considerando
como proveito o respectivo valor, assim acrescido para efeitos de determinação da matéria colectável
do mesmo exercício de 1992.
Todavia, a A.F. desconsiderou-as como custos, por não terem “sido encontradas provas de diligências efectuadas pela credora para o recebimento dos respectivos créditos”.
Mas não anulou aquele acréscimo no exercício de 1993, o que a recorrente considera duplicação
de colecta.
(Esta, a síntese factual do que a sentença referiu que “resulta provado pelos documentos junto nos
autos”, no meio de variadas ilações de direito, em vez do costumado e legal bloco probatório em que,
como a lei exige, julgasse os factos, distinguindo os provados dos não provados, antes do exame critico
respectivo – art. 123, n.º 2 do CPPT e 659 do CPC – a que efectivamente procedeu. Será, todavia, o
mínimo exigível na matéria).
Resulta, todavia e ainda, do processo, que a recorrente impugnou judicialmente a liquidação do
IRC de 1991, tendo sido proferida sentença, ora já transitada, que considerou as preditas provisões como
custos daquele exercício, por conformes ao disposto nos art. 33 e 34 do CIRC, por se ter feito prova (testemunhal) de se terem efectuado diligências de cobrança, considerando, nesta parte, ilegais as correcções
efectuadas pela AF, determinando-se, em consequência, a anulação do imposto e juros correspondentes
liquidados, tendo a recorrente sido reembolsada das quantias de 9.563.14 euros e 81.798.87 euros.
A AT já procedeu a liquidação correctiva do IRC de 1991, em conformidade com o assim decidido,
o que, como bem refere o MP, afecta necessariamente a liquidação do IRC de 1992, ora impugnada,
visto ter reflexos inevitáveis no lucro tributável deste exercício.
Pelo que, ao contrário do entendimento da sentença, a predita reposição efectuada em 1992, de
7.085.749$00 tem de ser levada em conta, na medida em que foram consideradas legais as provisões
antes constituídas, para cobertura de créditos de cobrança duvidosa respeitantes ás empresas relativamente ás quais se entendeu terem sido efectuadas diligências de cobrança.
No que se refere ás facturas fictícias, elas não podem obviamente considerar-se custos do exercício de 1992, ora em causa, já que as respectivas transacções não tiveram lugar, pelo que acresce
concomitantemente o lucro tributável.
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Todavia, a impugnante “anulou-os” no exercício de 1993, por contrapartida de “proveitos extraordinários”, pelo que o respectivo montante de 15.000.000$00 contribuiu para a determinação
da matéria colectável deste exercício, influenciando-o positivamente, originando valor a pagar de
11.747.542$00.
Tal não constitui todavia duplicação de colecta, dado o respectivo conceito legal – art. 287 do
CPT vigente ao tempo, – por estarem em causa exercícios diferentes e consequentemente o imposto se
não referir “ao mesmo período de tempo”.
Mas isso não significa que não tenha de ser considerado.
Desde logo, não está em causa o erro ou ignorância da impugnante na correcção efectuada mas,
antes, a legalidade da sua actuação.
Em tal capítulo e em rigor, ela devia, para regularizar a situação, apresentar uma declaração de
substituição e reagir contra a auto liquidação relativa ao exercício de 1993.
A questão não é rigorosamente essa.
Mas antes a de saber se a AF, desconsiderando os custos no exercício de 1992 não deveria, a se,
de moto próprio, corrigir ela própria, em medida concomitante, os proveitos do exercício seguinte.
E a resposta deve ser afirmativa, face ao princípio da justiça que a administração tem de observar,
logo por imperativo constitucional – art. 266, n.º 2 -, bem como pela lei ordinária – art. 55 da LGT.
É que, por vezes, tal princípio deve sobrepor-se ao da legalidade.
Escreveu-se no acórdão do STA de 19/11/2008, rec. 0325/08:
“Embora estes princípios constitucionais tenham um domínio primacial de aplicação no que concerne aos actos praticados no exercício de poderes discricionários, introduzindo neste exercício aspectos
vinculados cuja não observância é susceptível de constituir vício de violação de lei, a sua relevância
não se esgota nos actos praticados no exercício desses poderes discricionários.
Na verdade, por um lado, o texto do art. 266. da CRP não deixa entrever qualquer restrição à
sua aplicação a qualquer tipo de actividade administrativa, pelo que, em princípio, dever-se-á fazer tal
aplicação, se não se demonstrar a sua inviabilidade.
Por outro lado, na aplicação da legalidade, tanto pela Administração como pelos tribunais, não
pode ser encarada isoladamente cada norma que enquadra uma determinada actuação da Administração,
antes terá de se atender à globalidade do sistema jurídico, com primazia para o direito constitucional,
como impõe o princípio da unidade do sistema jurídico, que é o elemento primacial da interpretação
jurídica (art. 9.º, n.º 1, do CC).
Não se pode afirmar, que, nos casos de exercício de poderes vinculados, a obediência a uma
determinada lei ordinária se sobrepõe aos princípios constitucionais referidos, pois estes princípios
fazem também parte do bloco normativo aplicável, eles são também definidores da legalidade e, como
normas constitucionais, são de aplicação prioritária em relação ao direito ordinário.
Tanto são normas legais a primeira parte do n.º 2 do art. 266 da CRP, que impõe à Administração
a observância do princípio da legalidade ((…)Trata-se, aqui, do princípio da legalidade aplicado à
actividade administrativa. Este princípio, porém, tem outra vertente quanto à actividade legislativa,
impondo que a criação de impostos e a fixação dos seus elementos essenciais (incidência, taxa, benefícios fiscais e garantias dos contribuintes) seja fixada por lei formal (ou decreto-lei baseado em
autorização legislativa da Assembleia da República) (art. 103, n.º 2, da CRP).), como a sua segunda
parte em que se prevêem os outros princípios e que generalizadamente impõem os modelos de actuação
de toda a actividade administrativa, como também é uma norma legal a que, em determinada situação
específica, prevê uma determinada actuação da Administração, designadamente, no caso em apreço, a
aplicação do princípio da especialização dos exercícios (art. 18, n.º 1, do CIRC).
Por isso, para definir a legalidade a que a Administração está vinculada, terão de se ter em conta
todas essas normas e fazer uma ponderação e escolha entre elas caso a sua aplicação global, abstractamente compatível, se demonstre inviável em determinada situação concreta.
Assim, no caso em apreço, do referido art. 18, n.º 1, do CIRC resulta uma vinculação para a Administração, que, em regra, deve aplicar o princípio da especialização dos exercícios na sua actividade
de controle das declarações apresentadas pelos contribuintes.
Mas, o exercício deste poder de controle, predominantemente vinculado, pode conduzir a uma
situação flagrantemente injusta e, nessas situações, é de fazer operar o princípio da justiça, consagrado
nos arts. 266, n.º 2, da CRP e 55 da LGT, para obstar a que se concretize essa situação de injustiça
repudiada pela Constituição.
Na ponderação dos valores em causa (por um lado o princípio da especialização dos exercícios
que é uma regra legislativamente arbitrária de separação temporal, para efeitos fiscais, de um facto
tributário de duração prolongada e, por outro lado, o princípio da justiça, que reflecte uma das preocupações nucleares de um Estado de Direito), é manifesto que, numa situação de incompatibilidade se
deve dar prevalência a este último princípio.”
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Face ao princípio da justiça, a AF devia pois reduzir concomitantemente a matéria colectável do
exercício de 1993, pois que havia acrescido o lucro tributável do exercício anterior em que, como se
disse, desconsiderou como custos o valor das facturas falsas.
São todavia devidos os questionados juros compensatórios, por retardamento da liquidação e pelo
período de um ano, decorrido entre o termo do prazo de entrega das respectivas declarações mod. 22 dos
exercícios de 1992 e 1993, por facto imputável ao contribuinte, pois que diminuiu intencional e ilegalmente o lucro tributável do exercício de 1992, aí ampliando os custos mercê das preditas facturas falsas.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida,
mantendo-se, por legais, a anulação das preditas provisões efectuada no exercício de 1992, bem como
a correcção levada a cabo, no exercício de 1993, quanto ás facturas fictícias e, bem assim, os juros
compensatórios liquidados no período decorrido entre 31 de Maio de 1993 e 31 de Maio de 1994, não
sendo devidos os demais.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Maio de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — António Calhau.

Acórdão de 19 de Maio de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Incompetência territorial.
Sumário:
I — O artigo 17.º do CPPT estabelece, para os processos de impugnação judicial e de
execução fiscal, um regime especial sobre a arguição da incompetência territorial
que se afasta do regime estabelecido no artigo 13.º do CPTA.
II — De acordo com tal regime, tal incompetência, que é meramente relativa, apenas
pode ser arguida, no processo de impugnação, pelo representante da Fazenda
Pública, antes do início da produção da prova [alínea a) do n.º 2 do artigo 17.º
do CPPT], não sendo de conhecimento oficioso.
Processo n.º 285/10-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Crialme — Fabricação, Exportação e Importação de Confecções, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Magistrado do MP junto do TAF de Penafiel, não se conformando com a decisão da Mma.
Juíza daquele tribunal que julgou o TAF de Penafiel incompetente, em razão do território, para julgar
em 1.ª instância a impugnação judicial deduzida contra a liquidação oficiosa efectuada pela Alfândega
do Freixieiro, sita em Perafita, concelho de Matosinhos, e, em consequência, determinou a remessa dos
autos ao TAF do Porto, por ser o competente para a decisão da causa, dele vem interpor recurso para
este STA, formulando as seguintes conclusões:
1- Nos termos do art.º 13.º do CPTA, a competência dos tribunais administrativos, em qualquer
das suas espécies, é de ordem pública e o seu conhecimento precede o de outra matéria.
2- Todavia, por força do teor do art.º 2.º, alínea e) do CPPT, esse regime não é aplicável ao
processo de impugnação judicial a que se reportam os autos por se prever quanto a essa matéria uma
norma especial no CPPT.
3- De facto, nos termos do seu art.º 17.º, n.º 1, a infracção das regras de competência territorial
determina a incompetência relativa do tribunal ou serviço periférico local ou regional onde correr o
processo.
4- Todavia, face ao teor do n.º 2, alínea a) daquela norma legal, em processo de impugnação
judicial, a incompetência relativa só pode ser arguida pela representante da Fazenda Pública antes do
início da produção de prova.
5- O representante da Fazenda Pública não arguiu nos autos a incompetência territorial deste
Tribunal.
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6- Assim, estava vedado à M.ª Juiz, ora recorrida, conhecer oficiosamente da incompetência
territorial deste TAF.
7- Foi violado o disposto no art.º 17.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a) do CPPT.
8- As normas jurídicas que foram aplicadas no despacho recorrido deviam ter sido interpretadas no
sentido de que seriam aplicáveis a todos os processos judiciais tributários, com excepção do processo
de impugnação judicial e de execução fiscal nas condições e nos termos previstos no art.º 17.º, n.º 2,
alíneas a) e b) do CPPT.
9- Deve, pois, o despacho recorrido ser revogado e substituído por outro que determine o prosseguimento do processo com vista a que seja proferida decisão fazendo-se dessa forma a habitual
JUSTIÇA.
Não foram apresentadas contra-alegações.
A Mma. Juíza a quo mantém a decisão recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor o despacho recorrido:
«Compulsados os autos, constato que o acto impugnado é a liquidação oficiosa realizada pela
Alfândega do Freixieiro, sita na Estrada Nacional n.º 107, em Perafita, concelho de Matosinhos.
De acordo, com o disposto no art.º 12.º, n.º 1 do CPPT, os processos da competência dos tribunais tributários são julgados em 1.ª instância pelo tribunal da área do serviço periférico local onde se
praticou o acto objecto de impugnação.
Para efeitos do CPPT, consideram-se órgãos periféricos locais as alfândegas da Direcção-Geral
das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), cfr. art.º 6.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro.
O tribunal territorialmente competente para julgar em 1.ª instância a presente impugnação judicial é o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – art.ºs 45.º, n.º 1, do ETAF e 3.º, n.ºs 1 e 2, do DL
325/2003, de 29 de Dezembro e respectivo mapa anexo.
Atento o exposto, julgo este Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel territorialmente incompetente para julgar em 1.ª instância a presente impugnação judicial.
Consequentemente, julgo territorialmente competente para julgar em 1.ª instância a presente
impugnação judicial o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – art.ºs 12.º, n.º1, 17.º, n.º1, 18.º,
n.º3, do CPPT, art.º 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, art.ºs 45.º, n.º 1, do ETAF
e 3.º, n.ºs 1 e 2, do DL 325/2003, de 29 de Dezembro, e respectivo mapa anexo.
Notifique e registe.
Após trânsito, remeta os autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – art.º 18.º, n.º 1,
do CPPT.».
III – Vem o presente recurso interposto do despacho da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que julgou
este tribunal territorialmente incompetente para julgar em 1.ª instância a presente impugnação judicial
deduzida contra a liquidação de direitos aduaneiros efectuada pela Alfândega do Freixieiro.
Tal despacho foi proferido na sequência de acórdão deste STA que, dando provimento a recurso
interposto de despacho da mesma Juíza a quo que julgara extinta a instância por inutilidade da lide,
ordenou a baixa dos autos àquele tribunal a fim de ser proferida decisão quanto ao mérito da impugnação
judicial, se outro qualquer motivo a tal não obstasse.
Não há dúvida que, de acordo com o estabelecido no artigo 13.º do CPTA, a competência dos
tribunais administrativos, em qualquer das suas espécies, é de ordem pública e o seu conhecimento
deve preceder o de qualquer outra matéria.
Assim, nos processos a que se aplicam as normas do contencioso administrativo, a incompetência
territorial também será de conhecimento oficioso.
Será o caso, como refere o Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado,
volume I, pág. 240, nomeadamente, das acções administrativas especiais que tenham por objecto actos
administrativos sobre questões fiscais ou fiscais aduaneiras e dos meios processuais acessórios que se regem pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos (artigos 97.º, n.º 2 e 146.º, n.º 1 do CPPT).
Todavia, o CPPT estabelece para os processos de impugnação judicial e de execução fiscal um
regime especial sobre a arguição da incompetência territorial que se afasta do regime previsto no CPTA.
Assim, este regime do CPTA é inaplicável aos processos de impugnação judicial, como é o caso.
Nos termos do artigo 17.º do CPPT, aqui, então, aplicável, a infracção das regras de competência
territorial determina, de facto, a incompetência meramente relativa do tribunal.
Só que essa incompetência, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do citado preceito legal, no processo de impugnação apenas pode ser arguida pelo representante da Fazenda Pública e antes do início
da produção da prova.
Ora, não tendo o representante da FP arguido a incompetência territorial do tribunal, não pode
agora o tribunal conhecer oficiosamente dessa sua eventual incompetência para conhecer da impugnação, uma vez que só as questões de competência absoluta (em razão da hierarquia e da matéria) são
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de conhecimento oficioso (cfr. artigo 16.º do CPPT) – vd. tb. neste sentido o acórdão desta Secção de
8/7/2009, proferido no recurso n.º 133/09.
Razão por que a decisão recorrida 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, revogando a decisão recorrida, e, em consequência, ordenar
a baixa dos autos ao TAF de Penafiel a fim de ser proferida decisão quanto ao mérito da impugnação
judicial, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Maio de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 19 de Maio de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Penhora. Direito de nomeação do exequente. Insuficiência da garantia.
Princípio legal e constitucional da boa-fé.
Sumário:
I — A penhora de créditos do devedor inscreve-se dentro dos poderes da entidade
exequente de nomear bens à penhora, designadamente nos termos do n.º 4 do
artigo 215.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
II — No entanto, a penhora de créditos pelo órgão da execução fiscal, antes da pronúncia devida sobre a insuficiência de garantia prestada, apresenta-se violadora
do princípio legal e constitucional da boa-fé que deve nortear a actuação da
Administração Fiscal, e que consiste fundamentalmente na «confiança suscitada
na contraparte», nos termos do artigo 6.º-A do Código de Procedimento Administrativo (e também do artigo 266.º da Constituição da República Portuguesa).
Processo n.º 344/10-30.
Recorrente: O2 — Tratamento e Limpezas Ambientais, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 “O2 – Tratamento e Limpezas Ambientais, SA” vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, em que, nos presentes autos de reclamação de actos do órgão da execução
fiscal, «nega-se provimento à reclamação reafirmando-se o despacho reclamado».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. A ora recorrente reclamara contra a penhora dos seus créditos sobre clientes, porquanto havia
oferecido garantia e nunca a Administração Fiscal se pronunciou sobre a mesma, nem a notificou sobre
a sua decisão.
2. Alegou ter havido violação do direito de contraditório.
3. E alegou que a decisão do órgão fiscal era nulo, por ser ilegal, por não ter sido dada oportunidade à recorrente para se pronunciar.
4. A douta decisão veio fundamentar que o facto de a ora recorrente ter apresentado garantia e de
sobre a mesma o Serviço de Fianças não se ter pronunciado que não coarcta os direitos daquela.
5. O que está errado, com o devido respeito, pois os direitos da recorrente foram coarctados,
tendo-lhe sido efectuadas penhoras quando a mesma ofereceu garantia e sem que nada lhe tenha sido
comunicado.
6. Violou a douta sentença o disposto nos artigos 266º e 268º da CRP, em especial o disposto no
n.º 3 deste último artigo.
7. Havendo lugar à garantia, não há lugar a penhora.
8. Pelo que também errou a douta sentença ao confundir o disposto no artº 215º com o artº 169º CPPT.
9. Não houve fundamentação que tivesse sido notificada à recorrente.
10. Assim, a douta sentença, ao alegar que houve fundamentação, errou, violando o disposto no
artº 125º CPA.
Termos em que, revogando ou anulando a douta decisão, se fará justiça.
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1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso merece provimento –
apresentando a seguinte fundamentação.
As conclusões das alegações delimitam o âmbito do recurso. A Recorrente alega em síntese que:
– A decisão recorrida ao “fundamentar que o facto da ora recorrente ter apresentado garantia e
de sobre a mesma o Serviço de Finanças não se ter pronunciado que não coarcta os direitos daquela”,
viola os artigos 266º e 268º da CRP.
– “Havendo lugar a garantia não há lugar a penhora” como resulta do disposto no artigo 169º
do CPPT.
– A sentença recorrida ter entendido, erradamente, estar devidamente fundamentado o acto da
Administração Fiscal que considerou não terem idoneidade os bens indicados para reforço da garantia.
O artigo 169º do CPPT prevê a suspensão de execução até à decisão do pleito em caso de reclamação
graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda
desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º, ambos do CPPT, ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.
Foi dado como provado que a ora Recorrente demonstrando ter deduzido oposição e impugnação,
“requereu, em 19-11-2007, a suspensão da execução oferecendo à penhora cinco bens imóveis.” (ponto
C do probatório). A Recorrente constituiu hipoteca voluntária sobre aqueles bens, requerendo que “após
averiguação da idoneidade da garantia prestada” se suspendesse a execução (ponto E do probatório).
O Órgão de Execução Fiscal suspendeu a execução enquanto aguardava informação sobre o
valor de um dos imóveis, esclarecendo logo a Recorrente que caso o valor total a garantir não fosse
coberto pelo valor dos imóveis, seria “notificada para proceder ao reforço de tal garantia sob pena
de, não o fazendo, os autos prosseguirem os termos normais até à garantia de tal valor” (ponto F
do probatório).
O OEF, por despacho de 27/09/2007, entendeu mandar reforçar a garantia em € 546 821,46, determinando a notificação da Recorrente para, no prazo de 30 dias, proceder àquele reforço, sob pena
de “tal não acontecendo, interrompe-se a suspensão da execução e a mesma prosseguirá os seus
termos” (ponto G do probatório).
A Recorrente, respeitando aquele prazo, veio oferecer, para reforço da garantia prestada, oitenta
e cinco contentores reforçados, no valor estimado de € 637 500,00 (ponto K do probatório).
Este requerimento só veio a ser apreciado por despacho de 24/11/2009, já depois de ter sido ordenada a remoção da suspensão da execução e o desenvolvimento de todas as diligências necessárias
conducentes à obtenção de bens e ou direitos que se mostrassem suficientes para garantir o montante
em falta (pontos H e L do probatório).
Podemos assim concluir da matéria de facto dada como provada que, por um lado a Recorrente
satisfez, atempadamente, a determinação recebida no sentido de reforçar a garantia e, por outro, a Administração Fiscal, entidade com competência para apreciar a idoneidade das garantias, nos termos do
n.º 8 do artigo 199º do CPPT, só procedeu a tal apreciação cerca de 2 anos depois e após ter ordenado
a remoção da suspensão da execução e ordenado a penhora de créditos.
A apreciação da idoneidade do reforço da garantia constitui um acto em matéria tributária, que
pode afectar os direitos e interesses legítimos do contribuinte, pelo que só produz efeito em relação a
este quando lhe seja validamente notificado. É o que resulta do artigo 36º, n.º 1 do CPPT e emerge do
n.º 3 do artigo 268º da CRP ao estabelecer que “os actos administrativos estão sujeitos a notificação
aos interessados, na forma prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando
afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.”
Se Administração Fiscal tivesse apreciado a idoneidade do reforço de garantia em devido tempo
e sempre antes de ordenar a penhora de créditos, a Recorrente poderia reagir contra esse despacho
através de reclamação ou, muito simplesmente, oferecer outros bens ou direitos em substituição dos
apresentados.
Ao contrário da decisão recorrida, entendemos que a omissão da apreciação da idoneidade do
reforço da garantia e a sua notificação à Recorrente, constitui formalidade prescrita na lei que pode
influir no exame da causa, sendo por isso mesmo geradora de nulidade.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a
questão essencial que aqui se coloca é a de saber se, notificada a executada reclamante, ora recorrente,
para reforçar a garantia prestada, e tendo oferecido mais bens para o efeito, o órgão da execução fiscal
podia ter prosseguido com a execução fiscal – que estava suspensa –, efectuando penhoras de créditos,
sem que primeiramente se tivesse pronunciado sobre a idoneidade dos bens adicionalmente oferecidos
como garantia.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) No âmbito da execução n.º 2585200701003291 e apensos do Serviço de Finanças de Nelas,
onde se visa a cobrança coerciva de IRC e IVA dos anos de 2003 e 2004 e juros compensatórios no
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montante global de 865 338,89 €, a aqui Reclamante “O2 – Tratamento e Limpezas Ambientais,
S.A.”, ali executada, pretendendo a suspensão dos autos veio “indicar como garantia” bens móveis
sitos nas instalações em Canas de Senhorim, Nelas e Zona Industrial de Ovar, cfr. fls. 37 a 47 e 396 a
400 aqui dados como reproduzidos, o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;
B) O Exm.o Chefe de Finanças pronunciando-se sobre o requerido proferiu, em 04-07- 2007, o
seguinte despacho:
“…o direito de nomear bens à penhora considera-se sempre devolvido ao exequente, mas o órgão
de Execução Fiscal poderá admiti-lo…
No caso em apreço, os bens oferecidos à penhora ficarão à disposição da executada para os utilizar
nas suas instalações e que, face ao seu uso continuado, inevitavelmente ocorrerá uma desvalorização…
Assim, decorridos os 30 dias após a citação sem que haja motivo para a suspender a mesma
prosseguirá na penhora de bens, obedecendo à prioridade a que se refere o n.º 1 do artigo 219º do
CPPT.”, vide fls. 48;
C) Reagindo ao despacho vindo de aludir a Executada, demonstrando ter deduzido oposição e
impugnação, requereu, em 19-11-2007, a suspensão da execução oferecendo à penhora cinco bens
imóveis, cfr. fls. 51 a 73;
D) Respondeu o Exm.o Chefe de Finanças dizendo: “…uma vez que os bens … são pertença de
terceiros, os mesmos só serão de aceitar como garantia desde que a interessada proceda à constituição
de hipoteca voluntária e… consequente registo na Conservatória…”, vide fls. 74;
E) A Executada ora Reclamante, em 03-08-2007, veio informar e documentar a constituição de
hipoteca sobre seis bens, requerendo, após averiguação da idoneidade da garantia prestada, se suspenda
a execução, cfr. fls. 85 a 158;
F) O Órgão de Execução Fiscal, em 07-08-2007, apreciando o requerido, dizendo que o valor
patrimonial simulado de cinco dos seis bens, no seu conjunto, se apurou ser de €568 660,00, aguardando-se que o SF de Ovar se pronuncie sobre o valor de um dos bens,
“…caso tal valor, adicionado ao apurado nos bens deste concelho, não corresponda ao valor
total a garantir, € 1 115 481,46, será notificada para proceder ao reforço de tal garantia sob pena de,
não o fazendo, os autos prosseguirem os termos normais até à garantia de tal valor”.
Suspendeu a execução, vide fls. 160;
G) O Órgão de Execução Fiscal, após ter recebido a informação do SF de Ovar sobre o valor do
bem em falta que se considerou ser € 20 000,00, considerando esse valor e o dos outros cinco bens
(€ 568 660,00), por despacho de 27-09-2007, entendeu que o reforço da garantia se eleva a € 546 821,46,
determinando a notificação da executada para, no prazo de 30 dias, proceder ao reforço, “… tal não
acontecendo, interrompe-se a suspensão da execução e a mesma prosseguirá os seus termos”, despacho
notificado à executada e seu Mandatário respectivamente em 11-10 e 08-10, ambos de 2007, cfr. entre
outros fls. 176 a 180;
H) A Exequente, em 11-11-2009, por via de auditoria interna à situação tributária da Executada,
porque se apurou que as notificações vindas de aludir não determinaram nenhuma reacção da Executada
e mesmo assim a suspensão da execução e o “desenvolvimento de todas as diligências necessárias
conducentes à obtenção de bens e ou direitos que se mostrem suficientes para garantir o montante em
falta de € 546 821,45”, vide fls. 181 e 183
I) A executada, em 19-11-2009, veio oferecer com garantia bens móveis, tesoura enfardadeira e
máquina enfardadeira “que se encontram nas instalações sitas em Ovar” atribuindo, respectivamente
os valores de € 440 000,00, €124 500,00, vide fls. 245 a 248;
K) Com Requerimento de teor idêntico, apresentado a 09-11-2007, a Executada veio oferecer, para
reforço da garantia prestada, oitenta e cinco contentores reforçados “que se encontram armazenados
nas nossas instalações em Canas de Senhorim e zona industrial da Taboeira, Aveiro”, a que atribuiu o
valor total de € 637 500,00 (7500x85, requerendo se admita o reforço, cfr. fls. 249 a 255);
L) Começando por referir que o requerimento referido em K) Fiscal “se encontrava totalmente
fora de ordem de fora dos presentes autos, só sendo descoberto quando apresentado duplicado devidamente carimbado pelos serviços”, o órgão de Execução por despacho de 24-11-2009, apreciou o
requerido, aludindo:
Que as imagens de contentores com ferrugem e com sinais evidentes de utilização põem em causa
a alegada qualidade de novos, invocada pela Executada;
às relações especiais entre a executada e a empresa vendedora, com pessoas coincidentes quer na
participação social quer no âmbito dos respectivos Conselhos de Administração;
ser desaconselhável, tal como já tinha sido dito no despacho de 2007-07-04 (vide e B) a penhora
de coisas móveis não sujeitas a registo,
decidiu-se que “os bens oferecidos para penhora, não apresentam viabilidade de penhora face
à imprescindível apreensão dos mesmos condicionando de forma directa a actividade operacional
da empresa e não são susceptíveis de acautelar os interesses da Fazenda Nacional, pela continuada
desvalorização, pelo que não deverão ser alvo de penhora, para efeitos de garantia nos autos, tendo
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em conta que persistem outros bens pertencentes à empresa, insusceptíveis de depreciação e de acautelarem efectivamente os interesses da Fazenda Nacional”.
Idêntica decisão proferiu quanto aos móveis indicados em 19-11-2009.
Sobre a apreciação intempestiva do requerido em 09-11-2007 defendeu que tal omissão não configura nulidade insanável; não reveste a natureza de acto nulo; mesmo que, por hipótese se considere acto
nulo, ele não influi nas decisões tomadas, devendo manter-se o despacho que ordenou a continuidade
das penhoras de bens ou direitos para garantia dos autos, até ao limite do valor já supra aludido, ou seja
€ 546 821,46, despacho notificado à Reclamante em 26-11-2009, vide fls. 284 a 290;
M) A Executada/Reclamante, na sequência do despacho e notificação vindos de aludir, em
30-11-2009, esclarecendo que só agora soube da penhora de créditos, a qual foi ordenada sem antes se
apreciar a insuficiência dos bens oferecidos para reforço da garantia violando-se a lei e as normas de
cooperação entre a AT e o contribuinte, requereu se considerasse ilegal o despacho, bem como todos
os actos posteriores, devendo ordenar-se o levantamento imediato das penhoras, cfr. fls. 341 a 353;
N) Na mesma data do referido requerimento a Executada/Reclamante apresentou a reclamação
agora em apreciação, vide fls. 354 a 388 e 3 a 33;
O) A Entidade Reclamada pronunciando-se sob a reclamação manteve o despacho reclamado,
cfr. fls. 389 a 393;
2.2 Quanto à “nomeação de bens à penhora” em processo de execução fiscal, reza o n.º 4
do artigo 215.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que «O direito de nomear
bens à penhora considera-se sempre devolvido ao exequente, mas o órgão da execução fiscal
poderá admiti-la, nos termos da lei, nos bens indicados pelo executado, desde que daí não resulte
prejuízo».
E, «sobre reclamação dos interessados» (como se expressa o artigo 202.º do Código de Processo
Civil), pode ser declarada a nulidade decorrente da «prática de um acto que a lei não admita, bem
como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva», «quando a lei o declare ou
quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa» (n.º 1 artigo 201.º
do Código de Processo Civil), no prazo em que, «depois de cometida a nulidade, a parte interveio em
algum acto praticado no processo ou foi notificada para qualquer termo dele» (artigo 205.º do Código
de Processo Civil).
Como é entendimento consabido e pacífico, o processo de execução fiscal muito embora nele
devam ser praticados actos materiais, goza de natureza judicial – pelo que nele vigoram as pertinentes
normas aplicáveis ao processo judicial.
Nos termos do n.º 3 artigo 3.º do Código de Processo Civil, «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».
Este preceito resulta «duma concepção moderna do princípio do contraditório, mais ampla
do que a do direito anterior». «Não se trata já apenas de, formulado um pedido ou tomada uma
posição por uma parte, ser dada à contraparte a oportunidade de se pronunciar antes de qualquer
decisão e de, oferecida uma prova por uma parte, ter a parte contrária o direito de se pronunciar
sobre a sua admissão ou de controlar a sua produção». «Este direito à fiscalização recíproca
das partes ao longo do processo é hoje entendido como corolário duma concepção mais geral
da contraditoriedade, como garantia da participação efectiva das partes no desenvolvimento de
todo o litígio, em termos de, em plena igualdade, poderem influenciar todos os elementos (factos,
provas, questões de direito) que se encontrem em ligação, directa ou indirecta, com o objecto
da causa e em qualquer fase do processo apareçam como potencialmente relevantes para a decisão» – cf. Lebre de Freitas Lebre de Freitas, e Outros, no Código de Processo Civil Anotado,
em anotação ao artigo 3.º.
E, assim, pela prática do exercício do contraditório previsto no artigo 3.º do Código de Processo
Civil, não só se dá cumprimento a um imperativo legal, como se alcança um exercício de funções públicas «com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade
e da boa-fé», de que se fala no n.º 2 do supracitado artigo 266.º da Constituição – do mesmo passo
se dando cumprimento real a princípios constitucionais de irreprimível força jurídica, como sejam os
de acesso a uma tutela jurisdicional efectiva mediante um processo leal, equitativo, com previsão nos
artigos 18.º e 20.º da Constituição da República Portuguesa.
Aliás, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, mormente o seu artigo 266.º,
«A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadãos» [n.º 1]; e «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» [n.º 2].
Portanto: os órgãos e agentes administrativos, nos termos constitucionais, por sobre estarem subordinados à lei, devem ainda, no exercício das suas funções, actuar com respeito pelos princípios da
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igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé – o que de resto, tem consagração na lei ordinária, designadamente no artigo 6.º-A do Código de Procedimento Administrativo,
o qual, sob a epígrafe “Princípio da boa fé” reza que «No exercício da actividade administrativa e em
todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os particulares devem agir e relacionar-se
segundo as regras da boa fé» [n.º 1]; e que «No cumprimento do disposto nos números anteriores,
devem ponderar-se os valores fundamentais do direito, relevantes em face das situações consideradas,
e, em especial: a confiança suscitada na contraparte pela actuação em causa; o objectivo a alcançar
com a actuação empreendida» [alíneas a) e b) do n.º 2].
2.3 No caso sub judicio, na sentença recorrida escreve-se, além do mais, ipsis verbis:
Mas regressemos à análise da omissão da análise/pronúncia tempestiva do requerimento
apresentado pela Reclamante a indicar como reforço de garantia 85 contentores e sua relevância
na execução.
Imputa a Reclamante à referida omissão, conjugada com o despacho a ordenar a penhora de
créditos, o vício da nulidade.
Analisando o artigo 165º do CPPT facilmente se verifica que o vindo de referir não é situação
que se enquadre na previsão da referida norma. O mesmo se pode afirmar das nulidades previstas no
Código de Processo Civil, vide artigos 195 e segs.
Mas poderá a situação enquadrar-se na regra geral sobre nulidades prevista no artigo 201º do
diploma vindo de referir (Regras gerais sobre a nulidade dos actos).
1. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem
nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou
na decisão da causa.
A omissão pode “influir no exame ou na decisão da causa”?
Para responder temos de considerar que: a omissão de pronúncia teve como contrapeso
para a Reclamante o facto de, ao contrário do referido no despacho referido em G), datado de
27-09-2007, só em 11-11-2009, vide H) é que foi decidida a penhora dos créditos, apesar de durante esses dois anos existir uma necessidade de reforçar a garantia no montante de € 546 821,45;
logo a seguir, treze dias depois, se pronunciou o órgão de Execução Fiscal sobre o requerimento
da Reclamante apresentado em 09-11-2007, veja-se K) e L); entre H) e L) apenas se concretizou,
com depósito de quantia, o já aludido crédito no montante de € 3 689,70, depositado por António Guilherme M. Domingues (quanto a este crédito a Reclamante “abdicou de tal quantia, que
ficará como garantia” cfr. Documento de fls. 282 o qual constitui o documento n.º 6 que instruiu
a reclamação ora em análise.
Face ao quadro vindo de referir, ciente de que a omissão de pronúncia atempada constitui formalidade que a lei prescreve, ponderando todas as circunstâncias, concluímos que, em concreto, a
irregularidade cometida não influi no exame ou na decisão da causa.
Na verdade, com excepção do crédito já aludido no montante de € 3 689,70 e sobre o qual a Reclamante tomou a posição também já referida, não ficou a Reclamante coarctada nos seus direitos e o
presente processo é disso o exemplo.
Analisemos agora a segunda questão: a consideração da inidoneidade dos bens indicados para o
reforço da garantia é fundada ou a censura que a Reclamante lhe faz deve ser atendida?
Também quanto a esta questão cumpre ter presente toda a tramitação do processo executivo, nomeadamente, logo no seu início, o indeferimento de requerimento da Executada a indicar bens para a
garantia, de natureza idêntica ou análoga aos que apresentou posteriormente, vejam-se as als. A, B, J,
e K) da factualidade assente. Indeferimento que não foi questionado pela Reclamante. Apesar do vindo
de referir Esta, quando foi notificada para reforçar a garantia no montante € 546 821,45, apresentou os
bens já referidos. É caso para dizer que a Reclamante não se pode queixar de surpresa ou de falta de
coerência no que o Órgão de Execução Fiscal decidiu quanto aos bens aceites para garantia. Na verdade
a fundamentação que agora se questiona, no fundamental, é similar à usada para o indeferimento do
requerimento referido em A).
A análise da fundamentação do indeferimento dos requerimentos apresentados pela Reclamante
já supra se iniciou.
Começou o Órgão de Execução Fiscal por dizer que: Nos termos do artigo 215º, n.º 3 do Código
de Procedimento e Processo Tributário o executado em processo de execução fiscal não tem o direito
de nomear bens à penhora, mas apenas o de indicar bens a penhorar, competindo ao órgão de Execução decidir sobre a sua admissão, desde que, conforme expressamente se refere na mesma disposição
legal, daí não resulte prejuízo.
Depois analisando os bens e os elementos juntos pela Reclamante concluiu que “os bens oferecidos para penhora, não apresentam viabilidade de penhora face à imprescindível apreensão dos
mesmos condicionando de forma directa a actividade operacional da empresa e não são susceptíveis
de acautelar os interesses da Fazenda Nacional, pela sua continuada desvalorização, pelo que não
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deverão ser alvo de penhora, para efeitos de garantia nos autos, tendo em conta que persistem outros
bens pertencentes à empresa, insusceptíveis de depreciação e de acautelarem efectivamente os interesses da Fazenda Nacional”.
Nos termos do artigo 125º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, “A fundamentação
deve ser expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão,
podendo consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos anteriores pareceres,
informações ou propostas, que constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto”.
Pelo que se deixou exposto entendemos que a fundamentação existe. Do despacho em causa é
possível extrair o percurso cognitivo seguido pelo agente; é possível saber a razão porque se decidiu
em determinado sentido e, consequentemente, permite, como permitiu à Reclamante exercer o seu
direito de contestação do decidido.
Em suma, sem necessidade de mais considerações, a reclamação apresentada deve improceder
porque o despacho que ordenou a penhora dos créditos não padece do vício imputado antes a sua validade se reafirma face ao concretamente apurado e, quanto ao indeferimento dos bens indicados para
garantia, a alegação e prova apresentadas pela Reclamante não se afiguram suficientes para alterar o
juízo de inidoneidade da garantia constante do despacho reclamado [fim de citação].
Na verdade, e compulsando o espesso probatório supra assente – o que melhor se recolhe dos
elementos dos autos – não se vislumbra alguma “irregularidade” tipificada como nulidade processual,
ou que possa influir ou prejudicar o normal desenrolar da execução fiscal a caminho do seu objectivo
específico: a satisfação do credor tributário pela via coerciva. Nem, de resto, a reclamante, ora recorrente,
aponta nessa direcção. A este respeito, a reclamante, ora recorrente, fala apenas de violação do princípio
do contraditório. Não indica, porém, qual a questão de direito ou de facto que o órgão da execução
fiscal tenha decidido e sobre a qual tivesse precisado de ouvir a reclamante, ora recorrente. E nenhuma
“decisão surpresa” se vê que no caso tenha sido proferida pelo órgão da execução fiscal – sendo certo
que «O direito de nomear bens à penhora considera-se sempre devolvido ao exequente», nos termos
da lei processual fiscal. De resto, a reclamante, ora recorrente, não reclama do excesso da penhora. E,
como se vê, tudo se apresenta muito clara e suficientemente fundamentado, como de imediato ressalta
do minucioso probatório acima registado, donde logo ressalta que o órgão da execução fiscal se moveu
sempre em busca da apreensão para os autos de bens e valores suficientes para pudessem assegurar a
cobrança coerciva das dívidas sob execução fiscal.
Acontece, porém, que, e conforme diz o Ministério Público neste Tribunal, «Podemos assim concluir da matéria de facto dada como provada que, por um lado a Recorrente satisfez, atempadamente, a
determinação recebida no sentido de reforçar a garantia e, por outro, a Administração Fiscal, entidade
com competência para apreciar a idoneidade das garantias, nos termos do n.º 8 do artigo 199º do CPPT,
só procedeu a tal apreciação cerca de 2 anos depois e após ter ordenado a remoção da suspensão da
execução e ordenado a penhora de créditos».
Com esta sua conduta acabada de exprimir pelo Ministério Público, a qual tem assento nos elementos dos autos, julgamos que a Administração Fiscal não actuou de acordo com a lei ordinária, e
constitucional, que impõem uma actuação em conformidade com a «confiança suscitada na contraparte»,
nos termos do artigo 6.º-A do Código de Procedimento Administrativo – cf. também o artigo 266.º da
Constituição da República Portuguesa.
Pelo que, apresentando muito embora uma bem elaborada e aparentemente muito bem fundada
argumentação, a sentença recorrida julgamos que não gozará de acerto, ao não ter atentado que, uma vez
notificada a executada reclamante, ora recorrente, para reforçar a garantia prestada, e tendo oferecido
mais bens para o efeito, o órgão da execução fiscal não podia ter prosseguido a execução fiscal – que
estava suspensa – efectuando penhoras de créditos, sem que primeiramente se tivesse pronunciado
sobre a idoneidade dos bens adicionalmente por ela oferecidos como garantia.
Estamos, deste modo, a dizer – e dada a resposta à questão decidenda – que não pode subsistir a
sentença recorrida, que, por tal sinal, terá de ser revogada.
Como assim, resta-nos concluir, em síntese, que a penhora de créditos do devedor inscreve-se
dentro dos poderes da entidade exequente de nomear bens à penhora, designadamente nos termos do
n.º 4 do artigo 215.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
No entanto, a penhora de créditos pelo órgão da execução fiscal, antes da pronúncia devida sobre a
insuficiência de garantia prestada, apresenta-se violadora do princípio legal e constitucional da boa-fé
que deve nortear a actuação da Administração Fiscal, e que consiste fundamentalmente na «confiança
suscitada na contraparte», nos termos do artigo 6.º-A do Código de Procedimento Administrativo (e
também do artigo 266.º da Constituição da República Portuguesa).
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida,
anulando-se a decisão reclamada.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Maio de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.
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Acórdão de 19 de Maio de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Pagamento voluntário da coima. 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.
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 889/09-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Globalrent – Sociedade Portuguesa de Rent a Car, Lda.
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 Tributário de Lisboa que julgou totalmente improcedente o recurso que Globalrent - Sociedade Portuguesa de
Rent a Car, Lda, melhor identificada nos autos, deduziu da decisão do Director de Finanças de Lisboa
que lhe aplicou uma coima, no valor de € 24.939,89, pela prática da contra-ordenação prevista e punida
nos artºs 26º, n.º 1 e 40º, n.º 1 do CIVA e 29º, n.º 2 do RJIFNA, dela vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
1 - A decisão em apreço faz errado julgamento de direito;
2 - Na verdade, face aos factos dados como provados e, nomeadamente, no ponto 5 dos Factos
Provados, porque ocorreu o pagamento voluntário da coima, no decurso do processo de contra-ordenação,
o procedimento contra-ordenacional instaurado contra a arguida “Globarent” extinguiu-se, nos termos
do disposto no artigo 61º alínea c) do RGIT;
3 - Pelo que a decisão em apreço deveria ter decidido encontra-se extinto procedimento contra-ordenacional instaurado contra a arguida e, em consequência
4 - Ter rejeitado o recurso interposto 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 encontrar-se
extinto o procedimento contra-ordenacional instaurado contra a arguida pela prática das infracções
enunciadas no Auto de Notícia de fls. 2 e sgs, 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.
7 - Normas jurídicas violadas, artº 78º, nºs 2 e 3 e 61º alínea c) do RGIT, artigo 401, n.º 1 alínea b)
e n.º 2 do CPPenal ex vi artigo 3º alínea b) do RGTI e artº 41 n.º 1 do Dec. Lei n.º 433.82, de 27.10;
Se, assim, também, 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 15.9.2000, a arguida procedeu ao pagamento voluntário da coima que lhe foi fixada. - 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 379 n.º 1 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, que são as normas
jurídicas violadas);
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.
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Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – 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, L.da.”, 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 Janeiro de 1998, no montante global de € 204.737,32 (duzentos
e quatro mil setecentos e trinta e sete euros e trinta e dois cêntimos), tudo conforme auto de notícia de
fls. 2 e 3, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido;
2 - O auto de notícia mencionado no n.º 1 deu origem ao presente processo de contra-ordenação
fiscal, cuja parte administrativa correu seus termos no do 4º Serviço de Finanças de Loures;
3 - No âmbito da qual o arguido foi notificado nos termos e para os efeitos do artº 199, 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 € 24.939,89
(vinte e quatro mil novecentos e trinta e nove euros e oitenta e nove cêntimos), devido à prática da contra-ordenação identificada no n.º 1 supra, e p.p. nos artºs 26, n.º 1, e 40, n.º 1, do Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado (C.I.V.A.), e 29, n.º 2, 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 € 24.974,81 (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 - € 204.737,32);
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. (cfr. 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 29/11/2002 e 2/3/2009, nos termos
do artº 74, n.º 2, do R.G.I.T. (cfr. despachos de suspensão da instância e de cessação da mesma exarados
a fls. 53 e 124 dos presentes autos).
3 – A questão que constitui o objecto do presente recurso consiste em saber se, tendo sido efectuado o pagamento voluntário, antes da interposição do recurso da decisão administrativa, da coima
por esta aplicada, o respectivo procedimento contra-ordenacional se extinguiu nos termos do disposto
no artº 61º, alínea c) do RGIT, devendo, assim, o recurso ser rejeitado ou, se assim se não entender, a
sentença recorrida é nula por se ter conhecido do que já se encontrava extinto.
Desde logo, importa referir que, no caso dos autos, na altura em que foi interposto o recurso judicial da decisão administrativa que aplicou a coima (20/9/00), esta já se encontrava paga desde 15/9/00
(vide n.º s 5 e 6 do probatório).
Sendo assim, será o recurso admissível?
Questão idêntica foi já apreciada por esta Secção do STA no Acórdão de 24/2/10, in rec. n.º 1.230/09,
em que o recorrente era o mesmo, como as mesmas eram as partes e idênticas as conclusões da motivação do recurso.
Por isso e tendo sempre em vista a interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artº 8º, n.º 3
do CC) e com a devida vénia, vamos aqui transcrever o referido aresto.
Escreve-se, então, ali que, “…nos termos da alínea c) do artigo 193.º do Código de Processo
Tributário (em vigor à data do pagamento voluntário e da interposição do recurso e não a alínea c) do
artigo 61.º 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 207.º 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.
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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”.
4 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogando-se, em
consequência, a sentença recorrida e rejeitar o recurso judicial interposto da decisão administrativa de
aplicação da coima.
Sem custas, por não serem devidas neste STA.
Lisboa, 19 de Maio de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 19 de Maio de 2010.
Assunto:
Taxa pela ocupação do subsolo.
Sumário:
O tributo liquidado pela ocupação/utilização do subsolo municipal com condutas,
depósitos e tubagens que uma sociedade comercial 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 dessa empresa comercial privada, o tributo que lhe é exigido pela Câmara
Municipal tem contrapartida na disponibilidade da utilização e ocupação do subsolo
para satisfação das suas necessidades privadas e individuais.
Processo n.º 1247/09-30.
Recorrente: GDL — Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.
Recorrido: Câmara Municipal de Sintra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. 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 efectuada pela Câmara
Municipal de Sintra com referência ao licenciamento de ocupação de subsolo com tubagens de gás.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
I Inexistiu qualquer acto de legítimo licenciamento da ocupação da via público e/ou do subsolo
e do devido procedimento administrativo correspondente, no caso dos autos;
II A C.M. Sintra não tem competência nem legitimidade quer para atribuir a licença em apreço
quer para aplicar a taxa correspondente, à recorrente.
III Na sequência da nacionalização da C.R.G.E. e da assunção pelo Estado Português, do dever,
da competência e da responsabilidade dos actos conducentes à manutenção e expansão do “Gás de
Cidade”, e nos termos da lei que aprovou as bases gerais da concessão e do título contratual desta, a
C.M. Sintra ficou privada dos poderes de administração da porção do subsolo que viesse a ser necessária
para a instalação das infra-estruturas adequadas ao estabelecimento da concessão - artº. 15º alínea c)
do D-L nº374/89 de 25/10;
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IV Por se tratar de um serviço público, no qual o próprio Estado é o concedente, foi até dispensado
o licenciamento municipal para a realização de quaisquer obras inerentes à rede de distribuição - nº3
alínea b) do art. 13º do DL 374/89; Bases XXXIV e XXXV anexas ao DL 33/91 de 16/1; e cláusula
25ª, n.º 2 alínea a) do contrato de concessão, datado de 16/12/1993;
V A consequente impossibilidade de direito de a C.M.Lisboa negar a atribuição de qualquer licença
de ocupação do subsolo para os fins em vista é bem demonstrativa de que não se trata de uma taxa;
VI É intempestiva e contra-natura a concessão de qualquer licença de ocupação do subsolo no ano de
2002, relativamente à utilização de uma rede subterrânea já implantada e sob exploração em data anterior.
VII Tal como se considerou nos Acórdãos seguintes e pelos fundamentos neles expendidos, deverão os tributos impugnados ser anulados, porque inconstitucionais e ilegais: Acórdão proferido em
23.10.2001, pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, nos autos de
recurso que correram seus termos sob o n.º 5448/01; Acórdão proferido em 12.03.2002, pela Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, nos autos de recurso que correram seus
termos sob o n.º 5575/01; Acórdão proferido em 28.05.2002, pela Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo, nos autos de recurso que correram seus termos sob o n.º 6018/01;
Acórdão proferido em 20.04.2004, pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, nos autos de Recurso que ali correm termos sob o n.º 01256/03;
VIII A questão em apreço nos autos respeita à apreciação da legalidade ou ilegalidade de um tributo
designado como “taxa” cobrado anualmente à ora Recorrente por parte do Município de Sintra pela
ocupação do subsolo concelhio com as condutas, depósitos e tubagens que aquela utiliza para prestar
o serviço público de distribuição de gás natural, ao abrigo do Contrato de Concessão celebrado com o
Estado Português em 16.12.1993;
IX A douta Sentença recorrida considerou erroneamente que os tributos em causa têm a natureza
de taxas, sendo as mesmas legais e indeferindo o pedido da sua anulação.
X Para fundamentar a sua decisão, o Mmº. Tribunal a quo considerou que o tributo liquidado estava
conexionado com a utilização de terrenos no domínio público, considerando ainda que a colocação de
condutas e tubos no subsolo consubstanciava uma utilização individualizada deste, nos termos do n.º 2
do art. 4º da L.G.T., e como tal, seria de concluir que os tributos liquidados tinham a natureza de taxas,
tendo cobertura legal na alínea c) do n.º 1 do art. 19º da Lei das Finanças Locais.
XI Com o devido respeito, que é muito, tais considerações assentam numa errada caracterização e
qualificação dos factos, o que resultou na incorrecta e insuficiente interpretação dos conceitos e normas
jurídicas aplicáveis.
XII Em primeiro lugar, a caracterização dos limites do direito de propriedade do Município face
ao subsolo não se resume ao previsto no art. 1344º n.º 1 do Código Civil.
XIII As situações jurídicas dominiais locais resultam das atribuições municipais concretas e onde
não há atribuições ou competências da autarquia, não se justifica o domínio público local.
XIV Por via do Contrato de Concessão celebrado entre a ora Recorrente e o Estado Português, não
foi atribuída qualquer competência ao Município de Sintra no que respeita à instalação e manutenção
dos depósitos, tubagens e condutas de distribuição do gás natural.
XV A responsabilidade pelas despesas relativas a instalação, manutenção, reparações e eventuais
alterações à rede do gás foi contratualmente atribuída à GDL, S.A.
XVI Constituindo obrigação da concessionária perante o concedente o dotar-se de todas as infra
estruturas e outros meios necessários, em cada momento, à exploração da concessão e promover a
respectiva implantação, a cedência e utilização dos bens públicos municipais não poderiam ficar dependentes da vontade discricionária da respectiva autarquia, sob pena de ficar em risco o cumprimento
das obrigações contratuais em causa.
XVII Como tem considerado o Venerando Tribunal Constitucional, nomeadamente no seu Acórdão
558/98, de 29 de Setembro (D.R. II, 11.11.98, 16044) “a diferença específica entre imposto e taxa se
situa na existência ou não de um vínculo sinalagmático que é apontado à segunda. Assim, o encargo
característico das taxas representa como que (...) o preço do serviço ou da prestação de um serviço ou
actividade públicas ou de uma utilidade de que o tributado beneficiará”, ou no Acórdão 357/99, de 15
de Junho (D.R., II, 02.03.2000, 4255) onde se pode ler como traço fundamental definidor do conceito
de imposto e na sua diferenciação com o de taxa, o de unilateralidade (...) em contraste com a bilateralidade caracterizadora de taxa”.
XVIII Ora, a bilateralidade e o vínculo sinalagmático inexistem, de todo em todo, no caso concreto
dos autos em apreço.
XIX Todavia, por outro lado, o carácter bilateral e sinalagmático do conceito de “taxa” poderá
ser insuficiente para permitir uma solução que leve em conta todos os factos e circunstâncias jurídicas
do caso em apreço.
XX O conceito de taxa implica também o preenchimento de diversos pressupostos cumulativos,
como a existência de uma contraprestação directa e específica por parte da autarquia, em benefício do
munícipe, proporcional à vantagem concedida, sendo susceptível de avaliação monetária;
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XXI Não se verifica o preenchimento qualquer um destes requisitos no caso em concreto.
XXII Em primeiro lugar, à ocupação do subsolo pelos depósitos, condutas e tubagens da GDL,
S.A. não corresponde qualquer contraprestação directa, específica e em beneficio da ora Recorrente
por parte do Município, uma vez que este não procedeu ao planeamento, implantação ou conservação
e tratamento do referido equipamento.
XXIII Em segundo lugar, não basta a ocupação do subsolo concelhio para legitimar a imposição
de uma taxa, impondo-se a necessidade de utilização individualizada do mesmo.
XXIV No caso em apreço, não se verifica a utilização individualizada de bens do domínio público
por parte da GDL, S.A, sendo certo que o beneficiário da actividade da ora Recorrente é o próprio
munícipe.
XXV A GDL, S.A. apenas ocupa e utiliza bens dominiais para a instalação e funcionamento de
um serviço público que visa a satisfação de necessidades colectivas, enquanto objecto de Contrato de
Concessão celebrado com o Estado Português em 16.12.1993.
XXVI E ainda, à ocupação de depósitos, tubagens e condutas da GDL, S.A. no subsolo concelhio
também não pode corresponder qualquer avaliação monetária, uma vez que a mesma é simplesmente
indeterminável, quer pelo critério valorativo baseado nas vantagens auferidas pela GDL, S.A, quer pelo
critério findado no custo do serviço prestado.
XXVII Conforme a visão perfilhada pelos 4 (quatro) doutos Acórdãos proferidos pela Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, as quantias que o Município pretende
cobrar a título de abertura de valas e utilização do subsolo não podem ser qualificadas como taxas, por
extravasarem os limites delimitadores dessas figuras.
XXVIII Estando em causa um serviço público concedido pelo Estado aos consumidores, a cedência
e utilização dos bens públicos municipais não podem ficar dependentes da vontade discricionária da
respectiva autarquia, sob pena de ficar em risco o cumprimento das obrigações contratuais em causa.
XXIX Por outro lado, não se poderia admitir que o Estado que outorgou a Concessão, viesse
posteriormente sujeitá-la a licenciamento, por via do licenciamento da ocupação do subsolo - dada a
plena validade e eficácia no Ordenamento Jurídico de:
• o n.º 3, alínea b) do art. 13 do D.L. n.º 374/89, de 25 de Outubro;
• as Bases XXXIV e XXXV anexas ao D.L. n.º 33/91, de 16 de Janeiro;
• a Cláusula 25ª, n.º 2, alínea a) do Contrato de Concessão.
XXX Ainda nos termos da cláusula 23ª do Contrato de Concessão, foi atribuído à ora Recorrente o
direito de utilizar os bens do Estado e as demais porções dos seu domínio público para a implementação
do projecto de distribuição de gás natural.
XXXI Não faz por isso qualquer sentido que a Autarquia pudesse exigir o pagamento de uma
“licença-taxa” pela ocupação do subsolo, quando tal direito de utilização já havia sido atribuído à ora
Recorrente pelo Estado Português.
XXXII Se é certo que as taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos
particulares, e que a colocação de condutas e tubos no subsolo impossibilita utilizar o mesmo espaço
para outras finalidades, por outro lado tal fica prejudicado no caso concreto dos autos, uma vez que não
é toda a ocupação que legitima a imposição de taxas. A taxa pressupõe uma utilização individualizada
de bens semi-públicos; uma utilização que satisfaça, além das necessidades colectivas, necessidades
individuais, isto é, necessidades de satisfação activa, necessidades cuja satisfação exige a procura das
coisas pelo consumidor.
XXXIII Assim sendo, não basta a ocupação do subsolo concelhio pelos depósitos, tubagens e
condutas da GDL, S.A. para legitimar a imposição de uma taxa por ocupação da via pública, sendo
imperativo que tal utilização satisfaça uma necessidade individualizada daquela entidade. E, louvando-se
a Recorrente na mesma a fundamentação utilizada nos doutos Acórdãos ora juntos como Docs.nº 1, nº2,
nº3 e nº4: “No caso concreto em apreço verifica-se, precisamente, a ausência dessa utilização individualizada de bens do domínio público. Com efeito, não se trata (...) de uma utilização para satisfação de
necessidades individuais da GDP. O que se verifica é a ocupação e utilização de bens dominiais para
a instalação e funcionamento do serviço público; Trata-se de bens públicos que são utilizados na sua
função própria de satisfação de necessidades colectivas que é a existência de uma rede de distribuição
de gás natural (independentemente da procura que ela venha a ter e sem que possa individualizar quem
e em que medida poderá individualmente vir a usufruir das utilidades por ela proporcionadas.
XXXIV As licenças em causa não eram necessárias, nem exigíveis, nunca tendo sido sequer
pedidas ou emitidas (!).
XXXV No caso em caso em concreto, o interesse e o serviço público em causa sobrepõem-se
aos poderes de administração e disposição por parte do Município relativamente à porção do subsolo
necessária à instalação das infra-estruturas da distribuição do gás natural e nos termos do Decreto-Lei
n.º 374/89, de 25 de Outubro, que aprovou as bases gerais da concessão a título contratual, o Município
ficou privado de exercer tais poderes.
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XXXVI Os tributos exigidos pelo Município à ora Recorrente, não só são abusivos como inconstitucionais (Cfr. Acórdãos proferidos pelo Tribunal Central Administrativo em 23.01.2001, 12.03.2002,
28.05.2002 e 20.04.2004 e ainda Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo em 02.06.1999
a propósito de uma questão semelhante).
XXXVII Na verdade, à ocupação do subsolo pelos depósitos, condutas e tubagens da GDL, S.A.
não corresponde qualquer contraprestação directa, específica e em beneficio da ora Recorrente por
parte do Município, uma vez que este não procedeu ao planeamento, implantação ou conservação e
tratamento do referido equipamento.
XXXVIII Sendo certo que, como se disse, o beneficiário final é o próprio munícipe e que quem
está obrigado originariamente à realização do serviço público é o Estado Português concedente.
XXXIX Por outro lado, e conforme referido nos diversos Acórdãos proferidos pela Secção de
Contencioso do Tribunal Central Administrativo, não existe qualquer utilização individualizada de bens
do domínio público por parte da GDL, S.A. Ao invés, o que se verifica é a ocupação e utilização de bens
dominiais para instalação e funcionamento de um serviço público, objecto de Contrato de Concessão
celebrado com o Estado Português em 16.12.1993.
XL E, por último, à ocupação de depósitos, tubagens e condutas da GDL, S.A. no subsolo concelhio não pode corresponder qualquer avaliação monetária.
XLI Entende a ora Recorrente que o tributo exigido consiste antes num verdadeiro imposto, abusivamente cobrado pelo Município de Sintra, que não possui competência para a criação de tais tributos,
nos termos da alínea i) do n.º 1 do art. 165º da Constituição da República Portuguesa.
XLII Conforme os doutos Acórdãos proferidos pelo Tribunal Central Administrativo em 23.01.2001,
12.03.2002, 28.05.2002 e 20.04.2004: “Estando o poder tributário dos municípios limitado ao estabelecimento de taxas, as liquidações efectuadas têm de se haver como ilegais”.
XLIII Deverá portanto a douta sentença recorrida ser revogada.
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- Em 19 de Abril de 2002, foi a Impugnante notificada, pela Divisão de Mercados e Licenciamentos das Actividades Económicas do Departamento de Administração Financeira da Câmara Municipal
de Sintra, para proceder ao pagamento da taxa de ocupação de espaço público (subsolo), relativa ao
processo n.º 198/2002 - Expansão da rede em Queluz - Fase 1 - Proj. n.º 293/2001, no montante de €
3.215,13 - Cfr. documento a fls. 22;
B- Em 13 de Maio de 2002, foi a Impugnante notificada, pela Divisão de Mercados e Licenciamentos das Actividades Económicas do Departamento de Administração Financeira da Câmara Municipal de Sintra, para proceder ao pagamento da taxa de ocupação de espaço público (subsolo), relativa
ao processo n.º 187/2002 - Expansão da rede em Massamá II - Proj. n.º 431/2001, no montante de €
4.880,12 - Cfr. documento a fls. 25;
C- Em 13 de Maio de 2002, foi a Impugnante notificada, pela Divisão de Mercados e Licenciamentos das Actividades Económicas do Departamento de Administração Financeira da Câmara
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Municipal de Sintra, para proceder ao pagamento da taxa de ocupação de espaço público (subsolo),
relativa ao processo n.º 199/2002 - Expansão da rede em Massamá - Proj. n.º 425/2001, no montante
de € 3.420,84 - Cfr. documento a fls. 28;
D- A taxa referida em a) foi liquidada pela concessão de licença, pelo Município de Sintra, para
ocupação, pela Impugnante, de 1.663 metros de subsolo com a instalação de condutas de gás na zona
de Queluz - Cfr. documento a fls. 22;
E- A taxa referida em b) foi liquidada pela concessão de licença, pelo Município de Sintra, para
ocupação, pela Impugnante, de 3.606 metros de subsolo com a instalação de condutas de gás na zona
de Massamá - Cfr. documento a fls. 25;
F- A taxa referida em c) foi liquidada pela concessão de licença, pelo Município de Sintra, para
ocupação, pela Impugnante, de 1.966 metros de subsolo com a instalação de condutas de gás na zona
de Massamá - Cfr. documento a fls. 28;
G- Em 14 de Junho de 2002 deu entrada a presente Impugnação Judicial - Cfr. carimbo aposto
na p.i. a fls. 2.
3. A decisão de improcedência da presente impugnação judicial assentou no entendimento de que a
taxa que a Câmara Municipal de Sintra liquidou à Impugnante com referência ao licenciamento da instalação no subsolo municipal de condutas de gás - que esta coloca e utiliza para prestar o serviço público de
distribuição de gás natural - constitui uma taxa e não um imposto, razão por que o acto de liquidação impugnado não padeceria do vício de violação de lei constitucional que esta lhe imputa nos presentes autos.
É contra essa decisão que se insurge a Impugnante, reiterando a sua tese de que o tributo em causa
constitui um verdadeiro imposto, abusivamente cobrado pelo Município de Sintra, que não possui competência para a criação de tais tributos nos termos da alínea i) do n.º 1 do art. 165º da Constituição da
República Portuguesa, esgrimindo com os argumentos que deixou expostos nas suas longas alegações
e conclusões de recurso.
Deste modo, a questão que cumpre analisar e decidir no presente recurso consiste em saber se a
sentença incorreu em erro no julgamento desta questão: natureza do tributo liquidado pela ocupação/
utilização do subsolo do domínio público municipal.
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 inúmeros 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, no recurso n.º 1339/04; de 27/04/2005, no recurso n.º 1338/04; de 9/5/2007, no recurso
nºs 648/06; de 9/05/2007, no recurso n.º 1223/06; de 9/05/2007, no recurso n.º 94/07; de 16/01/2008,
no recurso n.º 603/07; de 9/10/2008, no recurso n.º 500/08; de 7/05/2008, no recurso n.º 1034/07; de
10/12/2008, no recurso n.º 735/08, de 12/11/2008, no recurso n.º 701/08; de 3/06/2009, no recurso
n.º 207/09; de 4/11/2009, no recurso n.º 671/09; de 16/09/2009, no recurso n.º 332/09; de 8/07/2009,
no recurso n.º 458/09; de 17/03/2010, no recurso n.º 931/09; de 17/12/2008, no recurso n.º 276/08
(Pleno); de 6/05/2009, no recurso n.º 43/08 (Pleno); de 6/05/2009, no recurso n.º 963/08 (Pleno); de
23/09/2009, no recurso n.º 377/09 (Pleno); de 28/10/2009, no recurso n.º 570/09 (Pleno); de 20/01/2010,
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
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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, pois, 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
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.
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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, pelo que improcedem todas as conclusões das alegações 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 50%.
Lisboa, 19 de Maio de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Pagamento da dívida exequenda. Responsáveis subsidiários. Oposição à execução
fiscal. Inutilidade superveniente da lide. Inconstitucionalidade.
Sumário:
I — Procedendo o responsável subsidiário ao pagamento da dívida exequenda, para
além do prazo de dedução da oposição, a execução extinguir-se-á, implicando,
consequentemente, a extinção da instância na própria oposição, por inutilidade
superveniente desta lide.
II — Mas porque o pagamento voluntário pelo revertido, dentro do prazo da oposição,
mesmo depois da instauração desta, parece ter guarida no n.º 3 do artigo 9º da
LGT, em vista da isenção de juros e custas, então, ao menos nos casos em que a
oposição possa servir como meio adequado para impugnar a liquidação subjacente
à dívida exequenda constante do título dado à execução, já não pode a afirmar-se
que este pagamento implique a inutilidade superveniente da lide, na oposição que,
eventualmente, esteja pendente.
Processo n.º 24/10-30.
Recorrente: António Marques dos Santos e Outra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. António Marques dos Santos e Ana Paula Domingues Correia, com os demais sinais dos autos,
recorrem da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que, no processo de oposição
que deduziram contra execução fiscal inicialmente instaurada contra a sociedade C.N.A. – Companhia nacional de artigos de Escritório Lda. e contra eles revertida, julgou, na parte referente às dívidas
revertidas, extinta a respectiva instância, por inutilidade superveniente da lide, com fundamento no
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respectivo pagamento e na consequente extinção da execução e os julgou, no mais, parte ilegítima
quanto às restantes dívidas não revertidas.
1.2. Os recorrentes rematam as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1ª - No caso, como o dos autos, de pagamento da quantia exequenda realizada pelo revertido
(responsável subsidiário, nos termos do artigo 13º do CPT ou do artigo 24º da LGT) por dívidas fiscais da sociedade de que é sócio e gerente, tal não implica a extinção da execução nem a inutilidade
superveniente da lide da oposição deduzida por si e sua mulher (também responsável subsidiária), com
fundamento em várias ilegalidades cometidas no despacho de reversão (alíneas b), c) e i) do n.º 1 do
artigo 204º do CPPT);
2ª - Na situação aludida na conclusão anterior, deve ser feita uma interpretação restritiva dos
artigos 176º n.º 1 c), 264º n.º 1 e 269º do CPPT no sentido de limitar a sua aplicabilidade aos casos
em que o devedor principal e oponente paga, no decurso da execução, a quantia em dívida objecto de
oposição à execução fiscal, excepto se, nos termos do alínea h) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, “a lei
não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação.”
3ª - O referido na conclusão 2ª (o pagamento da quantia exequenda pelo devedor principal — contribuinte extingue, em regra, a execução e a instância da oposição) não faz sentido quando, como no
presente caso, o processo de oposição é o único meio processual que os oponentes — revertidos e
responsáveis subsidiários dispõem para atacar a ilegalidade do despacho de reversão, por violação do
disposto nos artigos 23º e 24º da LGT e 153º do CPPT;
4ª - Este entendimento restritivo dos artigos 176º n.º 1 c), 264º n.º 1 e 269º do CPPT, encontra
também justificação no próprio regime da responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores
das sociedades (ver artigo 24º da LGT), uma vez que o mesmo permite que o responsável subsidiário
fique “isento de juros de mora e de custas, se citado para cumprir a dívida tributária principal, efectuar
o respectivo pagamento no prazo da oposição” [nº 5 do artigo 23º da LGT], pelo que não faz sentido
que este pagamento impeça depois os responsáveis subsidiários de deduzir oposição;
5ª - De resto, “O pagamento do imposto nos termos da lei que atribua benefícios ou vantagens no
conjunto de certos encargos ou condições não preclude o direito de reclamação, impugnação judicial
ou recurso, não obstante a possibilidade de renúncia expressa, nos termos da lei.” (vide artigo 9º n.º 3
da LGT), artigo este que deve ser interpretado no sentido de, no caso da reversão prevista no artigo 24º
da LGT, incluir a própria oposição à execução fiscal como forma de atacar a ilegalidade do despacho
que ordenou a reversão contra os legais representantes da sociedade executada a título principal.
6ª - No que concerne, agora, à outra questão objecto do presente recurso, o ponto de vista dos
recorrentes é de terem sido compelidos a pagar dívidas fiscais (as indicadas no artigo 4º da p.i.) não
incluídas no despacho de citação, violando-se, por isso, o disposto na parte final do artigo 22º n.º 4 da
LGT, o que, s.m.j., é fundamento de oposição (alíneas b) e i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT).
7ª - Foram, pois, violados os artigos 176º n.º 1 c), 264º n.º 1 e 269º do CPPT e 9º n.º 3 da LGT,
tendo sido deles feitos uma interpretação incorrecta pelo Tribunal “A Quo”, e, bem assim, foi também
violado o 22º n.º 4 da LGT.
TERMOS EM QUE,
Revogando-se a douta sentença recorrida, deve ser proferido acórdão que ordene a baixa dos autos
à 1ª instância para, após a fixação da matéria de facto pertinente, tomar conhecimento das inconstitucionalidades e ilegalidades [com fundamento nas alíneas a) b), d) e i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT]
arguidas pelos recorrentes nos artigos 9º a 30º da sua p.i..
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, fundamentando-se no seguinte:
«A decisão recorrida, tendo em conta estar provado nos autos o pagamento da quantia em dívida,
entendeu declarar extinta a lide “por inutilidade superveniente, relativamente à parte da dívida exequenda revertida contra os oponentes”
Os Recorrentes, por sua vez, pugnam pelo prosseguimento da instância, pois, querendo pôr em
causa, como revertidos, o procedimento da Fazenda Pública, apenas a oposição lhes é facultada como
meio de defesa. Na verdade, a jurisprudência vem entendendo, de modo pacífico, que a forma processual
para reagir contra o acto de reversão da execução fiscal é o processo de oposição à execução.
O pagamento da quantia exequenda efectuado pelo responsável subsidiário dentro do prazo da
oposição, para beneficiar de isenção de custas e multa, nos termos do n.º 5 do artigo 23º da LGT, não
implica a preclusão do direito de impugnar o acto de liquidação, que lhe é garantido pelo n.º 4 do
artigo 22º da LGT, direito esse que pode ser exercido por qualquer dos meios que a lei prevê para esse
efeito, incluindo a oposição à execução fiscal, designadamente nos casos em que a lei não assegura
qualquer outro meio de impugnação contenciosa ou esse for o meio adequado para o fazer (neste sentido
Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado, II volume, 5ª edição, anotação 10ª ao artigo 170º,
pág. 89 e os acórdãos de 7/10/2009, processo n.º 714/09 e de 25/03/2009, processo n.º 985/08).
No caso concreto os Recorrentes pretendem impugnar actos em matéria tributária que os lesam,
designadamente, a ilegalidade da reversão por ineficácia da citação e inexistência de fundamentos para
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aquela, sendo a oposição o tipo de processo adequado para reagir contra aquele acto administrativo.
Isso resulta do disposto no n.º 1 do artigo 151º do CPPT, quando determina a utilização desta forma
processual sempre que estejam em causa os pressupostos da reversão.
Assim sendo, o caso sub judicio não configura, em nosso entender, a situação habitual da extinção
da execução fiscal, por via do pagamento voluntário, acarretar a inutilidade superveniente da oposição.»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1 - O Serviço de Finanças de Coimbra-2 instaurou a execução fiscal n.º 96/103407.3 e apensos
contra C.N.A. - Companhia Nacional de artigos de Escritório Lda., por dívidas de IVA referentes aos
anos de 1995 e 1996, IRS, relativo ao ano de 1995, Contribuições em dívida ao CRSS, relativas a 1994
e 1995, bem como juros compensatórios referentes aos períodos supra identificados em que não se
procedeu aos pagamentos de IVA e IRS, juros de mora referentes aos períodos em que não se procedeu
ao pagamento das contribuições à Segurança Social e várias coimas fiscais relativas a factos, ocorridos
entre Agosto de 1995 a Janeiro de 1997.
2 - Após informação, no sentido da inexistência de bens penhoráveis da executada originária, por
despacho datado de 01/03/2002, o chefe de finanças de Coimbra ordenou a reversão da execução contra
os ora oponentes, com exclusão das dívidas identificadas no artigo 4º da P.I., a saber, IVA referente
ao mês de Maio de 1995 e respectivos juros compensatórios e várias coimas, por factos ocorridos de
Março a Julho de 1995.
3 - Em 03/04/2002, o oponente António Marques dos Santos efectuou o pagamento total da quantia
exequenda relativa à execução fiscal id. em 4.2.1. e respectivos apensos.
4 - Em 27/10/2004 foi proferido o seguinte despacho pelo Chefe de Finanças de Coimbra-2:
“Verifica-se dos autos que a quantia exequenda devida, foi paga no prazo de oposição e nos termos do
DL 124/96, de 10/08, pelo responsável subsidiário António Marques dos Santos (...).
Assim, nos termos do artigo 272º do CPPT conjugado com o artigo 24º da LGT, declaro em falhas a
quantia em dívida, respeitante a custas, julgando consequentemente extinta a execução, quanto aos impostos e juros de mora, de harmonia com o disposto no artigo 269º do CPPT e tendo em conta o que dispõe
o Dec-Lei 124/96 de 10/08 e instruções transmitidas superiormente respeitantes ao referido Dec-Lei”.
5 - Após ter (sido) declarada extinta a execução, a Fazenda Pública verificou que ainda restava em
dívida a quantia de € 450,29 relativa a imposto de IVA, pelo que informou ter notificado o “executado”,
em 31/03/2006, para pagar a dívida restante.
2.2. Quanto a factos não provados a sentença exarou o seguinte:
«Não existem factos não provados com pertinência para as questões de que cumpre conhecer.»
3.1. Com base na factualidade descrita, a sentença:
- julgou os oponentes parte ilegítima para a oposição, no que tange a dívidas de IVA referente a
Maio de 1995 e respectivos juros compensatórios e a várias coimas fiscais por factos ocorridos de Março
a Julho de 1995, por, relativamente a todas estas dívidas, não ter havido reversão contra os oponentes;
- julgou extinta a instância, no que toca às restantes dívidas, por inutilidade superveniente da lide
(al. e) do art. 287º do CPC), face ao pagamento daquelas e à consequente extinção da execução.
3.2. Do assim decidido discordam os recorrentes, delimitando e definindo o objecto do recurso
em duas vertentes:
- numa questão principal que se traduz em saber se o pagamento da quantia exequenda realizado
pelo responsável subsidiário revertido implica a extinção da execução com base nesse pagamento e,
nessa medida, impede o conhecimento da oposição à execução fiscal com fundamento, nomeadamente,
na ilegalidade do despacho de reversão.
- numa segunda questão que se traduz em saber se ocorre a ilegitimidade do responsável subsidiário
para se opor à execução por dívidas não incluídas na citação para a execução.
Quanto àquela primeira questão, os recorrentes alegam (cfr. Conclusões 1ª a 5ª) que a conclusão a
que chegou a sentença recorrida só faz sentido nas situações em que seja o devedor originário a pagar
a dívida, mas não já naquelas em que, como no caso dos autos, o processo de oposição é o único meio
processual que os oponentes/revertidos dispõem para atacar a ilegalidade do despacho de reversão, por
violação do disposto nos artigos 23º e 24º da LGT e 153º do CPPT, sendo que o art. 9º n.º 3 da LGT
deve ser interpretado no sentido de, no caso da reversão prevista no artigo 24º da LGT, incluir a própria
oposição à execução fiscal como forma de atacar a ilegalidade do despacho que ordenou a reversão
contra os legais representantes da sociedade executada a título principal.
Quanto à segunda questão alegam (cfr. Conclusões 6ª e 7ª) que foram compelidos a pagar dívidas
fiscais não incluídas no despacho de citação, violando-se, por isso, o disposto na parte final do artigo 22º
n.º 4 da LGT, o que é fundamento de oposição (als. b) e i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.
3.3. As questões a decidir neste recurso resumem-se, pois, a uma única: a de saber se, tendo ocorrido o pagamento da dívida exequenda por parte do responsável subsidiário, deve admitir-se a oposição
à execução fiscal por ele deduzida.
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Vejamos.
4.1. A oposição à execução é o meio processual adequado à impugnação da execução fiscal,
constituindo-se como uma verdadeira contestação ou contra-acção do devedor à acção executiva do
credor, visando-se, através dela, a extinção da própria execução mediante «o reconhecimento da actual
inexistência do direito exequendo ou da falta dum pressuposto, específico ou geral, da acção executiva»
encontrando-se, pois, «instrumental e funcionalmente ligada à acção executiva, embora dela seja estruturalmente autónoma» (cfr. Rui Morais, A Execução Fiscal, Coimbra, Almedina, 2005, pags. 65-66),
citado no ac. deste STA, de 7/10/09, rec. n.º 532/09).
Daí que também não seja, em regra, meio adequado para a apreciação da legalidade, em concreto,
da dívida (a legalidade da liquidação subjacente ao título executivo só pode ser apreciada através desse
meio processual, nos casos em que a lei não assegura outro meio judicial de impugnação) – cfr. art. 204º,
n.º 1, alínea h) e n.º 2, do CPPT.
Ora, resultando do disposto no n.º 1 do art. 264º e no art. 269º, ambos do CPPT, que a execução fiscal se extingue pelo pagamento voluntário da divida exequenda e do acrescido, então, se este pagamento
voluntário for efectuado na pendência da oposição, a extinção da execução fiscal faz cessar, consequente e
necessariamente, aquela ligação funcional e instrumental da oposição à execução. Finda esta, por aí se ter
logrado obter o fim a que se destina (a cobrança da dívida exequenda e do acrescido) deixa de justificar-se
a pendência do processo judicial que a lei destina, precisamente, à finalidade de obstar a essa execução
(tanto que, o órgão da execução fiscal deve comunicar o pagamento da dívida exequenda ao tribunal tributário de 1ª instância onde pender a oposição, para efeitos da sua extinção – n.º 5 do art. 203º do CPPT).
E a conclusão não é diferente se for o responsável subsidiário a efectuar o pagamento da dívida
exequenda.
Com efeito, se o responsável subsidiário proceder ao pagamento voluntário da dívida exequenda,
para além do prazo de dedução da oposição, esse pagamento incluirá necessariamente a dívida exequenda e o acrescido e, por isso, a execução extinguir-se-á, implicando, consequentemente, a extinção
da instância na própria oposição, por inutilidade superveniente desta lide.
Todavia, o pagamento voluntário pelo revertido, dentro do prazo da oposição, mesmo depois da
instauração desta, parece ter guarida no n.º 3 do art. 9º da LGT, em vista da isenção de juros e custas.
Tal n.º 3 parece ter justamente em vista essas situações: cfr. LGT Anotada, Leite de Campos e
Outros, 2ª Edição, Anotação 12, pag. 66.
Ora, mesmo neste caso, da conjugação do disposto nos arts. 272º, alínea a) e 160º, n.º 3 do CPPT
e nos arts. 23º, nºs. 5 e 6 e 24º da LGT, também resulta que a execução fiscal se extingue no que a ele
(revertido) respeita. Na verdade, pagando o responsável subsidiário, dentro do prazo da oposição, a
dívida principal, a execução, embora possa continuar a ser dirigida contra o devedor originário para
cobrança e pagamento daquelas quantias referentes a juros e custas, só prosseguirá quando e se vierem
a ser ulteriormente encontrados bens do mesmo devedor originário. Assim, apesar de aquele pagamento
da dívida principal pelo responsável subsidiário ter, no que respeita ao devedor originário, apenas um
efeito suspensivo da execução (efeito que só cessa em caso de lhe advir melhor fortuna ou de se revelar
posteriormente que a penhora não atingiu a totalidade dos bens necessários para a cobrança dos juros
de mora e custas), já, porém, no que respeita ao devedor subsidiário, esse pagamento implica o efeito
extintivo da execução fiscal contra ele revertida.
Porém, ainda assim, o que já não pode a afirmar-se é que este pagamento da dívida exequenda
principal efectuado pelo responsável subsidiário, dentro do prazo da oposição, também implique a inutilidade superveniente da lide, na oposição que, eventualmente, esteja pendente (cfr., sobre esta problemática, além dos citados, também os acs. deste STA, de 25/2/1998, no recurso n.º 20125, de 2/6/2004,
no recurso n.º 1022/03, de 5/12/07, no recurso n.º 638/07; de 7/10/09, nos recursos nºs. 532/09 e 714/09,
de 9/12/09, no recurso n.º 946/09 e de 10/3/10, no recurso n.º 1134/09; bem como o acórdão n.º 154/02,
do Tribunal Constitucional, de 17/4/2002, Processo n.º 478/2001, in DR, II Série, n.º 125, de 31/5/2002).
4.2. Com efeito, como acima se disse, embora a oposição não seja, em regra, meio adequado para
a apreciação da legalidade, em concreto, da dívida, a lei admite que, em certos casos, a legalidade da
liquidação incorporada na dívida constante do título executivo possa ser questionada através deste meio
processual: são os casos em que a lei não assegura outro meio judicial de impugnação – cfr. art. 204º,
n.º 1, alínea h) e n.º 2, do CPPT.
Nestes casos, a oposição, servindo como contestação da execução, reconduz-se também, ainda a
uma forma processual de impugnação da legalidade, em concreto, da dívida executada e do acto que a
determinou (tanto que se rege pelas regras da impugnação – cfr. o citado n.º 2 do art. 204º do CPPT),
isto é, a «oposição como que se emancipa da execução no âmbito da qual foi deduzida, assumindo-se
como uma impugnação judicial, razão pela qual apenas o desaparecimento da ordem jurídica do acto
impugnado, e não o pagamento da dívida tributária, determinará a impossibilidade superveniente da
lide.» (citado ac. do STA, de 7/10/09, rec. n.º 532/09).
E, assim sendo, uma vez que o responsável subsidiário, mesmo que tenha pago a dívida exequenda
sem juros de mora e custas nos termos do n.º 5 do art. 23º da LGT, não fica impedido de deduzir recla-
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mação ou impugnação da liquidação, no prazo a contar da sua citação para a execução fiscal (nº 4 do
art. 22º da LGT e alínea c) do n.º 1 do art. 102º do CPPT1), sendo que o pagamento por ele efectuado
também não preclude, em face da garantia de acesso à justiça, este direito de reclamação, impugnação
ou recurso (nº 3 do art. 9º da LGT), então nestes referidos casos em que a oposição assenta num fundamento subsumível à alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, o pagamento da dívida exequenda naqueles
moldes não acarretará a extinção da instância da respectiva oposição, por inutilidade/impossibilidade
superveniente da lide.
E, igualmente, assim não acontecerá nos casos em que o fundamento de oposição invocado se
subsuma ao previsto na alínea a) do n.º 1 do mesmo normativo.
Como escreve Jorge Lopes de Sousa (CPPT, Anotado e comentado, II Vol. 5ª ed., anotação 10 ao
art. 160º, pags. 89 e sgts.): «Nestas situações de ilegalidade abstracta, estando-se perante uma ilegalidade que se repercute no acto de liquidação, o revertido poderá deduzir impugnação judicial, se não
se tratar de uma das situações em que a lei não prevê a possibilidade de impugnação ou recurso, a que
alude a alínea h) do n.º 1 do art. 204º. (…).
No entanto, sendo a ilegalidade abstracta, simultaneamente, fundamento de oposição à execução
fiscal e de impugnação judicial, não haverá qualquer obstáculo a que o revertido opte por deduzir
oposição com tal fundamento, em vez de deduzir impugnação judicial».
E mais adiante:
O n.º 3 do do art. 9º da LGT, «… ao referir-se ao “direito de reclamação, impugnação ou
recurso” não estará a limitar as formas processuais específicas através das quais podem ser impugnados os actos, mas sim a aludir à generalidade de formas de impugnação administrativa e
contenciosa do acto de liquidação. Efectivamente, não faria sentido permitir o direito de reclamação
e não também o de recurso hierárquico, que a lei prevê para a decisão que aprecie a reclamação.
Nem teria qualquer razoabilidade, no caso de invocação de ilegalidade abstracta da liquidação,
que tem dupla natureza da fundamento de impugnação e de oposição, garantir a possibilidade de
impugnação apesar de estar efectuado o pagamento e não permitir a oposição, quando, ao fim e
ao cabo, se trata de impugnação do acto de liquidação com o mesmo fundamento, só variando a
forma de processo.
Por isso, no pressuposto de que aquele art. 9º, n.º 3, assegura que o pagamento do imposto não
afecta os direitos de impugnação administrativa ou contenciosa previstos na lei, deverá concluir-se
que o pagamento feito pelo responsável subsidiário não obsta a que ele se possa servir da oposição à
execução fiscal para impugnar actos em matéria tributária que o lesem, quando a oposição for o tipo
de processo previsto na lei como adequado para essa impugnação.» (pag. 90).
5.1. Retornando ao caso dos autos:
Os Recorrentes deduziram a oposição invocando:
- como fundamento a integrar na alínea a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, a inconstitucionalidade
do art. 13º do CPT, por violação dos princípios constitucionais da proibição do excesso e da proporcionalidade (arts. 2º e 266º, n.º 2 da CRP).
- como fundamento a integrar na alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, a ilegalidade da reversão,
por ineficácia da citação, dado as notas de citação não conterem os fundamentos da reversão.
- como fundamento a integrar nas als. b) e d) do n.º 1 do mesmo artigo 204º do CPPT, a
ilegalidade da reversão, por terem sido exigidas e pagas dívidas que não constam do título e por
este incluir dívidas não revertíveis (coimas) já que está prescrito o respectivo procedimento contra-ordenacional.
5.2. Ora, a invocada ilegalidade da reversão, por ineficácia da citação, visto as notas de citação
não conterem os fundamentos da reversão (fundamento que, como se disse, os recorrentes integram
na alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT), reconduz-se, afinal, tão só à invocação de nulidade ou
irregularidade formal desse acto de citação e não a qualquer fundamento de oposição, pelo que (independentemente da também invocada jurisprudência constante dos acórdãos deste STA, de 25/3/09 e
7/10/2009, nos recursos nºs. 985/08 e 714/09, e do ali apontado entendimento do Cons. Jorge Lopes de
Sousa), não lhe podem ser aplicáveis as mencionadas excepções à regra de que o pagamento da dívida
exequenda e acrescido determina a extinção da oposição por inutilidade superveniente da lide.
Além disso, nem se trata de pretensão impugnatória da legalidade em concreto da dívida, ou seja,
de pretensão de impugnação da liquidação subjacente à dívida, que possa enquadrar-se na previsão
da alínea h) do n.º 1 e no n.º 2, ambos do art. 204º do CPPT, nem se trata de fundamento de oposição
subsumível à previsão da alínea a) do n.º 1 do mesmo normativo.
E, assim sendo, nesta medida, quanto a tal fundamento, bem decidiu a decisão recorrida ao julgar
extinta a instância de oposição, por inutilidade superveniente da lide, face ao pagamento da dívida
exequenda e à consequente extinção da execução.
Acresce que, quanto à também alegada ilegalidade da reversão por terem sido exigidas e pagas
dívidas que não constam do título, a sentença é bem explícita ao afirmar que não tendo a Fazenda Pública
procedido à reversão contra os oponentes relativamente àquelas, eles não são, nesta medida, partes no
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processo executivo e, consequentemente, carecem de legitimidade activa para, quanto a tais dívidas,
deduzirem oposição. Ou seja, a decidida extinção da instância não abrangeu essas invocadas dívidas.
5.3. Já no que se reporta quer à invocação da inconstitucionalidade do art. 13º do CPT (normativo
à luz do qual foi ordenada a reversão da execução contra os recorrentes) por violação dos princípios
da proibição do excesso, da adequação, da necessidade e da proporcionalidade dos impostos, quer à
invocada ilegalidade da reversão, por terem sido exigidas e pagas dívidas não revertíveis (coimas)
constantes do título executivo, não se nos afigura que ocorra idêntica situação.
Com efeito, quer em relação à inconstitucionalidade daquele art. 13º do CPT [admitindo que tal
alegação acaba por reconduzir-se à invocação da inexistência do imposto (na esfera dos revertidos)
nas leis em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação (al. a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT],
quer em relação à alegação da ilegalidade da reversão por exigência e pagamento de dívidas de coimas, mantém-se o interesse em agir, relativamente à oposição deduzida pelos revertidos (responsáveis
subsidiários), face à pertinente apreciação daquela invocada inconstitucionalidade do art. 13º do CPT,
bem como da eventual inconstitucionalidade (de conhecimento oficioso) do regime do art. 7º-A do
RJIFNA e/ou do art. 8º do RGIT, uma vez que os oponentes não dispõem de outro meio processual
adequado para tal apreciação.
Não podendo, portanto, nesta medida, julgar-se extinta a presente instância de oposição.
6. Competiria, assim, apreciar agora, em substituição do Tribunal recorrido, a oposição nessas
vertentes (art. 726º e 715º, n.º 2, do CPC).
Porém, independentemente da posição que se adopte relativamente à alegada inconstitucionalidade
do art. 13º do CPT (sendo, no entanto, de referir que o Tribunal Constitucional tem, repetidamente,
afirmado a constitucionalidade desse normativo, nomeadamente nos acórdãos nºs. 681/99, 467/99,
400/01, 552/01 e 396/02, referidos, aliás, no douto Parecer do MP em 1ª instância), já no que se refere
à alegação da ilegalidade da reversão por exigência e pagamento de dívidas de coimas, se constata
que a na decisão recorrida não se mostra fixada a factualidade relevante para o seu conhecimento,
nomeadamente, os montantes pagos a esse título, bem como, atendendo a uma das soluções plausíveis
de direito, os factos atinentes à invocada inexistência de culpa na falta de património da executada
originária para pagamento dessas mesmas coimas, impondo-se, por isso, a baixa dos autos à instância
para os termos que se julguem necessários e ulterior apreciação desses fundamentos.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em, dando parcial provimento ao recurso,
- revogar a decisão recorrida - que no mais se mantém;
- ordenar a baixa dos autos à instância para serem apreciados os fundamentos supra citados, após
fixação da matéria de facto pertinente.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão de Pinho.

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Pagamento voluntário da coima. Recurso jurisdicional. Interesse em agir. RGIT.
Sumário:
I — O pagamento voluntário da coima, quando legalmente admitido, determina, nos
termos do disposto na alínea c) do art. 61º do RGIT, a extinção do procedimento
por contra-ordenação.
II — Extinto o procedimento contra-ordenacional, carece o arguido de interesse em agir
para efeitos de interposição de recurso da decisão administrativa de aplicação de
coima (nº 2 do art. 401º do CPP, subsidiariamente aplicável por força do disposto
nos arts. 41º do DL n.º 433/82, de 27/10 e 3º, alínea b) do RGIT.
Processo n.º 43/10-30.
Recorrente: Manuel Fialho, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
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. Manuel Fialho, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da decisão do TAF de Beja
que considerou extinto o procedimento contra-ordenacional pelo pagamento da coima e ordenou o
arquivamento dos autos.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
I. A Recorrente foi notificada pelo Serviço de Finanças (SF) de Évora, no âmbito dum processo
de contra-ordenação, da decisão de fixação de coima no montante de 21.500,00 €, aí constando que
se tal pagamento fosse efectuado no prazo de 15 dias a arguida beneficiaria de redução a 75% do dito
montante.
II. Ponderada a questão e embora discordando frontalmente do conteúdo dos factos por que vinha
acusada, por uma questão de mera cautela, a Recorrente decidiu não perder a oportunidade da usufruição
de tal beneficio, o qual ascendia ao considerável valor de 5.750,00 €, tendo procedido ao pagamento
da coima ao tempo exigida.
III. Sem embargo de que tal decisão significasse ou signifique a assunção de qualquer confissão
da prática dos factos de que vinha acusada.
IV. Razão pela qual interpôs recurso da decisão de aplicação da coima para o TAF de Beja, em
cuja p.i. invocou as razões de facto e de direito que entendeu como pertinentes.
V. No pretérito dia 08 de Julho foi proferido despacho pela Meritíssima Juiz daquele mesmo Tribunal, onde foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento na extinção do procedimento
contra-ordenacional face ao pagamento da coima decidida administrativamente.
VI. Sustentando o Tribunal a quo tal posição nos art. 61º alínea c) do RGIT (Lei n.º 15/2001, de
05 de Junho) com apelo aos arts. 41º do DL 433/82, de 27.10.10, 3º alínea b) do RGIT e 401º n.º 2 do
Código de Processo Penal (CPP).
VII. De tal decisão e fundamentação, salvo o devido respeito, discorda a Recorrente, com elas não
se conformando, porquanto entende que a decisão proferida, violou clara e inequivocamente os direitos
de defesa e interesses legalmente protegidos constitucionalmente, mormente o art. 20º n.º 1, 32º n.º 1 e
10 e 268º nºs. 4 e 5 todos da CRP, conforme se demonstrou nos quesitos 04 a 14 da motivação.
VIII. Discordando igualmente do fundamento aduzido no douto despacho de à Recorrente faltar
o interesse em agir, cuja exigência decorre do art. 401º n.º 2 do CPP, por ao ter efectuado o pagamento
da coima se ter extinto o procedimento contra-ordenacional.
IX. Sendo que a Recorrente tem opinião diferente, com entendimento de que detém de pleno o
interesse processual ou interesse em agir, pressuposto processual exigido e imprescindível à continuidade processual e subsequente boa apreciação da causa, conforme se demonstrou nos quesitos 15 a 25
da motivação.
X. Ao entender de forma diversa o despacho recorrido violou os princípios do acesso ao direito
e tutela jurisdicional efectiva consagrados nos arts. 20º n.º 1, 32º nºs. 1 e 10 e 268º nºs. 4 e 5 todos da
CRP, pelo que deverá ser revogado.
Pedido:
Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, deve:
1. Ser reconhecida e declarada a inconstitucionalidade do douto despacho proferido pelo tribunal
a quo, do qual se recorre, e, concomitantemente, ordenada a sua revogação com o consequente prosseguimento dos autos em vista da boa decisão da causa; ou, caso assim não venha a ser entendido,
2. Reconhecido o interesse processual ou interesse em agir da Recorrente, tal como se demonstrou,
assegurando dessa forma a plena e total garantia de tutela jurisdicional efectiva, reconhecimento esse
que no caso e em função da especificidade demonstrada deve ser acolhido, ordenando igualmente a
revogação do despacho proferido e o consequente prosseguimento dos autos.
1.3. Contra-alegando, o Ministério Público formulou as seguintes Conclusões:
1. A Recorrente defende a tese segundo a qual o pagamento voluntário no âmbito de processo
contra-ordenacional, efectuado nos termos do n.º 2 do art. 78º do R.G.I.T. não obstaculiza o recurso à
via judicial.
2. E refere que, caso assim não se entenda, está-se a violar as disposições contidas nos arts. 20º
n.º 1, 32º n.º 1 e 10 e 268º n.º 4 e 5 da C.R.P., que prescrevem o acesso ao direito e à tutela jurisdicional
efectiva dos direitos ou interesses legalmente protegidos e de garantias processuais da arguida.
3. Por força do disposto na alínea c) do art. 61º da Lei 15/2001, 05/06 - (R.G.I.T.) o procedimento
por contra-ordenação extingue-se, entre outros casos, pelo “Pagamento voluntário da coima no decurso
do processo de contra-ordenação tributária”.
4. O que significa que “O infractor é notificado da prática do acto de fixação da coima, sendo
intimado a pagá-la. Se paga a coima fixada no processo de contra-ordenação, dá-se a consumação da
punição fixada, encerrando-se o processo instaurado”.
5. Ora, extinto o procedimento contra-ordenacional por motivo do pagamento voluntário (...)
a recorrente colocou-se voluntariamente numa situação de já nada poder fazer relativamente coima
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aplicada. O mesmo é dizer que o seu interesse em agir deixou de existir, uma vez que já não há nada
que discutir em função da extinção do procedimento contra-ordenacional.
6. Não se trata pois de uma questão de “obstaculização do recurso à via judicial”, conforme quer
fazer crer a Recorrente, estando o direito ao recurso consagrado no art. 80º n.º 1 do R.G.I.T.
7. Mas antes de falta de um pressuposto do direito de recorrer: o interesse em agir.
8. Bem andou o tribunal a quo ao não conhecer do objecto do recurso de contra-ordenação.
9. A decisão objecto de recurso deve ser mantida porque não violou qualquer disposição legal ou
constitucional.
Porém, Vas. Excias. apreciarão e farão, como sempre, justiça
1.4. O MP não emite Parecer nos termos seguintes:
«Sobre o mérito do recurso pronunciou-se já o Ministério Público junto do T. Tributário de 1ª
Instância de Beja no parecer junto de fls. 93 a 98, cujas bem elaboradas alegações acompanhamos, não
se justificando a emissão de nova pronúncia»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. Na decisão recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
A) Em 2005.01.03, foi levantado auto de notícia, nos termos em que a recorrente alega;
B) Do mesmo modo, procedeu ela ao pagamento voluntário da coima.
A decisão recorrida ordenou o arquivamento dos autos, à luz do disposto na alínea c) do art. 61º
do RGIT, face ao pagamento da coima.
Entende, porém, a recorrente, que o pagamento voluntário feito nos termos do n.º 2 do art. 78º
do RGIT não obsta ao recurso à via judicial e que, caso assim não se entenda, se viola o disposto nos
arts. 20º n.º 1, 32º nºs. 1 e 10 e 268º nºs. 4 e 5 da CRP, que prescrevem o acesso ao direito e à tutela
jurisdicional efectiva dos direitos ou interesses legalmente protegidos e de garantias processuais da
arguida.
A questão a decidir é, portanto, a de saber se o indicado pagamento voluntário da coima implica,
ou não, a extinção do procedimento judicial por contra-ordenação tributária.
3.1. Sob a epígrafe «Extinção do procedimento por contra-ordenação», o art. 61º do RGIT estabelece o seguinte:
«O procedimento por contra-ordenação extingue-se nos seguintes casos:
a) Morte do arguido;
b) Prescrição ou amnistia, se a coima ainda não tiver sido paga;
c) Pagamento voluntário da coima no decurso do processo de contra-ordenação tributária;
d) Acusação recebida em procedimento criminal.»
E o art. 78º do mesmo RGIT (na redacção da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12) dispõe:
«1 - O pagamento voluntário da coima determina a sua redução para 75% do montante fixado,
não podendo, porém, a coima a pagar ser inferior ao montante mínimo respectivo, e sem prejuízo das
custas processuais.
2 - Fixada a coima pela entidade competente, o arguido é notificado para a pagar voluntariamente
no prazo de 15 dias, sob pena de perder o direito à redução previsto no número anterior.
3 - O pagamento voluntário da coima não afasta a aplicação das sanções acessórias previstas na lei.
4 - Se o arguido, até à decisão, não regularizar a situação tributária, perde o direito à redução a
que se refere o n.º 1 e o processo prossegue para cobrança da parte da coima reduzida.»
A redacção anterior era a seguinte:
«1- O arguido pode requerer, até à decisão, o pagamento voluntário da coima.
2 - O pagamento voluntário da coima determina a sua redução para 75% do montante fixado,
não podendo, porém, a coima a pagar ser inferior ao montante mínimo respectivo, e sem prejuízo das
custas processuais.
3 - Fixada a coima pela entidade competente, o arguido é notificado para a pagar voluntariamente
no prazo de 15 dias, sob pena de perder o direito à redução.
4 - O pagamento voluntário da coima não afasta a aplicação das sanções acessórias previstas na lei.
5 - Se o arguido, até à decisão, não regularizar a situação tributária perde o direito à redução a que
se refere o n.º 2 e o processo prossegue para cobrança da parte da coima reduzida.»
(As alterações legislativas introduzidas traduziram-se, no essencial, na eliminação da indicação
de que o arguido apenas podia requerer o pagamento voluntário da coima até à decisão.)
3.2. Neste art. 78º do RGIT prevê-se, assim, relativamente a qualquer contra-ordenação tributária, incluindo as contra-ordenações graves, e independentemente de ser aplicável sanção acessória, a
possibilidade de pagamento voluntário das coimas com uma redução (diferentemente do pagamento
antecipado previsto art. 75º do mesmo diploma - onde a lei admite, dentro do prazo para a defesa, a
antecipação do pagamento, em condições ainda mais vantajosas, em que o montante a pagar é reduzido
ao equivalente ao mínimo legal da respectiva coima e em que há também redução a metade das custas
processuais).
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Este pagamento voluntário admitido pelo art. 78º pode ser requerido mesmo depois de a decisão
ser proferida, desde que esteja, até à decisão, regularizada a situação tributária (nº 4, na nova redacção
introduzida pela Lei n.º 53-A/2006, de 29/12; na redacção inicial, este pagamento podia ser requerido
até ser proferida decisão).
3.3. No caso dos autos, vê-se dos próprios termos destes que, tendo a decisão de aplicação de
coima sido proferida em 26/4/2005 (fls. 15 do Processo de contra-ordenação), a coima veio a ser paga
em 17/5/2005 (cfr. guia de pagamento da coima, a fls. 18 do mesmo processo) e o recurso judicial desta
decisão administrativa que aplicou a coima foi interposto em 14/6/2005 – cfr. carimbo de entrada aposto
no requerimento de interposição do recurso, a fls. 3).
Ora, segundo o disposto na acima transcrita alínea c) do art. 61º do RGIT, o procedimento por contra-ordenação extingue-se pelo pagamento voluntário no decurso do processo de contra-ordenação.
Ou seja, 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.
Daí que, no presente caso, o recurso interposto daquela decisão administrativa de aplicação de
coima não possa ter-se como admissível.
3.4. Sustenta a recorrente que, embora discordando do conteúdo dos factos por que vinha acusada,
foi para não perder a oportunidade da usufruir do benefício do pagamento voluntário da coima com
redução (para 75%), que decidiu efectuar tal pagamento, sem embargo de que tal decisão signifique
a assunção de qualquer confissão da prática dos factos de que vinha acusada, razão pela qual interpôs
recurso da decisão de aplicação da coima para o TAF de Beja.
E mais sustenta que a decisão do TAF de Beja, ao determinar o arquivamento dos autos com
fundamento na extinção do procedimento contra-ordenacional face, por um lado, ao pagamento da
coima, à luz do disposto no art. 61º alínea c) do RGIT (Lei n.º 15/2001, de 5/6) com apelo aos arts. 41º
do DL 433/82, de 27/10, 3º alínea b) do RGIT e face, por outro lado, à falta de interesse em agir, cuja
exigência decorre do art. 401º n.º 2 do CPP, por ao ter efectuado o pagamento da coima se ter extinto
o procedimento contra-ordenacional, violou os direitos de defesa e interesses legalmente protegidos
constitucionalmente, mormente o n.º 1 do art. 20º, os nºs. 1 e 10 do art. 32º e os nºs. 4 e 5 do art. 268º,
todos da CRP.
Mas, salvo o devido respeito, carece de razão legal.
Com efeito, se não sofre dúvida que 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 [cfr., no sentido de que o pagamento da coima extingue o procedimento contra-ordenacional,
Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, Regime Geral das Infracções Tributárias, Anotado, 3ª
Edição, 2008, anotação 6 ao art. 61º, pag. 443: «A coima pode ser paga antes da instauração de processo
contra-ordenacional ou no decurso deste, antes da condenação definitiva, no contexto do procedimento
para obtenção do direito à redução das coimas, previsto nos arts. 29º e 30º do RGIT, ou em antecipação
de pagamento ou pagamento voluntário, nos termos dos arts. 75º e 78º. No entanto, estes pagamentos
da coima também extinguem o procedimento contra-ordenacional, como se infere da alínea c) deste
artigo. Por isso, o alcance da restrição feita nesta alínea b) ao não pagamento da coima como condição
da extinção do procedimento contra-ordenacional é apenas o de estabelecer que esse pagamento não
fica sem efeito e não o de impor o prosseguimento do processo após a amnistia.»]
E extinto que está, pelo pagamento voluntário da coima, o procedimento contra-ordenacional,
também, consequentemente, não sofre dúvida que, apesar de, no caso, o processo de contra-ordenação
ainda não ter sido arquivado pela entidade competente (nº 1 do art. 77º do RGIT), a arguida deixou de
ter qualquer interesse juridicamente atendível no resultado do recurso interposto.
É que, ainda que a decisão jurisdicional que viesse a ser proferida no recurso lhe fosse favorável,
a mesma 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. Ora, extinto que está o procedimento contra-ordenacional por motivo do pagamento voluntário acima referido, a arguida colocou-se
voluntariamente na situação de já nada poder fazer relativamente à coima aplicada, sendo que, como
bem alega o MP (nas contra-alegações do recurso), não há aqui qualquer «obstaculização do recurso
à via judicial»; o que falta é um dos pressupostos do direito ao recurso: o interesse em agir, ligado à
própria utilidade prática que decorre da intervenção do tribunal (cfr., neste mesmo sentido, o ac. desta
secção do STA, de 24/2/2010, rec. n.º 01230/09).
Daí que não colha a alegação de ofensa dos princípios constitucionais do acesso ao direito e à
tutela jurisdicional efectiva, por violação dos preceitos constitucionais invocados pela recorrente.
Aliás, a jurisprudência do acórdão n.º 135/2009, do Tribunal Constitucional, processo n.º 776/08
(in DR, I série, n.º 85, de 4/52009), invocado pela recorrente como suporte da invocada inconstitucionalidade, por ofensa dos seus direitos de defesa e interesses legalmente protegidos, mormente dos
mencionados n.º 1 do art. 20º, nºs. 1 e 10 do art. 32º e nºs. 4 e 5 do art. 268º, todos da CRP, não é

892
aplicável ao presente caso, dado que não estamos aqui perante infracção em que tenha sido aplicada
sanção acessória.
Com efeito, o que se decide em tal aresto é que é inconstitucional, por violação dos arts. 20º, nºs, 1
e 5, e 268º, n.º 4, da CRP, a norma constante do n.º 4 do art. 175º do Código da Estrada, na redacção dada
pelo DL n.º 44/2005, de 23/2, quando interpretada no sentido de que, paga voluntariamente a coima,
ao arguido não é consentido, na fase de impugnação judicial da decisão administrativa que aplicou a
sanção acessória de inibição de conduzir, discutir a existência da infracção.
Ou seja, a problemática ali em discussão tem a ver com a aplicação de sanção acessória como
efeito automático do pagamento voluntário, caso que aqui não se verifica.
Acresce, finalmente, que a notificação que à arguida/recorrente foi feita (cfr. fls. 16 do processo de
contra-ordenação apenso) não deixava dúvidas quanto à possibilidade de que, efectuando o pagamento
no prazo de 15 dias, beneficiaria da redução a 75% do montante fixado, acrescido do valor das custas,
de que se não fosse efectuado o pagamento com tal redução, poderia no prazo de 20 dias seguintes
efectuar o pagamento da coima pela totalidade, acrescido do montante das custas, e de que nesse mesmo
prazo poderia apresentar recurso judicial da decisão de aplicação de coima.
Conclui-se, pois, pela improcedência das Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 2 UC e a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Recurso excepcional de revista. Admissibilidade. Omissão de pronúncia.
Sumário:
Embora de natureza ordinária, o recurso de revista previsto no art. 150 do CPTA não
pode ser utilizado, dado o seu carácter excepcional, como arguição de nulidade da
sentença recorrida, por omissão de pronúncia, devendo a mesma ser arguida em
reclamação no tribunal a quo, nos termos do art. 668, n.º 3 do CPC.
Processo n.º 97/10-30.
Recorrente: Alexandrino Duarte Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Alexandrino Duarte Ferreira vem, nos termos do art. 150 do CPTA, interpor recurso de revista do
acórdão do TCAN que negou provimento ao interposto da sentença que, por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra liquidações de IRS dos anos de 1994 a 1997.
Formulou as seguintes conclusões:
“a) O presente recurso de revista excepcional é admissível em contencioso tributário, por se verificarem os pressupostos estabelecidos no art. 150 do CPTA, uma vez que no caso em apreço, observa-se a verificação de que a propositura do mesmo impõe, ou seja a admissão do recurso é claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito, uma vez que a questão emergente nos autos é de
índole essencialmente de direito e processual, mormente expressa na violação do direito substancial
por omissão de pronúncia de carácter oficioso – da prescrição.
b) Por violação de lei consubstanciada em erro de interpretação e de aplicação, mormente na
violação do direito substancial por omissão de pronúncia de carácter oficioso, o douto acórdão é nulo,
porquanto o tribunal recorrido “a quo” não se pronúncia sobre a questão da prescrição, sendo que a
prescrição da obrigação tributária constitui questão de natureza substantiva, e de conhecimento oficioso
em qualquer degrau de jurisdição, até ao trânsito em julgado da decisão final sobre o objecto da causa,
e que os factos, ou actos processuais, necessários ao julgamento da prescrição, constituem matéria de
direito, incluída nos poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo.
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c) Pelo que, não tendo procedido ao conhecimento da prescrição invocada, como devia tê-lo feito,
o acórdão recorrido não pode manter-se, senão que, antes, deve ser revogado e substituído por outro
que aprecie em conformidade.”
E contra-alegou a F.P. concluindo, por sua vez:
“1) O Código do Processo dos Tribunais Administrativos só é aplicável aos processos instaurados
após a sua entrada em vigor, isto é, um de Janeiro de 2004.
2) Considerando-se a presente impugnação instaurada a 6 de Março de 2000, o dito Código não
lhe é aplicável, sendo que o recurso não devia, pois, ter sido admitido.
3) O presente recurso visa o conhecimento da nulidade do acórdão recorrido, consistente na
omissão de pronúncia sobre a prescrição.
4) Essa nulidade devia ter sido arguida e conhecida pelo tribunal recorrido e não em sede do
presente recurso de revista, atento o seu carácter absolutamente excepcional.
5) De qualquer forma, a questão suscitada não é claramente necessária para uma melhor aplicação de direito, uma vez que a ela não reveste especial complexidade ou dificuldade que justifique a
intervenção do STA.
6) Os autos não comportam elementos que permitam uma contagem segura do prazo prescricional.
Termos em que o presente recurso não pode ser admitido e, sendo-o, lhe deve ser recusado provimento. “
O Exmo. Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido da inadmissibilidade, na jurisdição tributária, do recurso de revista excepcional, característico que é da jurisdição administrativa, sendo que,
de qualquer modo, “o objecto do recurso não consubstancia uma questão de importância fundamental,
dado não visar mais do que o conhecimento da nulidade do acórdão recorrido, consistente na omissão
de pronúncia sobre a prescrição” e “a resolução daquela questão não é também necessária para uma
melhor aplicação do direito, visto não revestir especial complexidade (aliás, a invocada nulidade devia
ter sido arguida e conhecida pelo TCAN e não em sede de recurso excepcional de revista)”.
E, corridos os vistos legais, nada obsta a decisão.
Vejamos, pois:
Assim, quanto à admissibilidade do recurso: concedendo-se que a questão não é inteiramente
líquida, o certo é que o STA tem admitido, no contencioso tributário, o recurso excepcional de revista
previsto no artigo 150.º do CPTA, augurando-se a sua clarificação com as já anunciadas revisões dos
concernentes diplomas administrativos – ETAF e CPTA – e tributários – LGT e CPPT. Isto face, até,
ao princípio pro actione.
Pretende, todavia, ainda, a F.P., que, mesmo que admissível em tese, o recurso não o seria no caso
concreto, por duas ordens de razões.
A primeira porque a presente impugnação foi deduzida em 16 de Janeiro de 2006 mas considerando-se, todavia, apresentada, por força do art. 38, n.º 4 da LPTA, na data da entrada da primeira petição,
em 6 de Março de 2000.
Pelo que não lhe seria aplicável o art. 150 do CPTA que ainda não estava em vigor nem se aplica
aos processos pendentes – art. 7º e 5º, n.º 1 da lei 15/02 de 22 de Fevereiro, entrada em vigor em 1 de
Janeiro de 2004.
Todavia, embora este último postulado esteja correcto, ele não tem as consequências pretendidas
pela recorrida.
Com efeito, dispunha o art. 38, n.º 4 da LPTA, que “em caso de ilegal cumulação ou coligação,
os recorrentes têm a faculdade de interpor novos recursos, no prazo de um mês, a contar do
trânsito em julgado da decisão, considerando-se as respectivas petições apresentadas na data da
primeira”.
Não se referem, aí, as consequências de tal retroacção mas que não podem ser outras senão
as explicitadas no art. 30, n.º 5 do CPC: os efeitos civis da propositura da acção e da citação do réu
retrotraem-se à data em que estes factos se produziram no primeiro processo.
Ou seja: considera-se a acção proposta em tempo e verificam-se os efeitos da citação, desde logo
quanto à prescrição da dívida e à mora do devedor.
Cfr. Alberto dos Reis, Anotado, 1º Vol., pág. 396.
Produzem-se, assim, os efeitos da propositura da acção, favoráveis obviamente ao Autor.
Mas a “nova” acção obedecerá ao novo rito processual, de acordo com o velho brocardo “tempus
regit actum”.
Por modos que não há, por aí, óbice à aplicação do dito art. 150.
Mas já não assim quanto ao segundo obstáculo referido pela F.P.: o de que não é admissível a
invocação de omissão de pronúncia da decisão decorrida, no recurso de revista do art. 150 do CPTA.
Na verdade, embora se trate de um recurso ordinário, ele tem natureza excepcional e o seu objecto
não comporta tal arguição.
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Em tal circunstancialismo, a nulidade deve ser invocada perante o tribunal recorrido, nos termos
do art. 668, n.º 3 do CPC.
Como acontece na hipótese semelhante de oposição de acórdãos.
Cfr. Jorge de Sousa, CPTA anotado, 4ª Edição, nota 22 ao art. 284 e os acórdãos do STA de
24/03/2010, rec. 0511/06 e 20/04/2005, rec. 01679/03.
Aliás, a situação não acarreta qualquer prejuízo ao recorrente.
Precludida, no caso, a arguição da nulidade, ele sempre poderá invocar a prescrição da dívida, na
respectiva execução fiscal.
Termos em que se acorda não tomar conhecimento do recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Nulidade da citação. Meio processual adequado. Convolação.
Sumário:
1 — Constituindo o acto de citação para a execução fiscal um acto processual, praticado
no âmbito de um processo judicial, a invalidade desse acto tem de ser suscitada
no respectivo processo executivo, perante o órgão de administração fiscal, com
posterior reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância da eventual decisão
de indeferimento, em harmonia com o preceituado nos artigos 276.º do CPPT e
103.º, n.º 2 da LGT.
2— A nulidade da citação não constitui fundamento de impugnação judicial.
3 — A falta de entrega ao citado dos elementos essenciais da liquidação do imposto que
constitui a dívida exequenda consubstancia uma nulidade secundária enquadrável
no artigo 198.º do CPC, que tem de ser arguida pelo interessado no prazo para a
dedução de oposição (n.º 2 do artigo 198.º), pelo que estando ultrapassado esse
prazo na data em que é apresentada a impugnação não ocorre a possibilidade de
convolação para a forma processual adequada.
Processo n.º 137/10-30.
Recorrente: Júlio Silva.
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. Júlio Silva, com os demais sinais dos autos, recorre do despacho de indeferimento liminar da
petição de impugnação judicial que deduziu contra o acto de reversão proferido na execução fiscal
n.º 3301200601067478 e contra o respectivo acto de citação, indeferimento que se mostra alicerçado
em erro na forma de processo e inviabilidade de convolação para a forma processual adequada.
Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
a). O fundamento invocado nos artºs 2º a 8º e 27º alínea a) da petição de impugnação é específico
da impugnação - art.º 99º - corpo e alínea d) do C.P.P.T.;
b). No que concerne a esse fundamento, o presente procedimento é o adequado, não se verificando
erro na forma de processo;
c). A douta sentença recorrida não faz correcta interpretação e aplicação do comando legal referido
na alínea a.
Termos em que,
Deve conceder-se provimento ao recurso, revogando-se a douta sentença recorrida e substituindo-se esta por outra que admita a petição de impugnação na parte em que é fundamentada em ilegalidade
e preterição de formalidades legais.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
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1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso
não merece provimento, enunciando a seguinte argumentação:
«As conclusões das alegações delimitam o objecto do recurso. O Recorrente cinge o âmbito do
recurso ao facto de, além dos fundamentos específicos de oposição referidos na sentença recorrida,
ter invocado um fundamento próprio da impugnação judicial, concretamente a “nulidade da citação”,
pugnando pela admissão da petição de impugnação nessa parte.
Alega ter havido inobservância do disposto no artigo 22.º, n.º 4 parte final da LGT, sendo que este
fundamento “é específico da impugnação (art. 99.º do CPPT) não cabendo na previsão de qualquer das
alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.” Pretende deste modo ser a impugnação o meio processual
adequado para a declaração de nulidade da citação.
Parece-nos não ter razão. Na verdade, a citação do responsável subsidiário revertido deve conter,
além dos elementos incluídos na citação do executado originário, os elementos essenciais do acto de
liquidação incluindo a respectiva fundamentação. Não contendo a citação tais elementos, como pode
o Recorrente ver tutelados juridicamente os seus interesses?
Entendemos que o Recorrente devia ter invocado a nulidade da citação perante o órgão de execução fiscal, cabendo de eventual indeferimento reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância,
nos termos do artigo 276.º do CPPT.
Ora, no caso sub judicio, ao invocar-se a inobservância do disposto no n.º 4 do artigo 22.º da
LGT, pelo facto da citação ter sido efectuada sem que tenham sido comunicados os elementos essenciais
da liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais, verifica-se uma nulidade prevista no artigo 198.º do CPC, subsidiariamente aplicável por força do disposto na alínea e) do artigo 2.º do CPPT.
O Recorrente devia ter arguido aquela nulidade de citação perante o órgão de execução fiscal, no
prazo previsto para a oposição à execução fiscal (ver entre outros os acórdãos do STA de 7/09/2005,
processo n.º 950/05 e de 10/02/2010, processo n.º 1178/09).
Não obstante ter utilizado forma de processo errada, a convolação prevista no n.º 3 do artigo 97.º
da LGT e n.º 4 do artigo 98.º do CPPT será possível se, além do mais, o pedido não for manifestamente
improcedente ou intempestivo.
O recorrente foi pessoalmente citado para a execução fiscal em 28/01/2009 e só apresentou esta
petição de impugnação em 06/03/2009, ou seja, fora dos 30 dias previstos para deduzir oposição (n.º
1, alínea a) do artigo 203.º do CPPT). Verificando-se intempestividade do pedido a convolação não é
possível, pois traduzir-se-ia num acto inútil.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir as questões colocadas,
as quais se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas.
2. A questão colocada no presente recurso, considerando que o «thema decidendum» do mesmo
é estabelecido pelas conclusões das respectivas alegações, traduz-se em saber se a nulidade da citação
efectuada no processo de execução fiscal pode servir de fundamento a impugnação judicial.
Com efeito, o ora Recorrente, citado na execução que contra si reverteu para pagamento de dívidas
provenientes de coimas aplicadas à sociedade SOCOTREXPO - Sociedade Internacional, Importação e
Exportação, Ldª”, veio deduzir impugnação judicial contra o acto de reversão e contra o acto de citação
que nessa sequência lhe foi efectuado, invocando o seguinte:
• a nulidade da citação, por inobservância do disposto no artigo 22.º, n.º 4 da LGT, na medida
em que ela não contém os elementos essenciais da liquidação da dívida cuja responsabilidade lhe foi
atribuída, incluindo a sua fundamentação nos termos legais;
• a sua ilegitimidade para a execução, na medida em que a sociedade devedora não exerce actividade desde 1998 e desde então o impugnante não exerce quaisquer funções de gerência;
• a inconstitucionalidade material da responsabilização subsidiária dos gerentes pelo pagamento
de coimas aplicadas à sociedade, na medida em que ofende os princípios da intransmissibilidade das
penas e da presunção de inocência consagrados nos artigos 30.º, n.º 3 e 32.º, n.º 2, da CRP.
A decisão recorrida, a fls. 25 a 28 dos autos, indeferiu liminarmente a petição inicial com o argumento de que era o processo de oposição à execução fiscal, e não o processo de impugnação judicial, o
meio processual adequado para o executado discutir em juízo as mencionadas questões, ocorrendo erro
na forma de processo que era escusado sanar através da convolação para a forma processual adequada
na medida em que se encontrava ultrapassado o prazo legal de 30 dias (contado desde a citação pessoal
do executado, ocorrida em 28/01/2009) para a apresentação de petição de oposição.
Insurgindo-se contra essa decisão, vem o Recorrente defender que a decisão recorrida fez uma
incorrecta interpretação e aplicação da lei, dado que, na sua óptica, a nulidade da citação por inobservância do disposto no artigo 22.º, n.º 4 da LGT, que invocara nos artigos 2º a 8º e 27º alínea a) da
petição inicial, constitui um fundamento específico de impugnação judicial, enquadrável no artigo 99.º
do CPPT, não cabendo na previsão de qualquer das alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
Vejamos.
Tal como vem sendo entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, o processo tributário
de impugnação judicial, regulada nos artigos 99.º e seguintes do CPPT, constitui o meio processualmente
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adequado para atacar, com fundamento em qualquer ilegalidade, os actos tributários praticados pela
Administração Tributária, designadamente os actos de liquidação, com vista a obter a sua anulação,
a declaração da sua nulidade ou inexistência (arts. 70.º n.º 1, 99.º e 124.º do CPPT e 101.º da LGT),
constituindo no processo tributário o meio equivalente ao recurso contencioso dos actos administrativos
regulados na LPTA ou à acção administrativa especial regulada no CPTA.
Como ensina o Ilustre Conselheiro JORGE LOPES DE SOUSA (1) «o processo de impugnação será
de utilizar quando o acto a impugnar é um acto de liquidação ou um acto administrativo que comporta
a apreciação de um acto desse tipo e, relativamente a actos de outro tipo, quando a lei utilizar o termo
«impugnação» para referenciar o meio processual a utilizar. Assim, podem ser objecto de impugnação
judicial, nalguns casos com inclusão de algumas normas especiais, os seguintes actos:
actos de liquidação dos tributos, incluindo os actos de autoliquidação, de retenção na fonte e
pagamento por conta [art. 97.º, n.º l, alínea a), deste Código e 95.º, n.º 1, alínea a), da L.G.T.
actos de fixação da matéria tributável, quando não haja lugar a liquidação (casos em que houve
prejuízos) [art. 97.º, n.º 1, alínea b), deste Código e 95.º, n.º l, alínea c), da L.G.T.];
actos de indeferimento total ou parcial de reclamações graciosas de actos tributários [art. 97.º,
n.º 1, alínea c), deste Código e 95.º, n.º 1, alínea d), da L.G.T.];
actos administrativos que comportem a apreciação da legalidade de actos de liquidação (como
os actos que apreciem recursos hierárquicos interpostos de decisões de indeferimento de reclamações
graciosas e os que recusem a revisão de actos tributários) [art. 97.º, n.º 1, alínea d), deste Código e 95.º,
n.º 1, alínea d), da L.G.T.];
actos que decidam agravamentos à colecta, por falta de fundamento razoável de reclamação ou
recurso hierárquico (como os previstos nos arts. 91.º, n.ºs 9 e 10, da L.G.T. e 77.º, n.º 3, deste Código)
[art. 97.º, n.º 1, alínea e), deste Código e 95.º, n.º 1, alínea e), da L.G.T.];
impugnação dos actos de fixação de valores patrimoniais (com as especialidades constantes do
art. 134.º deste Código) [art. 97.º, n.º 1, alínea, deste Código e 95.º, n.º 1, alínea b), da L.G.T.];
impugnação de providências cautelares adoptadas pela administração tributária (com as especialidades que constam do art. 144.º) [art. 97.º, n.º 1, alínea g), deste Código];
a impugnação dos actos de apreensão (art. 143.º deste Código)».
Ora, não constituindo o acto de citação para a execução fiscal um acto em matéria tributária,
mas um acto processual, praticado no âmbito de um processo judicial de execução (art.º 103.º, n.º 1
da LGT), é indefensável a tese sustentada pelo Recorrente. A validade desse acto terá, obviamente, de
ser suscitada no respectivo processo executivo, perante o órgão de administração fiscal, com posterior
reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância da eventual decisão de indeferimento, em harmonia
com o preceituado nos artigos 276.º do CPPT e 103.º, n.º 2 da LGT.
Como se deixou sublinhado no acórdão proferido em 28/02/2007 pelo Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal, no recurso n.º 803/04, a nulidade da citação, não sendo
fundamento de impugnação, também não se integra em nenhum dos fundamentos de oposição indicados
no artigo 204.º do CPPT, tendo de ser arguida no próprio processo de execução.
Por outro lado, tendo em conta que a irregularidade processual que o Recorrente invoca não é a falta de
citação (que pode ser arguida a todo o tempo até ao trânsito em julgado da decisão final - artigo 165.º, n.º 4, do
CPPT), mas sim a nulidade da citação por não lhe terem sido entregues os elementos essenciais da liquidação,
o que consubstancia uma nulidade enquadrável no artigo 198.º do CPC, que tem de ser arguida pelo interessado
no prazo que este dispõe para deduzir oposição (n.º 2 do art.º 198.º CPC), não ocorre a possibilidade de convolação para a forma processual adequada face à intempestividade da petição apresentada para o referido efeito.
Na verdade, e tal como se deixou explicado na decisão recorrida, havendo erro na forma de processo, a
convolação só é admissível, para além da idoneidade da respectiva petição para o efeito, desde que não seja manifesta a improcedência ou extemporaneidade da petição apresentada, em função do meio processual adequado.
Ora, no caso vertente, quando a petição de impugnação foi apresentada, em 6/03/2009, já havia expirado o prazo
legal de 30 dias para a dedução de oposição à execução previsto no artigo 277.º do CPPT, contado da data da
realização da citação pessoal, ocorrida em 28/01/2009, pelo que não deve operar-se, sob pena da prática de um
acto inútil e, como tal, proibido por lei (artigo 137.º do CPC), a convolação da petição de impugnação em requerimento de arguição de nulidade da citação, pois que este logo seria liminarmente rejeitado, por extemporaneidade.
Pelo que, a sentença recorrida não merece a censura que lhe é dirigida, improcedendo todas as
conclusões do recurso.
3. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo do Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.
Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente
Torrão.
(1) No “CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO, ANOTADO”, 4ª edição, página 441.
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Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Pagamento da dívida em sede executiva. Extinção da instância.
Inutilidade superveniente da lide.
Sumário:
I — O pagamento do imposto tem apenas a ver com a exigibilidade da dívida, com a
sua cobrança, que não com a legalidade da liquidação impugnada.
II — Assim, o pagamento da dívida tributária, em sede executiva, leva à extinção da
execução, pois que concretizada a cobrança, mas não determina a extinção da
instância do processo de impugnação do acto de liquidação dessa dívida, por
inutilidade superveniente da lide, pois que não tem a ver com a legalidade da
dívida, recte da liquidação.
Processo n.º 179/10-30.
Recorrente: Maria José Osório da Costa Fernandes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Maria José Osório da Costa Fernandes, com os sinais dos autos, não se conformando com a
decisão do Mmo. Juiz do TAF de Castelo Branco que julgou extinta a impugnação judicial por si apresentada contra as liquidações de IRS dos anos de 1996 e 1997, por inutilidade superveniente da lide,
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1.- A recorrente efectuou o pagamento voluntário das dívidas de IRS dos anos de 1996 e 1997,
no âmbito do respectivo processo de execução fiscal, após ter apresentado a presente impugnação,
questionando a legalidade dos respectivos actos de liquidação.
2.- A recorrente não renunciou ao direito de impugnação dessas liquidações, ao invés, acompanhou
o desenvolvimento da lide, participando na sua instrução e apresentando as suas alegações, nos termos
do disposto no art.º 120.º do CPPT.
3.- É assim ilegal a douta sentença do Tribunal a quo que decide pela extinção da instância impugnatória, por inutilidade superveniente da lide, em virtude desse pagamento em sede executiva, com
violação do disposto nos art.ºs 9.º, n.º 3 e 96.º da LGT.
4.- Pois, a recorrente continua a discutir a legalidade dos actos tributários, através da impugnação
judicial que apresentou, tendo o direito constitucional de ver apreciada essa pretensão – art.º 268.º,
n.º 4 da CRP.
Nestes termos,
Deve a douta decisão recorrida ser revogada e substituída por outra que ordene o prosseguimento
da impugnação em causa, com todas as consequência legais, assim se fazendo Justiça.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve
ser julgado procedente, revogando-se a decisão recorrida que deverá ser substituída por outra que não
decrete a extinção da instância por inutilidade da lide.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor a decisão recorrida:
«I.
1. A impugnação judicial foi apresentada em 7/5/2001, por Maria José Osório da Costa Fernandes, nif …, contra as liquidações de IRS 5.320.027.347, do ano de 1996, e de IRS 5.320.03927.273,
do ano de 1997.
2. A fls. 212, o SF de Guarda informa que
“(…) as liquidações de IRS 5.320.027.347 e IRS 5.320.03927.273, referentes aos anos de 1996
e 1997, deram origem ao processo de execução fiscal 1228200001009311 que se encontra extinto por
pagamento voluntário, data de pagamento 30/5/2001”.
II.
O pagamento voluntário da dívida em execução fiscal resultante das liquidações do imposto
determina a extinção da execução no estado em que se encontrar, art.º 264/1 do CPPT.
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Verifica-se, pela informação de fls. 212, que as importâncias das liquidações impugnadas, dadas
entretanto à execução, foram liquidadas, deixando de existir um dos pressupostos da impugnação judicial,
a existência do acto de liquidação impugnado, a própria liquidação, que se suporta no facto tributário.
Sendo a relação jurídica tributária constituída pela dívida tributária que se expressa na liquidação, paga a dívida corporizada na liquidação, deixa de subsistir a relação jurídica, e verifica-se
a inutilidade superveniente da lide impugnatória, pelo que o procedimento judicial tributário, que
garante o direito do contribuinte através do meio processual da impugnação judicial, art.º 101.º, a),
queda-se sem fundamento legal.
Extinta a dívida fiscal, pelo pagamento ou anulação, a relação jurídica tributária extingue-se
[art.º 40.º da LGT] e, por essa via, surge a inutilidade superveniente da lide, nos termos do disposto
no art.º 287.º, e) do CPC, aplicável ex vi do art.º 2.º, e) do CPPT.
A impugnante, neste caso, deve pagar as custas do processo, art.º 446.º/1 do CPC.
Dispenso o contraditório, por desnecessidade, art.º 3.º/3 do CPC e art.º 13.º CPTA.
III.
Decisão.
Julgo extinta a impugnação.
Custas pela impugnante.
Registe e notifique.
Castelo Branco, 2009-12-21
Carlos Semedo
Juiz de Direito».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Castelo Branco que
julgou extinta a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra as liquidações de IRS dos
anos de 1996 e 1997, por inutilidade superveniente da lide, em virtude do pagamento voluntário das
dívidas respeitantes a tais impostos por si efectuado em sede de execução fiscal.
Para tanto considerou o Mmo. Juiz “a quo” que tendo sido pagas as importâncias das liquidações
impugnadas deixou de existir um dos pressupostos da impugnação judicial, ou seja, a existência do
acto de liquidação impugnado, a própria liquidação, que se suporta no facto tributário.
Alega, porém, a recorrente que pelo facto de ter pago tais quantias não renunciou ao direito de
impugnação das liquidações que estão na origem das mesmas, cuja legalidade previamente impugnou,
pedindo a anulação desses actos tributários de IRS e juros compensatórios, bem como a restituição das
importâncias pagas e respectivos juros indemnizatórios.
Aliás, como acrescenta, apesar do pagamento, sempre acompanhou o desenvolvimento do processo de impugnação que chegou, inclusive, à sua fase final, após instrução, apresentando mesmo as
suas alegações.
E não há dúvida que a recorrente tem, de facto, razão.
Com efeito, mesmo quando o pagamento do imposto é efectuado nos termos de lei que atribui
benefícios ou vantagens no conjunto de certos encargos ou condições, não preclude o direito de reclamação, impugnação ou recurso, não obstante a possibilidade de renúncia expressa, nos termos da lei,
o que no caso não sucedeu (artigo 9.º, n.º 3 da LGT).
Além de que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 96.º da LGT, também o direito de impugnação ou recurso não é renunciável, salvo nos casos previstos na lei.
De resto, não vale aqui, no domínio do contencioso tributário, o princípio da admissibilidade
da aceitação tácita do acto tributário que no procedimento administrativo está consagrada no n.º 4 do
art. 53.º do CPA, salvo quando expressa e especialmente prevista na lei.
Sendo que este entendimento está em inteira sintonia com a regra afirmada no citado n.º 3 do
art.º 9.º da LGT, como referem Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de
Sousa, in LGT, comentada e anotada, a pág. 418.
O pagamento do imposto, afirmam tais autores, não sendo mais do que um efeito da eficácia
constitutiva do acto tributário (na acepção de instituir o título formal de verificação da existência da
obrigação do imposto) nunca poderia co-envolver o significado de aceitação do próprio acto portador
de tal obrigação.
Esse pagamento, efectuado em sede de execução fiscal, é, obviamente, gerador da extinção do
processo executivo, como aceita a recorrente nas suas alegações, mas deixa incólumes as liquidações,
as quais, enquanto não forem anuladas, constituem objecto de eventual impugnação judicial que deve
apreciá-las.
Acresce dizer que a impugnação da liquidação não perde o seu objecto com o pagamento da dívida
exequenda em processo de execução fiscal, pois que a sua eventual procedência implicará sempre o
ressarcimento das importâncias pagas e respectivos juros que sejam devidos.
Como se sublinha no acórdão desta Secção do STA de 15/10/2003, no recurso n.º 1112/03, do
pagamento da dívida tributária não resulta impossibilidade superveniente da lide, a determinar a extin-
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ção da instância, pois que, enquanto a liquidação não for anulada, esta continuará a poder ser objecto
de impugnação judicial.
No mesmo sentido, também no acórdão de 9/12/2009, proferido no recurso n.º 946/09, que embora
reportado a uma situação de extinção da lide de oposição à execução fiscal, se diz, com pertinência para
o caso vertente, que “Paga a dívida exequenda e o acrescido e extinta a respectiva execução fiscal, os
presentes autos de oposição à execução ficaram sem objecto, ocorrendo, portanto, a impossibilidade
superveniente da lide, determinante da extinção da instância nos termos da lei – podendo, no entanto,
prosseguir o processo de impugnação judicial que no caso tenha sido instaurado” (sublinhado nosso).
Ou seja, o pagamento do imposto tem apenas a ver com a exigibilidade da dívida, com a sua
cobrança, que não com a legalidade da liquidação impugnada.
Assim, tal pagamento leva à extinção da execução, pois que concretizada a cobrança, mas não
há inutilidade da lide impugnatória, pois que não tem a ver com a legalidade da dívida, recte da liquidação.
Daí que, no caso em apreço, impugnadas que foram as liquidações em causa, e não tendo a recorrente renunciado expressamente ao direito de impugnar as mesmas, não podia o Mmo. Juiz “a quo”
ter determinado a extinção da instância do processo de impugnação, por inutilidade superveniente da
lide, em virtude do pagamento efectuado em sede executiva, tendo a recorrente o direito de continuar
a discutir a legalidade dos referidos actos tributários e ver apreciada essa sua pretensão, de acordo com
o n.º 4 do artigo 268.º da CRP.
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
outra que não decrete a extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide.
Sem custas.
Neto.

Lisboa, 26 de Maio de 2010. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Incentivos fiscais ao investimento. Decreto-Lei n.º 194/80, de 19/6. Prescrição.
Sumário:
I — A concessão de incentivos fiscais (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/80 de 19/6)
tem como contrapartida, caso se constate o não cumprimento dos objectivos ou
condições a que está subordinada a concessão, a obrigação de pagamento das
importâncias fiscais não arrecadadas, acrescidas do juro compensatório de 12%
ao ano, obrigação esta que não se confunde nem coincide com as obrigações
tributárias que lhe estão subjacentes.
II — Assim, o prazo de prescrição da dívida em causa conta-se, nos termos do n.º 3 do
artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, do prazo de 30 dias após
a notificação do despacho que determinou a caducidade dos incentivos, pois que
o facto gerador do dever de os restituir é a constatação do não cumprimento das
condições que motivaram a sua concessão e, os termos do n.º 1 do artigo 306.º do
Código Civil, o prazo de prescrição só começa a correr quando o direito puder
ser exercido.
Processo n.º 211/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: BA — Fábrica de Vidros Barbosa & Almeida, S.A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Relatório
1 – Da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 12 de Maio de 2009, julgou
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide em razão da prescrição da dívida impugnada,
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interpôs a Fazenda Pública recurso para o Tribunal Administrativo e Fiscal Norte, apresentando para
tal as seguintes conclusões:
A. A douta sentença posta em crise decidiu extinguir o processo de impugnação judicial por
inutilidade superveniente da lide por prescrição de dívida de IRC.
B. O “thema decidendum” do douto decisório centrou-se na questão da data em que se deve
considerar verificado o facto tributário em crise nos presentes autos.
(Inexiste conclusão C.).
D. Tendo sido determinado que o mesmo se teria verificado em 31.12.1989, por se tratar de IRC
relativo a esse exercício.
E. Nos termos do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19.06., verificada a caducidade dos
benefícios concedidos à luz daquele diploma, teriam os beneficiários de pagar as importâncias correspondentes às receitas fiscais não arrecadadas, no prazo de 30 dias a contar da notificação para o efeito.
F. O artº 48º da Lei Geral Tributária prevê excepções ao regime da prescrição nele existente.
G. Por outro lado, os acórdãos citados afirmam unanimemente que os prazos de caducidade e
prescrição que envolvam a atribuição dos benefícios previstos no Decreto-Lei n.º 194/80, de 19.06, por
força do que dispõe o artigo 306.º do CC, começam a correr assim que o direito puder ser exercido, ou
seja, a partir do momento em que, por despacho do Ministro das Finanças, for declarada a caducidade
dos incentivos financeiros concedidos, com a consequente revogação do despacho que os concedeu.
(Inexistem as conclusões H., I., J, L. e M …).
N. Pelo que, decidindo como foi efectivamente decidido, é convencimento da Fazenda Pública
que a douta sentença incorreu em erro de julgamento sobre a matéria de direito, consubstanciado este
em errada interpretação e aplicação das normas legais citadas, violando o disposto nos artigos 48.º
da Lei Geral Tributária e 43.º do Decreto-Lei 194/80, de 19.06.
Termos em que, e nos melhores de direito aplicáveis,
Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença recorrida, com o
que se fará inteira JUSTIÇA.
Por despacho do Meritíssimo Desembargador Relator no Tribunal Central Administrativo Norte,
datado de 28 de Janeiro de 2010, o Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente
em razão da hierarquia para conhecimento do recurso e competente este Supremo Tribunal, para o
qual foram remetidos os presentes autos após trânsito em julgado, como requerido pela recorrente (cfr.
despacho do Relator, a fls. 227 a 231 dos autos).
2 - Contra-alegou a recorrida, nos termos de fls. 190 a 206 dos autos, concluindo nos seguintes
termos:
A. O presente recurso vem interposto da sentença do tribunal administrativo e Fiscal do Porto, de
12.05.2009, que julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, nos autos de impugnação judicial da liquidação adicional de IRC, referente ao exercício de 1989, no valor de € 177.824,66.
B. A recorrida impugnou a liquidação, invocando a inutilidade superveniente da lide, por se verificar a prescrição da dívida tributária, a caducidade do direito de liquidar, bem como, vários vícios
de falta de fundamentação e de violação de lei.
C. O Magistrado do MP junto do Tribunal “a quo”, emitiu douto parecer no sentido da manifesta
improcedência da impugnação por prescrição da dívida.
D. Entendeu o Tribunal “a quo” que o facto tributário subjacente à alegada dívida vertida na
liquidação impugnada “… verificou-se em 31.12.1989 …”, e que, como tal, por força do n.º 1 do
art. 34.º do Código de processo tributário (CPT) – aqui aplicável por força das normas que disciplinam
a sucessão de leis no tempo, bem como, do princípio da aplicação da lei mais favorável em direito
fiscal -, em 01.07.2001 a alegada dívida de imposto estava já extinta por prescrição.
E. Concluiu assim o Tribunal que “… perdeu utilidade a prossecução dos autos …” de impugnação judicial e, por conseguinte, declarou extinta aquela instância.
F. Ora, entende a RFP que, contrariamente ao que defende o Tribunal 2ª quo2, o ilustre representante do MP junto daquele Tribunal e a impugnante, o prazo pertinente para contagem da prescrição
da dívida tributária em apreço, não é aquele que a lei considera aqui como data do facto tributário
(isto é, 31.12.1989), mas antes, a data “… da notificação do incumprimento dos requisitos que preencheriam os pressupostos da concessão dos benefícios fiscais [vertida no despacho do Secretário
de Estado do Planeamento, datado de 22.08.1997, que alterou de cinco para três anos o período de
isenção de imposto inicialmente concedido ao abrigo do SIII].
G. Supostamente em abono da sua tese, a recorrente cita os acórdãos do Supremo Tribunal
Administrativo, de 27.05.2009 e 25.03.2009, respectivamente proferidos, no âmbito dos processos
n.º 0211/09 e n.º 0918/08 que ali correram.
H. Com base naqueles acórdãos o recorrente concluiu que a contagem do prazo de prescrição
em apreço se há-de fazer nos termos do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, bem como, das normas do Código Civil (CC), e que, como tal, a contagem não se fará a partir de 31.12.1989 (data do
facto tributário), mas antes, a partir da notificação à recorrida do despacho do Secretário de Estado
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do Planeamento, que alterou de cinco para três anos o período de isenção de imposto inicialmente
concedido ao abrigo do SIII, ocorrida em 20.11.1997.
I. Conclui assim a RPF que a sentença recorrida “… incorreu em erro de julgamento sobre a
matéria de direito, consubstanciando-se este em errada interpretação e aplicação das normas legais
citadas [concernentes à contagem da prescrição], violando, por isso, o disposto nos artigos 48º da Lei
Geral Tributária e 43.º do Decreto-Lei 194/80, de 19.06”.
J. Contudo, falece qualquer fundamento ao recurso da RPF, porquanto, a lei foi bem aplicada na
sentença recorrida e, como tal, pela mera subsunção dos factos apurados às normas legais vigentes
facilmente se conclui a prescrição.
K. Estando aqui em causa a apreciação da eventual prescrição de um crédito de IRC referente ao
exercício de 1989, é inapelável que “… o facto gerador do imposto considera-se verificado no último
dia do período de tributação”, ou seja, em 31.12.1989.
L. A notificação à recorrida em 20.11.1997 do despacho do Secretário de Estado do Planeamento,
que alterou de cinco para três anos o período de isenção de imposto inicialmente concedido, em nada
influi na contagem da prescrição.
M. A concessão de incentivos fiscais ao abrigo do programa SIII assenta na opção legislativa
pela previsão de um benefício fiscal sujeito a uma condição resolutiva.
N. O facto tributário subjacente à tributação em sede de IRC – que determina a exigência de
imposto – é a geração de lucros tributáveis naquele exercício (1989) não tendo a opção do legislador
pela concessão de um benefício condicionado a virtualidade de alterar a essência do facto gerador.
O. Este é o entendimento unânime da jurisprudência. Veja-se, por todos, o Acórdão do STA, de
20.12.2000 (proc.n.º 025616), nos termos do qual se concluiu que, neste caso, o “… facto tributário
não deixa de ser, por força dos despachos que, primeiro, concederam os incentivos fiscais e, depois,
declararam a sua caducidade, a actividade geradora de lucros, levada a cabo ao longo dos vários
exercícios. Em nenhum caso se pode entender que o facto tributário é o despacho que declarou a
caducidade dos incentivos, pretendendo-se que o prazo de prescrição só começa a correr no primeiro
dia seguinte ao da sua prolação”.
P. O facto tributário é, assim, “… tal como ensina a doutrina e a jurisprudência, o facto material
que produz efeitos jurídicos fiscais, ou seja, o facto que preenche os pressupostos legais da norma
de incidência de imposto e que determina o nascimento da obrigação tributária …” (cfr. Acórdão do
TCA Sul, de 03.11.2003, proferido no processo n.º 04816/01), sendo de concluir que, “in casu2, tal
facto é constituído unicamente pela geração de rendimentos tributáveis na esfera da recorrida – no
exercício de 1989.
Q. Não se advogue, como abusiva e inexplicavelmente faz a recorrente, que a jurisprudência
superior perfilha entendimento diverso do que aqui se propugna.
R. Isto porque, sem prejuízo das doutas transcrições dos acórdãos levada a cabo pela RFP, deve
notar-se que as mesmas pecam por defeito, porquanto, os aludidos acórdãos referem-se única e exclusivamente à apreciação do regime aplicável aos incentivos financeiros concedidos ao abrigo do programa
SIII, e não, como se pretende valer, aos incentivos fiscais concedidos ao abrigo do mesmo programa.
S. Ora, a questão em apreço nos autos prende-se apenas com a análise da liquidação adicional
do IRC do exercício de 1989 por a Administração fiscal alegadamente ter constatado a caducidade
de um benefício então concedido.
T. Ainda que por absurdo se acolhesse a aplicação à liquidação de imposto “sub judice” do quadro
legal aplicado naqueles acórdãos, teríamos de aplicar também o entendimento ali acolhido de que o prazo
de prescrição seria de 20 anos e apenas começaria a correr “assim que o direito puder ser exercido”.
U. Por um lado, aplicar-se-ia a uma determinada dívida de IRC um prazo de prescrição manifestamente superior ao previsto para os demais créditos tributários, com claro prejuízo para as mais
elementares garantias da recorrida.
V. Por outro, a Administração fiscal só teria mesmo de se lamentar da sua inércia e assumir a
omissão do Estado no cumprimento da lei, porquanto, o Decreto-Lei n.º 194/80 impunha à entidade
coordenador do programa SIII a obrigação de reavaliar os projectos e a sua implementação “decorrido
um período máximo de dois exercícios económicos completos, após o termo da fase de investimento
do projecto”.
W. Porém, neste caso, sem prejuízo de a recorrida ter disponibilizado – dentro do prazo – à Administração todos os elementos necessários à correcta avaliação do seu investimento, só decorridos
mais de dez anos é que foi notificada da avaliação final do projecto de investimento e da fixação da
pontuação definitiva.
X. Ao prever aquele prazo de dois anos o legislador quis justamente acautelar que, nestes casos, a recuperação de eventuais créditos fiscais se processasse dentro do devido prazo de caducidade – cinco anos – o
que, aliás, não se verificou única e exclusivamente por inércia da Administração, portanto,”sibi imputet”.
Y. O direito da administração fiscal liquidar os valores adicionais referentes a 1989 caducou
em 31.12.1994, e, como tal, qualquer correcção “a posteriori” só poderia surgir sobre a forma de
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liquidação adicional a efectuar, forçosamente, dentro do prazo de caducidade, sob pena de flagrante
violação da lei, do princípio da legalidade tributária e do princípio da protecção da confiança.
Z. Neste caso, reportando-se as liquidações em apreço ao exercício de 1989, e tendo as mesmas
sido notificadas à recorrida em Maio de 2002, é manifesto e intransponível que o direito à liquidação
caducou e a alegada dívida prescreveu.
AA. Nos precisos termos peticionados “ab initio” pela recorrida, termos esses defendidos pelo
ilustre representante do MP junto do Tribunal “a quo” e, por fim, vertidos na sentença, a dívida em
apreço nos autos, nos termos do n.º 2 do art. 34.º do Código de Processo Tributário está prescrita
desde 01.07.2001.
BB. Verificada a prescrição das dívidas inerentes às liquidações impugnadas, aquelas extinguem-se, perdendo utilidade a prossecução dos autos de impugnação, pelo que, a sentença decidiu correctamente ao declarar extinta a instância, ao abrigo da alínea e) do art. 287.º do Código de Processo
Civil (CPC) – “ex vi”, alínea e) do art. 2.º do CPPT -, por manifesta inutilidade superveniente da lide,
devendo portanto ser mantida e acatada na sua totalidade.
TERMOS EM QUE O PRESENTE RECURSO DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE, POR
NÃO PROVADO; E A DOUTA SENTENÇA RECORRIDA INTEGRALMENTE MANTIDA.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto: Saber se a dívida de IRC relativa ao ano de 1989, emergente da restituição de incentivos
fiscais, concedidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, é inexigível por prescrição
da obrigação tributária.
Fundamentação
A questão a resolver é a de saber em que data nasceu o facto que dá origem à dívida exequenda.
A Recorrente alega que a obrigação só se constitui pelo facto de não serem cumpridos os objectivos e condições a que estava subordinada a concessão de incentivos e que tal incumprimento há-de
resultar da declaração de caducidade efectuada por despacho do Ministro das Finanças. Parte deste
raciocínio para concluir que o direito de exigir a restituição daquelas quantias só nasce a partir da
prolação daquele despacho. Aduz a favor da sua tese os acórdãos deste STA de 27/05/2009, processo
n.º 211/09, e de 25/03/2009, processo n.º 918/08.
Relativamente aos incentivos fiscais em causa vigora não o regime geral relativo à caducidade
e prescrição, mas antes o regime especial definido pelo artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19
de Junho. Nesta norma prevêem-se como contrapartidas da concessão dos benefícios, obrigações
autónomas de pagamento de quantias, subordinadas à condição resolutiva que impende sobre a concessão daqueles.
A este respeito sufragamos o discurso jurídico do acórdão do STA de 19-12-2007, processo
n.º 617/07, designadamente quando afirma que “não se trata, aqui, directamente, de pagamento de
impostos devidos, mas do pagamento de uma quantia como contrapartida da concessão de incentivos financeiros, derivada do não cumprimento dos objectivos ou condições a que a concessão ficou
subordinada, obrigação esta que é autónoma e distinta das obrigações de pagamento do imposto que
poderiam resultar das respectivas liquidações, autonomia essa que, aliás, é evidenciada pela taxa de
juros compensatórios especialmente fixada, de 12% ano, que não coincide com a taxa de juros prevista
quer no artigo 80.º do CIRC (na redacção inicial e na do Decreto-Lei n.º 44/98 de 3 de Março) quer
no artigo 83.ºdo CPT, normas estas em que se prevê que a taxa de juros compensatórios corresponde
à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em vigor no momento do início do retardamento da
liquidação do imposto, acrescida de cinco pontos percentuais.
Isto é, esta obrigação prevista no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80 não é directamente de
pagamento dos impostos que não foram liquidados acrescida dos juros compensatórios que deveriam
ser cobrados, mas, como resulta do seu texto, uma obrigação distinta, de pagamento de importâncias
correspondentes às receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas do juro compensatório de 12% ao
ano. A fonte desta obrigação não são já os factos tributários que são considerados para cálculo da
importância a pagar, mas sim o facto de não serem cumpridos os objectivos e condições a que estava
subordinada a concessão de incentivos.”
Significa isto que, a contrapartida da concessão de incentivos fiscais, caso se constate o não
cumprimento dos objectivos ou condições a que está subordinada a sua concessão, é o pagamento das
importâncias correspondentes às receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas do juro compensatório
de 12% ao ano, obrigação esta que não se confunde nem coincide com as obrigações tributárias que
lhe são subjacentes.
Assim sendo, o prazo de prescrição deve contar-se a partir do facto tributário que dá origem à
obrigação, ou seja, a partir do momento em que, por despacho do Ministro das Finanças for declarada a caducidade dos incentivos fiscais concedidos, com a consequente revogação do despacho que
os concedeu.
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CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se a dívida exequenda, emergente do incumprimento da obrigação de reposição de
incentivos fiscais concedidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho se encontra prescrita.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto de recurso foram dados como
provados os seguintes factos (que enumeramos):
1. A dívida em apreço refere-se a IRC, relativa ao exercício de 1989, no montante de € 177.824,64 –
cfr. documento n.º 1 junto com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.
2. Para cobrança coerciva do referido montante, foi instaurado o respectivo processo de execução
fiscal n.º 1910200301004107, em 11/03/2003 – cfr. processo executivo apenso aos autos.
3. A ora impugnante foi citada para esta execução fiscal em 21/05/2003 – cfr. fls. 7 verso do
processo de execução fiscal apenso.
4. A dívida em apreço respeita à restituição de incentivos financeiros, concedidos provisoriamente
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, para 1985, à impugnante – cfr. documento n.º 2
junto com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por reproduzido.
5. Em 22/08/1997, foi proferido despacho que alterou de cinco para três anos o período de isenção
de imposto inicialmente concedido – cfr. documento n.º 6 junto com a petição inicial, cujo teor aqui se
tem por integralmente reproduzido.
6. Este despacho foi notificado à impugnante em 05/12/1997 – cfr. processo administrativo apenso
aos autos.
7. Em Agosto de 1998, a aqui impugnante foi sujeita a uma acção de inspecção que, dando execução
ao despacho definitivo proferido em 22/08/1997, alterou o lucro tributável da empresa nos exercícios de
1988 e 1989 – cfr. documentos n.º 7 e 9 juntos com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por reproduzido.
8. Tal alteração foi comunicada à impugnante, por carta registada com aviso de recepção, enviada
em 02/05/2002 – cfr. documento n.º 9 junto com a petição inicial.
9. A impugnante foi notificada da liquidação n.º 8310007985, de 08/05/2002, com o valor de €
177.824,64, por carta registada com aviso de recepção, datada de 16/05/2002 – cfr. fls. 56 do processo
administrativo apenso e documento n.º 1 junto com a petição inicial.
10. Em 16/07/2002, a ora impugnante apresentou a presente impugnação judicial – cfr. carimbo
aposto no rosto da petição inicial.
6 – Apreciando
6.1 Da prescrição da dívida impugnada
A sentença recorrida, a fls. 150 a 154 dos autos, julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide por ter considerado prescrita a dívida tributária em causa.
Para assim decidir, considerou que o prazo de prescrição conta-se em função da verificação do facto
tributário (artigo 27.º do CPCI, artigo 34.º, n.º 2 do CPT e artigo 48.º da LGT) e não em função de qualquer
outro, a saber: da liquidação da obrigação tributária, da revogação do benefício fiscal que condicionara
ou obstara à realização da liquidação ou da notificação dessa revogação ao contribuinte (cfr. sentença, a
fls. 152 dos autos), e que, face ao estipulado no artigo 297.º n.º 1 do CC, o prazo de prescrição a considerar
é o de 10 anos, prescrito no artigo 34.º, n.º 1 do Código de Processo Tributário, contado desde 1 de Julho
de 1991, que correu seguido até 1 de Julho de 2001, pois que compulsando a matéria de facto apurada,
verifica-se que o primeiro facto interruptivo ocorreu em 16/07/2002, com a instauração dos presentes autos
de impugnação e que, antes, nenhum outro se verificou (cfr. sentença recorrida, a fls. 153/154 dos autos).
Contesta o decidido a recorrente, alegando que os prazos de caducidade e prescrição que envolvam a atribuição dos benefícios previstos no Decreto-Lei n.º 194/80, de 19.06, por força do que dispõe
o artigo 306.º do CC, começam a correr assim que o direito puder ser exercido, ou seja, a partir do
momento em que, por despacho do Ministro das Finanças, for declarada a caducidade dos incentivos
financeiros (cfr. conclusão E) das suas alegações de recurso, supra transcritas), e não do termo do ano em
que se verificou o facto tributário, pelo que a sentença recorrida teria incorrido em erro de julgamento
sobre a matéria de direito, consubstanciado este em errada interpretação e aplicação das normas legais
citadas, violando o disposto nos artigos 48.º da Lei Geral Tributária e 43.º do Decreto-Lei 194/80, de
19.06 (cfr. conclusão N) das suas alegações de recurso).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal considera que o recurso merece
provimento, citando nesse sentido o decidido no Acórdão deste Tribunal de 19 de Dezembro de 2007
(rec. n.º 617/07).
Vejamos.
Sendo correcta a contra-alegação da recorrida de que os Acórdãos deste Tribunal citados pela
recorrente versam sobre incentivos financeiros, não se afigura já igualmente correcta a sua tese no

904
sentido da inaplicabilidade aos incentivos fiscais previstos no Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho
de idêntico regime no que respeita ao termo inicial de contagem dos prazos de prescrição (bem como
do de caducidade, embora sobre este não caiba aqui decidir, pois que a questão da caducidade não foi
objecto de pronúncia em primeira instância).
É jurisprudência hoje pacífica deste Tribunal que, quer quanto aos incentivos financeiros quer
quanto aos fiscais previstos no Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho (cfr., expressamente quanto a
estes, o Acórdão deste Tribunal de 19 de Dezembro de 2007, rec. n.º 617/2007), tais prazos se contam
nos termos do n.º 3 do artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, ou seja, 30 dias após a
notificação do despacho que determinou a caducidade dos incentivos, pois que o facto gerador do dever
de os restituir é a constatação do não cumprimento das condições que motivaram a sua concessão e,
os termos do n.º 1 do artigo 306.º do Código Civil, o prazo de prescrição só começa a correr quando o
direito puder ser exercido (neste sentido, para além dos já citados, o Acórdão deste Tribunal de 23 de
Abril de 2008, rec. n.º 8/08).
É que, como se diz no nosso Acórdão de 19 de Dezembro de 2007 (rec. n.º 617/07), a cuja fundamentação se adere pois que importa contribuir para uma interpretação e aplicação uniformes do
Direito (artigo 8.º n.º 3 do Código Civil):
«(…) relativamente aos incentivos fiscais em causa, vigora um regime especial definido no art. 43.º
DL n.º 194/80, de 19 de Junho em que, sob a epígrafe contrapartida dos incentivos e fiscalização, se
estabelece o seguinte: 3 - O não cumprimento dos objectivos e condições a que aludem os números
anteriores implicará, além da caducidade de todos os benefícios concedidos à empresa promotora,
a obrigação de, no prazo de trinta dias a contar da respectiva notificação: a) Restituir as importâncias correspondentes aos benefícios financeiros já recebidos, acrescidas de juros calculados à taxa
aplicável a operações activas de prazo correspondente; b) Pagar as importâncias correspondentes às
receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas do juro compensatório de 12% ao ano, contado da data
da transmissão, no caso da sisa, e do dia imediato ao último do respectivo prazo de cobrança à boca
do cofre em que normalmente devia ser efectuado o pagamento dos outros impostos, até à data daquela
notificação, procedendo-se, na falta de pagamento dentro daquele prazo de trinta dias, ao débito ao
tesoureiro da Fazenda Pública para cobrança, com juros de mora, nos sessenta dias seguintes, findos
os quais haverá lugar a procedimento executivo.
Nesta norma criam-se, como contrapartida da concessão dos benefícios, obrigações autónomas
de pagamento de quantias, subordinadas à condição resolutiva que impende sobre a concessão de incentivos de «não cumprimento dos objectivos e condições».
No caso de incentivos financeiros, a obrigação que é contrapartida da concessão consiste na
restituição das quantias recebidas e, no caso de incentivos fiscais, no pagamento das importâncias correspondentes às receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas do juro compensatório de 12% ao ano.
Não se trata, aqui, directamente, de pagamento dos impostos devidos, mas do pagamento de uma
quantia como contrapartida da concessão de incentivos financeiros, derivada do não cumprimento dos
objectivos ou condições a que a concessão ficou subordinada, obrigação esta que é autónoma e distinta
das obrigações de pagamento do imposto que poderiam resultar das respectivas liquidações, autonomia
essa que, aliás, é evidenciada pela taxa de juros compensatórios especialmente fixada, de 12% ano,
que não coincide com a taxa desses juros prevista quer no art. 80.º do CIRC (na redacção inicial e na
do Decreto-Lei n.º 44/98, de 3 de Março) quer no art. 83.º do CPT, normas estas em que se prevê que a
taxa de juros compensatórios corresponde à taxa básica de desconto do Banco de Portugal em vigor no
momento do início do retardamento da liquidação do imposto, acrescida de cinco pontos percentuais.
Isto é, esta obrigação prevista no art. 43.º DL n.º 194/80 não é directamente de pagamento dos impostos
que não foram liquidados acrescida dos juros compensatórios que deveriam ser cobrados, mas, como
resulta do seu texto, uma obrigação distinta, de pagamento de importâncias correspondentes às receitas
fiscais não arrecadadas, acrescidas do juro compensatório de 12% ao ano. A fonte desta obrigação não
são já os factos tributários que são considerados para cálculo da importância a pagar, mas sim o facto
de não serem cumpridos os objectivos e condições a que estava subordinada a concessão de incentivos.
Como resulta literalmente do texto do citado n.º 3 do art. 43.º, é esse não cumprimento dos objectivos e
condições que «implicará, além da caducidade de todos os benefícios concedidos à empresa promotora,
a obrigação de, no prazo de trinta dias a contar da respectiva notificação», pagar as quantias referidas
nas suas alíneas a) e b).
Aliás, nem outra solução se compreenderia, pois, prevendo-se, no art. 12.º do citado Decreto-Lei
n.º 194/80, a concessão de incentivos por períodos superiores aos dos prazos de caducidade de liquidação dos impostos, a aplicação destes prazos reconduzir-se-ia à inviabilidade legal de impor o pagamento das contrapartidas previstas para o não cumprimento dos objectivos e condições, nos termos do
art. 43.º, n.º 3, alínea b), o que estaria em manifesta oposição com o objectivo visado com esta última
disposição, que é o de permitir cobrar as quantias que seriam cobradas nos casos em que se constatar
esse não cumprimento» (fim de citação).
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Vejamos, pois, à luz destas considerações, se, de qualquer modo, se encontra prescrita a obrigação tributária, aceitando o pressuposto, de que a recorrente não discorda, da aplicabilidade do prazo
de prescrição tributária, contado a partir do facto tributário que dá origem à obrigação [o facto que
«implica (...) a obrigação» de pagamento] que é a constatação do não cumprimento dos objectivos e
condições de concessão dos incentivos, solução que se impõe por congruência de soluções, e por isso a
aceitável à face do princípio da unidade o sistema jurídico, que é o elemento primacial da interpretação
jurídica (art. 9.º, n.º 1, do Código Civil) (cfr. Acórdão citado).
Ora, a esta luz, e atendendo aos factos fixados no probatório, atendendo a que em 22 de Agosto
de 1997 foi proferido despacho que alterou de cinco para três anos o período de isenção de imposto
inicialmente concedido, despacho que foi notificado à impugnante em 5 de Dezembro de 1997, o prazo
de prescrição tributária aplicável seria já o de 8 anos constante no n.º 1 do artigo 48.º da Lei Geral
Tributária, prazo este que logo se interrompeu (artigo 49.º n.º 1 da Lei Geral Tributária) em 16 de Julho
de 2002, com a apresentação da impugnação judicial, interrupção que se mantém.
Manifesto é, pois, não ter ocorrido a prescrição da dívida tributária e, assim sendo, a sentença
recorrida que com base na prescrição julgou a lide supervenientemente inútil não pode manter-se,
devendo os autos baixar à primeira instância para que prossigam.
- 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,
devendo os autos baixarem à primeira instância para julgamento das demais questões suscitadas na
petição de impugnação.
Custas pela recorrida.
Lino.

Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Multa processual. Fazenda Pública.
Sumário:
A Fazenda Pública, como parte que é nos processos tributários, tem de pagar a multa
prevista nos n.ºs 5 e 6 do artigo 145.º do CPC a fim de poder praticar acto processual
dentro de três dias úteis para além do prazo previsto para a sua prática.
Processo n.º 259/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Pré-Tâmega — Indústria de Artefactos de Cimento, Lda.
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 o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Mirandela que ordenou a sua notificação nos termos e para os efeitos do artº 145º, nº6 do CPC,
uma vez que apresentou o requerimento de interposição de recurso para além do prazo legal estabelecido
no artº 289º, nº1 do CPPT, dela vem interpor recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. O presente recurso tem por objecto imediato o despacho judicial que ordenou a notificação do
representante da Fazenda Pública, para pagar a multa, prevista no n.º 5 do artigo 145º do Código de
Processo Civil, que se mostraria devida pela prática de acto processual no prazo suplementar de três
dias, subsequentes ao termo do prazo legalmente fixado para o efeito.
2. O entendimento perfilhado (embora literalmente omisso) pelo despacho recorrido, parece
simplesmente desconsiderar o singular estatuto axiológico-funcional, que disciplina a intervenção
processual da Fazenda Pública, no âmbito do processo judicial tributário.
3. Naquele processo, a Fazenda Pública, através de um seu representante, intervém, vinculada a
critérios de estrita imparcialidade e objectividade, no respeito pelas normas legais que disciplinam a
prossecução das atribuições e a defesa dos interesses, que lhe são legalmente cometidos.
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4. A ‘posição’ da Fazenda Pública, no sobredito processo, extravasa, claramente, o invólucro
conceptual e funcional da intervenção processual de um qualquer outro sujeito processual.
5. Razão pela qual, não lhe sendo aplicável o regime sancionatório previsto no n.º 5 do artigo l45º.
do CPC, se entende que a Fazenda Pública não se encontra sujeita ao pagamento da multa cominada
naquele normativo.
6. Por outro lado, o conceito legal de custas processuais, sendo totalmente estranho à axiologia
conceptual da sobredita penalidade, permitirá, salvo posição diversa, concluir que a actual sujeição
do Estado ao pagamento de custas processuais (cf. artigo 2º do Código das Custas Judiciais e n.º 1 do
artigo 189º do CPTA) — embora isento do pagamento prévio da taxa de justiça, inicial e subsequente
(cf. n.º 1, alínea a) e n.º 2 do artigo 29º, do CCJ) não deve determinar, também por este motivo, a sujeição ao pagamento da multa prevista n.º 5 do artigo 145º do CPC.
7. Quanto ao mais, sempre as razões que, legitimamente, determinam a imposição do pagamento
de multa à parte que pretende beneficiar da sobredita prerrogativa, conduzem ao afastamento da sua
aplicação ao Estado, pelo menos no âmbito do contencioso administrativo de anulação, em que aquele
emergiria, a naufragar a tese aqui perfilhada, na dupla posição de solvens e de cogens, daí derivando
um acto inútil, contrário ao princípio da limitação dos actos, vertido no artigo l37.º do CPC.
8. Nestes termos, e nos demais que serão por Vossas Excelências doutamente supridos, deve o
presente recurso ser julgado integralmente procedente, com as legais consequências, assim bem se
realizando o direito e fazendo Justiça.
2 – Não houve contra-alegações.
3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“A questão objecto do presente recurso consiste em saber se a Fazenda Pública está obrigada a
pagar a multa prevista no artigo 145.º n.º 5 do Código de Processo Civil, devida pela prática de acto
processual nos três primeiros dias úteis subsequentes ao termo do prazo.
Alega a entidade recorrente que a posição da Fazenda Pública «extravasa, claramente, o invólucro
conceptual e funcional da intervenção processual de um qualquer outro sujeito processual, razão pela
qual entende não lhe ser aplicável o regime sancionatório previsto no aludido normativo».
Em abono da sua tese cita jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo.
Afigura-se-nos que carece de razão.
Com efeito a jurisprudência citada pela entidade recorrente não se aplica ao caso subjudice, tendo
sido produzida no âmbito do regime legal então aplicável (artº 3º do Regulamento de Custas do Processo
Tributário) ao abrigo do qual a Fazenda Pública estava isenta de custas.
E estando isenta e custas considerava-se que estava isenta de multa.
Mas não é essa a situação em análise nos presentes autos, sendo que também não é esse o regime
aplicável.
Assim e como se sublinha no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 25.11.2009, recurso
794/04, in www.dgsi,pt a intervenção da Fazenda Pública no processo tributário «em nada se distingue
da essência do conceito de parte na exacta medida em que se confina à defesa dos interesses que lhe
estão cometidos, ainda que públicos», não se confundindo com a intervenção do Ministério Público,
esta sim em defesa da legalidade.
Daí que se entenda, na esteira do referido Acórdão que Fazenda Pública, como parte que é, tem
de pagar a multa prevista no artigo 145º n.º 5 do Código de Processo Civil, devida pela prática de acto
processual no prazo suplementar de três dias.
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.
4- O despacho sob recurso é do seguinte teor integral:
“Notifique a U.O o Recorrente nos termos e para os efeitos do artigo 145.º, n.º 6 do CPC, visto
ter apresentado requerimento de interposição de recurso fora do prazo previsto no artigo 289.º, n.º 1 do
CPPT, mas dentro dos primeiros dias úteis subsequentes a que alude o art.º 145.º, n.º 5 do CPC”.
5- A única questão que importa conhecer no presente recurso prende-se em saber se a Fazenda
Pública está obrigada ao pagamento da multa prevista no n.º 6 do artigo 145.º do CPC devida pela prática
de acto processual dentro dos três dias subsequentes ao termo do prazo para a respectiva prática.
Estabelece o referido n.º 6 do artigo 145.º o seguinte:
“Praticado o acto em qualquer dos três dias úteis seguintes sem ter sido paga imediatamente a
multa devida, logo que a falta seja verificada, a secretaria, independentemente de despacho notifica o
interessado para o pagar a multa, acrescida de uma penalização de 25% do valor da multa, desde que
se trate de acto praticado por mandatário”,
Isto significa que a parte tem de pagar a multa que aí vem cominada para poder praticar o acto
dentro dos três dias úteis para além do prazo previsto para a sua prática, sendo que se apresenta como
inquestionável que o preceito possui uma íntima conexão com as custas do processo-cfr. acórdão de
30/11/05, no recurso n.º 212/05
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Ora, ao invés do que defende na conclusão 4. da sua alegação de recurso, a Fazenda Pública não
extravasa do “invólucro conceptual e funcional da intervenção processual de um qualquer outro sujeito
processual”.
Na verdade, a sua intervenção no processo tributário em nada se distingue da essência do conceito
de parte na exacta medida em que se confina à defesa dos interesses que lhe estão cometidos, ainda
que públicos.
A representação da administração tributária em tribunal, que é atribuída aos representantes da
Fazenda Pública pelo artigo 15.º do CPPT, reporta-se à sua intervenção como parte nos processos tributários, ao patrocínio desta, como se estabelece na alínea b) do seu n.º 1, não se confundindo com a
do Ministério Público, esta sim em defesa da legalidade (artigo 14.º n.º1 do mesmo Código)- cfr. Jorge
Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5.ª edição, anotação 8 ao artigo 14.º.
Sendo assim, como é, só uma expressa previsão legal poderia isentar a recorrente Fazenda Pública
do pagamento de multa em causa, o que não se verifica.
Com efeito, como defende Jorge Lopes de Sousa na obra acima citada, na anotação 8 ao artigo 20.º
“.., a situação de isenção de multa de entidades públicas (incluindo o representante da Fazenda Publica,
mas não o Ministério Público), alterou-se com o Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27 de Dezembro, que
revogou a Tabela de Custas no STA e o RCPT, na parte relativa aos processos judiciais tributários e
eliminou, com as alterações que introduziu ao CCJ, as isenções de custas do Estado, Regiões Autónomas
e autarquias locais, que constavam das alíneas a), c) e e) do n.º1, artigo 2.º do CCJ, na redacção dada
pelo Dec-Lei n.º 224-A/96, de 26 de Novembro. O CPTA, nos processos administrativos, veio também
sujeitar o Estado e as outras entidades públicas ao pagamento de custas (artigo 189.º) e estabelece a
regra da igualdade de partes no processo, inclusivamente em matéria de multas processuais.
Por isso, na generalidade dos processos do contencioso tributário, deverá entender-se que a Fazenda
Pública e outras entidades públicas estão sujeitas ao pagamento da multa referida no artigo 145.º n.ºs 5 e
6 do CPC, se pretenderem praticar actos processuais nos três dias úteis subsequentes ao termo do prazo”.
Improcedem, deste modo, todas as conclusões da alegação da recorrente Fazenda Pública-neste
sentido, cfr. acórdãos de 18/11/09 e 25/11/09, nos recursos n.º 952/09 e 794/09.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se o despacho recorrido.
Custas a cargo da Fazenda Publica, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lino.

Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Assistência mútua entre estados membros da Comunidade Europeia. Cobrança de
créditos contestados. Suspensão da execução. Admissibilidade de reclamação.
Sumário:
I — Os artigos 103.º n.º 2 da LGT e 276.º do CPPT reconhecem aos interessados o
direito de reclamarem para tribunal de todos os actos que tenham potencialidade
lesiva, ou seja, que tenham capacidade de afectar a sua esfera jurídica, não tendo
de tratar-se, necessariamente, de actos materialmente administrativos (lesivos).
II — A luz do preceituado no Dec. Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, e na Directiva n.º 2008/55/CE, de 26 de Maio, que dispõem sobre a assistência mútua entre
Estados Membros da Comunidade Europeia em matéria de créditos respeitantes
a impostos, o Estado membro da Autoridade Requerente só pode, em princípio,
formular pedido de cobrança a outro Estado membro se o crédito não tiver sido
objecto de reclamação, impugnação ou oposição à execução – artigo 22.º, n.º 1,
alínea a) do DL 296/2003 e artigo 7.º, n.º 2, alínea a) da Directiva 2008/55/CE.
III — Como excepção a essa regra, o Estado membro da Autoridade Requerente pode,
em conformidade com a sua legislação interna, solicitar a cobrança de créditos
já contestados à data do pedido, desde que a legislação interna em vigor no Estado membro da Autoridade Requerida também o permita – artigo 22.º, n.º 2, do
DL 296/2003.

908
IV — Se o crédito ou o título executivo só for objecto de reclamação, impugnação ou
oposição à execução no decurso do processo de cobrança coerciva, este processo
de cobrança fica suspenso até decisão da acção pela instância competente - artigo 28.º n.º 1 do DL 296/2003 e artigo 12.º n.º 2 da Directiva 2008/55/CE.
V — Essa imediata e automática suspensão da execução, que opera desde o momento
em que foi comunicada à Autoridade Requerida a propositura da acção, não obsta
a que a Autoridade Requerida possa, se considerar necessário ou se tal lhe for
pedido pela Autoridade Requerente, recorrer a medidas cautelares para garantir
a cobrança dos créditos – artigos 12.º, n.º 2, segunda parte, e 13.º da Directiva
2008/55/CE.
VI — Medidas cautelares que, na legislação portuguesa, são as que encontram previsão
nos artigos 135.º e seguintes e 214.º do CPPT (arresto e arrolamento).
VII — A Autoridade Requerente pode, excepcionalmente, solicitar outro procedimento
para cobrança dos créditos que entretanto foram contestados, embora tal dependa
da permissão do prosseguimento dessa cobrança pelas disposições legislativas
e regulamentares e as práticas administrativas em vigor tanto no Estado da Autoridade Requerente como no Estado da Entidade Requerida – artigo 29.º do DL
296/2003 e artigo 12.º, n.º 2, segundo parágrafo, da Directiva 2008/55/CE.
Processo n.º 298/10-30.
Recorrente: Maria de Lurdes Cura Resende Elvas Ribeiro da Cunha.
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 de Lurdes Cura Resende Elvas Ribeiro da Cunha, com os demais sinais dos autos, recorre
para este Supremo Tribunal da decisão, proferida em 20 de Fevereiro de 2010 pelo Tribunal Tributário
de Lisboa, de improcedência da reclamação deduzida contra o acto proferido pelo Chefe do Serviço
de Finanças de Lisboa-8 no processo de execução fiscal n.º 3107-2009-01166611, através do qual foi
determinada a prestação de garantia no montante de € 220.547,38 com vista à suspensão dessa execução
nos termos do artigo 169.º do CPPT.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
a- Tendo sido apresentada em Espanha, depois da instauração do processo de execução fiscal,
acção administrativa que tem por objecto a legalidade da liquidação que originou a dívida em cobrança
coerciva, não estando a mesma impugnação administrativa ainda decidida, com trânsito em julgado, e
tendo o facto daquela apresentação sido dado a conhecer ao órgão de execução fiscal, não estão reunidas
as condições de que a lei, na alínea a) do n.º 1 do art.º 22.º do DL 296/2003, na alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º, e no
n.º 1 do art.º 12.º, ambos da Directiva n.º 2008/55/CE, do Conselho, faz depender para que o processo
de cobrança coerciva possa prosseguir;
b- Sendo consequentemente ilegal, efeito que decorre também daquelas normas, da alínea a) do
n.º 1 do art.º 22.º do DL 296/2003, e da alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º e do n.º 1 do art.º 12.º, ambas da
Directiva n.º 2008/55/CE, a decisão do órgão de execução fiscal que, mesmo depois de ter conhecimento
da apresentação de impugnação administrativa, pelo interessado, determina a apresentação de garantia
bancária para efeitos de suspensão do processo de execução fiscal em curso, pois nos termos daquele
normativo, a apresentação de uma tal impugnação administrativa tem por si só efeito suspensivo do
processo de execução fiscal em curso;
c- A excepção prevista no n.º 2 do art.º 22.º do DL 296/2003 (e no 2.º parágrafo do n.º 2 do art.º 12.º da Directiva n.º 2008/55/CE) que permite a cobrança coerciva pela autoridade requerida de créditos tributários
impugnados no Estado da Autoridade requerente após a instauração do processo de cobrança coerciva, para
que seja validamente aplicável, implica uma solicitação expressa nesse sentido da Autoridade Requerente
à Autoridade Requerida, através de novo procedimento, específico para este efeito, nos termos do preceituado no n.º 2 do art.º 22.º, do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro (e do 2.º parágrafo do n.º 2 do
art.º 12.º da Directiva n.º 2008/55/CE, do Conselho), não sendo legítimo a Autoridade Requerida, sem que
esse novo procedimento tenha sido desencadeado e notificado, prosseguir com o processo de execução fiscal;
d- A Douta Sentença recorrida, ao julgar o despacho reclamado conforme o n.º 2 do art.º 22.º do
Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, e os artigos 52.º, n.º 2 da LGT e 169.º, n.º 1 do CPPT,
padece de erro de julgamento, quer por erro na determinação da norma jurídica aplicável - como ficou demonstrado e n.º 1 do art.º 22.º daquele decreto-lei - quer por violação da correcta interpretação
das normas da alínea a) do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro (e das
alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º e do n.º 1 do art.º 12.º, ambos da Directiva n.º 2008/55/CE, do Conselho)
e do n.º 2 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro (e do 2.º parágrafo do n.º 2 do
art.º 12.º da Directiva n.º 2008/55/CE, do Conselho).
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Termos em que, sempre com o douto suprimento de Vossas Excelências, que se impetra, deve o presente recurso jurisdicional ser admitido e julgado procedente, nos termos expostos, por provado, anulando-se a Douta Sentença Recorrida, de 20 de Fevereiro de 2010, do Tribunal Tributário de Lisboa, proferida
no âmbito de Reclamação de actos do Órgão de execução fiscal, com todas as consequências legais.
1.2. A Recorrida – FAZENDA PÚBLICA – não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exm.º Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de que
acto sindicado não é susceptível de reclamação, por falta de lesividade, e, para o caso de assim não se
entender, defendeu a manutenção da decisão, enunciando a seguinte argumentação:
«No domínio do contencioso administrativo a impugnabilidade contenciosa dos actos administrativos
está dependente da sua eficácia externa (produção de efeitos fora da esfera jurídica do autor do acto); os actos
com conteúdo lesivo constituem uma espécie do género enunciado, como inculca a expressão especialmente
aqueles cujo conteúdo seja susceptível de lesar direitos ou interesses legalmente protegidos (art. 51º n.º 1 CPTA).
No domínio do contencioso tributário apenas os actos com conteúdo lesivo (aqueles que sejam aptos
a produzir efeitos negativos na esfera jurídica dos particulares e que não possam ser afastados por meios
administrativos) são susceptíveis de impugnação contenciosa, em conformidade com a garantia constitucional (art. 268º n.º 4 CRP; arts. 9º n.º 2 e 95º n.º 1 LGT; sobre a distinção dos regimes de impugnabilidade contenciosa cf. Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado 2006 Volume I pp. 528/529).
2.No caso sob análise:
a) foi objecto de reclamação o acto praticado pelo órgão da execução fiscal (OEF) que fixou em
€ 220.547,38 o valor da garantia, tendo em vista a suspensão da execução, nos termos do art. 169º
do CPPT (fls.50);
b) a reclamante não discute o valor fixado para a garantia;
c) a falta de prestação da garantia tem como consequência imediata o prosseguimento da execução;
d) apenas um eventual posterior acto do OEF que ordene a penhora (ou o próprio acto da penhora) tem repercussão negativa na esfera jurídica da executada.
Neste contexto, por falta de lesividade, o acto questionado praticado no processo de execução
fiscal não é susceptível de reclamação (art. 276º CPPT).
3. Caso não seja acolhido o entendimento expresso sobre a falta de lesividade do acto reclamado
justificam-se as considerações seguintes:
a) a execução fiscal foi instaurada no âmbito da aplicação do mecanismo de assistência mútua entre
os Estados membros da Comunidade Europeia em matéria de créditos resultantes de impostos, previsto
no DL n.º 296/2003, 21 Novembro (diploma que transpôs para a ordem jurídica nacional as Directivas
n.º 2001/44/CEE, do Conselho, de 15 Junho e n.º 2002/94/CEE, da Comissão, de 9 Dezembro)
b) a apresentação de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição a
execução suspendem a execução fiscal desde que prestada garantia idónea ou efectuada penhora que
garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido (art. 52º nºs 1/2 LGT; art. 169º n.º 1 CPPT).
c) o OEF em Portugal limitou-se a cumprir a tramitação legal do processo de cobrança coerciva
de crédito fiscal, instaurado por solicitação da autoridade requerente sedeada em Espanha.
d) a reclamação contra acto praticado pela autoridade requerida, nos limites da sua competência
e com observância das normas processuais, não constitui o meio adequado para discutir a decisão da
autoridade requerente que pretende o prosseguimento em Portugal do processo de cobrança coerciva
de crédito fiscal, apesar da sua contestação pelo particular (com fundamento legal no art. 22º n.º 2
DL n.º 296/2003, 21 Novembro).
e) a acção correspondente, em caso de reclamação, impugnação ou oposição a execução apresentadas no decurso do processo de cobrança, deve ser proposta perante a instância competente do
Estado membro onde a autoridade requerente tem a sua sede, em conformidade com a legislação
interna desse Estado (art. 27º n.º 1 DL n.º 296/2003, 21 Novembro).
CONCLUSÃO
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da inadmissibilidade da reclamação.
Subsidiariamente
O recurso não merece provimento.».
1.4. Notificadas as partes do parecer do Ministério Público face à questão prévia nele suscitada,
veio o Recorrente pronunciar-se no sentido da improcedência da questão.
1.5. 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 9 de Outubro de 2009, foi autuado no SFLisboa 8 o processo de execução fiscal
n.º 3107200901166611 contra a reclamante por dívidas originadas por assistência mútua em matéria
de cobrança de créditos originada pelo pedido de cobrança proveniente de Espanha (AM-365109),
relativo a imposto sobre o rendimento devido por não residente relativo ao ano de 2004 e juros no
montante total de EUR 169.718,16 (cf. autuação a fls. 1 e fls. 2 a 18 do PEF apenso).
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2 Em 21 de Outubro de 2009 a reclamante foi citada para a execução (cf. art. 1.º da PI e doc. a
fls. 14, dos autos).
3 Em 13 de Novembro de 2009, a Reclamante apresentou na “Dependência Regional de Recaudacion de Huelva” um pedido de declaração de nulidade das notificações da “Hacienda” da liquidação de
“impuesto de renta de no residentes” em cobrança coerciva no PEF, dirigido “Ministra de Economia y
Hacienda”, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cf. requerimento a fls. 15-21 e carimbo
aposto a fls. 15, dos autos).
4 Pedido que foi registado sob o n.º 04289931/2009, estando a correr os seus termos (cf. carimbo
aposto a fls. 15, dos autos).
5 Em 20 de Novembro de 2009, a ora Reclamante apresentou no SFLisboa 8 a sua oposição a execução fiscal n.º 3107200901166611, cujos termos e fundamentos se dão aqui por integralmente reproduzidos
(cf. PI a fls. 22 a 43, carimbo aposto a fls. 22, dos autos; informação a fls. 29-30 e fls. 77-98 do PEF).
6 Em 3 de Dezembro de 2009, a reclamante apresentou no SFLisboa 8, “nos termos dos artigos 22.º, n.º 1, alínea a), e 28.º, do Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, e dos artigos 7.º,
n.º 2, alínea a) e 12.º, n.º 2 da Directiva n.º 2008/55/CE, de 26 de Maio de 2008”, um pedido de extinção
e/ou de suspensão do processo de execução fiscal, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido
(cf. fls. 44-48, dos autos e PEF).
7 Em 7 de Dezembro de 2009, foi exarado pelo chefe de finanças do SFLisboa 8 despacho de
concordância com informação dos serviços emitida na mesma data, através do qual foi fixado o valor
da garantia a prestar pelo reclamante no processo de execução no montante de EUR 220.547,38 para
efeitos de suspensão da execução (cf. informação e despacho a fls. 50, dos autos).
8 Em 10 de Dezembro de 2009, através do oficio n.º 14655 datado de 7 de Dezembro de 2009 do
SFLisboa 8 a reclamante foi “notificada” para “prestar garantia idónea conforme o disposto no n.º 2
do art. 169.º do CPPT, no valor de EUR 220.547,38” no prazo de quinze dias, sob pena de prossecução
do processo executivo (cf. ofício a fls. 49, dos autos).
9 Em 21 de Dezembro de 2009 a PI da presente reclamação deu entrada no SFLisboa 8 (cf. carimbo aposto a fls. 3, dos autos).
3. As questões a decidir no presente recurso jurisdicional – considerando o teor das conclusões da
alegação da Recorrente e a posição adoptada pelo Ministério Público – consistem em saber se que acto
sindicado nos presentes autos é ou não susceptível de reclamação (questão prévia suscitada pelo Ministério Público) e, no caso afirmativo, se a decisão recorrida incorreu em erro ao julgar que não padece
de ilegalidade a decisão do órgão de execução fiscal que, depois de ter conhecimento da apresentação
de acção impugnatória instaurada em Espanha com vista a obter a declaração de nulidade da notificação da liquidação do imposto que originou a dívida exequenda, determinou a apresentação de garantia
bancária para efeitos de suspensão do processo executivo, assim desatendendo a pretensão da executada
no sentido de que fosse imediatamente suspensa ou extinta a execução face à aludida apresentação.
3.1. Da questão prévia.
O Exm.º Magistrado do Ministério põe em causa que o acto sindicado nos presentes autos seja
susceptível de reclamação, invocando a falta de lesividade do acto e argumentando que no domínio do
contencioso tributário apenas os actos com conteúdo lesivo (aqueles que sejam aptos a produzir efeitos
negativos na esfera jurídica dos particulares e que não possam ser afastados por meios administrativos)
são susceptíveis de impugnação contenciosa, em conformidade com o disposto no artigo 268.º n.º 4 da
CRP e nos artigos 9.º n.º 2 e 95.º n.º 1 da LGT, o que não sucede com o acto reclamado.
Salvo o devido respeito, não lhe assiste razão.
Os artigos 103.º n.º 2 da LGT e 276.º do CPPT revelam a intenção de sujeitar a intervenção dos
órgãos da administração tributária no processo de execução fiscal a um apertado controle de legalidade,
reconhecendo aos interessados o direito de solicitarem a intervenção do titular judicial do processo (o
juiz - tendo em conta que se trata de um processo judicial, no qual os órgãos da administração intervém
na realização de actos sem natureza jurisdicional), através da reclamação prevista no artigo 276.º do
CPPT, relativamente a todos os actos que tenham potencialidade lesiva, ou seja, que tenham capacidade
de afectar a esfera jurídica do executado ou de terceiros.
Por outras palavras, tendo em conta que o processo de execução fiscal tem natureza judicial mesmo
na fase que corre perante os órgãos da administração, pretendeu-se garantir o controlo jurisdicional
de todos os actos praticados por estes órgãos que sejam susceptíveis de afectar direitos ou interesses
legalmente protegidos do executado ou de terceiros.
Pelo que o critério inscrito naqueles preceitos legais não é o critério da lesividade dos actos materialmente administrativos, podendo ser objecto de reclamação para tribunal quaisquer actos materiais
de execução que sejam susceptíveis de afectar a esfera jurídica dos particulares, isto é, que tenham uma
mera potencialidade lesiva.
Como referem DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES, e JORGE LOPES
DE SOUSA, na “Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada”, 3ª Edição, pág. 535, «naquela figura de
acto reclamável poderão caber tanto decisões, como abstenções vinculadas de agir, e os afectados podem
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ser também outros que não só o executado, como ainda estar-se perante situações em que não existe
um direito ou interesse conferidos pela lei substantiva, mas haver apenas um interesse processual (...)».
E, como explica JORGE LOPES DE SOUSA, no “Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado”, 4ª Edição, pág. 1043, «podem ser objecto de impugnação quaisquer decisões da
administração tributária no processo de execução fiscal que afectem direitos ou interesses legalmente
protegidos dos interessados, não tendo de tratar-se, necessariamente, de actos materialmente administrativos, apesar das referências a actos desta natureza feita nos arts. 103.º, n.º 2, da LGT e 151.º,
n.º 1, deste Código. Na verdade, a fórmula utilizada neste art. 276.º, como as utilizadas na alínea 1)
do n.º 2 do art. 95.º da LGT e na alínea g) do n.º 1 do art. 62.º do ETAF, abrange quaisquer actos,
não se fazendo nela a referência à natureza dos actos impugnáveis. Por outro lado, tendo o processo
de execução fiscal natureza judicial mesmo na fase que corre perante as autoridades administrativas
(art. 103.º, n.º 1, da LGT), deverão considerar-se susceptíveis de reclamação, no mínimo, todos os
actos que seriam susceptíveis de recurso jurisdicional se a decisão fosse proferida por um juiz, pois
a circunstância de eles serem praticados por uma autoridade administrativa não pode justificar que
haja menores possibilidades de controle do que se fossem praticados por um juiz.».
Neste contexto, e face ao aludido critério para a admissibilidade de reclamação dos actos praticados na execução, só não serão susceptíveis de reclamação, pela sua natureza, os despachos de mero
expediente e os proferidos no uso legal de um poder discricionário (artigo 679.º do CPC), entendendo-se
como despachos de mero expediente os que se destinam a prover ao andamento regular do processo, sem
interferir no conflito de interesses entre as partes, e proferidos no uso legal de um poder discricionário
os despachos que decidam matérias confiadas ao prudente arbítrio da entidade que dirige o processo,
em harmonia com o disposto no artigo 156.º, n.º 4 do CPC (neste sentido, ver, também, JORGE LOPES
DE SOUSA, na obra citada, 5ª Edição, II volume, pág. 650).
No caso vertente, o acto reclamado é constituído pela decisão proferida pelo órgão da execução
que, na sequência de pedido formulado pela executada no sentido da imediata suspensão ou extinção da
execução face à apresentação de acção impugnatória tendente à declaração de nulidade da notificação
da liquidação do crédito exequendo, determinou a prestação de uma garantia no valor de € 220.547,38
para efeitos de suspensão do processo executivo, assim desatendendo a pretensão da executada.
Trata-se, sem dúvida, de uma decisão que é susceptível de afectar os seus direitos e interesses legítimos, isto é, de uma decisão que tem a capacidade de se repercutir negativamente na sua esfera jurídica,
pois que ela pretendia a imediata paragem da execução e viu essa pretensão recusada, ficando obrigada, por
via da decisão, a prestar uma garantia para evitar o prosseguimento da execução com a penhora de bens.
Acresce que a reclamação deve ser imediatamente apreciada, sob pena de deixar de poder produzir
efeito útil, tendo em conta que a consequência da decisão reclamada é o prosseguimento da execução
com a concretização da penhora. Ou seja, subindo a final, a reclamação já não poderá produzir efeito
útil, pois a sua subida diferida implica, pela sua natureza, que a execução (que se pretendia ver imediatamente suspensa ou extinta) prosseguiu até à concretização da penhora.
Termos em que improcede a questão suscitada pelo Ministério Público.
3.2. Do erro de julgamento.
Tal como resulta dos autos, a instauração da presente execução fiscal teve origem num pedido
de cobrança proveniente de Espanha (Estado membro da Autoridade Requerente) dirigido a Portugal
(Estado membro da Autoridade Requerida), ao abrigo do mecanismo de assistência mútua entre Estados Membros da Comunidade Europeia em matéria de créditos respeitantes a impostos, previsto no
Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro, e na Directiva n.º 2008/55/CE, de 26 de Maio de 2008,
para cobrança coerciva de “Impuesto de Renta de Residentes” liquidado pelas autoridades fiscais de
Espanha com referência ao ano de 2004.
A execução foi instaurada em 9/10/2009 no Serviço de Finanças de Lisboa-8 e, uma vez efectuada
a citação, a executada foi apresentar em 13/11/2009 ao Estado membro da Autoridade Requerente, mais
precisamente à Dependência Regional de Recaudacion de Huelva, um pedido de declaração de nulidade
das notificações da liquidação do imposto em cobrança nesta execução. Assim como apresentou, no
Serviço de Finanças de Lisboa, oposição à execução, com fundamento na inexigibilidade da dívida,
nulidade do título executivo, impossibilidade de recurso ao mecanismo de assistência mútua para cobrança do crédito exequendo e ilegalidade da sua liquidação.
Na perspectiva da executada, esses pedidos provocam a imediata suspensão da cobrança, em
harmonia com o disposto nos artigos 22.º, n.º 1, alínea a) e 28.º do DL 296/2003, e nos artigos 7.º,
n.º 2, alínea a), e 12.º, n.º 2, da Directiva 2008/55/CE, não sendo possível à Entidade Requerida fazer
prosseguir a execução enquanto não for conhecida a decisão definitiva dessas acções ou enquanto não
forem adoptadas, pela Entidade Requerente, as medidas de excepção da suspensão de cobrança previstas
no artigo 29.º do DL n.º 296/2003.
A decisão recorrida julgou improcedente a reclamação por considerar, em súmula, que embora
o artigo 22º, n.º 1 do DL 296/2003 afirme que o Estado membro da Autoridade Requerente só pode
formular pedido de cobrança a outro Estado membro se o crédito não tiver sido objecto de reclamação,
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impugnação ou oposição à execução, o certo é que tanto o n.º 2 desse artigo 22º como o artigo 12.º, n.º 2,
2.º parágrafo, da Directiva 2008/55/CE, lhe permitem solicitar a cobrança de créditos contestados desde
que a legislação interna em vigor no Estado da Entidade Requerida o permita. E visto que a legislação
portuguesa o autoriza, havia que aplicar, como se aplicou, o disposto nos artigos 52.º, n.º 2, da LGT e
169.º, n.º 1, do CPPT, os quais fazem depender a suspensão da execução da prestação de garantia idónea
ou da penhora de bens que garantam a totalidade da divida exequenda e do acrescido.
Neste recurso, a executada, ora Recorrente, refuta o decidido, sustentando, em síntese, que a norma
aplicável ao caso vertente não é a que foi considerada na decisão recorrida, ou seja, não é a que consta
do n.º 2 do artigo 22.º do DL n.º 296/2003, porquanto esse preceito pressupõe a permissão de cobrança
dos créditos impugnados tanto na legislação interna do Estado Requerido como na legislação interna
do Estado Requerente, e que a este dê a conhecer essa permissão solicitando à Entidade requerida a
sua aplicação, o que não aconteceu no caso vertente.
Por outras palavras, a Recorrente entende que não pode ser aplicado o n.º 2 do artigo 22.º conjugado com o parágrafo 2.º do n.º 2 do artigo 12.º da Directiva n.º 2008/55/CE, dado que essa aplicação
depende de solicitação expressa nesse sentido pela Autoridade Requerente, não sendo legítima a atitude da Autoridade Requerida de avançar com o processo de execução e obrigar o executado a prestar
garantia idónea para obviar a um prosseguimento que nunca lhe foi solicitado.
Deste modo, a questão que cumpre analisar é a de saber se a decisão recorrida padece de erro
de julgamento por erro na determinação da norma jurídica aplicável e incorrecta interpretação das
disposições relativas ao pedido de cobrança insertas no Decreto-Lei n.º 296/2003 e na Directiva
n.º 2008/55/CE, do Conselho.
Vejamos então.
O Decreto-Lei n.º 296/2003, de 21 de Novembro (1) contém no capítulo IV, sob a epígrafe “Pedido de cobrança ou de adopção de medidas cautelares”, as seguintes normas com interesse para
a situação em apreço:
Artigo 22.º
Condições do procedimento
1 - O pedido apenas pode ser formulado quando:
a) O crédito ou o título executivo não tenha sido objecto de reclamação, impugnação ou deduzida
oposição à execução no Estado membro da autoridade requerente;
b) Do processo interno de cobrança aplicável e das medidas adoptadas não tenha resultado o
pagamento integral do crédito.
2 - Não obstante o disposto na alínea a) do número anterior, a autoridade requerente pode, em
conformidade com a legislação interna em vigor, solicitar a cobrança de créditos contestados desde que
a legislação interna em vigor no Estado membro da autoridade requerida o permita.
Artigo 27.º
Impugnação do crédito ou do título executivo
1 - Se, no decurso do processo de cobrança, o crédito ou o título executivo for objecto de reclamação, impugnação ou deduzida oposição à execução por quem tem interesse legítimo, a acção
correspondente deve ser proposta por este perante a instância competente do Estado membro onde a
autoridade requerente tem a sua sede, em conformidade com a legislação interna desse Estado.
2 - A autoridade requerida deve ser notificada, imediatamente, da propositura da acção referida
no número anterior, podendo o interessado promover ele próprio a notificação.
3 - Quando a acção tiver por objecto medidas de execução adoptadas no Estado membro da autoridade requerida, esta deve ser proposta perante a instância competente para apreciar a questão de
acordo com a legislação interna aplicável aos créditos nacionais similares.
4 - Quando a instância competente perante a qual a acção é proposta, nos termos do n.º 1, for
um tribunal judicial ou administrativo, a decisão deste tribunal, favorável à autoridade requerente e na
medida em que permita a cobrança do crédito, constitui título executivo com base no qual se processará
a cobrança.
Artigo 28.º
Suspensão do processo de cobrança
1 - Sempre que o crédito ou o título for objecto de uma acção no Estado membro da autoridade
requerente, o processo de cobrança fica suspenso até decisão da instância competente.
2 - A decisão de suspensão é tomada pela autoridade requerida com base na comunicação da autoridade requerente, do devedor ou dos serviços, organismos e entidades competentes para a cobrança.
3 – (...)
4 - (...)
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Artigo 29.º
Excepção à suspensão do processo de cobrança
1 - Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 28.º, a autoridade requerente pode, em conformidade
com a legislação interna em vigor, solicitar a cobrança de créditos contestados desde que a legislação
interna em vigor no Estado membro da autoridade requerida o permita.
2 - Se a decisão resultante da acção de contestação for favorável ao devedor e desta for proposta
uma acção de reembolso ou de indemnização, a autoridade requerida notificará por escrito a autoridade
requerente logo que tenha sido informada, ficando esta, na medida do possível, associada aos processos
de reembolso e de indemnização.
3 - A autoridade requerente, mediante pedido fundamentado da autoridade requerida, deve proceder
ao reembolso de quaisquer montantes cobrados, bem como ao pagamento de qualquer indemnização
devida, em conformidade com a legislação interna em vigor no Estado membro da autoridade requerida,
e proceder à respectiva transferência no prazo de dois meses a contar da recepção do pedido.
4 - (...).
Por sua vez, a Directiva 2008/55/CE, do Conselho, de 26 de Maio (2), relativa à assistência mútua em matéria de cobrança de créditos respeitantes a certas quotizações, direitos, impostos e outras
medidas, contém as seguintes normas com interesse para a decisão:
Artigo 7.º
1. (...).
2. A autoridade requerente só poderá formular um pedido de cobrança:
a) Se o crédito ou o título executivo não forem impugnados no Estado-Membro onde ela tem a
sua sede, excepto quando for aplicável o n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 12.º;
b) Se tiver intentado no Estado-Membro em que tem a sua sede, os processos de cobrança adequados que possam ser exercidos com base no título referido no n.º 1 e se, das medidas tomadas, não
resultar o pagamento integral do crédito.
3. (...)
(...)
Artigo 12.º
1. Se, no decurso do processo de cobrança, o crédito ou o título executivo emitido no Estado-Membro onde a autoridade requerente tem a sua sede forem impugnados por qualquer interessado, a
acção deverá ser proposta por este perante a instância competente do Estado-Membro onde a autoridade
requerente tem a sua sede, em conformidade com as normas jurídicas em vigor neste Estado. Esta acção deverá ser notificada pela autoridade requerente à autoridade requerida, podendo, além disso, ser
notificada pelo interessado à autoridade requerida.
2. A partir do momento em que a autoridade requerida receber a notificação referida no n.º 1, seja
por parte da autoridade requerente seja por parte do interessado, suspenderá o processo de execução, ficando a aguardar a decisão da instância competente nesta matéria, a não ser que a autoridade requerente
solicite outro procedimento em conformidade com o segundo parágrafo do presente número. Se considerar
necessário, e sem prejuízo do disposto no artigo 13.º, a autoridade requerida poderá recorrer a medidas
cautelares para garantir a cobrança, na medida em que as disposições legislativas ou regulamentares
em vigor no Estado-Membro em que ela tem a sua sede lho permitam em relação a créditos similares.
A autoridade requerente poderá, em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares
e as práticas administrativas em vigor no Estado-Membro em que tem a sua sede, solicitar à autoridade
requerida que cobre créditos impugnados, desde que as disposições legislativas e regulamentares e as práticas
administrativas em vigor no Estado-Membro em que a autoridade requerida tem a sua sede o permitam.
Se o resultado da impugnação for favorável ao devedor, a autoridade requerente deverá proceder ao reembolso de quaisquer montantes cobrados, bem como ao pagamento de qualquer indemnização devida, em
conformidade com a legislação em vigor no Estado-Membro em que a autoridade requerida tem a sua sede.
3. (...).
4. Quando a instância competente, perante a qual a acção é proposta, nos termos do n.º 1, for um
tribunal judicial ou administrativo, a decisão deste tribunal, contanto que seja favorável à autoridade
requerente e na medida em que permita a cobrança do crédito no Estado-Membro onde a autoridade
requerente tem a sua sede, constitui «título executivo», na acepção do disposto nos artigos 6.º, 7.º e 8.º,
e a cobrança do crédito processar-se-á com base nesta decisão.
Artigo 13.º
A pedido fundamentado da autoridade requerente, a autoridade requerida tomará medidas cautelares
para garantir a cobrança de um crédito, na medida em que lho permitam as disposições legislativas e
regulamentares em vigor no Estado-Membro onde ela tem a sua sede.
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Da conjugação destas normas resulta, desde logo, o seguinte:
− O Estado membro da Autoridade Requerente só pode, em princípio, formular pedido de cobrança
a outro Estado membro se o crédito não tiver sido objecto de reclamação, impugnação ou oposição à execução – artigo 22.º, n.º 1, alínea a) do DL 296/2003 e artigo 7.º, n.º 2, alínea a) da Directiva 2008/55/CE;
− Como excepção a essa regra, o Estado membro da Autoridade Requerente pode, em conformidade com a sua legislação interna, solicitar a cobrança de créditos já contestados, desde que a legislação
interna em vigor no Estado membro da Autoridade Requerida também o permita – artigo 22.º, n.º 2,
do DL 296/2003.
Neste contexto, se o pedido de cobrança que a administração espanhola dirigiu à administração
portuguesa tivesse consistido num pedido de cobrança de créditos que na altura já se encontravam
contestados, isto é, se se tivesse fundado no disposto no n.º 2 do artigo 22.º do DL n.º 296/2003, não
teríamos dúvidas em confirmar a decisão recorrida. A Autoridade Requerente teria manifestado a sua
pretensão de cobrar coercivamente créditos contestados, evidenciando, dessa forma, a permissão da
sua legislação interna nessa cobrança, pelo que a Autoridade Requerida não poderia deixar de fazer
prosseguir a execução, pelo menos até à penhora de bens ou prestação de garantia idónea em conformidade com a sua legislação – artigo 22.º, n.º 2, do DL 296/2003.
Todavia, na altura em que o pedido de cobrança foi formulado, os créditos ainda não haviam
sido contestados, só o vindo a ser depois da instauração da execução e da citação – cfr. pontos 3.º e
5.º do probatório. Aliás, no pedido de cobrança que suporta a execução (AM-365109) e que consta
de fls. 4 e segs., a Autoridade Requerente solicitou expressamente a cobrança de «créditos que não
foram impugnados», baseando o seu pedido na «alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º e n.º 2 do artigo 12.º
da Directiva 2008/55/CE».
E assim sendo, não pode invocar-se o disposto no n.º 2 do artigo 22.º do DL 296/2003 para
legitimar o prosseguimento do processo de execução. A autoridade fiscal espanhola nunca solicitou
à autoridade fiscal portuguesa a cobrança de créditos contestados e nem sequer se sabe se o pode ou
pretende fazer, tendo em conta que esse pedido depende de a própria lei espanhola autorizar a cobrança
coerciva desse tipo de créditos e, ainda que o autorize, só essa autoridade pode informar se efectivamente a pretende.
Pelo que a regulamentação desta situação tem de ser procurada noutras disposições que não
naquelas que suportam a decisão recorrida, mais precisamente nas normas que prevêem a contestação
dos créditos já no decurso do processo de cobrança, e que são as que constam dos artigos 27.º, 28.º e
29.º do DL 296/2003 e no artigo 12.º da Directiva 2008/55/CE.
Dessas normas resulta o seguinte:
− Se, no decurso do processo de cobrança, o crédito ou o título executivo for objecto de reclamação, impugnação ou oposição à execução, a acção correspondente deve ser proposta perante a instância
competente do Estado membro da Autoridade Requerente, em conformidade com a legislação interna
desse Estado, devendo a Autoridade Requerida ser notificada, imediatamente, da propositura da acção
- artigo 27.º do DL 296/2003 e artigo 12.º n.º 1 da Directiva 2008/55/CE;
− O processo de cobrança fica suspenso até decisão da instância competente desde o momento
em que foi comunicada à Autoridade Requerida (pela Autoridade Requerente ou pelo interessado)
a propositura da acção - artigo 28.º n.º 1 do DL 296/2003 e artigo 12.º n.º 2 da Directiva 2008/55/CE;
− A suspensão da execução não obsta a que a Autoridade Requerida, se considerar necessário ou
se tal lhe for pedido pela Autoridade Requerente, possa recorrer a medidas cautelares para garantir a
futura cobrança dos créditos – artigos 12.º, n.º 2, segunda parte, e 13.º da Directiva 2008/55/CE;
− Todavia, a Autoridade Requerente pode, desde que o permitam as disposições legislativas e regulamentares e as práticas administrativas em vigor no seu Estado, solicitar à Autoridade Requerida outro
procedimento de cobrança para os créditos contestados, desde que isso seja igualmente permitido pelas
disposições legislativas e regulamentares e as práticas administrativas em vigor no Estado da Autoridade
Requerida – artigo 29.º do DL 296/2003 e artigo 12.º, n.º 2, segundo parágrafo, da Directiva 2008/55/CE;
− Neste caso, se a decisão resultante da acção de contestação for favorável ao devedor e desta
for proposta uma acção de reembolso ou de indemnização, a Autoridade Requerente ficará associada
à Autoridade Requerida quanto aos processos de reembolso e de indemnização – artigo 12.º, n.º 2,
segundo parágrafo, da Directiva 2008/55/CE.
Concluindo, a regra geral para a situação de créditos contestados no decurso do processo de cobrança
é a da imediata e automática suspensão do processo até à decisão da acção respectiva pela instância
competente, e a única excepção a essa regra é a prevista no artigo 29.º do DL 296/2003 e no artigo 12.º,
n.º 2, 2.º parágrafo da Directiva 2008/55/CE, que se traduz na possibilidade de a Autoridade Requerente
solicitar a cobrança dos créditos contestados através de outro procedimento (desde que tal seja permitido
pela legislação interna do seu Estado e pela legislação interna do Estado Requerido), não sendo legítimo
à Autoridade Requerida proceder à aplicação directa dessa excepção, prosseguindo com a execução.
A suspensão opera, pois, automaticamente, em resultado da apresentação dos referidos meios de
reacção, não estando dependente de acto administrativo expresso do órgão da execução nem podendo
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este condicionar essa suspensão. O prosseguimento da execução, designadamente para a fase de penhora de bens, depende de pedido a formular pela Autoridade Requerente ao abrigo do artigo 29.º do
DL 296/2003 e do artigo 12.º, n.º 2, 2.º parágrafo da Directiva 2008/55/CE.
É o que também resulta do ponto 12 do Considerando Introdutório da Directiva 2008/55/CE
onde se afirma que «(12) Pode suceder, no decurso do processo de cobrança no Estado-Membro
onde a autoridade requerida tem a sua sede, que o crédito ou o título executivo que permite a sua
cobrança, emitidos no Estado Membro onde a autoridade requerente tem a sua sede, seja impugnado pelo interessado. Convém prever neste caso que a acção de impugnação seja proposta por
este último perante a instância competente do Estado-Membro onde a autoridade requerente tem
a sua sede e que a autoridade requerida deve suspender, salvo pedido em contrário da autoridade
requerente, o processo de execução que iniciou até que haja uma decisão da instância competente»
(nosso sublinhado).
E compreende-se essa imposição legal de a Autoridade Requerente manifestar a pretensão de utilizar
o mecanismo excepcional de prosseguimento da cobrança, não só porque a possibilidade de cobrança
de créditos contestados tem de estar autorizada na sua legislação interna, como, também, porque ela
se constitui, em caso de provimento da impugnação ou da oposição, na obrigação de pagamento da
indemnização devida pela execução indevida.
Do exposto decorre que, no caso vertente, tendo a devedora comunicado à Autoridade Requerida a instauração de pedido de declaração de nulidade das notificações da liquidação do imposto em
cobrança na execução, bem como a dedução de oposição à execução, o processo executivo tinha de
ficar suspenso até decisão da instância competente, sem prejuízo do recurso a medidas cautelares para
garantir a cobrança dos créditos exequendos.
Medidas cautelares que, na legislação portuguesa, são as que encontram previsão nos artigos 135.º e
seguintes e 214.º do CPPT (arresto e arrolamento), tendo por objectivo garantir à administração tributária a cobrança dos créditos tributários e do acrescido (juros e custas).
Pelo exposto, é ilegal a decisão proferida pelo órgão da execução no sentido de fazer depender a
suspensão do processo da prestação de garantia no montante de € 220.547,38, manifestando, assim, a
intenção de prosseguir com a execução (à revelia da vontade da Autoridade Requerente) na falta dessa
prestação. Cabe-lhe, antes, comunicar à Autoridade Requerente a situação gerada, para que esta possa
dizer, impulsionar ou solicitar o que entender por conveniente.
A sentença recorrida tem, pois, de ser revogada, impondo-se a procedência da reclamação.
4. Em conformidade com o exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso, revogando-se
a sentença recorrida e julgando-se procedente a reclamação.
Custas pela Fazenda Pública em 1ª instância, não sendo devidas em sede de recurso dado que
não contra-alegou.
Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão.
(1) Diploma que transpôs para a ordem jurídica interna portuguesa a Directiva 76/308/CEE, do Conselho, de 15 de
Março. Essa Directiva fixou as regras que as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados membros
devem conter no que respeita à assistência mútua em matéria de cobrança de créditos resultantes de operações do sistema de
financiamento do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia Agrícola (FEOGA), bem como de direitos niveladores agrícolas
e de direitos aduaneiros, e relativa ao imposto sobre o valor acrescentado e a determinados impostos.
(2) Que revogou a Directiva n.º 76/308/CEE

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Despacho de Reversão de Execução Fiscal. Recurso Judicial em Processo de Contra-Ordenação. Erro na forma de Processo. Convolação.
Sumário:
I — O meio processual adequado para discutir a legalidade dos despachos de reversão a execução fiscal contra responsáveis subsidiários é a oposição à execução
fiscal, como resulta da parte final do art. 204.º, n.º 1, alínea b), do CPPT, em que
se admite como fundamento de oposição, o executado «não figurar no título e não
ser responsável pelo pagamento da dívida».
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II — Assim, ocorre erro na forma de processo se o revertido utiliza o recurso judicial
previsto no art. 80.º do RGIT, para impugnar judicialmente um despacho que
decidiu a reversão de uma execução.
III — O erro na forma de processo constitui nulidade processual, que, em regra, implica
à convolação do processo para a forma processual adequada (art. 98.º, n.º 4, do
CPPT).
IV — No entanto, justificando-se a convolação por razões de economia processual, ela
deverá ser afastada quando não se verificar utilidade em efectuá-la, em sintonia
com a regra do art. 137.º do CPC, que proíbe a prática de actos inúteis.
V — Uma das situações em que é inútil a convolação é a de o interessado, cumulativamente com o processo em que ocorre o erro, estar já a utilizar o meio processual
adequado, para obter, com os mesmos fundamentos, o mesmo efeito que pretende
alcançar com o processo inadequado.
Processo n.º: 301/10-30.
Recorrente: João Luís Campos Ferreira da Silva Milheiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – JOÃO LUÍS CAMPOS FERREIRA DA SILVA MILHEIRO interpôs no tribunal tributário de
Lisboa «recurso da aplicação das coimas (...) que por despacho de 25 de Maio de 2009 foram contra
si objecto de reversão e que haviam sido aplicadas à devedora originária e arguida SANTOS & MILHEIRO, CORREIO EXPRESSO, LDA».
O processo foi autuado como sendo de «RECURSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO».
A Meritíssima Juíza do tribunal tributário de Lisboa, entendendo que se está perante um recurso
de contra-ordenação, proferiu despacho em que o rejeitou por erro na forma de processo e por intempestividade, à face do preceituado no art. 80.º, n.º 1, do RGIT.
É deste despacho que vem interposto o presente recurso jurisdicional, em que o Recorrente alegou,
apresentando as seguintes conclusões:
a) O presente recurso versa exclusivamente matéria de direito e vem interposto da douta sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 11 de Setembro de 2009, proferida nos autos do proc.
n.º 1478/09.2BELRS, que correu termos na 1 a Unidade Orgânica do Tribunal a quo, a qual rejeitou o
Recurso da decisão de aplicação de coimas deduzido pelo Recorrente, João Luís Campos Ferreira da
Silva Milheiro, com fundamento em erro na forma de processo e intempestividade;
b) Entende, o ora Recorrente, salvo o devido respeito, e melhor entendimento deste Venerando
Tribunal, que o Meritíssimo Juiz a quo, fez na Sentença recorrida uma errada interpretação e aplicação
do direito, inclusive fazendo uma interpretação e aplicação inconstitucional do art. 80.º do RGIT;
c) Interpretação e aplicação inconstitucional do art. 80.º do RGIT que resulta da não consideração
pela douta sentença recorrida do despacho que determinou a reversão e consequentemente a responsabilidade do Recorrente pelo pagamento das coimas em execução, como sendo o acto lesivo que determina
a aplicação das coimas ao Recorrente a que alude o art. 80.º do RGIT.
d) Sendo legal e constitucionalmente insuficiente a consideração — julgada na douta sentença
recorrida — que nos casos como o dos autos, em que há um despacho de reversão, o meio próprio e
único de tutela é a oposição à execução prevista no art. 204.º e ss. do CPPT, quando, como resulta do
mesmo preceito, os respectivos fundamentos estão ali expressamente tipificados e delimitados, não
sendo os mesmos suficientes e adequados para a tutela de interesses contra-ordenacionais;
e) Como ficou demonstrado, no caso dos presentes autos, existindo uma decisão que determina
a aplicação de coimas, tem necessariamente de ser admitida a possibilidade de dela se recorrer para o
Tribunal, por todos os que nisso têm interesse, conforme previsto pelo art. 401.º do Código de Processo
Penal, aplicável por força da alínea b) do art. 3.º do RGIT (que remete para o art. 41.º do Decreto — Lei
n.º 433/82, de 27 de Outubro e este para o citado artigo 401.º do CPP);
f) E também por força dos artigos 20.º, 32.º e 268.º da CRP, que garantem esse acesso e essa tutela
jurisdicional efectiva;
g) A interpretação do Meritíssimo Juiz a quo é, assim, salvo o devido respeito, errada e até mesmo
inconstitucional, violando o disposto no art. 20º da CRP, que consagra o “acesso ao direito e tutela
jurisdicional efectiva”, bem como o art. 32º da mesma Constituição, e também o seu art. 268º, que garante a todos os administrados a tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente
protegidos.
h) A douta sentença recorrida enferma ainda de erro de julgamento, ao considerar que o respectivo
prazo de interposição corre continuamente, e não com suspensão aos sábados, domingos e feriados,
transferindo-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte, como é determinado pelo disposto no n.º 1
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do art. 60.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, norma que foi assim violada e que fundamenta
a arguição do segundo e último erro de julgamento;
i) Devendo em consequência ser o presente recurso de aplicação de coimas considerado tempestivamente apresentado, nos termos das disposições conjugadas do artigo 80.º do RGIT e do art. 60.º
do RGCO.
Termos em que, sempre com o douto suprimento de Vossas Excelências, que se impetra, deve o
presente Recurso ser admitido e julgado procedente, por provado, nos termos expostos, anulando-se, em
consequência a Douta Sentença recorrida, de 11 de Setembro de 2009, do Tribunal Tributário de Lisboa,
proferida no âmbito do Recurso de decisão de aplicação de coimas, com todas as consequências legais.
O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Tributário de Lisboa contra-alegou, concluindo da seguinte forma:
a) O presente recurso vem interposto do douto despacho judicial que rejeitou o recurso interposto,
pelo ora recorrente, com os fundamentos de o mesmo ser intempestivo e de ocorrer erro na forma do
processo.
b) São de natureza diferente o acto que aplica uma coima e o despacho de reversão. A lei consagra
diferentes meios de reacção contra tais actos.
c) Do primeiro cabe recurso da decisão que aplicou a coima. A forma adequada de reagir ao segundo é o processo de oposição, também utilizado pelo ora recorrente.
d) Quanto à concreta matéria em causa, o ora recorrente apresentou, em sede do meio processual
ora em questão, os mesmos fundamentos constante da oposição, por si deduzida.
e) O douto despacho recorrido não interpreta, nem aplica, nenhuma norma legal esvaziando de
conteúdo o direito de tutela jurisdicional efectiva de que o recorrente seja titular. O mesmo exerceu o
seu direito, de forma adequada, através do processo de oposição.
f) Na situação dos actos, ocorre erro na forma de processo; sendo extemporânea a dedução do
meio processual que é objecto do recurso.
g) Por não violar qualquer disposição ou princípio legal, o douto despacho recorrido deve ser
mantido na ordem jurídica.
V. Excelências farão a costumada justiça, negando provimento ao recurso.
2 – Constata-se pela petição de recurso que o Recorrente não pretende discutir a legalidade da
aplicação das coimas à responsável originária, mas apenas a legalidade do despacho de reversão, por,
em suma, não se ter feito nele a demonstração da culpa do Recorrente e ser inconstitucional a presunção
de culpa dos responsáveis subsidiários quanto a coimas e multas.
Por outro lado, como se refere na decisão recorrida, «o recorrente já apresentou em 2009/06/25» uma
oposição à execução fiscal em que reage contra o despacho de reversão que impugna no presente processo.
É com estes pressupostos que há que apreciar o mérito do presente recurso jurisdicional.
3 – O Recorrente utilizou para recurso judicial previsto no art. 80.º do RGIT para impugnar um
despacho de reversão da execução fiscal contra decidida, na qualidade de responsável subsidiário de
uma sociedade, para cobrança de dívidas de coimas aplicadas a esta.
O referido recurso judicial, como decorre do teor literal do art. 80.º, destina-se a impugnar decisões
proferidas em processos de contra-ordenações tributárias e não em processos de execução fiscal.
O meio adequado para apreciar a legalidade dos despachos de reversão da execução fiscal contra responsáveis subsidiários é a oposição à execução, como resulta da parte final do art. 204.º, n.º 1,
alínea b), do CPPT, em que se admite como fundamento de oposição, o executado «não figurar no
título e não ser responsável pelo pagamento da dívida», o que é precisamente a situação invocada pelo
Recorrente na petição.
Assim, tem de se concluir que ocorre o erro na forma de processo referido na decisão recorrida.
O erro na forma de processo constitui nulidade processual, que, em regra, implica à convolação
do processo para a forma processual adequada (art. 98.º, n.º 4, do CPPT).
Esta regra da convolação está em sintonia com o princípio da economia, omnipresente no nosso
direito processual.
Mas, justificando-se a convolação por razões de economia processual, ela deverá ser afastada
quando não se verificar utilidade em efectuá-la, em sintonia com a regra do art. 137.º do CPC, que
proíbe a prática de actos inúteis.
Uma das situações em que é inútil a convolação é a de o interessado, cumulativamente com o processo em que ocorre o erro, estar já a utilizar o meio processual adequado, para obter, com os mesmos
fundamentos, o mesmo efeito que pretende alcançar com o processo inadequado.
Na verdade, a convolar-se em petição de oposição à execução fiscal a petição do recurso judicial
que deu origem ao presente processo, gerar-se-ia uma situação de litispendência, por já estar pendente
um processo de oposição à execução fiscal com os mesmos fundamentos, situação esta em não se
poderia apreciar uma delas (arts. 497.º 498.º e 499.º do CPC).
Por isso, é de concluir que, na situação em apreço, não haveria qualquer utilidade na convolação,
pelo que ela deve ser afastada.
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Neste contexto, é correcta a posição adoptada na sentença recorrida, pelo que é nula a petição de
recurso judicial apresentada pelo Recorrente, por erro na forma de processo.
Sendo nula a petição, fica prejudicado o conhecimento da questão da tempestividade da sua
apresentação.
Termos em que acordam em negar provimento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.
Vale.

Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Reversão. Impugnação judicial. Erro na forma de processo. Convolação. Oposição à execução fiscal.
Sumário:
I — É a oposição à execução fiscal, e não a impugnação judicial ou a reclamação
prevista no artigo 276.º do CPPT, o meio processual adequado para o revertido
impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão, com fundamento
na falta de fundamentação de tal despacho e na sua ilegitimidade, por não ser
responsável pelo pagamento da dívida exequenda.
II — Havendo erro na forma do processo, a convolação só deve ser ordenada para o
meio processual idóneo (artigo 98.º, n.º 4 do CPPT) se não for manifesta a improcedência ou intempestividade deste, sob pena de se traduzir na prática de acto
inútil, e como tal proibido por lei.
Processo n.º 332/10-30.
Recorrente: L…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – L…, residente em Bragança, executado por reversão no processo de execução
n.º 0495200601006029 e apensos do Serviço de Finanças de Bragança, não se conformando com a
decisão da Mma. Juíza do TAF de Mirandela que indeferiu liminarmente a impugnação judicial por si
deduzida, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
A) Na impugnação judicial deduzida, pelo ora recorrente, a 30-06-2009 contra o acto de liquidação de IVA, respectivas coimas e despesas, relativo aos anos de 2005 a 2007, no valor de € 5.664,40,
aquele veio invocar: a) ausência/falta de fundamentação (artigo 99.º, alínea c) do CPPT) da «notificação
para exercício do direito de audição prévia»; da «citação da reversão»; das certidões de dívida; das
operações, em relação ao IVA, de apuramento da matéria tributável e do tributo (cfr. com item
31, 35 e 36 da impugnação judicial); preterição de outras formalidades legais (artigo 99.º, alínea d) do
CPPT) e a imputação da dívida exequenda a outra pessoa que não o impugnante (corpo do artigo 99.º
do CPPT – “qualquer ilegalidade”).
B) Segundo o referido na alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, «a oposição à execução pode
ter por fundamento a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure
meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação».
C) Os fundamentos da impugnação judicial enunciados no artigo 99.º do CPPT são meramente
exemplificativos, já os fundamentos enumerados para a oposição à execução são taxativamente elencados no artigo 204.º do CPPT.
D) Contrariamente ao referido na sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, o impugnante, ora recorrente, não questiona apenas a legalidade do despacho que contra si
reverteu a execução fiscal e a sua legitimidade no processo executivo.
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E) Segundo o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo com data de 02-11-2005 (Processo
0370/05) «invocando o oponente na petição inicial que a dívida exequenda deve ser imputada a outras
pessoas que não a ele, a sua oposição à execução fiscal tem por fundamento a ilegalidade em concreto da
liquidação, que só seria possível se a lei não assegurasse meio de impugnação contenciosa das liquidações
subjacentes àquela dívida», «estando em causa dívidas de IVA, não é possível enquadrar-se essa situação
na alínea h) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, por a lei admitir impugnação judicial das liquidações».
F) O recorrente só pode aferir a legalidade em concreto do acto de liquidação se dele for correctamente notificado/citado, ou seja, só pode reclamar ou impugnar a dívida caso a notificação ou citação
contenha os elementos essenciais da sua liquidação e fundamentação – artigo 22.º, n.º 4 da LGT – o
que não se verificou no presente caso.
G) A comunicação de um acto tributário de liquidação, se não indica a concreta situação tributária,
a decisão e seus fundamentos, as operações, em relação ao IVA, de apuramento da matéria tributável e do
tributo e os meios de defesa correctos, não cumpre devidamente a função notificadora a que se ordenava.
H) Essa indicação tem de ser verdadeira, nomeadamente quanto à indicação dos meios de defesa
que o contribuinte tem ao seu dispor atenta a sua situação concreta, de forma a não induzir o administrado em erro, instando-o ao uso de meios de defesa que se poderão revelar impróprios e inúteis.
I) Não era exigível que o interessado adoptasse conduta processual diferente da prosseguida pois,
sendo informado da existência de vários meios de defesa ao seu dispor, dos respectivos prazos, mas
não dos seus fundamentos, procedeu à escolha de um deles.
J) Perante o conteúdo da «notificação para audição prévia» e da «citação para reversão», sempre
seria impossível ao recorrente aferir da legalidade do acto de liquidação de IVA porquanto aquela notificação apensa contém o valor que supostamente está em dívida não explanando qualquer fundamento
para se chegar ao mesmo.
K) Decorre dos princípios da boa fé, da tutela jurisdicional efectiva, da interpretação das normas
processuais da forma mais favorável ao exercício do direito fundamental à tutela judicial efectiva que,
assumindo-se a notificação do acto administrativo como garantia procedimental do direito à defesa e sendo
a sua finalidade levar um facto ao conhecimento de uma pessoa (artigo 35.º do CPPT), a mesma tem de ser
feita em termos tais que um destinatário normal possa aceder à compreensão do facto que lhe é comunicado.
L) Apesar de o entendimento do STA ir no sentido de ser apenas fundamento de oposição à execução e não fundamento de impugnação judicial a ilegalidade do despacho de reversão por falta de
fundamentação, a violação do direito de audição e a preterição de formalidade essencial, a verdade é
que, das regras de interpretação das normas jurídicas e da letra do artigo 204.º do CPPT, o recorrente
não extrai esse entendimento.
M) Não há qualquer apoio na letra da lei quanto à aferição da legalidade do despacho de reversão
apenas poder ser efectuado por meio de oposição à execução, sendo que a ilegalidade do despacho de
reversão por falta de fundamentação e a violação do direito de audição podem ser enquadradas, salvo
melhor entendimento, nas als. c) e d) do artigo 99.º do CPPT.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – É do seguinte teor a decisão recorrida:
«L…, divorciado, contribuinte fiscal n.º …, residente no Bairro …, Rua …, …, 5300 Bragança, executado por reversão (na qualidade de responsável subsidiário) no processo de execução
n.º 0495200601006029 e apensos do Serviço de Finanças de Bragança, vem, invocando o disposto nos
artigos 99.º e seguintes do CPPT, deduzir a presente impugnação judicial formulando o seguinte pedido:
«Ser o acto de liquidação do IVA, coimas e encargos de contra-ordenação, declarado nulo (total
ou parcialmente), ou anulável, pelos vícios invocados, nomeadamente por falta de fundamentação
de direito e de facto, por ofender o conteúdo essencial do direito de «audição prévia» e de defesa do
impugnante, por omissão de demais requisitos legalmente exigidos (preterição de outras formalidades
legais) e por tal liquidação (dívida exequenda) não poder ser imputada ao impugnante mas sim ao
Exmo. Sr. F…, administrador único da sociedade comercial «Nordeste Distribuição de Têxteis, SA»
desde 22 de Setembro de 2005».
Apreciando.
O processo de impugnação judicial tem como finalidade a discussão da legalidade da liquidação
ou de um acto administrativo que comporta a apreciação da legalidade de um acto de liquidação – cfr.
Jorge Lopes de Sousa in “Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado”, 4.ª edição, 2003,
nota 18 ao artigo 97.º, página 426 e nota 2 ao artigo 99.º, página 440.
O executado por reversão pode deduzir impugnação judicial para discutir a legalidade da liquidação
que constitui a quantia exequenda – artigo 22.º, n.º 4 da LGT e 102.º, n.º 1, alínea c) do CPPT.
Invocando o impugnante a qualidade de executado por reversão não estaria, assim, excluída a
hipótese de intentar um processo de impugnação judicial.
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Só que tal processo de impugnação judicial teria que ter por objecto as liquidações dos impostos
que constituíssem a quantia exequenda.
No caso dos autos, apesar de o impugnante pedir a anulação da liquidação do IVA, coimas e demais
encargo de contra-ordenação, o certo é que não lhes imputa qualquer vício.
O que o impugnante questiona ao longo da petição inicial é a legalidade do despacho que contra
si reverteu a execução fiscal e a sua legitimidade no processo executivo: por um lado, o despacho que
contra si reverteu a execução fiscal padecerá de falta de fundamentação de facto e de direito; por outro, a
execução reverteu indevidamente contra si, por não ser responsável pelo pagamento da dívida exequenda.
A reversão da execução situa-se num momento posterior à liquidação e as ilegalidades que lhe
possam ser imputadas não a afectam: estão para além dela.
O que significa que o processo escolhido – o processo de impugnação judicial – não é o meio
próprio para a discussão da matéria delineada na petição.
O meio processual adequado para discutir a legalidade do despacho de reversão por falta de fundamentação, violação do direito de audição e preterição de formalidade essencial é, como o Supremo
Tribunal Administrativo tem vindo a decidir de forma uniforme o processo de oposição à execução
fiscal (e não o processo de impugnação judicial regulado nos artigos 99.º e seguintes do CPPT, nem a
reclamação das decisões do órgão de execução fiscal prevista nos artigos 276.º e seguintes do mesmo
diploma legal), enquadrando-se a situação na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
- cfr. entre outros: Acórdão do STA de 27-05-2009, processo n.º 448/09; de 30-04-2003, processo
n.º 97/03; de 19-11-2008, processo n.º 711/08; de 04-06-2008, processo n.º 76/08 e de 25-06-2008,
processo n.º 123/08.
E é também o processo de oposição à execução fiscal o processo próprio para discutir a responsabilidade do revertido pelo pagamento da dívida exequenda, subsumindo-se a hipótese na alínea b)
do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
Ora, o processo de oposição à execução fiscal deve ser instaurado no prazo de trinta dias a contar
da citação – artigo 203.º, n.º 1, alínea a) do CPPT.
Conforme decorre da informação de fls. 52-53, o impugnante foi citado em 02-04-2009.
E a petição inicial deu entrada neste Tribunal em 30-06-2009 (cfr. fls. 2 dos autos): muito para
além daquele prazo de 30 dias.
O que significa que não deve ter lugar a convolação para o meio processual idóneo (artigo 98.º,
n.º 4 do CPPT) – para o processo de oposição – uma vez que este seria sempre intempestivo, traduzindo-se aquele acto na prática de um acto inútil.
Neste sentido, cfr. os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo já acima mencionados
de 19-11-2008, processo n.º 711/08; de 04-06-2008, processo n.º 76/08 e de 25-06-2008, processo
n.º 123/08.
Em conformidade com o exposto, nos termos das disposições supra citadas e ainda do disposto
no artigo 110.º, n.º 1, primeira parte, a contrario, indefiro liminarmente a impugnação.
Custas pelo impugnante.
Registe e notifique.
Mirandela, 09-09-2009».
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Mirandela que
indeferiu liminarmente a impugnação judicial deduzida pelo ora recorrente, com fundamento em que
o meio processual utilizado não é o meio próprio para discutir a legalidade do despacho que ordenou a
reversão do processo de execução fiscal identificado nos autos e não ser possível ordenar a convolação
para o meio processual idóneo para o efeito – o processo de oposição à execução fiscal – uma vez que
este sempre seria intempestivo, pelo que tal acto se traduziria na prática de um acto inútil.
Alega o recorrente não se verificar a existência de erro na forma de processo por si empregue por
entender que não questiona apenas a legalidade do despacho que contra si reverteu a execução fiscal
e a sua legitimidade no processo executivo, invocando também vícios do acto de liquidação quando
refere que na notificação para audição prévia e na citação de reversão não são indicadas as operações,
em relação ao IVA, de apuramento da matéria tributável e do tributo, ilegalidades essas que podem
ser enquadradas nas alíneas c) e d) do artigo 99.º do CPPT e, por isso, constituindo fundamento de
impugnação judicial.
Vejamos. Não se põe em causa, como bem se refere na decisão recorrida, a possibilidade do executado por reversão poder deduzir impugnação judicial para discutir a legalidade da liquidação que constitui
a dívida exequenda, nos termos dos artigos 22.º, n.º 4 da LGT e 102.º, n.º 1, alínea c) do CPPT.
Só que, no caso em apreço, o ora recorrente, apesar de pedir a anulação da liquidação da dívida
exequenda, não lhe imputa qualquer vício.
Com efeito, o que ele questiona na verdade é a legalidade do despacho que contra si ordenou a
reversão da execução fiscal e a sua legitimidade no processo executivo, por tal despacho padecer de
falta de fundamentação de facto e de direito, ofendendo o conteúdo essencial do direito de audição
prévia e de defesa do impugnante, e não ser responsável pelo pagamento da dívida exequenda.
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Ora, segundo a jurisprudência consolidada deste Tribunal, é a oposição à execução fiscal, e não o
processo de impugnação judicial nem a reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT, o meio processual
adequado para discutir tais questões (cfr., entre outros, os acórdãos de 29/6/2005, 8/3/2006, 4/6/2008,
25/6/2008, 19/11/2008, 27/5/2009 e de 20/1/2010, proferidos, respectivamente, nos recursos 501/05,
1249/05, 76/08, 123/08, 711/08, 448/09 e 814/09).
No mesmo sentido, veja-se também Jorge Lopes de Sousa, in CPPT anotado e comentado,
volume II, pág. 650.
A este propósito, aí escreve o citado autor, que “em certas situações, em que haja outra via processual para impugnar os actos da administração tributária praticados no processo de execução fiscal,
pode colocar-se a questão de saber qual o meio processual que deve ser utilizado.
É o que sucede quando o executado ou um responsável subsidiário é citado para o processo de execução fiscal, iniciando-se o prazo para deduzir oposição à execução fiscal (art. 203º, n.º 1, deste Código).
É duvidoso se os responsáveis subsidiários ou outros revertidos poderão impugnar através da reclamação prevista no art. 276º o despacho que ordena a respectiva citação, no caso de estarem em causa
vícios formais a ele atinentes e não respeitantes à legalidade da dívida exequenda ou sua exigibilidade.
Por um lado, no art. 151º, n.º 1, prevê-se a utilização do processo de oposição à execução fiscal
para apreciação da existência dos pressupostos da responsabilidade subsidiária, mas não se faz qualquer referência à sua utilização para apreciação da legalidade formal do acto que ordena a reversão.
Por outro lado, a oposição à execução fiscal visa, em regra, a extinção do processo de execução
fiscal relativamente ao oponente e não é essa a consequência de qualquer ilegalidade formal do despacho que ordena a reversão, que só justificará a renovação da prática do acto com observância do
formalismo previsto na lei.
Estas seriam razões que poderiam levar a concluir que os vícios formais que afectem o despacho
que ordena a reversão (como, por exemplo, a incompetência do autor do despacho que a decide ou a falta
de audição prévia do revertido) deveriam ser impugnadas através da reclamação prevista neste art. 276.º.
No entanto, há argumentos relevantes em sentido contrário.
Por um lado, o próprio teor literal do n.º 1 do art. 277.º, ao referir que o prazo para reclamação
se conta da notificação do acto, inculca que não se previu a aplicabilidade daquela reclamação na
sequência do acto de citação e é através da citação, e não de notificação, que tem de ser comunicado
ao revertido o acto que decide a reversão, como se determina expressamente na parte final do n.º 4
do art. 23.º da L.G.T..
Por outro lado, mesmo os vícios de ordem formal que possam afectar o despacho que ordena a
reversão (como a incompetência, a falta de fundamentação ou de prévia audição do revertido (exigidas
pelo art. 23º, n.º 4, da L.G.T.) ou a ilegitimidade do exequente parecem poder constituir fundamentos
de oposição à execução fiscal enquadráveis na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º deste Código.
A isto acresce que no art. 208.º, n.º 2, deste Código prevê-se a possibilidade de o órgão da execução
fiscal poder revogar o acto que tenha dado fundamento à oposição, que, nos casos de reversão, parece
ser o acto que a determina. A ser assim, estar-se-á perante um reconhecimento de que é no processo
de oposição que se deverá conhecer da legalidade do despacho que ordena a reversão.
Ainda no mesmo sentido aponta a função processual da oposição à execução fiscal que, embora
com tramitação autónoma em relação ao processo executivo, funciona na dependência deste, como
uma contestação à pretensão do exequente, como vem entendendo o Supremo Tribunal Administrativo.
Por isso, a oposição à execução fiscal estará naturalmente vocacionada, como contestação que é,
para a invocação de quaisquer fundamentos que possam servir para contrariar a pretensão executiva,
independentemente do seu carácter substantivo ou adjectivo (art. 487.º do CPC), à semelhança do que
sucede com o processo civil, em que a oposição do executado é o meio processual adequado para a
invocação de qualquer falta de pressupostos processuais (art. 813.º, alínea c), do C.P.C.).
Finalmente, e será o argumento mais relevante, a própria tramitação da reclamação, prevista
nos arts. 276.º a 278.º, designadamente a subida a final, após a venda (art. 278.º, n.º 1), parece não ser
minimamente adequada à satisfação dos interesses dos revertidos, não se justificando que, estando-se
perante casos de possível ilegalidade da reversão, à semelhança do que sucede nos casos arrolados no
n.º 1 do art. 204.º, não lhes seja dada protecção idêntica à que é concedida na sequência da oposição,
nomeadamente a suspensão do processo de execução fiscal após a penhora ou prestação de garantia
(arts. 212.º e 169.º, n.ºs 1, 2, 3 e 5, deste Código).
Esta inadequação da reclamação para assegurar uma tutela efectiva dos interesses dos revertidos,
imporá uma opção pela oposição, por ser o meio mais adequado, a que se deve dar preferência por
força do preceituado no n.º 2 do art. 97º da LGT”.
Por outro lado, não são vícios do acto de liquidação que o recorrente invoca quando refere que na
notificação para audição prévia e na citação de reversão não são indicadas as operações, em relação ao
IVA, de apuramento da matéria tributável e do tributo, mas sim quando muito vícios ou irregularidades
dos respectivos actos de notificação e citação, os quais, a verificarem-se, também não constituiriam
fundamento de impugnação judicial, podendo antes ser arguidos perante o órgão de execução fiscal,
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de cuja decisão caberia, então, reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT (v. acórdão de 5/5/2010
desta Secção, no recurso 125/10).
O que significa que o processo escolhido pelo ora recorrente – o processo de impugnação judicial – não é o meio próprio para a discussão das questões suscitadas na petição inicial apresentada.
Por outro lado, também nenhuma censura merece a decisão recorrida ao considerar não ser possível
ordenar a convolação do processo para o meio processual idóneo (artigo 98.º, n.º 4 do CPPT), uma vez
que, tendo a citação do recorrente ocorrido em 2/4/2009 e a petição de impugnação dado entrada em
30/6/2009, sempre a oposição ou a eventual reclamação, a apresentar no prazo de 30 dias (artigo 203.º,
n.º 1, alínea a) do CPPT) a contar da citação, seriam intempestivas, traduzindo-se, assim, aquele acto
na prática de um acto inútil e, por isso, proibido por lei.
Por último, apenas se dirá que, no caso, parece que haveria lugar à absolvição da instância, por
ineptidão da petição inicial – contradição entre o pedido e a causa de pedir, pois que implica a nulidade
de todo o processo - cfr. artigos 193.º, n.º 2, alínea b), 288.º e 494.º, todos do CPC.
Todavia, o recorrente nenhum benefício de tal retiraria, pois que não pode deduzir oposição, por
intempestiva.
Daí que se justificasse, pois, neste contexto o indeferimento liminar da petição de impugnação
judicial apresentada pelo ora recorrente, tal como foi entendido na decisão recorrida.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 26 de Maio de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Despacho de reversão. Caso julgado.
Sumário:
I — O processo de execução fiscal tem natureza judicial, podendo a AT nele praticar
actos desde que não tenham natureza jurisdicional, já que os actos de natureza
jurisdicional susceptíveis de ser praticados no processo de execução estão fora
dessa previsão por não serem da competência da Administração (artigo 103.º,
n.º 1 da LGT).
II — O despacho de reversão como, de resto, outros proferidos pelo órgão de execução
fiscal, designadamente, aquele em que se ordena a instauração da execução, a
citação dos executados, etc., não são mais que puros actos de trâmite, de tramitação
da execução fiscal, não incluídos consequentemente no âmbito do artigo 120.º do
CPA.
III — O despacho de reversão, atenta a sua natureza, não está, pois, abrangido pela
força do caso julgado, pois este só se forma sobre decisões judiciais (artigos 671.º
e 672.º do CPC.
IV — Do mesmo modo, pela mesma razão de não se tratar de uma decisão judicial, não
lhe é aplicável o disposto no artigo 666.º do CPC sobre o esgotamento do poder
jurisdicional.
Processo n.º 343/10-30.
Recorrente: L…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – L…, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do TAF
de Coimbra que julgou totalmente improcedente a reclamação por si deduzida contra o despacho de
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reversão proferido em 21/12/2009 pelo Chefe dos Serviços de Finanças da Lousã na execução fiscal
n.º 076020060101166.9, instaurada contra a sociedade Metalgóis – Comércio de Sucatas, Lda., e que
determinou a reversão contra ela da dívida exequenda, dela vem interpor recurso para este Tribunal,
formulando as seguintes conclusões:
1- O processo de execução fiscal é um processo de natureza jurisdicional (artigo 103.º da LGT)
integrado por actos que visam dirimir um conflito de interesses.
2- Entre esses actos, encontram-se não apenas os actos de prossecução de funções administrativas
mas também actos correspondentes ao exercício de funções de tipo jurisdicional.
3- A revogação do acto de reversão no decurso, na sequência ou no âmbito de um processo de
execução fiscal deve considerar-se abrangida pela força desse julgado, tornando-se caso decidido e
postergando qualquer decisão posterior que destrua aquele efeito voltando a apreciar os fundamentos
que a determinaram.
4- Nestes casos, dir-se-á não haver dúvida de que a revogação administrativa de um acto judicialmente controvertido corresponde à resolução de uma controvérsia ou um conflito, subtraindo-o ao
conhecimento do Tribunal por “desaparecimento” do objecto impugnado, razão pela qual esse acto
não pode ser livremente substituído por outro de sentido contrário que disponha diferentemente sobre
o objecto do acto previamente revogado.
5- A pretensão de que a AT, no decurso do prazo prescricional – ou seja, actualmente ad eternum
–, dispõe do poder de sucessivamente revogar os seus actos para praticar outros sobre a mesma questão
controvertida, impedindo o conhecimento judicial da validade dos actos, porque revogados, não tem
qualquer apoio na lei, atentando contra o princípio da legalidade administrativa e o princípio da certeza
e da segurança jurídicas, no qual colhe apoio o instituto do caso julgado.
No entanto, sem conceder,
6- mesmo que assim não se entenda, é obviamente necessário reter que a AT, após revogar um
“primeiro” despacho de reversão da dívida na sequência de oposição deduzida ao processo de execução
fiscal, não pode, posteriormente e de forma ilimitada, praticar um “segundo” despacho de reversão
de forma incondicional, imputando ao sujeito passivo novamente a responsabilidade tributária pelas
dívidas sobre as quais incidia o “primeiro” despacho de reversão.
7- De facto, se a AT com a revogação de um acto define a posição jurídica do particular, é imposição resultante do princípio da segurança e da tutela da confiança que essa mesma posição jurídica não
possa ser incondicionalmente redefinida por um outro acto administrativo, maxime, no que diz respeito
ao momento e ao tempo em que se possibilite a prática desse novo acto.
8- E, na verdade, quanto a este aspecto, o princípio da res judicata no domínio do direito administrativo e fiscal sofreu uma clara evolução no sentido de limitar – em homenagem ao princípio do
Estado de direito, de tutela da confiança, de segurança, de proibição de venire contra factum proprium
e tutela da boa fé – a faculdade de auto-revogação dos actos administrativos, impondo-lhe como limite
último o patamar do tempo de consolidação dos efeitos do acto na esfera do particular aferida em
concreto pelos prazos que a lei estabelece para a mobilização do meio processual que permita sindicar
o acto praticado.
9- Não sendo indiferente a esse [axio]lógica a intercessão de um critério de igualdade, pois se o
ordenamento jurídico tolera que um acto ilegal se estabilize na esfera jurídica de um particular quando
ultrapassados os prazos de caducidade para acesso aos tribunais administrativos, não poderá deixar de
limitar as possibilidades da administração substituir oficiosamente os seus actos revogados, impondo-lhe idêntico prazo e postergando a alteração do acto já estabilizado no ordenamento jurídico.
10- Tal regime consta dos artigos 138.º a 147.º do CPA, aplicável ex vi o disposto no artigo 2.º,
alínea d), do CPPT, nos quais, aliás, se estribou a actuação da AT, tal como vazado no despacho de
19.11.2009 (ponto 17.º da matéria de facto), no qual se dá conta de que “(…) implica a anulação do acto
de reversão posto em causa eivado das invalidades assinaladas no próprio acto de revogação e faculta a
sua substituição ex nuovo por parte do órgão competente como decorre nomeadamente do artigo 128.º,
n.º 1, alínea c) e artigos 136.º, 138.º e 141.º a 143.º do Código de Procedimento Administrativo (…)”,
sendo nesse quadro que importará aferir da legalidade da prática do segundo acto de reversão, perante
a revogação do primeiro e a definição da posição jurídica do particular daí resultante.
11- A prática de um novo acto em substituição do primeiro revogado por invalidade apenas pode
ter lugar dentro do prazo do respectivo recurso contencioso ou até à resposta da entidade recorrida – artigos 141.º e 147.º do CPA.
12- Considera a recorrente que o prazo estabelecido nessa norma, por referência às preocupações materiais decorrentes dos princípios da confiança, da segurança, da boa fé e da igualdade, não é
o prazo abstracto do recurso contencioso em geral, mas o prazo que concretamente seja determinado
para a impugnação contenciosa do acto em crise, ou seja, o prazo do respectivo recurso contencioso
com base na ideia de que, para além da clara intenção que o legislador deixa transparecer na redacção
da norma, apenas se deverá admitir a prática de um segundo acto de reversão enquanto ainda não estiver totalmente estabilizado na ordem jurídica a relação jurídica definida pelo acto anterior, razão pela
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qual a tutela da confiança em relação aos seus efeitos assumirá uma diferenciada intensidade gradativa
porque, no prazo em que o particular dele possa recorrer, ainda existirá a virtual potencialidade do
mesmo ser alterado.
13- Nessa ordem de ideias, os actos inválidos poderão ser revogados e posteriormente substituídos no prazo em que, in concreto, puderem ser impugnados no seio do procedimento do qual emerge
a sua prática, ou seja, não dentro do prazo do recurso contencioso em geral, mas apenas no prazo do
respectivo recurso ou impugnação contenciosa.
14- Nos termos do artigo 277.º do CPPT, tendo essa impugnação contenciosa um prazo concreto
de 10 dias, seria esse o lapso temporal que, por aplicação do artigo 141.º do CPA, deveria ter sido tido
em conta, o que, consequentemente, ditaria a extemporaneidade da prática de um novo acto de reversão
após a revogação do anterior.
15- Ora, in casu, é absolutamente evidente que o prazo legalmente relevante para a prática de um
novo acto de reversão na sequência da revogação do primeiro e em substituição deste foi totalmente
ultrapassado, bastando atentar que a revogação do primeiro despacho de revogação ocorreu em 1 de
Abril de 2009 e que só em 19 de Novembro de 2009 se diligenciou no sentido da “substituição ex nuovo”
do acto revogado, a qual apenas ocorreu em 21 de Dezembro de 2009.
16- Entendimento contrário ao exposto constitui um flagrante retrocesso ao Estado administrativo
de polícia, deixando nas mãos da AT um poder desmesurado que ultrapassa claramente os limites de
uma aceitável auto-tutela administrativa, que, por isso, não tem apoio na lei, sob pena de manifesta
inconstitucionalidade dos preceitos que autorizem uma interpretação segundo a qual a substituição de
actos revogados por invalidade pode fazer-se a todo o tempo desde que respeitado o prazo prescricional
da dívida tributária, por tal entendimento afrontar directamente contra os princípios da segurança, da
tutela da confiança e da boa fé, sobre os quais se reflectiu supra.
17- Nessa medida, suscita-se, por violação dos referidos princípios constitucionais, a inconstitucionalidade das normas dos artigos 138.º, 141.º e 147.º do CPA, aplicáveis ex vi o disposto no artigo 2.º, alínea d), do CPPT, quando interpretadas no sentido de que uma vez revogado um acto de reversão da dívida
tributária com fundamento em invalidade a administração tributária pode praticar um novo acto de reversão
a todo o tempo, desde que o faça antes de expirado o prazo prescricional da respectiva dívida tributária.
18- A norma conjugada dos artigos 141.º, n.º 1, do CPA e 58.º, n.º 2, alínea a), do CPTA, quando
interpretada no sentido de permitir, em sede de execução fiscal, a revogação de acto administrativo
no prazo de um ano, é inconstitucional por oposição ao princípio do Estado de direito, ao princípio da
igualdade, ao princípio da tutela da confiança e ao princípio da boa fé, nos termos em que os mesmos
resultam do preceituado nos artigos 2.º, 13.º e 266.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso deve
ser julgado procedente, revogando-se a decisão recorrida.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Com interesse para a decisão em apreço, mostram-se provados os seguintes factos:
1) O processo de execução fiscal n.º 0760 20060101166.9 e apensos foi instaurado, em 29 de
Novembro de 2006, contra a sociedade “METALGÓIS – Comércio de Sucatas, Lda., NIPC 506 404
455, com sede na Tojeira, na Foz de Arouce, concelho da Lousã, por dívidas provenientes de coimas
e encargos do processo de contra-ordenação, no valor total de € 498 102,96, conforme teor de fls. 1 e
21 do processo cujo teor se dá aqui por reproduzido.
2) Em 17.12.2008, pelos fundamentos constantes da informação de fls. 21 dos autos foi elaborado o competente projecto de reversão da dívida contra os gerentes que, nos períodos de ocorrência
dos factos tributários e do pagamento, exerceram essas funções e entre os quais se encontrava a ora
reclamante L…, no período compreendido entre 04.04.2005 até 24.01.2006, conforme teor de fls. 21
e 25 a 26 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
3) A reclamante foi notificada, por carta registada, para exercer o seu direito de audição em
17.12.2006, conforme teor de fls. 35 e seguintes.
4) A reclamante não exerceu o seu direito de audição, na sequência da notificação referida em 3),
conforme resulta do teor de fls. 41 que se dá por integralmente reproduzido.
5) Por despacho do Chefe de Serviços de Finanças da Lousã, de 12 de Janeiro de 2009, de acordo
com a informação referida em 2) e verificando-se a fundada insuficiência do património da executada
para solver as suas dívidas em virtude de inexistirem bens ou valores que garantam o pagamento da
dívida exequenda e acrescido foi ordenada a reversão da execução contra os responsáveis subsidiários
melhor indicados no citado despacho e entre os quais figura a reclamante L…, no período compreendido
entre 04.04.2005 até 24.01.2006, pela quantia exequenda de € 204 728,65, conforme teor de fls. 41 a
43 cujo teor do mesmo se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
6) A reclamante não exerceu o direito de audição, tendo sido citada da decisão final, despacho de
reversão referido em 5), em 14.01.2009, conforme resulta do teor de fls. 50 a 52 dos presentes autos e
cujos termos se dão aqui por reproduzidos.

925
7) Em 22 de Janeiro de 2009, a reclamante dirigiu ao Chefe da Repartição de Finanças da Lousã
um requerimento, no qual pedia que fosse decretada a nulidade da citação efectuada, com fundamento
na falta de envio dos elementos essenciais da respectiva liquidação, incluindo a fundamentação nos
termos legais e bem assim de todos os elementos que constassem do procedimento, devendo ser ordenada a repetição da mesma, conforme teor de fls. 64 a 65 cujos termos se dão aqui por integralmente
reproduzidos para todos os efeitos legais.
8) Em 23.01.2009, a ora reclamante deduziu oposição ao processo de execução fiscal
n.º 0760 2009 09 000011, distribuída no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com o n.º 317/09.
BECBR com os seguintes fundamentos: invoca a nulidade resultante das irregularidades na notificação
para o exercício do direito de audição; invoca que a Administração Tributária não provou como lhe
competia a culpa da revertida na insuficiência do património da sociedade; invoca a impossibilidade de
reversão das coimas, por violação do princípio constitucional da intransmissibilidade das penas (art.º
30.º Constituição da República Portuguesa); invoca que a Administração Tributária não provou a gerência de facto da oponente; invoca que a oponente não foi notificada dos fundamentos das liquidações,
desconhecendo se estas foram notificadas à originária executada, conforme teor da petição constante
da oposição apensa aos presentes autos e cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
9) O processo de oposição referido em 8), por decisão judicial constante de fls. 50, devidamente
transitada em julgado, veio a ser extinto, por inutilidade superveniente da lide, nos termos e pelos
fundamentos que aqui se dão por reproduzidos para os devidos efeitos legais.
10) Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 1 de Abril de 2009, o despacho de reversão
melhor referido em 5) e referente à ora reclamante L… foi revogado com os seguintes fundamentos:
“(…) no facto de consultados os autos do processo de execução fiscal e analisados os elementos nele
existentes não estar provada a culpa da oponente na insuficiência do património da sociedade, relativamente às dívidas que tal é legalmente exigido, não estar provada a gerência de facto da oponente, o
valor do bem penhorado nos autos de execução não se encontrar quantificado e não estar provado que a
oponente e originária executada tenham sido notificadas dos fundamentos da liquidação, considerando-se que as omissões verificadas inquinam igualmente o início do procedimento de reversão, proferido
em 17.12.2008 contra a contribuinte aqui identificada, mais tendo sido determinado que oportunamente
fosse lavrado novo despacho para audição (reversão) (…)”, conforme teor de fls. 69 cujos termos se
dão aqui por integralmente reproduzidos.
11) A reclamante foi notificada, com aviso de recepção, do despacho referido em 10), em 3 de
Abril de 2009, através do ofício n.º 1027, datado de 01.04.2009, conforme teor de fls. 80 a 82 dos autos
cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
12) Na sequência da informação constante de fls. 86 cujos termos se dão aqui por reproduzidos
e da instauração pela reclamante do processo de oposição foi, em 1 de Abril de 2009, proferido despacho pelo Chefe de Finanças, no qual se refere que “vista a informação supra, e juntos os documentos
considerados relevantes, remete-se o processo à secretaria do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Coimbra, sendo de parecer que se verifica a inutilidade da lide por facto superveniente”, dando-se
por integralmente reproduzidos os termos de fls. 86 dos autos.
13) Em 15 de Abril de 2009, a reclamante dirigiu ao Chefe do Serviço de Finanças um requerimento pedindo, e passo a citar:”(…) ao ser proferido despacho de revogação, com os fundamentos
acima expostos, não pode o órgão de execução fiscal prosseguir novamente com a reversão e, assim
sendo, impõe-se a prolação de decisão de extinção da execução quanto à requerente, o que se requer
a V.ª Ex.ª (…) por entender haver caso julgado com o despacho que revogou a reversão, impedindo
assim o prosseguimento dos termos da execução”, pedido remetido ao TAF de Coimbra para apreciação no âmbito da oposição, facto que foi notificado pelos ofícios n.ºs 1264 e 1265, de 21.04.2009 e
de 22.04.2009, remetidos respectivamente ao oponente e mandatário, conforme os demais termos que
aqui se dão por integralmente reproduzidos.
14) Em 21 de Abril de 2009, apreciando o requerimento referido em 13), o Chefe de Finanças
da Lousã, por despacho, entendeu o seguinte, e passo a citar: “o despacho de revogação objecto da
petição está assim no âmbito da oposição sob a alçada do Tribunal Administrativo e Fiscal a quem
compete o respectivo controlo jurisdicional. Por isso, o pedido apresentado vai ser enviado ao TAF
para ser apreciado”, conforme teor de fls. 134 a 135 dos presentes autos e cujos termos se dão aqui
por integralmente reproduzidos.
15) A reclamante foi notificada por carta, com aviso de recepção, do teor do despacho referido em 14),
em 24.04.2009, conforme teor de fls. 142 a 144 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
16) De acordo com a informação constante de fls. 150 a 152, datada de 1 de Julho de 2009, resultou ainda da acção inspectiva, mormente, do relatório elaborado em cumprimento da OI200700700,
que antes de efectuar a transmissão das quotas a sr.ª L… alienou todo o património da sociedade e que,
apesar de ter emitido os recibos relativos aos montantes envolvidos na alienação, não foram encontrados
os meios financeiros de contrapartida dos mesmos, pelo que deixou o caixa e as contas bancárias sem
qualquer montante que possibilitasse o pagamento dos impostos em falta. Os montantes facturados
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ascendem a € 478 891,67, com IVA incluído, dos quais € 448 716,91 foram emitidos para a firma
“Queirós & Martins, Lda.”, sociedade da qual a reclamante L… é a única sócia e gerente, conforme os
demais termos que aqui se dão por reproduzidos.
17) Em 19.11.2009, o Chefe de Finanças da Lousã, Sérgio Malveiro Ferrugento, proferiu o
seguinte despacho: “considerando-se que: “1. O despacho de revogação em apreço considera-se um
acto administrativo que produziu efeitos retroactivos nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 127.º
do Código de Procedimento Administrativo; 2. Que implica a anulação do acto de reversão posto
em causa eivado das invalidades assinaladas no próprio acto de revogação e faculta a sua substituição ex nuovo por parte do órgão competente como decorre nomeadamente dos artigos 128.º, n.º 1,
alínea c) e artigos 136.º, 138.º e 141.º a 143.º do Código de Procedimento Administrativo, aplicável
por força do artigo 2.º, alínea d) do Código de Procedimento e Processo Tributário; 3. Daí que
se preveja no acto de revogação a possibilidade de ser reiniciado novo procedimento de reversão
que, caso sejam reconhecidos os pressupostos legais para o decreto de reversão e obtidos os meios
de prova adequados em razão do disposto no artigo 24.º da LGT; 4. Tal procedimento implicará
a participação da revertida por meio do direito de audição, de acordo com o artigo 23.º e com o
artigo 60.º da LGT e ainda a possibilidade de ser apresentada nova oposição, caso seja exarado
o despacho de reversão e citada a requerente da sua efectivação e das respectivas consequências
legais; 5. Definem os artigos 497.º e 498.º do Código de Processo Civil os conceitos e requisitos de
litispendência e caso julgado. Baseia-se nestes preceitos legais a requerente para satisfação da sua
pretensão. Define-se aí caso julgado, quando a repetição da causa se “verifica depois da 1.ª causa
ter sido decidida por sentença que já não admite recurso”; (…) defende que aquelas normas não
têm aplicação no caso em apreço, uma vez que o acto em causa é um acto administrativo; E sendo
assim, a extinção da instância não impede que seja apresentada nova oposição sobre o acto de
reversão que, se for o caso, vier a ser proferido de novo contra a requerente. Portanto, a revogação
do despacho de reversão não impede a sua repetição nem envolve a sua extinção da execução fiscal
como se pretende; Assim, pelos factos expostos e razões aduzidas, indefiro o pedido, conforme teor
de fls. 174 a 175 que aqui se dá por integralmente reproduzido.
18) A reclamante L… foi notificada em 23.11.2009, conforme fls. 179 a 179-B cujos termos se
dão por reproduzidos.
19) Em 30 de Novembro de 2009, na sequência da informação constante de fls. 235 a 242 dos autos
cujos termos se dão aqui por reproduzidos, foi proferido despacho para audição da reclamante L… e
do qual foi aquela notificada, por aviso de recepção, conforme registo RM 4057 1790 2 PT, conforme
teor de fls. 235 a 247 dos autos cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
20) A reclamante não exerceu o seu direito de audição e, por consequência, em 21.12.2009 foi
ordenado o prosseguimento da reversão da execução fiscal contra a reclamante L…, na qualidade de
responsável subsidiária, pela dívida no valor total de € 396 945,89, com os seguintes fundamentos:
dos administradores, directores ou gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de
facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e entidades fiscalmente equiparadas, por ter sido feita prova da culpa destes pela insuficiência do património da pessoa colectiva
e entidades fiscalmente equiparadas para o pagamento, quando o facto constitutivo da dívida se
verificou no período do exercício do cargo (art.º 24.º, n.º 1, alínea a) da LGT). Bem como com
fundamento na alínea b) do artigo 24.º, n.º 1 da LGT e, na parte respeitante à coima, no n.º 1,
alínea a) do artigo 8.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, nos termos da informação que
antecede de fls. 235 a 242 dos presentes autos e do qual foi a reclamante citada, por carta registada
com aviso de recepção, em 22.12.2009, conforme teor de fls. 251 a 259 dos autos cujos termos se
dão aqui por reproduzidos.
21) A reclamante deduziu a competente reclamação de actos do chefe do órgão de execução fiscal
em 29.12.2009, nos termos e pelos fundamentos melhor constantes de fls. 265 a 278 verso que aqui se
dão por integralmente reproduzidos.
22) Em 13.01.2010 foi deduzida oposição, ainda não notificada ao Representante da Fazenda
Pública, conforme teor de fls. 284 a 298 cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
23) A sociedade por quotas “METALGÓIS – Comércio de Sucatas, Lda.”, com sede na Tojeira,
Foz de Arouce, concelho da Lousã, matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Lousã,
no n.º 924/0301274, inscrita no CAE n.º 51571-Rev.2, com o objecto social comércio de sucatas e
desperdícios metálicos, comércio e reparação de automóveis, de motociclos e de máquinas agrícolas e
comércio de peças e acessórios, encontra-se colectada desde 27.01.2003, da qual são sócios gerentes
P… S…, por deliberação de 24.01.2006, obrigando-se a referida sociedade através da assinatura de
qualquer um dos sócios, conforme teor da inscrição 9-Ap. e 13/060519 da certidão comercial junta aos
autos a fls. 11 e seguintes que aqui se dá por reproduzida.
24) Na sequência da transmissão de quotas inscrita na cota 4 – Ap. 04/050419, T… à data sócio
gerente e na qualidade de cedente transmitiu através da competente cessão onerosa a quota no valor
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de € 4 900,00 à cessionária L…, conforme certidão comercial junta aos autos a fls. 17 e seguintes cujo
teor se dá aqui por reproduzido.
25) Posteriormente, também por via de cessão onerosa, foi transmitida a quota, no valor de €
100,00 pela cedente M… à cessionária L…, conforme cota 5, da Ap. 05/050419, conforme teor da
certidão comercial junta aos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida.
26) A reclamante L… foi nomeada gerente da firma executada em 4 de Abril de 2005, conforme
cota 6 – Ap. 06/050418, posteriormente averbada a título oficioso nos termos constantes da inscrição
050504-Av. 01.
27) Por cessão onerosa a cedente L… transmitiu as suas quotas no valor total de € 2 400,00 aos
cessionários P… e S…, em 19.06.2009, conforme cotas 7-Ap. 08 e 09/0605198 e 8 – Ap. 10/060519,
tendo, nessa sequência, renunciado às suas funções de gerente em 24.01.2006, conforme certidão do
registo predial de fls. 16 a 19 cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
28) A sociedade executada “Metalgóis – Comércio de Sucatas, Lda.”, na sequência da ordem de
serviço OI200700700, de 22.03.2007, foi objecto de uma inspecção cujo objectivo era o apuramento
da situação tributária da sociedade nos anos de 2003 a 2006 e, na sequência da realização desta, em
10 de Julho de 2007 foi elaborado o relatório de inspecção junto aos autos a fls. 95 a 132, donde se
destacam as seguintes informações:
- parecer: “Confirmo os pressupostos, a adequação e os valores dos métodos indirectos constantes
do relatório.
As correcções referem-se a métodos directos IRC e IVA em 2003, 2004 e 2005 e ainda métodos
indirectos em 2003, 2004, 2005 e 2006, conforme valores expostos no mapa resumo das correcções a
fls. 4 do relatório.
A matéria tributável corrigida de IRC ascende a:
- 2003 - € 2 240,31;
- 2004 - € 59 892,52;
- 2005 - € 26 274,07.
Notificado não exerceu o direito de audição.
- Despacho: “Concordo (ilegível o demais) que nos termos e com os fundamentos do relatório
que segue, fixo os valores que vêm propostos.
- “As declarações de rendimentos Mod. 22 e anual de informação contabilística e fiscal foram
assinadas pelo antigo sócio gerente, a Sr.ª L… e pelo técnico oficial de contas, Sr. Joaquim Simões
Rodrigues, NIF: em 31/05/2006 e 29/06/2006, respectivamente”, conforme teor de páginas acima
indicadas e cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
29) Em 18 de Dezembro de 2009, na sequência da informação exarada pelo funcionário Francisco
Bispo, TAT-2 do Serviço de Finanças da Lousã foi proferido o seguinte despacho: “Vista a informação
que antecede, revogo o meu despacho, proferido em 12.01.2009, a fls. 42 a 43 dos presentes autos, na
parte respeitante à contribuinte M…. Averbamentos necessários”, conforme teor de fls. 247 cujo teor
se dá aqui por reproduzido.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Coimbra que julgou
improcedente a reclamação deduzida pela ora recorrente do despacho do Chefe do Serviço de Finanças
que contra si ordenou a reversão da execução fiscal instaurada contra a sociedade Metalgóis – Comércio
de Sucatas, Lda., na qualidade de responsável subsidiária (ponto 20 do probatório).
Citada de tal despacho, veio a ora recorrente dele reclamar, com fundamento na sua ilegalidade,
invocando a excepção de caso julgado.
Considerou a Mma. Juíza “a quo” que, atenta a natureza do despacho de reversão reclamado, o
mesmo não está abrangido pela força do caso julgado.
Defende a reclamante, ora recorrente, que sendo o aludido despacho de reversão um acto administrativo tributário praticado no âmbito das competências conferidas ao órgão de execução fiscal num
processo de natureza jurisdicional, como é o processo de execução fiscal, está o mesmo abrangido
pela força do caso julgado, não podendo a AT praticar um segundo despacho de reversão de forma
incondicional.
Vejamos. Não há dúvida que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, podendo a AT
nele praticar actos desde que não tenham natureza jurisdicional, já que os actos de natureza jurisdicional susceptíveis de ser praticados no processo de execução estão fora dessa previsão por não serem da
competência da Administração (artigo 103.º, n.º 1 da LGT).
Este preceito assenta, assim, na ideia de que todo o processo de execução poderá ser controlado pelo juiz de execução como qualquer outro processo judicial, o que não impede que a
AT nele possa praticar actos materialmente administrativos que lesem os direitos ou interesses
legalmente protegidos de qualquer interessado ou actos em que embora não ocorra a dita lesão
mas em que há um manifesto interesse objectivo no cumprimento da legalidade estrita do processo de execução, e em relação aos quais é garantido aos interessados o direito de reclamação
para o juiz do processo.
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Como se diz na decisão recorrida, a reversão consiste no chamamento ao processo de execução
fiscal dos responsáveis subsidiários com base na fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários para a satisfação da dívida exequenda e acrescido, sendo o
acto de reversão promovido pelo órgão de execução fiscal (artigos 153.º, n.º 2, 160.º e 192.º do CPPT
e 23.º, 24.º e 60.º da LGT).
Mas, sendo certo que o acto em causa – o despacho que ordena o prosseguimento da execução
fiscal contra o revertido – não tem natureza jurisdicional, será o mesmo verdadeiramente um acto
materialmente administrativo?
Atendendo ao conceito definido no art. 120.º do CPA, consideram-se actos administrativos as
«decisões dos órgãos da Administração que ao abrigo de normas de direito público visem produzir
efeitos jurídicos numa situação individual e concreta».
Ora, em rigor, o acto em causa não se trata de um acto administrativo verdadeiro e próprio.
Pelo contrário, tal acto, como, de resto, outros proferidos pelo órgão de execução fiscal, designadamente, aquele em que se ordena a instauração da execução, a citação dos executados, a penhora dos
bens, a venda dos bens penhorados, a anulação da venda, a anulação da dívida e a extinção da execução,
ainda que sob controlo jurisdicional pela via da reclamação para o juiz competente, não serão mais que
puros actos de trâmite, de tramitação da execução fiscal, não incluídos consequentemente no âmbito
do artigo 120.º do CPA.
Verdadeiros actos materialmente administrativos serão, antes e nomeadamente, os referentes à
dação em pagamento, actos ministeriais sobre o pagamento em prestações, etc., ainda que aí sujeitos,
não a recurso contencioso ou acção administrativa especial, mas à reclamação do artigo 276.º do CPPT,
desde que praticados na execução fiscal.
E, assim sendo, o despacho de reversão, como qualquer outro acto de tramitação da execução
fiscal que é, não está abrangido pela força do caso julgado, pois este só se forma sobre decisões judiciais (artigos 671.º e 672.º do CPC), sendo certo que, como se diz no acórdão desta Secção do STA de
1/10/2008, proferido no recurso n.º 744/08, também não existe qualquer disposição legal que atribua
idêntica força obrigatória aos actos administrativos.
Do mesmo modo, pela mesma razão de não se tratar de uma decisão judicial, não lhe é aplicável
o disposto no artigo 666.º do CPC sobre o esgotamento do poder jurisdicional.
Ou seja, embora se reconheça em determinado momento não estarem verificados os pressupostos legais para se ordenar a reversão contra os eventuais responsáveis subsidiários, está afastada
a possibilidade de se formar sobre tal questão caso julgado que obste à posterior reapreciação da
mesma.
E no caso em apreço foi isso exactamente o que sucedeu.
O despacho de reversão de que ora se reclama foi proferido com base em novos elementos recolhidos e comprovativos dos pressupostos da responsabilização subsidiária, conforme se extrai do teor
de fls. 232 a 245 dos autos.
E, estando tal despacho fundado em novos elementos entretanto recolhidos, não estava a AT impedida por força do caso julgado ou caso decidido de ordenar a legal reversão da execução fiscal contra
os responsáveis subsidiários se, em seu entender, se verificavam agora comprovados os respectivos
pressupostos.
Por outro lado, não sendo em rigor um verdadeiro acto materialmente administrativo que está
aqui em causa, nem sequer se tem que equacionar a legalidade da sua revogação nos termos em que
esta vem colocada pela recorrente.
Acresce que, sendo o processo de execução fiscal um processo cujo escopo jurídico é o de realizar coercivamente o direito de crédito de que goza o credor tributário, é evidente que enquanto este
direito não se verificar extinto pode a AT prosseguir no intuito de cobrar a dívida exequenda, desde
que verificados os respectivos pressupostos legais.
Tal comportamento não afronta contra os princípios constitucionais do Estado de direito, da igualdade, da segurança, da tutela da confiança e da boa fé, consagrados nos artigos 2.º, 13.º e 266.º, n.º 1 da
CRP, na medida em que, e conforme consta do probatório (v. pontos 19 e 20) fixado, a reclamante foi
devidamente notificada para exercer, querendo, o seu direito de audição e só depois foi efectivamente
proferido o despacho contra o qual agora se insurge e que se mostra devidamente fundamentado nas
normas legais que nele são indicadas.
Razão por que o presente recurso não pode, pois, proceder.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso, confirmando-se, assim, a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 26 de Maio de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.
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Acórdão de 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Reforma do acórdão. Lapso manifesto.
Sumário
I — Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, alíneas a) e b),
e 716.º 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 ou 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.
II — Só há lugar à reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento
de questões de direito quando esse erro for evidente, patente e virtualmente incontroverso.
Processo n.º 460/07-30.
Recorrente: Difusão — Sociedade Imobiliária, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
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 acórdão
de 10/3/10, a fls. 706 a 709, vem:
- requerer a sua reforma, ao abrigo do artigo 669.º, n.º 2, alíneas a) e b) do CPC, com fundamento
em manifesto lapso, alegando, em síntese, que o mesmo no seu segmento decisório se estribou no facto
do despacho reclamado não se tratar de despacho de não admissão mas de despacho proferido ao abrigo
do artigo 284.º, n.º 5 do CPPT, isto é, de despacho que julgou findo o recurso por não ocorrer a invocada
oposição de acórdãos, quando o que estava em questão era a não admissão do recurso jurisdicional com
fundamento em violação das regras de competência em razão da hierarquia e não o recurso jurisdicional
com fundamento em oposição de acórdãos.
- interpor recurso para o Tribunal Constitucional.
Notificada deste requerimento, vem a Fazenda Pública sustentar que não se verificam as nulidades
referidas, sendo óbvio que o recurso interposto para o TC está destinado ao fracasso.
Cumpre decidir, nada a tal obstando.
II – Quanto ao recurso interposto para o TC, porque prejudicado face ao pedido de reforma do
acórdão apresentado, oportunamente nos pronunciaremos sobre o mesmo, após apreciação por este
Tribunal da requerida reforma.
Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, e 716.º do Código de Processo
Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido manifesto
lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, constem do
processo documentos ou 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.
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Cfr. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 – recurso n.º 46.455, de 17 de
Março de 1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909.
E Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444” (acórdão desta Secção
do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06).
Ora, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenha sido cometido erros desse tipo.
E nem sequer o eventual lapso que é assinalado ocorre de facto.
Com efeito, quando no acórdão reformando se diz que 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 artigo 284.º, n.º 5 do CPPT, isto é, de despacho que julgou findo o
recurso por não ocorrer a invocada oposição de acórdãos não se está a cometer qualquer lapso, pois é
isso que corresponde à realidade e que se quis, na verdade, dizer.
Sendo que se faz tal afirmação para responder à argumentação da recorrente (a propósito da invocada inconstitucionalidade do 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)
de que tendo o recurso com fundamento em oposição de julgados sido expressamente admitido por
despacho do relator desta Secção não poderia o mesmo ser depois não admitido pela Secção.
Por outro lado, quanto ao conhecimento da suscitada questão da incompetência em razão da
hierarquia da Secção de Contencioso Tributário do STA para proferir o acórdão de que ora se recorre
para o Pleno da mesma Secção, o que se disse no despacho reclamado, e o acórdão reformando depois
confirma, foi apenas que o seu conhecimento por este dependia necessariamente da admissão do recurso
interposto para o mesmo, com fundamento em oposição de julgados, uma vez que, se tal não sucedesse,
isto é, se não se verificasse a alegada oposição, não podia o Pleno conhecer de qualquer outra questão,
ainda que esta fosse de conhecimento oficioso.
A razão da não apreciação de tal questão pelo Pleno radica tão só na não verificação da alegada
oposição de julgados e não na sua rejeição.
Pode a recorrente não concordar com tal entendimento, considerando até haver erro de julgamento nessa matéria; porém, para esse efeito, não é adequado o pedido de reforma do acórdão, pois
que este apenas logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto do juiz, tenha ocorrido erro
determinação da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, ou quando dos documentos e
outros elementos do processo se imponha decisão diversa da proferida por não terem sido tomados em
consideração, em resultado, também, de lapso manifesto do juiz.
Razão por que a pretensão da recorrente não pode proceder.
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 3 (três) UCs.
Vale.

Lisboa, 26 de Maio de 2010. — António Calhau (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do

Acórdão 26 de Maio de 2010.
Assunto:
Revisão da matéria colectável. Acção administrativa especial. Impugnação judicial.
Sumário:
I — O meio processual adequado para reagir contra o despacho do Director-Geral
dos Impostos que indeferiu o pedido de revisão do acto de fixação da matéria
colectável, por considerar não reconhecer as ilegalidades que o contribuinte lhe
imputava, isto é, injustiça grave e notória, é a impugnação judicial e não a acção
administrativa especial.
II — Em causa está, pois, mediatamente, a legalidade do acto tributário de liquidação:
apreciar o acto impugnado — saber se a pretensão do contribuinte, de que fosse
revisto aquele acto, merecia, ou não, ser indeferida — implica sindicar a legalidade
da liquidação.
III — Admitindo-se, como se admite, o pedido de revisão nestas circunstâncias, a respectiva ilegítima rejeição por parte da Administração Tributária não pode deixar
de consequenciar a ineficácia da liquidação.
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Processo n.º 674/09-30.
Recorrente: Turbogás — Produtora Energética, 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 – Turbogás - Produtora Energética, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando com
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra o despacho do Director-Geral dos Impostos, que indeferiu o pedido de revisão
oficiosa da matéria colectável de IRC, relativa ao ano de 1999, dela vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
a) A recorrente empregou o meio processual que lhe foi indicado pela Administração Fiscal, em
resposta a requerimento apresentado ao abrigo e nos termos do disposto nos arts. 36º e 37º do CPPT;
b) A sentença delimitou a apreciação da matéria de facto exclusivamente a parte dos factos que
foram articulados, não tendo tomado posição sobre toda a matéria de facto articulada, independentemente
da solução jurídica que viesse a construir em relação à questão que lhe cabia decidir.
c) Os factos que a recorrente articulou e que interessam para a decisão da causa são os que
constam dos nºs 14 a 21 da petição de impugnação, no que concerne ao pedido de revisão da matéria
colectável e nos nºs 36 a 69 no que respeita à refutação, com invocação de matéria de facto relevante,
dos argumentos invocados na decisão que recusou aquela pretensão.
d) Esses factos deveriam ter sido objecto de produção de prova, que o Tribunal afastou, por entender estar em causa uma questão de direito, por um lado, e, por outro, por serem factos que se provam
documentalmente.
e) Existe matéria de facto para além daquela que a sentença apreciou e ainda que fosse exacta
a afirmação de que esses factos teriam de ser provados documentalmente, a sentença deveria então
concluir com a indicação dos factos provados e dos que não foram provados, por alegada ausência de
prova documental. Não o tendo feito a sentença violou o disposto no art. 123º do CPPT.
f) A sentença não deu cumprimento ao determinado no acórdão que deu provimento ao anterior
recurso, já que permanece por especificar, enquanto matéria de facto que o tribunal deu como assente,
os verdadeiros fundamentos da decisão da administração fiscal. Essa insuficiência não permite conhecer
em concreto que pressupostos da revisão da matéria tributária permitida pelo art. 78º da LGT não se
verificaram, segundo aquela decisão.
g) Sendo os pressupostos da revisão oficiosa permitida pelo art. 78º, n.º 3, da LGT, a ocorrência
de injustiça grave ou notória no apuramento da matéria tributável, que deverá ser reclamada no prazo
de três anos, importaria precisar em que medida e porque razões o pedido de revisão não foi atendido.
E quanto a isso não se colhe da sentença os precisos fundamentos dessa recusa.
h) Padece, por conseguinte, a sentença do mesmo vício anteriormente apontado e que determinou
a ampliação da matéria da facto.
i) Não tem razão a sentença, ao considerar não ser aplicável a via de impugnação, porque o que
estava em causa nos presentes autos era um erro na autoliquidação do IRC. A dedução da impugnação
decorre do disposto no art. 131º do CPPT, onde se prevê que ocorrendo erro na autoliquidação o contribuinte deverá apresentar reclamação graciosa e, perante o indeferimento desta, expresso ou tácito,
deverá apresentar impugnação.
j) Foi precisamente o que a recorrente fez, embora no caso em vez de reclamação graciosa tenha
sido deduzido pedido de revisão oficiosa nos termos do art. 78º da LGT. Mas a opção por esta via em
nada altera a aplicação do princípio que consta do referido art. 131º. Trata-se, no fim de contas, de um
processo de reclamação graciosa de natureza especial, com fundamentos e prazo de revisão diferentes
da reclamação “ordinária”.
l) Mas o objectivo da impugnação e seu fim último era e é o da revisão da matéria colectável,
por ter havido erro na autoliquidação, tal como era esse o objectivo do pedido de revisão da matéria
colectável ao abrigo do art. 78º da LGT. É claro que, estando o recurso a este procedimento dependente
da verificação de determinados pressupostos — a dedução dentro de determinado prazo e a existência
de injustiça grave ou notória — haveria que tomar posição quanto à sua verificação.
m) A verificação dos pressupostos de aplicação do art. 78º da LGT constitui o verdadeiro cerne da
questão, ou seja, a apreciação da legalidade da liquidação do imposto. Se se concluir que houve injustiça
grave ou notória a legalidade da liquidação estará posta em causa e a mesma deverá ser revista.
n) O acto de rejeição do pedido de revisão não tem qualquer recorte autónomo, o objecto da
impugnação judicial continua a ser a liquidação do imposto, por ser o acto tributário verdadeiramente
lesivo da esfera jurídica da recorrente.
o) Atente-se no que sobre esta matéria foi decidido no Acórdão do STA de 24.09.1997, recurso
n.º 21.089, in Ac. Doutrinais do STA, pág. 2219: “1 - A impugnação judicial, ainda que deduzida na
sequência do indeferimento de uma reclamação graciosa, visa única e exclusivamente o acto tributário
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de liquidação e não o despacho de indeferimento. 2 - É que, embora caiba recurso hierárquico do acto
de indeferimento (art. 100º do CPT) de uma reclamação graciosa, o mesmo acto não assume autonomia
relativamente à liquidação (acto tributário) em sede de impugnação judicial”.
p) Resulta do processo administrativo, onde a pretensão da recorrente foi analisada, que foi dado
como adquirido que existiu erro na autoliquidação do imposto, e que os valores cuja correcção a impugnante reclamou foram confirmados e que na realidade os impostos diferidos foram indevidamente
contabilizados.
q) A apreciação da legalidade da liquidação constituiu e constitui o cerne do problema, tendo sido
decidido em sentido desfavorável à impugnante, por considerar que a injustiça não era grave e também
não era notória, o que por si constitui efectiva apreciação da legalidade da liquidação.
r) A notificação feita à impugnante do indeferimento da sua pretensão foi feita em termos que
evidenciam que para a administração fiscal os fundamentos da decisão comportavam a apreciação da
legalidade da liquidação, também na perspectiva quantitativa.
s) A sentença fez, portanto, errada aplicação do art. 97º, n.º 1, alínea p) do CPPT, pelo que deverá
ser revogada, a fim de ser substituída por outra que conheça do acto tributário de liquidação.
t) Ainda que houvesse que proceder à convolação do processo, por ter havido erro na forma de
processo - o que só por mera hipótese de raciocínio se admite - não havia quaisquer motivos que impedissem a mesma de ter lugar, contrariamente ao decidido na sentença recorrida.
u) A recorrente alegou os factos e as razões de direito pelas quais entende que é ilegal a decisão
proferida pelo Director Geral dos Impostos de indeferimento do pedido de revisão da matéria colectável,
apresentado ao abrigo do art. 78º da LGT.
v) Basta percorrer a petição de impugnação para retirar matéria de facto e de direito suficiente para
concluir pela imputação de ilegalidade à referida decisão, assente na errada interpretação e aplicação
do art. 78º da LGT.
x) A causa de pedir é clara, o pedido está expresso, os vícios estão apontados. Caso se concluísse
pela impropriedade do meio processual empregue, nada impediria a convolação, contrariamente ao
decidido na sentença recorrida, que violou o disposto no art. 98º, n.º 4 do CPPT.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
recurso, “devendo ser ordenada a convolação da impugnação judicial em acção administrativa especial”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) A impugnante solicitou em 28.03.2003 a revisão oficiosa da matéria colectável de IRC do
exercício de 1999, ao abrigo do n.º 3 do artigo 78º da LGT, alegando que, na declaração de rendimentos
modelo 22 referente ao citado exercício, a impugnante declarou um prejuízo fiscal de € 7.269.273,67
(1.457.358.524$00) quando esse prejuízo foi de € 11.751.573,35 (2.355.978.928$00), por não ter incluído, a titulo de impostos diferidos activos, o valor de € 4.482.299,69, traduzindo uma injustiça grave
e notória (cfr. requerimento a fls. 37 a 44 dos autos).
B) Por despacho de 09.12.2002, notificado à ora impugnante pelo ofício n.º 4138 de 21.01.2005,
foi indeferido o pedido de revisão — fls. 13;
C) Decidiu-se no despacho referido em B) que não estavam preenchidos os pressupostos de natureza excepcional que justificam a autorização de revisão da matéria tributável, designadamente, que
a matéria tributária, porque apurada de acordo com declaração da Impugnante, que só depois de a Inspecção Tributária ter efectuado correcções, se apercebeu do seu erro, não foi apurada com fundamento
em injustiça grave ou notória, já que a injustiça foi desencadeada pelo comportamento negligente da
Impugnante, mais se tendo entendido que, se se aplicasse ao caso concreto, o princípio da igualdade na
aplicação da lei implicaria que ocorressem “meros lapsos” eles poderiam ser corrigidos no prazo de três
anos, o que paralisaria a administração, provocando por seu turno desigualdades no universo dos sujeitos
passivos, por incapacidade de a administração cumprir cabalmente outros procedimentos legais.
D) Conforme carimbo aposto a fls. 3 dos autos, a 05.04.2005, deu entrada em Tribunal a presente
impugnação.
3 – Começa a recorrente por arguir a nulidade da sentença recorrida, uma vez que não se pronunciou sobre os factos articulados na petição inicial sob os nºs 14 a 21 e 36 a 69 e que “existe matéria de
facto para além daquela que a sentença apreciou”.
Ora e como bem anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto, no seu parecer, estas questões foram já
apreciadas e decididas no acórdão desta Secção do STA, de fls. 240 e segs., que, nesta parte, transitou
em julgado, esgotando-se, assim, o poder jurisdicional do juiz (cfr. artº 666º, n.º 1 do CPC).
Pelo que, falecem as als. b) a e), primeira parte, das conclusões da motivação do recurso.
4 – Alega, também, a recorrente que a sentença recorrida violou o artº 123º do CPPT, uma vez
que “ainda que fosse exacta a afirmação de que esses factos teriam de ser provados documentalmente,
a sentença deveria então concluir com a indicação dos factos provados e dos que não foram provados,
por alegada ausência de prova documental”.
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Mas, também carece de razão.
Com efeito, basta uma leitura menos atenta da sentença recorrida para se concluir que nela se faz menção aos factos provados e não provados e, quanto a estes, refere-se expressamente que “inexistem factos
não provados com interesse para a decisão em causa, atenta a causa de pedir. Nada mais importa provar”.
E acrescenta, ainda, que “a decisão da matéria de facto efectuou-se com base no exame dos documentos e informações oficiais constantes dos autos”.
Pelo que falece, também, a alínea e), segunda parte, das conclusões da motivação do recurso.
5 – Por outro lado, entende a recorrente que a sentença recorrida padece do mesmo vício que foi
anteriormente invocado e que determinou a ampliação da matéria de facto, dado que, da alínea C) do
probatório, não constam os “precisos fundamentos” da recusa, por parte da Administração Fiscal, do
pedido de revisão oficiosa da matéria colectável, por ela formulado.
Mas não lhe assiste, também, razão.
Com efeito, no acórdão de fls. 240 e segs. foi determinado que os presentes autos deviam baixar
à 1ª instância a fim de ampliar a matéria de facto, fazendo constar do probatório o teor do despacho
que indeferiu o pedido de revisão oficiosa da matéria colectável e a respectiva fundamentação, “nomeadamente os pressupostos do recurso de revisão da matéria tributável que a Administração Fiscal
considerou não estarem verificados”.
A este propósito, escreveu-se na sentença recorrida, na alínea C) do probatório, que “Decidiu-se
no despacho referido em B) que não estavam preenchidos os pressupostos de natureza excepcional
que justificam a autorização de revisão da matéria tributável, designadamente, que a matéria tributária,
porque apurada de acordo com declaração da Impugnante, que só depois de a Inspecção Tributária ter
efectuado correcções, se apercebeu do seu erro, não foi apurada com fundamento em injustiça grave
ou notória, já que a injustiça foi desencadeada pelo comportamento negligente da Impugnante, mais
se tendo entendido que, se se aplicasse ao caso concreto, o princípio da igualdade na aplicação da lei
implicaria que ocorressem “meros lapsos” eles poderiam ser corrigidos no prazo de três anos, o que
paralisaria a administração, provocando por seu turno desigualdades no universo dos sujeitos passivos,
por incapacidade de a administração cumprir cabalmente outros procedimentos legais”.
Ora, do que assim fica transcrito, não temos dúvidas de que, na sentença recorrida, foi dado cabal
cumprimento ao ordenado no predito aresto.
Na verdade e por um lado, foi dado a conhecer o teor do despacho agora impugnado e, por outro,
do mesmo consta a respectiva fundamentação, a saber: que a matéria tributável foi apurada tendo por
base a declaração do contribuinte, pelo que se injustiça houve esta não é grave nem notória, uma vez
que foi desencadeada pelo comportamento negligente do contribuinte, que só foi detectado depois das
correcções efectuadas pelos serviços de Inspecção Tributária, para além de que, sempre que ocorressem
“meros lapsos”, a administração ficaria paralisada, o que provocaria desigualdades no universo dos
contribuintes, por incapacidade da administração cumprir cabalmente outros procedimentos legais.
Pelo que, falecem, também, as conclusões f) a h) da sua motivação do recurso.
6 – Quanto à questão de saber se a recorrente pode impugnar contenciosamente, através de impugnação judicial, o despacho de indeferimento do pedido de revisão oficiosa da matéria tributável, o
que o Mmº Juiz “a quo” decidiu foi que, “verificando-se nos autos que o acto impugnado se limita a
considerar a impossibilidade de recurso à revisão da matéria tributável por não estarem preenchidos
os seus pressupostos, não procedendo a qualquer apreciação da liquidação, não emitindo sequer uma
decisão de mérito, é de concluir que o recurso judicial de tal acto, enquadra-se na previsão da alínea p)
do n.º 1 do artigo 97º do CPPT. Donde, terá que seguir o processo de recurso contencioso, seguindo,
nesta data, a forma de acção administrativa especial estabelecida no CPTA”.
É contra o assim decidido que reage, também, a recorrente pelas razões supra referidas nas conclusões i) a s).
Vejamos se lhe assiste razão.
Dispõe o artº 97º, n.º 1, als. d) e p) do CPPT que “o processo judicial tributário compreende...a
impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade
do acto de liquidação...o recurso contencioso do indeferimento total ou parcial ou da revogação de
isenções ou outros benefícios fiscais, quando dependentes de reconhecimento da administração tributária, bem como de outros actos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem
apreciação da legalidade do acto de liquidação”.
Daqui resulta, assim, que caberá processo de impugnação se o despacho de indeferimento do pedido
de revisão oficiosa da matéria tributável comportou a apreciação da legalidade do acto de liquidação e
recurso contencioso (hoje acção administrativa especial) se não comportou a apreciação dessa legalidade.
Ora, de acordo com os termos do predito artigo, a liquidação tem de entender-se em termos amplos, abrangendo todo o processo respectivo e não stricto sensu, apenas como simples aplicação da
taxa à matéria colectável.
Aliás, a tal conduz o princípio da impugnação unitária, explicitado no artº 54º do CPPT: todos os
vícios do processo devem ser invocados no ataque ao acto final de liquidação.
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No caso dos autos, examinando a petição inicial que originou o presente processo, vê-se que o
contribuinte reage contra um acto que identificou como praticado pelo Director-Geral dos Impostos,
tendo por conteúdo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da matéria tributável, vindo, a final, a
pedir que se julgue procedente e provada a impugnação judicial, revogando-se o despacho impugnado,
substituindo-o por decisão que rectifique a matéria tributável.
Ao longo do articulado, expôs a agora recorrente ter pedido a revisão oficiosa do acto de fixação da
matéria tributável, com fundamento em grave e notória injustiça, já que, na declaração de rendimentos
Modelo 22, referente ao exercício de 1999, apresentou um prejuízo fiscal menor do que aquele que
correspondia à realidade, obtendo a decisão de que, como vimos supra, a matéria tributável foi apurada
tendo por base a declaração do contribuinte, pelo que se injustiça houve esta não é grave nem notória,
uma vez que foi desencadeada pelo comportamento negligente do contribuinte, que só foi detectado
depois das correcções efectuadas pelos serviços de Inspecção Tributária, para além de que, sempre que
ocorressem “meros lapsos”, a administração ficaria paralisada, o que provocaria desigualdades no universo dos contribuintes, por incapacidade da administração cumprir cabalmente outros procedimentos
legais, vindo a final a pedir que se julgue procedente e provada a impugnação judicial, revogando-se o
despacho impugnado, substituindo-o por decisão que rectifique a matéria tributável.
Mas a verdade é que o conteúdo do acto é o indeferimento do pedido de revisão formulado pela
recorrente.
Como é sabido, a revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou pode ser despoletada
por iniciativa do contribuinte e ter por fundamento qualquer ilegalidade do acto, sendo seu objectivo
a respectiva anulação - cfr. o artº 78º, n.º 1 da LGT.
Ou seja, “neste art. 78.º está-se perante um meio procedimental de obter a correcção de uma prévia decisão final de um procedimento (de liquidação ou de fixação da matéria colectável, se ela tiver
autonomia)” (vide Diogo Leite Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge Sousa, in Lei Geral Tributária,
3ª ed., pág. 401).
Deste modo, a autoridade recorrida ao indeferir o pedido de revisão da matéria colectável não
reconheceu, no acto de fixação da matéria colectável em causa, as ilegalidades que a requerente lhe
imputava, isto é, injustiça grave e notória.
Em causa está, pois, mediatamente, a legalidade do acto tributário de liquidação: apreciar o acto
recorrido - saber se a pretensão da recorrente, de que fosse revisto aquele acto, merecia, ou não, ser
indeferida - implica sindicar a legalidade da liquidação.
E admitindo-se, como se admite, o pedido de revisão nestas circunstâncias, a respectiva ilegítima rejeição por parte da Administração Tributária não pode deixar de consequenciar a ineficácia da liquidação.
Daí que, o acto expresso contenciosamente atacado o devesse ser pela via da impugnação judicial
e não pela do recurso contencioso de anulação, como se decidiu na sentença recorrida.
Pelo que, no segmento em que assim julgou, a sentença recorrida merece, pois, censura.
Assim sendo, prejudicada fica a apreciação das demais questões que foram suscitadas na motivação do presente recurso.
7 – Nestes termos, acorda-se em:
a) negar provimento ao recurso na parte em que argui a nulidade da sentença recorrida;
b) conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida no segmento em que julgou ser
a acção administrativa especial o meio processual adequado para reagir contra o acto da Administração
Fiscal que indeferiu o pedido de revisão oficiosa da matéria colectável de IRC;
c) ordenar a baixa do processo à 1ª instância, a fim de conhecer dos fundamentos da impugnação
judicial proposta, se a tal outra razão, que não a invocada, não obstar.
Sem custas, por não serem devidas.
Lisboa, 26 de Maio de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente
Torrão (Não concederia provimento ao recurso na parte referente à alínea b) supre (n.º 7), uma vez que,
não está em causa a apreciação da legalidade da liquidação, mas apenas do despacho que indeferiu o
pedido de revisão por parte dos pressupostos legais).

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Processo de impugnação judicial. Nulidade processual. Falta de notificação para
alegações.
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Sumário:
I — Se depois da apresentação da contestação num processo de impugnação judicial
foram juntos ao processo documentos e obtidas informações com potencial relevo
probatório, que podem ser relevantes a decisão final, impõe-se que se conceda às
partes a possibilidade de alegarem sobre esta matéria, nos termos do artigo 120.º
do CPPT, não só sobre a relevância factual que podem ter os factos apurados,
mas também sobre as ilações jurídicas que daí se podem retirar.
II — O facto de cada uma das partes ter tido oportunidade de se pronunciar sobre
os documentos apresentados pela parte contrária, não dispensa as alegações,
designadamente porque, enquanto o prazo legal para as partes se pronunciarem
sobre documentos apresentados pela parte contrária é o prazo geral de 10 dias
[artigo 153.º, n.º 1, do CPC, aplicável por força do disposto no artigo 2.º, alínea e),
do CPPT], o prazo para alegações é fixado pelo juiz, podendo estender-se até 30
dias, nos termos daquele artigo 120.º
III — A omissão de notificação para alegações constitui irregularidade que pode influir na decisão da causa, pelo que constitui nulidade, à face do preceituado no
artigo 201.º, n.º 1, do CPC.
Processo n.º 26/10-30.
Recorrente: PT — Comunicações, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – PT COMUNICAÇÕES, S.A. deduziu no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada oposição
a uma execução fiscal que lhe é movida por dívida de Taxa Municipal de Ocupação do Espaço Público
referente à utilização do solo, do subsolo e do espaço aéreo por cabos, relativa ao ano de 2004.
Aquele Tribunal julgou improcedente a oposição.
Inconformada a Oponente interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo,
apresentando alegações com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida em 26 de Outubro de 2009 nos autos
acima referenciados que julgou “improcedente a presente oposição”
B. O processo de Oposição no qual foi proferido a sentença recorrida foi interposto contra a execução da quantia de € 1.160.312,50, devida pela taxa por ocupação da via pública com tubos, condutas,
cabos condutores e similares referente ao ano de 2004, cobrada pelo Município do Seixal.
C. O Tribunal a quo não notificou as partes para apresentarem alegações de direito, tendo proferido
de imediato a sentença, impedindo assim a Recorrente de exercer o seu direito ao contraditório, quer
quanto ao processo instrutor, quer quanto aos documentos juntos com a contestação, o que configura
uma nulidade processual passível de ser invocada nesta sede e que deve ditar a revogação da sentença.
D. A Recorrente requereu nos autos a junção dos Pareceres Jurídicos do Professor Casalta Nabais
e do Professor Sérgio Vasques, tendo requerido também que Fossem submetidas, a título prejudicial,
três questões concretas ao TJCE, ao abrigo do direito consagrado pelo artigo 234.º do Tratado de Roma
de 1957, também aplicável perante tribunais inferiores.
E. Embora a Recorrida tenha exercido o seu direito ao contraditório quanto a este requerimento,
a Recorrente nunca foi notificada da admissão ou rejeição dos referidos Pareceres Jurídicos, nem de
qualquer outro despacho ou decisão que tenha recaído sobre os mesmos, assim como não faz a sentença
judicial qualquer alusão aos mesmos.
F. Acresce que o Tribunal a quo não efectuou também qualquer alusão às questões a submeter, a
título prejudicial, ao TJCE que foram requeridas pela Recorrente, sendo que estas duas omissões claramente passíveis de influir sobre o sentido da decisão e constituem nulidades processuais, que devem
ditar a revogação da sentença.
G. A sentença é nula por omissão de pronúncia, já que não resolve todas as questões para as
quais é chamada a pronunciar-se, o que viola o disposto no artigo 660.º do Código de Processo Civil e
subsume-se na nulidade da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do mesmo Código.
H. A Recorrente, para além de alegar na p.i. que a entrada em vigor da TMDP prevista na Lei
n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (“REGICOM”) revogava tacitamente a Taxa subjacente à presente oposição, alegou também que a Taxa era incompatível com a Directiva Autorização e com a Directiva Quadro.
I. O Tribunal a quo conheceu da primeira questão, mas não conheceu, nem mencionou sequer,
a segunda questão, a saber, a incompatibilidade da Taxa com as Directivas Comunitárias referidas e
a invalidade da Taxa daí decorrente, sendo que a resposta à primeira no preclude a segunda, uma vez
que é admissível que a Taxa não tenha sido tacitamente revogada pela entrada em vigor da TMDP
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(hipótese que se admite por mero dever de patrocínio) mas seja inválida por violação das normas do
Direito Comunitário.
J. A sentença recorrida considerou que o facto de não estar em vigor o Regulamento que previa
a Taxa não constitui fundamento à oposição, uma vez que a Taxa existia na lei, sendo esta meramente
ineficaz por não ter sido alvo de publicação.
K. A Recorrente considera que a sentença recorrida cometeu um erro na aplicação do direito, uma
vez que a alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT estipula como fundamento à oposição à inexistência da taxa “nas leis em vigor” e assim, não estando o Regulamento que previa esta Taxa em vigor no
momento em que se iniciou o facto tributário (art. 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n.º 2 do
art. 12.º da LGT e n.º 3 do artigo 103.º da CRP), tal consubstancia fundamento à oposição, devendo
esta ser considerada procedente.
L. As taxas por “ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio público municipal” cobradas às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas, tal como
a Taxa sub judice, foram tacitamente revogadas com a entrada em vigor da TMDP, sendo também
inválidas por incompatibilidade com o Direito Comunitário.
M. A sentença recorrida cometeu um erro de direito clamoroso por considerar que a Lei, ao conferir a mera “possibilidade” dos municípios portugueses de “optarem” pela TMDP, não vedar a estes a
possibilidade de cobrarem outras taxas (que não a TMDP) sobre a ocupação de espaços pelas empresas
de comunicações electrónicas, quando a opção pela TMDP não seja “exercida”.
N. Uma interpretação segundo a qual a lei positiva se limita a colocar à disposição dos municípios
uma espécie de cardápio de tipos de taxas incidentes sobre o mesmo facto tributário, tendo alguns desses
tipos de se conformar com as exigências comunitárias (a TMDP, enquanto que outros (como a Taxa ora
em causa) ficam misteriosamente a salvo de tais requisitos, não pode proceder.
O. Entende a Recorrente que o grande erro da Sentença Recorrida deriva da não compreensão do
fundamento e objectivo da TMDP que, conforme se encontra detalhadamente explicado nos Pareceres
Professor Casalta Nabais (p. 37 e ss) e do Professor Sérgio Vasques (p. 21 e ss., “teve em vista a transposição para o direito nacional do art. 13º da Directiva Autorização”.
P. Nas palavras do Professor Casalta Nabais, “se a TMDP teve em vista a transposição para o
direito nacional do art. 13º da Directiva Autorização, é evidente que a criação de uma outra taxa que
venha tributar o mesmo facto, ou seja, os direitos de passagem reconhecidos às empresas prestadoras
se serviços de comunicações electrónicas, agora sob o nome de taxa de ocupação do domínio público,
implicará uma violação do direito comunitário, designadamente, desse preceito da Directiva Autorização, bem como uma violação do art. 8º da Directiva Quadro”
Q. Sendo certo que a TMDP foi criada pelo legislador nacional tendo em conta os requisitos
detalhadamente exigidos pela Directiva Autorização e pela Directiva Quadro, mais certo que as “tradicionais” taxas por ocupação de espaços municipais não se coadunam minimamente com os rigorosos
requisitos impostos por aquelas, violando-as assim de forma frontal.
R. A Taxa viola gravemente o princípio da transparência que deve presidir às taxas que incidem
sobre os direitos de passagem das empresas de comunicação, consagrado no artigo 13.º da Directiva
Autorização e no artigo 11.º da Directiva Quadro, conforme refere o Professor Casalta Nabais e também
o Professor Sérgio Vasques.
S. O TJCE já se pronunciou pela invalidade de taxas que incidam sobre direitos protegidos pelo
direito comunitário (como acontece com o direito de passagem das empresas prestadores de serviços de
comunicações electrónicas tributado pela Taxa ora em causa), sempre que estas taxas o os respectivos
fundamentos no sejam objecto de publicação adequada e suficientemente pormenorizada para que as
informações estejam facilmente acessíveis e cumpra o requisito da transparência, no Acórdão de 19
de Setembro de 2006 sobre taxas e encargos aplicáveis às licenças individuais de telecomunicações,
Processos apensos C392/04 e 0.422/04.
T. A Taxa em causa nos autos viola também “os princípios da justificação objectiva e da proporcionalidade das taxas devidas pelos chamados direitos de passagem, consagrados no mesmo art. 13.º da Directiva Autorização”, conforme salienta também o Professor Casalta Nabais e o Professor Sérgio Vasques.
U. A Taxa em causa nos autos representa, por si só, cerca de 11% de todo o IMI arrecadado em
2005 pelo município; cerca de 14% de todo o IMT arrecadado em 2005 pelo município; cerca de 35%
de toda a derrama arrecadada em 2005 pelo município; cerca de 65% de todo o IMV arrecadado em
2005 pelo município; mais de 4 vezes o montante de todas as outras taxas de ocupação da via pública
liquidadas pelo município em 2005; mais de 14 vezes o montante de todas as taxas de ocupação da
via pública liquidadas por motivo de obras pelo município em 2005; cerca de 32% de todas as taxas
liquidadas pelo município em contrapartida de todo o seu trabalho de manutenção de infra-estruturas
de esgotos em 2005, sendo certo que, no caso da Taxa em apreço, o município não efectua qualquer
trabalho de manutenção da infra-estrutura da Recorrente, cerca de 8% dos encargos com as remunerações de todo o pessoal em regime de função pública do município em 2005; cerca de 47% com os
encargos assumidos com pessoal em regime de tarefa ou avença pelo município em 2005; cerca de 47%
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de toda a despesa incorrida pelo município com a aquisição de bens em 2005; cerca de 14% de toda
a despesa incorrida pelo município com a aquisição de serviços em 2005; mais de 33% da despesa de
capital incorrida pelo município com bens do domínio público em 2005; é superior a toda a despesa
incorrida com viadutos, arruamentos e obras complementares pelo município em 2005; representa
109 vezes (cento e nove vezes) a despesa incorrida pelo município com terrenos e recursos naturais
em 2005; corresponde ao dobro de toda a despesa com a aquisição de serviços destinados à aquisição
de bens, cfr. estudo, dados, números e conclusões constantes do Parecer do Professor Sérgio Vasques,
o que constitui demonstração evidente do que o Professor Casalta Nabais chama de “extorsão fiscal”
praticada pelo Município do Seixal,
V. Acresce que a Taxa sofreu, em 2004, no município do Seixal, um espantoso aumento de mais
de 1300% (mil e trezentos por cento), sendo este um aumento “puramente arbitrário (...) para o qual
não se vislumbra o menor fundamento”, cfr. refere o Professor Casalta Nabais.
W. E, como salienta o Professor Sérgio Vasques, na esteira da doutrina alemã, “A quantificação
de uma qualquer taxa de acordo com o valor inerente às prestações públicas passa necessariamente
pela comparação dessas prestações com prestações semelhantes disponíveis no mercado”, sublinhado
este Professor que esta Taxa (no valor de € 625 quando cobrada pelo município do Seixal) encontra-se
prevista (i) no regulamento do município de Lisboa pelo valor de apenas € 1,40 (desde 2004 até ao
presente), (ii) no regulamento do município de Sintra pelo valor de apenas € 2,00 e (iii) no regulamento
do município de Loures pelo valor de apenas € 2,10.
X. É totalmente injustificável que a utilização do subsolo por parte de um particular seja sujeito a
uma contraprestação vinte e duas vezes e meia superior (!) no município do Seixal do que no município
de Lisboa — que nem uma hipotética jazida de petróleo no subsolo seixalense justificaria!
Y. O Professor Sérgio Vasques desmonta qualquer hipotética invocação de motivos de extrafiscalidade (como sejam motivos de racionalização no aproveitamento do domínio público) para justificar o valor exorbitante da Taxa em causa nos autos, uma vez que a taxa incidente sobre condutas contendo vários
tubos é contabilizada em função do metro linear de cada tubo e tipo da conduta que os contém, de onde
resulta que a TMDP penaliza o aproveitamento mais racional do subsolo em prol da angariação da receita.
Z. A violação da proporcionalidade da Taxa é também acentuada, no caso concreto, pelo facto do
município do Seixal não ter sequer competência legal para proceder à manutenção, inspecção e reparação dos cabos da Recorrente que dão lugar à aplicação da Taxa, por força da legislação em vigor no
sector das telecomunicações, acrescendo que no presente caso, o município do Seixal nem sequer emite
licenças de ocupação do espaço público, uma vez que a Recorrente está dispensada de licenciamento
municipal, na sua qualidade de concessionária do serviço público de telecomunicações (tal como dispõe
a alínea 1,) do n.º 2 do artigo 14.º da Concessão)
AA. A Taxa viola também frontalmente a garantia de audição e participação das partes interessadas,
imposta pelo artigo 14.º, da Directiva Autorização
BB. A imposição da Taxa á também inválida por implicar uma dupla tributação económica violadora do Direito Comunitário, simplesmente por coexistir com a TMDP cobrada por outros municípios
em Portugal.
CC. A Taxa viola de forma grosseira o principio da proporcionalidade das taxas previsto na
Constituição.
DD. A Taxa é também ilegal por violar os direitos e liberdades fundamentais dos operadores de
comunicações electrónicas, conforme refere o ilustre Professor Casalta, uma vez que a imposição de
um tributo tão desmesurado sobre uma Única entidade a ora Recorrente - acaba “por se concretizar em
verdadeiras restrições às liberdades económicas que (,,,) se materializam sobretudo nas liberdades de
iniciativa económica e de livre empresa (...)”.
EE. Perante as evidentes incompatibilidades da Taxa com o Direito Comunitário, a Recorrente
requer que sejam submetidas, a título prejudicial, três questões concretas ao TJCE tendo os órgãos
jurisdicionais nacionais cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no Direito
interno (...) obrigação de o fazer [proceder ao reenvio], nas palavras do Professor Fausto de Quadros.
A Câmara Municipal do Seixal contra-alegou, sem apresentar conclusões, defendendo, em suma,
que deve ser mantida a sentença recorrida.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
São as seguintes as questões suscitadas no presente recurso:
1. Nulidade processual por preterição das alegações, cuja omissão recorrente considera susceptível
de influir na decisão da causa – arts. 201 e 3, n.º 3 do Código de Processo Civil;
2. Nulidade da decisão recorrida por omissão de pronúncia – art. 668 n.º 1 alínea d) do Código
de Processo Civil – uma vez que a sentença recorrida não fez qualquer alusão ás questões a submeter,
a título prejudicial, ao TJCE, e que foram requeridas pela recorrente.
3. Violação do disposto no art. 204º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento e Processo
Tributário, por não ter considerado a verificação dos fundamentos de oposição ali previstos, já que,
em seu entender, a taxa de utilização de solo, subsolos, e espaço aéreo por cabos viola o art. 91.º da
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, n.º 2 do art. 12.º da Lei Geral Tributária e n.º 3 do artigo 103.º da
Constituição da República, bem como a Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, o artigo 13º e 14.º da Directiva Autorização e o artigo 8.º e 11.º da Directiva Quadro, bem como os princípios constitucionais
da legalidade, igualdade, proporcionalidade, transparência, justificação objectiva, da proibição do
excesso, da justiça, da imparcialidade e de não discriminação das taxas e finalmente, da liberdade de
iniciativa económica e de livre empresa.
Vamos pronunciar-nos em primeiro lugar sobre as nulidades invocadas questões que, por razões
de ordem lógica, precedem o conhecimento das demais questões suscitadas.
E desde logo quanto à primeira questão – nulidade processual por preterição das alegações - julgamos que merece provimento.
Com efeito resulta do art. 201.º, n.º 1, do Código de Processo Civil que, fora dos casos previstos
nos artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou
de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a
irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.
A regra do referido normativo é a de que se a lei não prescrever expressamente que ele tem como
consequência a invalidade do acto, o vício do acto processual só deve produzir nulidade quando dele
resulte prejuízo para a relação jurídica contenciosa.
Ora no caso, e como salienta a recorrente, a CM do Seixal invocou na sua contestação que a versão
definitiva do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do Seixal foi aprovada, na
sequência da sessão de Câmara de 25 de Junho de 2003, publicitada em Edital e publicada no apêndice
n.9 130 ao Diário da República n.º 197, 1 Série, de 27 de Agosto de 2003.
E que, por omissão de publicitação anterior, na referida sessão da Câmara Municipal do Seixal (de
25 de Junho de 2003), se deliberou aprovar e submeter a apreciação pública o Aditamento ao Anexo
da Tabela de Taxas, apreciação pública essa que foi publicitada através do Edital n.º 139/2003 de 1 de
Agosto, juntando os pertinentes documentos.
Documentos estes sobre os quais a recorrente alega não ter tido oportunidade de se pronunciar,
tendo sido considerados na decisão recorrida.
Esta argumentação deverá proceder porque a recorrente efectivamente não foi notificada para
produzir alegações, tendo-se passado de imediato para a fase decisória.
Ora como se salienta no Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de
Sousa, 5 Ed. vol. 1, pag. 818, deve afastar-se o conhecimento imediato nos casos em que forem juntos
ao processo pelo representante da Fazenda Pública documentos que sejam relevantes para a decisão da
causa e sobre os quais o impugnante não tenha podido tomar posição, nomeadamente documentos que
não se demonstre que eram do conhecimento do impugnante quando apresentou a petição.
Parece-nos, pois, que na sequência da junção daqueles documentos, e ainda que não fosse produzida outra prova, a recorrente deveria ter sido notificada para apresentar alegações, sendo que a preterição daquela fase processual aos autos teve influência na decisão da causa, afectando nomeadamente
o princípio do contraditório, o que constitui nulidade processual de acordo com o referido art. 201.º,
n.º 1 do Código de Processo Civil.
Procederá, pois a arguida nulidade, ficando prejudicado o conhecimento das demais questões
suscitadas.
Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, ordenando-se
a anulação de todos os actos processuais subsequentes ao despacho de fls. 326.
As partes foram notificadas deste douto parecer e nada vieram dizer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. A PT Comunicações é concessionária do serviço público de telecomunicações;
2. Em 03/05/2004, foi publicado no Diário da Republica II Série o Aviso n.º 2995/2004 do qual
consta que a Câmara Municipal do Seixal em reunião ordinária de 01/10/2003 e a Assembleia Municipal
na sua reunião extraordinária de 28/10/2003 aprovaram o aditamento ao anexo que contem a tabela
de taxas de Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do Seixal (cfr. doc. junto a
fls. 38 dos autos);
3. Em 04/05/2004, foi publicado o Edital n.º 082/2004 do qual consta que foi aprovado a rectificação da tabela das taxas previstas no Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do
Seixal (cfr. doc. junto a fls. 39 dos autos);
4. Por ofício de 18/10/2004, da Câmara Municipal do Seixal foi a oponente notificada para pagar
a quantia de € 1.160.312,50 da taxa de utilização do solo, subsolo e espaço aéreo por cabos de acordo
com as medições efectuadas pelos serviços municipais e referentes ao ano de 2004 (cfr. doc. junto a
fls. 32 dos autos);
5. Ao ofício identificado no ponto anterior consta uma lista com a indicação da instalação a que
a mesma se reporta (cfr. doc. junto a fls. 33 a 37 dos autos);
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6. Em 10/10/2006, a impugnante apresentou uma garantia bancária da cobrança das taxas comunicadas (cfr. doc. junto a fls. 31 e segs. do processo instrutor junto aos autos);
7. A presente oposição deu entrada no Município do Seixal em 12/10/2006 (cfr. carimbo aposto
na folha de rosto da p.i).
3 – A primeira questão colocada no presente recurso jurisdicional é a de saber se ocorre uma
nulidade processual, derivada de não terem sido notificadas as partes para alegações de direito, não se
proporcionando, assim, à Oponente a possibilidade de exercer o contraditório, quer quanto ao processo
instrutor, quer quanto aos documentos juntos com a contestação.
Constata-se que a Câmara Municipal do Seixal juntou aos autos, com a sua contestação, os documentos que constam de fls. 86 a 137, para além de juntar o processo instrutor, junções estas de essa
que foi dado conhecimento à Oponente (fls. 138).
Em seguida, no que aqui interessa, foram praticados os seguintes actos:
– foi ordenado o cumprimento do art. 121.º do CPPT, aplicável por força do disposto no art. 211.º,
n.º 1, do mesmo Código (fls. 143);
– o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de
Almada emitiu parecer no sentido da procedência da oposição (fls. 142-144);
– a Oponente apresentou um requerimento e juntou aos autos dois pareceres (fls. 146-295);
– o requerimento referido foi notificado à Câmara Municipal do Seixal) (fls. 298), que se pronunciou sobre ele, terminando a requerer que o Tribunal levasse a cabo o que a Requerente entendia
necessário para reenvio prejudicial para o TJCE, se o Tribunal entendesse dever fazê-lo (fls. 299 a
308 e seguintes);
– a Oponente pronunciou-se sobre o requerido pela Câmara Municipal do Seixal, requerendo
que esta fosse notificada para apresentar cópia do estudo financeiro que fundamenta o valor da taxa
em causa (fls. 310-313);
– este requerimento foi deferido por despacho que consta de fls. 314;
– notificada para juntar aquela cópia, a Câmara Municipal do Seixal requereu prorrogação de
prazo (fls. 316) e acabou por vir informar que esse estudo não foi encontrado e defendendo que o
estudo não havia sido «incorporado no procedimento, uma vez que só com a entrada em vigor da Lei
n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro (Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais) se tornou obrigatória a fundamentação económico-financeira do valor das taxas» (fls. 322-323);
– a Oponente foi notificada desta peça processual (fls. 325);
– foi aberta vista ao Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, que manteve a posição
previamente assumida (fls. 326):
– foi proferida sentença (fls. 327 e seguintes).
Consta-se, assim, que não foi dada às partes oportunidade de alegarem, nos termos do art. 120.º do CPPT.
Os arts. 113.º, n.º 1, 120.º e 121.º do CPPT, aplicáveis por remissão do art. 211.º, n.º 1, do mesmo
Código estabelecem o seguinte:
Artigo 113.º
Conhecimento imediato do pedido
1 – Junta a posição do representante da Fazenda Pública ou decorrido o respectivo prazo, o juiz,
após vista ao Ministério Público, conhecerá logo o pedido se a questão for apenas de direito ou, sendo
também de facto, o processo fornecer os elementos necessários.
Artigo 120.º
Notificação para alegações
Finda a produção da prova, ordenar-se-á a notificação dos interessados para alegarem por escrito
no prazo fixado pelo juiz, que não será superior a 30 dias.
Artigo 121.º
Vista do Ministério Público
1 – Apresentadas as alegações ou findo o respectivo prazo e antes de proferida a sentença, o juiz dará
vista ao Ministério Público para, se pretender, se pronunciar expressamente sobre as questões de legalidade que tenham sido suscitadas no processo ou suscitar outras nos termos das suas competências legais.
2 – Se o Ministério Público suscitar questão que obste ao conhecimento do pedido, serão ouvidos
o impugnante e o representante da Fazenda Pública.
No caso em apreço, junta a contestação, a Meritíssima Juíza ordenou que os autos fossem ao
Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público, «nos termos e para efeitos do art. 121.º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário» (fls. 141).
Ter-se-ia em mente, eventualmente, a situação prevista no art. 113.º, pois seria a norma aplicável
a essa situação.
De qualquer modo, o certo é que, na sequência de o Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público
ter emitido parecer, não foi proferida decisão, por ter sido junto um requerimento no sentido de ser efectuado
reenvio prejudicial para o TJCE, com junção de dois pareceres de distintos jurisconsultos, tendo um deles
um «anexo» com «Mapas de Controlo Orçamental da Receita e Despesa da Câmara Municipal do Seixal».
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Em resposta a esse requerimento, a Câmara Municipal do Seixal veio revelar que tinha sido efectuado um «estudo financeiro» para elaboração do Regulamento de Ocupação de Espaço do Domínio
Público do Município do Seixal (fls. 299) e foi feita uma diligência para a sua junção ao processo
(fls. 318), que se revelou infrutífera (fls. 323).
Tendo havido junção ao processo de documentos com relevo probatório (como é o caso dos
referidos Mapas de Controlo Orçamental da Receita e Despesa da Câmara Municipal do Seixal, que
podem relevar para aferir da proporcionalidade das taxas) e tendo sido apurado que não foi apresentado
pela Câmara Municipal do Seixal qualquer estudo financeiro [facto que pode ser relevante para aferir
da justificação, transparência, não discriminação e proporcionalidade a que se refere o art. 13.º da Directiva n.º 2002/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7-3-2002 de Março de 2002, relativa
à autorização de redes e serviços de comunicações electrónicas (directiva autorização)], impunha-se
que se concedesse às partes a possibilidade de alegarem sobre esta matéria, não só sobre a relevância
factual que podem ter os referidos mapas e a omissão de junção do estudo financeiro, mas também
sobre as ilações jurídicas que daí se podem retirar.
O facto de cada uma das partes ter tido oportunidade de se pronunciar sobre os documentos apresentados pela parte contrária, não dispensa as alegações, designadamente porque, enquanto o prazo legal
para as partes se pronunciarem sobre documentos apresentados pela parte contrária é o prazo geral de 10
dias [art. 153.º, n.º 1, do CPC, aplicável por força do disposto no art. 2.º, alínea e), do CPPT], o prazo
para alegações é fixado pelo juiz, podendo estender-se até 30 dias, nos termos do transcrito art. 120.º.
De harmonia com o disposto no art. 201.º, n.º 1, do CPC, subsidiariamente aplicável, por força do
disposto no art. 2.º, alínea e), do CPPT, a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva
produzem nulidade quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.
Assim, no caso em apreço, podendo a falta de alegações ter influência na decisão final, é de concluir
que ocorreu uma nulidade processual de que a Recorrente só teve conhecimento com a notificação da
sentença, pelo que se deve considerar tempestivamente arguida em recurso. (1)
4 – Assim, merece provimento o recurso jurisdicional quanto à primeira questão colocada.
Tratando-se de uma nulidade processual que impõe que o processo seja retomado em fase anterior
à sentença, com eliminação desta da ordem jurídica, fica prejudicado o conhecimento dos vícios que
a Recorrente lhe imputa.
Termos em que acordam em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– anular a sentença recorrida;
– ordenar a baixa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, a fim de ser fixado
prazo para alegações das partes, nos termos do art. 120.º do CPPT, seguindo-se os demais trâmites legais.
Sem custas, por a Câmara Municipal do Seixal não ter contra-alegado, quanto a questão da nulidade [art. 2.º, n.º 1, alínea g), do CCJ].
Vale.

Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do

(1) Neste sentido, tem vindo a pronunciar-se uniformemente este Supremo, como pode ver-se pelo acórdão do Pleno da
Secção do Contencioso Administrativo de 2-10-2001, processo n.º 42385 e pelos acórdãos da Secção do Contencioso Tributário
de 4-12-2002, processo n.º 1314/02, e de 10-7-2002, processo n.º 25998.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Imposto Municipal sobre Imóveis. Concessionário. Direito de
superfície.
Sumário:
Adquirindo o concessionário ou subconcessionário o estatuto de proprietário das construções que edificou no exercício do direito de uso privativo do terreno do domínio
público, as quais são objecto de descrição autónoma tanto no registo predial como
na matriz predial, como prédios urbanos, é ele sujeito passivo de IMI, nos termos
do n.º 1 do artigo 8.º do Código do IMI.
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Processo n.º 27/10-30.
Recorrente: Vianapraia — Actividades Hoteleiras, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves (por vencimento).
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. “Vianapraia – Actividades Hoteleiras, S.A.” recorre da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Braga que julgou improcedente a impugnação por aquela deduzida contra as liquidações
de IMI dos anos de 2007.
1.2. A recorrente formula alegações que remata com as Conclusões seguintes:
IV – Conclusões
Em primeiro lugar,
450. A R. celebrou tão só uma “Escritura de subconcessão de uso privativo de uma parcela de
domínio público hídrico que o Município de Viana do Castelo faz à firma VIANAPRAIA – Actividades
Hoteleiras, Lda.”.
451. Tal “subconcessão de uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico” efectuou-se “com subordinação ao regime legal instituído pelo Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro”.
452. E ainda “às disposições constantes do Regulamento das Condições de Concessão do Uso
Privativo, aprovado pela Assembleia Municipal...”, conforme consta da referida escritura pública.
453. Ora, é sobre a parcela de TERRENO (lote) do domínio público hídrico, que o Fisco sempre
considerou, no limite, a R. com a qualidade de “Tipo de proprietário – 04 – Superficiário”.
454. Tal enquadramento (como superficiário) resultou apenas do facto de a R. assim o ter declarado,
ainda que de forma indevida, mas também porque as hipóteses que decorrem dos próprios modelos
de inscrição (Modelo 1) não consentem a inscrição de qualquer prédio para uma ocupação a título de
subconcessionário de um lote de terreno do domínio público (!?).
Em segundo lugar,
455. Para além disso, a R. foi autorizada, pela referida escritura pública e Regulamento de Concessão de Uso Privativo, a proceder à implantação de INSTALAÇÕES para desenvolver nelas uma
actividade económica com cariz de utilidade pública (estabelecimento aberto ao público), ainda que
também limitada no tempo, isto é, 30 anos, tantos quantos o prazo da subconcessão daquela parcela
de terreno – lote.
456. Porém, é sobre estas mesmas INSTALAÇÕES que o Fisco também pretende cobrar IMI,
agora relativo ao ano de 2007, conforme decorre da liquidação impugnada, porque considera que a R.
será agora também “Tipo de proprietário – 04 – Superficiário” (!).
457. Todavia, ao proceder à inscrição matricial das referidas instalações (ainda que de forma
indevida, como já se referiu, dada a natureza do contrato celebrado não o devia ter feito, tão pouco
os serviços fiscais o deviam ter aceite) fê-lo também na qualidade de SUPERFICIÁRIO, conforme
está expresso na respectiva declaração Modelo 1: “Tipo de proprietário: 04 – Superficiário” e consta
certamente do processo administrativo.
Todavia,
458. Tendo em vista a defesa dos seus legítimos direitos e, em particular, o que dispõem os
arts. 9º/1/2 e 95º da Lei Geral Tributária e o art. 96º/1 do Código do Procedimento e Processo Tributário – reflexos de um princípio de tutela jurisdicional efectiva e da consequente garantia de acesso ao
direito e aos tribunais, aliás, constitucionalmente consagrados, v.g. art. 20º/1 da CRP –, deduziu a R.
oportunamente a correspondente Impugnação Judicial.
459. Tal Impugnação Judicial mereceu douta sentença, supra referida (Ponto 1), e da qual aqui
se recorre, nos termos do despacho oportunamente exarado pelo Digníssimo Juiz do tribunal a quo.
POSTO ISTO,
460. A R. não é SUPERFICIÁRIO porque não tem um qualquer “direito de superfície” sobre a
parcela de TERRENO do domínio público hídrico, sendo que apenas tem, de facto e até por imposição
da lei que regulamenta aquele domínio público, o “uso privativo de uma parcela de domínio público
hídrico”, conforme resulta do referido contrato e seus anexos,
461. Ainda que haja sido inscrita matricialmente como tal, em termos que a identificaram como
“Tipo de proprietário – 04 – Superficiário”.
462. A R. também não é (não pode muito menos ser vista como) PROPRIETÁRIO das INSTALAÇÕES implantadas naquela parcela de terreno do domínio público hídrico a que corresponde o
artigo matricial 2553,
463. Ainda que também haja sido inscrita matricialmente como tal, em termos que a identificaram
também como “Tipo de proprietário - 04 - Superficiário”, conforme resulta da mesma inscrição matricial
e certamente do processo administrativo.
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464. Aliás, diga-se em abono da verdade, a R. nunca poderia ter qualquer outra forma de uso
ou utilização daquele domínio público hídrico que não fosse, como foi, por contrato de subconcessão
(porque o próprio Município de Viana do Castelo é, ele próprio e por sua vez, concessionário da mesma
parcela por contrato de concessão com o Instituto Portuário do Norte), dado que, em geral, assim o
impõe a legislação quanto à afectação de bens que pertençam àquele domínio público.
465. Isto é, não pode o domínio público em geral, e em particular o domínio público hídrico aqui
em causa, ser objecto de uma qualquer forma de apropriação privada que não seja apenas por um tipo
contratual específico e único: um contrato de concessão ou um contrato de subconcessão, como é o
caso concreto.
466. Por isso, labora a douta sentença em nulidade por oposição entre os factos a decisão, bem
como em erro de julgamento, por vício de violação de lei, v.g. artigos 660º/2, 668º/1/c do CPC, ex vi
artº 2º/e) e 125º/1 do CPPT e ainda dos artºs 17º e 18º/1/2 do DL 468/71, de 5 de Novembro.
Sem prescindir,
467. A douta sentença procede, nos termos em que o faz, a uma integração analógica das normas de incidência, ou seja, do conteúdo do art. 8º/2 do CIMI, pois, só nesses termos é que é possível
admitir que a atribuição de um uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico (parcela
de TERRENO), possa “transformar” ou fazer “equivaler” aquela qualidade (“uso privativo”) a um
qualquer SUPERFICIÁRIO, sendo que apenas estes se mostram abrangidos pela norma subjectiva de
incidência em causa.
468. Por isso, labora a douta sentença em manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, v.g. art. 9º
e art. 1524º, ss. do Código Civil, art. 8º/2 do CIMI, art. 8º da LGT, art. 103º/2/3 e art. 165º/1/i, art. 204º
e art. 266º da CRP, e ainda art. 11º/1/2/4 da LGT.
Sem prescindir,
469. A douta sentença procede, nos termos em que o faz, a uma nova integração analógica das
normas de incidência, ou seja, agora do conteúdo do art. 8º/1 do CIMI, pois, só nesses termos é que
é possível admitir que a atribuição de um uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico
(parcela de TERRENO), ainda que autorizado a implantar INSTALAÇÕES, por período determinado
de tempo (30 anos), e para o exercício de uma actividade com cariz de utilidade pública (estabelecimento aberto ao público), possa “transformar” ou fazer “equivaler” aquela qualidade (direito de “uso
privativo”) a um qualquer PROPRIETÁRIO, sendo que apenas este se mostra abrangido pela norma
subjectiva de incidência em causa.
470. Porém, como já se referiu, tão pouco o Fisco consignou à R. um enquadramento desse tipo
(?), antes considerou que a sua natureza matricial sempre seria do “Tipo de proprietário – 04 – Superficiário”, tal como constará do processo administrativo, pelo que daqui haverá que retirar, naturalmente,
as devidas ilações.
471. Por isso, labora a douta sentença em manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, v.g. art. 9º/2
e art. 1302º, ss., art. 1304º e art. 1305º do Código Civil, art. 8º/1 do CIMI, art. 8º da LGT, art. 103º/2/3
e art. 165º/1/i, art. 204º e art. 266º da CRP, e ainda art. 11º/1/2/4 da LGT.
Sem prescindir,
472. A douta sentença interpreta erradamente o conteúdo dos artigos 11º/3 da LGT e 8º/1/2 do
CIMI, porquanto:
473. A “substância económica dos factos tributários” não pode ser primeiro argumento para a
interpretação, bem pelo contrário, a “dúvida” terá que ser deslindada, em primeira linha, pelas regras
gerais de interpretação, e só depois, se ainda assim “persistir dúvida” sobre o sentido das normas, é
que se justificaria o recurso à disposição contida no art. 11º/3 da LGT.
474. Porém, no caso concreto, não se vislumbram:
475. Por um lado, nem “dúvida” sobre o sentido das normas de incidência, dado que a norma em
causa (art. 8º/1/2 do CIMI) não a oferece, isto é, é bem clara sobre o que pretende tributar: o PROPRIETÁRIO e, eventualmente, o SUPERFICIÁRIO, qualquer uma das qualidades que a R. não tem,
tão pouco pode ter, dado que se está a falar sobre uma eventual afectação privada do domínio público.
476. Por outro lado, se aquela “dúvida” não existe, como parece claro, como pode ela “persistindo”
para que então se pudesse recorrer ao art. 11º/3 da LGT?
477. A doutrina citada demonstra à exaustão o sentido com que a norma deve ser aplicada.
478. E muito menos tem razão para o ser no caso concreto, quando é certo que, por um lado, as
partes celebraram o contrato pretendido, e, por outro lado, não podiam sequer celebrar qualquer outro
de natureza diferente do contrato de subconcessão, porque a legislação em vigor tal não consente.
479. Por isso, labora a douta sentença em erro de julgamento, v.g. art. 9º, 1302º, ss., art. 1524º,
ss., do Código Civil, art. 11º/1/2/3 da LGT e art. 8º/1/2 do CIMI e art. 17º, 18º e 19º do DL 468/71.
Sem prescindir,
480. A R. não detém qualquer PATRIMÓNIO, em termos de poder computar-se “o valor patrimonial”, correspondente a PRÉDIOS, nos termos em que estes conceitos jurídico-fiscais se mostram
consignados no art. 1º e 2º do CIMI, pelo que, em razão de não preencher, desde logo, estes pressupostos
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objectivos de incidência, não pode também ser sujeito passivo (incidência subjectiva) do imposto, por
força do que dispõe o art. 8º/1/2 do CIMI.
481. Assim sendo, a douta sentença interpreta erradamente as normas constantes destes artigos,
pelo que labora em consequente erro de julgamento, v.g. art. 1º e art. 2º do CIMI, arts. 9º/1/2 e 202º/2
do Código Civil, 84º da CRP e art. 11º/1/2/ da LGT.
Sem prescindir,
482. A R. entende, também no sentido explanado pela douta doutrina, que a tributação consignada
no CIMI para os direitos reais menores é inconstitucional, mormente quanto ao “direito de superfície”
– que apesar de tudo e em face do exposto, entende que não tem, nem pode ter, como ficou supra explanado -, que se lhe pretende imputar, tal qual o entendimento do Fisco, que consigna à R. a qualidade
de “Tipo de proprietário - 04 - Superficiário” -,
483. Tendo em vista que “Sendo assim, nestes casos, os usufrutuários, os superficiários, os titulares do direito de uso na propriedade resolúvel, os titulares de direitos reais de uso e de habitação, são
obrigados a pagar imposto sobre capacidade contributiva que não têm, pelo que, estes tributos, enquanto
impostos sobre o património, são inconstitucionais.”
484. E é, assim, inconstitucional por violação dos princípios da igualdade e da capacidade contributiva e da propriedade privada, v.g. arts. 13º/2, 104º/3 e 62º/2 da CRP.
485. Também por isso, a douta sentença labora em ilegalidade e erro de julgamento ao não consignar
o reconhecimento dessa inconstitucionalidade, como o determina o melhor entendimento doutrinário e
do próprio Tribunal Constitucional, em violação do que dispõe o art. 204º da CRP.
Termina pedindo o provimento do recurso.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer no qual se pronuncia pelo não provimento
do recurso, apresentando a seguinte fundamentação:
«Entendemos que a decisão recorrida não merece censura por ter feito uma correcta interpretação e aplicação da lei. Com efeito, preceitua o n.º 2 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de
Novembro que “se a utilização permitida envolver a realização de obras ou alterações, o direito do uso
privativo abrange poderes de construção, transformação ou extracção, conforme os casos, entendendo-se
que tanto as construções efectuadas como as instalações desmontáveis se mantêm na propriedade do
titular da licença ou da concessão até expirar o respectivo prazo. Uma vez expirado o prazo, aplica-se
o disposto no artigo 26º”.
Aliás, o intróito daquele diploma legal salienta que o aspecto que se mostra mais relevante no novo
regime jurídico dos terrenos do domínio público hídrico é “a substituição de um regime de estabilidade
ao regime puramente precário em que os particulares efectuavam, até aqui, os seus investimentos em
iniciativas de utilidade pública nos terrenos do domínio hídrico.
Se realmente certo uso privativo é requerido para um fim de utilidade pública – aproveitamento de
águas públicas para abastecimento de povoações, ou edificação de um hotel com interesse para o turismo,
por exemplo –, não faz sentido, nem é justo, submetê-lo ao regime da licença precária, revogável a todo
o tempo e sem que o interessado tenha direito a qualquer indemnização, como vinha sucedendo até hoje.
Determinou-se, portanto, que se adoptará antes o regime da concessão – o que acarreta, nomeadamente, em caso de rescisão, o dever de indemnizar o custo das obras e das instalações fixas que
ainda não possa estar amortizado – sempre que se trate de usos privativos que exijam a realização de
investimentos em instalações indesmontáveis e sejam considerados de utilidade pública.”
Daqui resulta que os concessionários e subconcessionários gozam de estatuto em tudo semelhante
ao do superficiário privado que se torna proprietário das construções implantadas em terreno alheio.
Entendemos, por isso, como se julgou na sentença recorrida que “é de interpretar a referência
contida no art. 8º n.º 2 do CIMI ao “direito de superfície” no sentido de abranger todas as situações
em que a alguém é proporcionado um direito de gozo (real ou pessoal) sobre um prédio alheio cujo
conteúdo faculta a possibilidade de construir ou manter nesse prédio uma obra ou uma plantação e,
neste pressuposto, é de considerar que se enquadra na referida norma de incidência o concessionário
de uso privativo de domínio público que envolva poderes de edificação.”
O acórdão do STA de 2/12/2009, processo n.º 720/09, ainda que a propósito de outra questão de
direito, adoptou o entendimento que se vem defendendo. Afirma-se no mesmo que “no caso sub judicio, sendo certo que o sujeito passivo do IMI tanto pode ser o proprietário, como o usufrutuário ou o
superficiário (artigo 8º, nºs 1 e 2), qualidade esta em que se apresenta a impugnante decorrente do facto
de ser concessionária de parcela de domínio hídrico municipal (cfr. artigo 1254º do CC)...”
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
a) No dia 11 de Janeiro de 2002, através de escritura pública foi celebrado um acordo de “subconcessão de uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico” entre o Município de Viana
do Castelo e a Impugnante.
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b) De acordo com essa escritura, cujo teor consta de fls. 32 a 36 dos presentes autos e aqui se dá
por reproduzido, o Município de Viana do Castelo declarou subconcessionar à Impugnante, pelo prazo
de 30 anos, contado do início de vigência do Contrato de Concessão de Uso Privativo do Domínio Público Hídrico outorgado entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Instituto Portuário do Norte,
o lote do Parque Empresarial da Praia Norte, com a área de sete mil e oitocentos metros quadrados e
área coberta de mil e seiscentos metros quadrados (...).
c) A Impugnante, através da referida escritura declarou obrigar-se a efectuar os pagamentos das
taxas iniciais de ocupação do lote, no mês seguinte ao da emissão da licença de utilização, pela Câmara
Municipal, e nos anos subsequentes até ao fim de idêntico mês, da forma a seguir discriminada (...).
d) Mais declarou a Impugnante aceitar a subconcessão nos precisos termos que consta da referida
escritura.
e) Em 15 de Março de 2006, através da internet, a Impugnante enviou ao Serviço de Finanças de
Viana do Castelo, a Declaração Modelo 1 para inscrição ou actualização de prédios urbanos na matriz.
f) Essa declaração reporta-se a um prédio urbano omisso na matriz e a que foi atribuído o artigo 2553, situado na freguesia de Viana do Castelo (Monserrate), Avenida de Cabo Verde, Parque
Empresarial da Praia Norte, Lote 17, com afectação a “Serviços”, 4 pisos e 60 divisões.
g) A data da licença de utilização do referido prédio é a de 27 de Maio de 2005.
h) O prédio referido na alínea f) foi edificado no lote de terreno que se menciona supra na
alínea b).
i) Em 13 de Março de 2008, a administração tributária procedeu à liquidação de IMI relativa ao
ano de 2007 e respeitante ao prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 2553 supra referido, conforme
consta da demonstração de fls. 26 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.
j) O prazo para pagamento voluntário da primeira prestação das quantias liquidadas terminou em
30 de Abril de Janeiro de 2008.
k) A presente impugnação judicial foi apresentada em 17 de Julho de 2008.
2.2. Quanto a factos não provados a sentença exarou o seguinte:
«Do que era relevante para a decisão da causa, não há matéria de facto que importe registar como
não provada.»
3. Enunciando como questão a decidir a de saber se a Impugnante é sujeito passivo do imposto
liquidado, a sentença recorrida veio, em síntese, a considerar que, utilizando aquele normativo um conceito de direito privado - o de “direito de superfície” – por um lado, segundo as regras de interpretação
aplicáveis, será de considerar, para efeito de tributação em sede de IMI, que aquele conceito «abrange
as situações em que alguém é titular de um direito de superfície em sentido estrito, enquanto direito
real limitado com a configuração que lhe é conferida pelo normativo do art. 1524º do Código Civil,
mas também aquelas outras em que alguém é titular de um direito cujo conteúdo é, do ponto de vista
do aproveitamento económico do prédio, idêntico, assuma ou não a natureza de direito real e que consista em facultar ao seu titular a faculdade de construir ou manter uma obra em terreno alheio» e, por
outro lado, «encontra-se justamente nessa situação aquele que beneficia de uma concessão de domínio
público para uso privativo como aquela que se verifica em relação à Impugnante.»
Isto porque, segundo o que decorre do DL n.º 468/71, de 5/11 (nomeadamente dos seus arts. 21º/1
e 31º) e conforme a jurisprudência e doutrina que cita (ac. do STA, de 13/2/2001, proc. 46706; Marcello
Caetano, Manual, II, pág. 944 e sgts.; e Ana Raquel Gonçalves Moniz, O Domínio Público – O critério
e o Regime Jurídico da Dominialidade), caracterizando-se o uso privativo do domínio público por ser
consentido a uma ou algumas pessoas determinadas, com base num título jurídico individual e pressupondo esse uso um conjunto de características que o identificam [(i) exclusividade: enquanto vigorar o
título jurídico-administrativo que constitui o pressuposto necessário para o reconhecimento ao particular
do uso privativo de bens dominiais, aquele detém uma posição jurídica que se impõe a terceiros, em
termos de estes não poderem perturbar o gozo da utilidade privativa; (ii) estabilidade: embora limitada
à duração do período constante do título; (iii) rentabilidade: para a administração porque aufere uma
determinada prestação pecuniária sob a forma de taxa (cfr. art. 4º, n.º 2 da LGT) e para o particular,
já que a duração do título há-de ser suficientemente longa para que as expectativas económicas do
beneficiário se cumpram], então, de forma semelhante «ao que sucede com o superficiário privado
também o concessionário se torna proprietário das construções implantadas em terreno alheio». Ou
seja, «é de interpretar a referência contida no art. 8º, n.º 2 do CIMI ao “direito de superfície” no sentido
de abranger todas as situações em que a alguém é proporcionado um direito de gozo (real ou pessoal)
sobre um prédio alheio cujo conteúdo faculta a possibilidade de construir ou manter nesse prédio uma
obra ou uma plantação e, neste pressuposto, é de considerar que se enquadra na referida norma de
incidência o concessionário de uso privativo de domínio público que envolva poderes de edificação.»
Sendo que, «também aponta no sentido exposto a substância económica dos factos tributários
pois que entre um superficiário (em sentido estrito) de um terreno do domínio privado do Estado e um
concessionário do uso privativo do domínio público com poderes de edificação, por exemplo, não se
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vislumbra, do ponto de vista da substância económica das respectivas posições, diferença bastante para
justificar diverso tratamento ao nível da tributação – cfr. art. 11º, n.º 3 da LGT.»
Em suma, conclui a sentença recorrida, que «Estando em causa a tributação de um prédio urbano
constituído por um edifício que é propriedade privada da impugnante implantado num terreno do qual
a mesma é superficiária, não se vislumbra razão para considerar que a mesma não se encontra sujeita
a IMI, nos termos previstos no art. 8º, nºs 1 e 2 do respectivo Código.»
4. Além do mais, a recorrente também vem alegar (Conclusões 460 a 466) que a sentença enferma
de nulidade «por oposição entre os factos a decisão».
Porém, como se vê de tais Conclusões, não especifica as circunstâncias concretas que integram
essa oposição entre os factos e a decisão.
E o que se verifica é que a sentença recorrida parte do entendimento de que no caso ocorre a situação da existência de um direito de superfície da impugnante, para decidir pela bondade da liquidação
impugnada – no que não se vê qualquer «oposição entre os factos e a decisão».
Improcede, assim, a invocada nulidade da sentença.
5. Nas restantes Conclusões a recorrente substancia a sua divergência com o decidido em termos
que se reconduzem, no essencial, à alegação de erro de julgamento por parte da sentença recorrida,
porquanto assenta numa interpretação analógica da norma constante do n.º 2 do art. 8º do CIMI, já
que apenas com recurso a tal interpretação é possível admitir que a atribuição do uso privativo de uma
parcela de domínio público hídrico possa ser equiparada a um direito de superfície.
A questão a decidir resume-se, portanto, à de saber se ocorre este invocado erro de julgamento.
Vejamos.
5.1. No art. 8º do CIMI dispõe-se:
«1 – O imposto é devido pelo proprietário do prédio em 31 de Dezembro do ano a que o mesmo
respeitar.
2 – Nos casos de usufruto ou de direito de superfície, o imposto é devido pelo usufrutuário ou
pelo superficiário após o início da construção da obra ou do termo da plantação.
3 – No caso de propriedade resolúvel, o imposto é devido por quem tenha o uso e fruição do prédio.
4 – Presume-se proprietário, usufrutuário ou superficiário, para efeitos fiscais, quem como tal
figure ou deva figurar na matriz, na data referida no n.º 1 ou, na falta de inscrição, quem em tal data
tenha a posse do prédio.
5 – Na situação prevista no artigo 81º o imposto é devido pela herança indivisa representada pelo
cabeça-de-casal.»
5.2. As liquidações respeitam, como se refere na sentença, a um prédio urbano (a que foi atribuído
o artigo 2553 da respectiva matriz), constituído por um edifício implantado numa parcela de terreno
integrante do domínio público hídrico e cujo uso privativo foi subconcessionado pela Câmara Municipal
de Viana do Castelo à impugnante.
Aliás, é manifesto que, como a sentença também diz, em relação à parcela de terreno, não se
pode falar de qualquer direito de propriedade por parte da impugnante, dado que tal parcela integra o
domínio público hídrico.
Porém, embora no seguimento da argumentação a sentença refira que a impugnante foi tributada
não como proprietária mas na qualidade de superficiária dessa parcela de terreno, logo explicita que
se trata, não do conceito de direito de superfície em sentido estrito, mas, antes, de um conceito de
“direito de superfície” que abrange todas as situações em que a alguém é proporcionado um direito de
gozo (real ou pessoal) sobre um prédio alheio cujo conteúdo faculta a possibilidade de construir ou
manter nesse prédio uma obra ou uma plantação e, neste pressuposto, é de considerar que se enquadra
na referida norma de incidência o concessionário de uso privativo de domínio público que envolva
poderes de edificação. Ou seja, não se caracteriza a impugnante como superficiária estrita: a sentença
caracteriza-a, enquanto subconcessionária de um terreno do domínio público hídrico, como titular de
um direito enquadrável no conceito amplo de direito de superfície. E daí conclui que a liquidação é
legal, uma vez que a norma de incidência contida no n.º 2 do art. 8º do CIMI abrange não só o titular
do direito de superfície em sentido estrito (enquanto direito real com a configuração que lhe é conferida pelo normativo do art. 1524º do Código Civil), mas, também, todas as situações em que alguém é
titular de um direito de conteúdo idêntico ao direito de superfície (do ponto de vista do aproveitamento
económico do prédio), mesmo que esse direito não assuma a natureza de direito real e consista num
mero direito pessoal de gozo ou na faculdade de construir ou manter uma obra em terreno alheio.
E é precisamente deste entendimento que a recorrente discorda (cfr. conclusões 467º e seguintes).
5.3. A noção legal do direito de superfície vem estabelecida no art. 1524º do Código Civil: consiste
na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma obra em terreno alheio, ou de
nele fazer ou manter plantações.
Trata-se de um direito que, como diz a sentença recorrida, citando Pires de Lima – Antunes Varela,
se desdobra em duas vertentes: «Por um lado, o superficiário é, ou virá a ser, proprietário da obra ou
plantação. É de um verdadeiro direito de propriedade, sujeito à respectiva disciplina, que se trata. (...)
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A outra face do estatuto real do superficiário é a que se refere ao direito deste em relação ao terreno ou
solo, no qual ficam implantadas a obra ou as árvores que lhe pertencem (...). O art. 1524º do Código Civil
aponta inequivocamente como elemento fundamental (típico, específico) da superfície a relação do superficiário com o solo. É esse, de facto, não só o aspecto essencial, mas o elemento irredutível da superfície,
visto a propriedade superficiária não existir enquanto a obra se não constrói ou a plantação se não faz».
No caso, a sentença interpreta o n.º 2 do art. 8º do CIMI com o sentido de que, apesar de a norma
referir apenas como sujeitos passivos deste imposto o proprietário, usufrutuário e o superficiário, ali se
englobam também o concessionário e subconcessionários do uso privativo do domínio hídrico, dado
que o conceito de “direito de superfície” tem o sentido de abranger todas as situações em que a alguém
é proporcionado um direito de gozo (real ou pessoal) sobre um prédio alheio cujo conteúdo faculta a
possibilidade de construir ou manter nesse prédio uma obra ou uma plantação e, neste pressuposto, é
de considerar que se enquadra na referida norma de incidência o concessionário de uso privativo de
domínio público que envolva poderes de edificação.
Ora, atentando no disposto no art. 11º da LGT e considerando que o art. 8º do CIMI se insere no
âmbito das normas de incidência de tal imposto, não sofre dúvida que tal preceito legal não é passível
de integração analógica. A exigência de que a disciplina dos elementos essenciais do imposto conste
da lei (parlamentar) decorre do próprio princípio constitucional da legalidade fiscal e obsta a que o
legislador deixe para o aplicador das leis - a administração tributária ou o juiz – qualquer possibilidade
de colmatação de lacunas, seja através do recurso à analogia, seja por qualquer outro modo de preenchimento de lacunas. Daí a regra inserida no n.º 4 deste art. 11º da LGT.
Por outro lado, também parece, hoje, assente que as normas tributárias se interpretam de acordo
com os princípios gerais de hermenêutica jurídica, prevalecendo, mesmo no âmbito tributário, a
aplicação dos critérios reconhecidos pelo art. 9º do CCivil. Como referem Diogo Leite de Campos e
Outros (LGT, Anotada, 3ª Edição, Anotação 2 ao art. 11º, pags. 75 e sgts.), «… É bem conhecido que o
Direito fiscal utiliza conceitos recebidos do ordenamento jurídico privado, do Direito administrativo e
de outros ramos de Direito. Haverá, assim, a tendência de sujeitar a interpretação das normas tributárias
aos critérios admitidos, nos outros ramos de Direito. E, também, a qualificar os conceitos recebidos do
modo porque o são no ramo de Direito de origem.
São particularmente importantes os conceitos provenientes do direito privado, quanto ao direito
dos impostos em especial. E os conceitos provenientes do direito administrativo, nas normas de procedimento administrativo. (…)
Assim, os ramos do Direito tributário de mais ampla tradição civilística, como os impostos sobre a
transmissão dos bens e os impostos sobre as sucessões, estão assentes em conceitos do Direito privado. (…)
Não está em causa que o Direito tributário possa qualificar qualquer conceito com o sentido que
considere conveniente. Mas não é menos certo que, normalmente, tais conceitos apresentarão, no âmbito
tributário, um sentido semelhante ou muito próximo do que lhes é atribuído nos seus ramos de origem.
A pesquisa prévia sobre o sentido dos conceitos nos seus ramos de origem terá, além disso, duas
grandes vantagens: primeiro permitir salvaguardar a unidade do Direito; depois, favorecer o avanço
técnico do Direito tributário, através da recolha de conceitos já longamente estudados noutros ramos
de direito, o que permitirá uma maior certeza e segurança das relações jurídicas tributárias.» (…)
«Há que distinguir interpretação extensiva e aplicação analógica. Parece que entre interpretação
extensiva e aplicação analógica não existe uma diferença qualitativa mas sim quantitativa. Limitando-se
a primeira a estender o significado dos conceitos utilizados para além do sentido literal dos mesmos;
enquanto que, através da aplicação analógica se estendem os conceitos utilizados a uma situação de
facto não expressamente regulada na lei.» (Ibidem, Anotação 5)
5.4. Retornando, então, à alegação da recorrente, julgamos que, independentemente da questão de
saber se estamos aqui perante uma interpretação que entra no domínio da integração analógica (proibida
pela lei) ou se contém, ainda, no âmbito da interpretação extensiva (que não é proibida pela LGT), a
situação dos autos não se resolve mediante o recurso a essa elaboração jurídica.
5.4.1. É, certo que é inquestionável que o terreno onde a impugnante procedeu à edificação do
prédio constitui um terreno do domínio público hídrico.
Ora, o direito de superfície (isto é, a concessão para plantar ou edificar em terreno alheio) é um
direito real inerente a um imóvel, na maioria dos casos um prédio rústico, e que, no caso vertente, teria
necessariamente de incidir sobre a parcela de terreno do domínio público.
E, como é sabido, os terrenos do domínio público não podem ser objecto de contratos de natureza
privatística, designadamente de contratos de constituição de direito de superfície. Eles apenas podem
ser objecto de contratos administrativos de concessão, como resulta expressamente do DL n.º 468/71,
de 5/11, que prevê o regime jurídico dos terrenos do domínio público hídrico.
Mas, embora sendo discutível se o direito do concessionário tem natureza jurídica de um verdadeiro
direito real sobre coisa alheia, ou se tem natureza jurídica de direito pessoal de gozo sobre coisa pública
(questão a que, aliás, a sentença recorrida dá resposta – afirmando, com suporte na jurisprudência e
doutrina ali citadas, que pode qualificar-se como um direito pessoal de gozo de natureza pública), ou,
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ainda, se tem natureza jurídica de um mero direito obrigacional (cfr. Freitas do Amaral, A Utilização
do Domínio Público pelos Particulares, Lisboa, 1965, 266 e sgts. – devendo ter-se em conta, apesar
de tudo, que esta obra é anterior à reformulação do regime jurídico dos terrenos do domínio público
hídrico, operada pelo DL n.º 468/71), o que nos parece manifesto é que os contratos de concessão de uso
privativo do domínio hídrico por particulares não conferem a estes o estatuto de superficiários (direito
real típico previsto no art. 1524º e sgts. do CCivil), estando os respectivos concessionários sujeitos
a um regime jurídico autónomo e diferenciado daquele a que está sujeito o superficiário (embora os
respectivos regimes possam ter algumas semelhanças em determinados aspectos).
Pelo que, não sendo a impugnante, nem podendo ser, titular de qualquer direito de superfície
sobre a dita parcela de terreno, que integra o domínio público hídrico, e não podendo, igualmente, de
acordo com as regras de interpretação das normas jurídicas tributárias, reconduzir-se o conceito de
superficiário inserto no n.º 2 do art. 8º do CIMI ao conceito de concessionário, não acompanhamos a
fundamentação da sentença recorrida.
O que, todavia, não impede que, a nosso ver, se deva confirmar a decisão.
5.4.2. Com efeito, também é certo que a dominialidade pública não obsta a que parcelas determinadas dos terrenos públicos sejam «destinados a usos privativos» (art. 17º do citado DL 468/71).
Utilização privada essa que, atribuída mediante contrato administrativo, fica, como se disse, sujeita a
um regime jurídico próprio, previsto no citado diploma legal e que é bem distinto do regime previsto
no Código Civil para o direito de superfície.
Ora, de acordo com tal regime, as concessões, enquanto se mantiverem, conferem aos seus titulares «o
direito de utilização exclusiva, para os fins e com os limites consignados no respectivo título constitutivo,
das parcelas dominiais a que respeitam», abrangendo poderes tais como os de «construção, transformação ou extracção» (art. 20º) e caso a utilização permitida envolver a realização de obras ou alterações, o
direito do uso privativo abrange poderes de construção, transformação ou extracção, conforme os casos,
«entendendo-se que tanto as construções efectuadas como as instalações desmontáveis se mantêm na
propriedade do titular da licença ou da concessão até expirar o respectivo prazo» (nº 2 do art. 21º, com
sublinhado nosso), podendo mesmo, embora com autorização da entidade que conferiu a concessão,
transmitir para outrem essas construções ou hipotecá-las (art. 25º), tendo direito, em caso de rescisão da
concessão, a uma indemnização equivalente ao custo das obras realizadas e das instalações fixas que ainda
não possa estar amortizado (nº 2 do art. 28º) e sendo que uma vez expirado esse o prazo «as obras executadas e as instalações fixas revertem gratuitamente para o Estado» (art. 21º e 26º, todos do citado DL).
Ou seja, em termos de conteúdo do direito de uso privativo, o direito do concessionário sobre os
edifícios ou prédios que tenha construído na área afectada ao seu uso privativo é, nos termos da lei,
um verdadeiro direito de propriedade.
E, assim sendo, adquirindo o concessionário ou subconcessionário o estatuto de proprietário das
construções que edificou no exercício do direito de uso privativo do terreno do domínio público, as
quais são objecto de descrição autónoma tanto no registo predial como na matriz predial, como prédios
urbanos, torna-se inquestionável que ele é o sujeito passivo de IMI, nos termos do n.º 1 do art. 8º do
Código do IMI, segundo o qual «O imposto é devido pelo proprietário do prédio em 31 de Dezembro
do ano a que o mesmo respeitar», não havendo qualquer interpretação extensiva ou aplicação analógica
do preceito (só ocorre interpretação extensiva quando a solução para uma determinada hipótese não
está contida no texto da lei mas é abrangida pelo seu espírito e só ocorre integração analógica quando
a solução de determinada hipótese não se encontra nem na letra nem no espírito da norma) nem, consequentemente se verificando as invocadas inconstitucionalidades.
Em conclusão, a sentença recorrida é de confirmar, com a presente fundamentação, pelo que
improcedem as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e, com a presente fundamentação,
confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator por vencimento) — Dulce Neto —
Jorge Lino. (Vencido, nos termos da declaração anexa).
Voto de Vencido
1. Nos termos do artigo 1524º do Código Civil, “o direito de superfície consiste na faculdade de
construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma obra em terreno alheio, ou de nele fazer ou
manter plantações”.
O direito de superfície – que incide sobre o solo e permite a construção em terreno alheio
e o direito sobre a coisa implantada – é equiparável a um verdadeiro direito de propriedade.
O direito de superfície, no entanto, é definido no Código Civil como um direito real menor, por
oposição ao direito de propriedade – pois da definição legal resulta que o direito de superfície é um
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direito que incide sobre o solo ou a superfície de um prédio, pressupondo que um terceiro tem a propriedade sobre o referido solo ou prédio.
Nos termos da lei, o direito de superfície pode constituir-se por contrato, testamento ou usucapião, podendo também resultar da alienação de obra ou árvores já existentes, separadamente da propriedade do solo.
2. Perante o que consta das alíneas b), f) e h) do probatório do presente acórdão, a liquidação em
causa foi operada respeitantemente a um prédio urbano, de que a impugnante, ora recorrente, se disse
titular em termos decorrentes de um contrato de subconcessão sobre o solo do prédio.
Com efeito, a tributação (rectius: a liquidação) em causa diz respeito a um prédio urbano, da
titularidade da impugnante, ora recorrente, em moldes derivados de um contrato de subconcessão, de
acordo com o qual a ora recorrente seguramente não é proprietária do solo em que o prédio está instalado.
Segundo o teor, em especial das conclusões 455 a 457 e 469 e 470 do presente recurso, a impugnante, ora recorrente, não aceita (e compreensivelmente, a meu ver) que a liquidação e a sentença
recorrida tenham por objecto ou se baseiem na “propriedade” do prédio dito em b), f) e h) do probatório.
Na verdade, a construção, em terreno alheio (subconcessionado), do prédio dito em b), f) e h) do
probatório do presente acórdão, constituirá o exercício de uma faculdade própria inscrita no direito de
superfície, de que, por via contratual, será titular a impugnante, ora recorrente.
Não fora, no caso, o direito de superfície sobre o solo subconcessionado, no exercício do qual a
impugnante, ora recorrente, nesse solo construiu o prédio em foco, e o IMI respeitante a esse prédio teria
de incidir e ser suportado (não havendo isenção) pelo proprietário do solo em que foi implantado o prédio.
Como assim, a impugnante, ora recorrente, em relação à tributação do prédio dito em b), f) e h)
do probatório (“obra construída em terreno alheio”), não é sujeito passivo de IMI, na qualidade de
proprietária – devendo prefigurar-se a hipótese de poder ser tributada na qualidade de superficiária.
3. Termos que me afasto da tese que fez vencimento no presente acórdão.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Jorge Lino.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Taxa de publicidade. Natureza de imposto. Inconstitucionalidade orgânica.
Sumário:
I — O tributo liquidado pela Câmara Municipal de Lisboa pela emissão de licença
para instalação e permanência de lona publicitária em prédio particular não tem
a natureza de taxa, devendo ser qualificado como um imposto.
II — Porque a criação de impostos é da exclusiva competência legislativa da Assembleia
da República, salvo autorização ao Governo, são organicamente inconstitucionais
as normas do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa que criaram
essa receita fiscal autárquica.
Processo n.º 33/10-30.
Recorrente: R. Bensimon — Publicidade Marketing, Unipessoal, L.da
Recorrida: Câmara Municipal de Lisboa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. R. BENSIMON – PUBLICIDADE MARKETING, UNIPESSOAL, LDA, com os demais sinais
dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão do T.A.F. de Lisboa que julgou improcedente
a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação de receita fiscal autárquica (taxa), no montante de € 4.154,80, efectuado pela Câmara Municipal de Lisboa com referência ao licenciamento, no
ano de 2006, da afixação de tela publicitária na fachada de um prédio urbano de propriedade particular.
Rematou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I A RECORRENTE é uma sociedade comercial que se dedica à prestação de serviços na área da publicidade e de marketing, concepção e produção de artes gráficas, projectos, consultoria e representações.
II No âmbito dessa sua actividade, a RECORRENTE, faz exploração comercial de publicidade,
designadamente, através da afixação de suportes publicitários em empenas cegas ou fachadas laterais
de edificações particulares sedeadas na cidade de Lisboa.

949
III A mencionada forma de exploração de publicidade está sujeita ao regime previsto na Lei
n.º 97/88, de 17.08, alterado pela Lei n.º 23/2000, de 23.08, o qual estabelece que a afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial, encontra-se sujeita às regras gerais sobre publicidade,
estando dependente de licenciamento prévio a conferir pelas câmaras municipais, para salvaguarda do
equilíbrio urbano e ambiental.
IV A RECORRENTE com vista à obtenção do licenciamento necessário para o exercício da sua
actividade comercial, apresentou junto do Departamento de Gestão de Espaços Públicos da Câmara
Municipal de Lisboa, um pedido de licenciamento necessário para a colocação de uma tela publicitária que foi afixada na edificação sita na Av. Marechal Gomes da Costa que torneja com a Av. Infante
D. Henrique, em Lisboa.
V Tendo sido proferido, competente despacho de deferimento do pedido de licenciamento formulado pela RECORRENTE, para a afixação do suporte publicitário.
VI Em virtude do deferimento do pedido de licenciamento, da colocação de telas em espaços de
domínio exclusivamente privado, a RECORRENTE procedeu ao levantamento da licença, e consequentemente, à liquidação das taxas respectivas.
VII Em 05.06.2007, a RECORRIDA remeteu à RECORRENTE, a factura n.º. 40000046499,
emitida em 31.05.2007, para pagamento de dotações orçamentais, no montante total € 4.154,80 e com
data limite de pagamento designada para o dia 2007.06.29.
VIII A RECORRIDA liquidou as mencionadas dotações no montante total de € 4.154,80, contudo,
a RECORRENTE considera que a obrigação pecuniária subjacente é ilegal e inconstitucional, pelo
que não lhe é exigível.
IX Pois, apesar de a RECORRIDA designar o tributo de taxa, o mesmo, não é susceptível de se
enquadrar no mencionado tipo tributário, já que tem o carácter de um verdadeiro imposto, sendo assim
ilegal a sua criação, face ao estatuído no artº 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.
X Com efeito, a supra referida quantia liquidada não tem carácter de taxa, mas sim de imposto,
já que, no âmbito do respectivo licenciamento não se verificou qualquer contrapartida prestada pela
RECORRIDA à RECORRENTE, ou tão pouco a remoção de qualquer obstáculo jurídico.
XI Ora, a taxa exigida pela RECORRIDA, pela afixação de publicidade em prédios particulares,
sem que se prove qualquer contrapartida prestada pelo município ao sujeito passivo, deve ser qualificada
como imposto face à Constituição.
XII A Sentença da 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Tributário de Lisboa, proferida em 30.06.2008,
no âmbito do Processo n.º. 175/07, veio estabelecer que as taxas são prestações pecuniárias devidas por
uma prestação especial — actuação oficial ou actividades assimiláveis — da Administração, ou pela
utilização de instalações de locais públicos.
XIII Nos termos da supra mencionada sentença, o que distingue a taxa do imposto é a sua ligação
com uma contraprestação determinável das instituições jurídico-públicas.
XIV Ora, no caso em apreço não se verifica a existência desse vínculo porque:
a. não foi feita utilização de anúncios num espaço público;
b. não foi prestada qualquer contrapartida por parte da Câmara que, como assinala, por exemplo,
o AC. TC. n.º 313/92 de 6 de Outubro (Proc. 435/91), e reafirma o AC. TC. 453/03 de 14 de Outubro
(Proc. 410/03), mesmo nas hipóteses em que a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra actividade estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante o
pagamento de um tributo, é visto pela doutrina como uma imposição de uma taxa somente desde que
tal retirada se traduza na dação de possibilidade de utilização de um bem publico ou semi-público.
XV Não havendo qualquer oneração especial de um serviço público, nem qualquer utilização
de um bem público ou semi-público, dado que o local pertence a particulares, terá de se considerar o
tributo em causa como um imposto.
XVI Na verdade estabelece o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 34/04, de 14 de Janeiro,
proferido no âmbito do Proc. 33/03, que “trata-se, assim (a orientação jurisprudencial no sentido da
inconstitucionalidade orgânica das ditas “taxas de publicidade”), jurisprudência constante, e, aliás, quase
unânime deste Tribunal (…) que cumpre reiterar nos presentes autos, pois não se deparam argumentos
susceptíveis de alterar o decidido - não sendo este o caso, designadamente, da ideia de que o anunciante,
ao afixar a publicidade em fachadas de prédios, de sua propriedade ou devidamente autorizado pela
proprietário, estaria a fazer uma utilização ou “ocupação” do “espaço público”, ou de qualquer bem
semi-público, como o ambiente. Como se afirmou nesse Acórdão n.º 437/03, não se divisa no caso de
qualquer contrapartida específica, na utilização de um bem semi-público, para a remuneração periódica
da mera permanência do reclamo e friso em questão”.
XVII Também reforçando este entendimento, de qualificação deste tipo de tributos como imposto
e retirando daí as inevitáveis consequências do ponto de vista da constitucionalidade, vide por exemplo
o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 19.02.2003, proferido no âmbito do Proc. 01930/02,
“I – Os tributos denominados “taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente a
instalação de reclamos em prédios urbanos são, à face da Constituição, de qualificar como impostos.
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II – Como assim, a sua criação através de diploma não legislativo e não emitido pela Assembleia da
República ou pelo Governo devidamente credenciado viola o preceituado nos artigos 106º, 2 e 168º,
1, i) da CRP, versão de 1982”.
XVIII Ainda no mesmo sentido, vd. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10/12/2003
(Proc. 026820): “I - As quantias cobradas ao abrigo dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, pela colocação de reclamos luminosos em prédios pertença de
particulares não são taxas, por ausência de contrapartida prestada pelo município, devendo ser vistas
como impostos. II - Não tendo tais encargos sido criados por diploma emanado da Assembleia da
República ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela, devem as normas que os criaram ser
consideradas organicamente inconstitucionais”.
XIX Assim, sendo o tributo cobrado, pela instalação de mensagens publicitárias em prédios urbanos
particulares, qualificado como imposto, verifica-se que o mesmo deveria estar sujeito ao princípio da
legalidade de reserva de lei formal constante do artigo 165º, n.º 2, alínea i) da CRP.
XX Todavia, a possibilidade de cobrança de tributos pela instalação de mensagens publicitárias em
prédios urbanos particulares, foi criada por meio de um diploma não legislativo, ferido de inconstitucionalidade, por violar os arts. 103º, n.º 2 e 165º, n.º 2, alínea i) da Constituição da República Portuguesa.
XXI Com efeito, a inconstitucionalidade dos supra mencionados artigos 3º e 16º do Regulamento de
Publicidade do Município de Lisboa, foi já declarada pelo Tribunal Constitucional em diversos Acórdãos,
como sejam, os Acórdãos nºs. 558/98, publicado no D.R. II Série, de 11/11/1998, n.º 63/99, publicado no
D.R. II Série, de 31/03/99, 32/200, 346/2001 e 437/2003, publicado no D.R. II SÉRIE, de 14/02/2004.
XXII No mesmo sentido, tem vindo a pronunciar-se o Supremo Tribunal Administrativo nos
Acórdãos nºs. 021278 de 22/06/99, 025815 de 14/03/2001, 01930/02 de 19/02/2003, 026820, de
12/10/2003, 01931/02, de 26/11/2003, 01931/02, de 11/04/2004, 01167/04, de 26/01/2005, 01176/04,
de 18/05/2005 e 0379/06, de 15/02/2007.
XXIII E isto, porque, conforme referido supra, nos termos do disposto do art. 165º, n.º 1, alínea i)
da CRP, a criação de impostos é da exclusiva competência legislativa da Assembleia da República,
salvo autorização do Governo.
XXIV Perante o exposto, conclui-se que, por via de normas manifestamente ilegais e inconstitucionais, pretende a RECORRIDA, locupletar-se à custa da RECORRENTE, exigindo-lhe o pagamento
de uma elevada quantia pecuniária que sabe não lhe ser devida.
XXV Com efeito, não pode deixar de se concluir que a respectiva imposição tem de obedecer aos
ditames que pela Lei Fundamental são dirigidos aos impostos.
XXVI Nos termos do disposto do artigo 135º do Cód. de Procedimento Administrativo, “são
anuláveis os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis
para cuja violação se não preveja outra sanção”.
XXVII Assim sendo, o acto de liquidação e cobrança ora reclamado, constitui um acto afectado
pelo vício da anulabilidade.
XXVIII Assim, deverá o acto tributário reclamado ser anulado, e em consequência, ser anulada
a taxa publicitária liquidada à IMPUGNANTE, através da factura n.º 40000046499, por manifesta
ilegalidade e inconstitucionalidade das normas que a geraram.
Termos em que deverá ser dado provimento ao recurso e, em consequência, por manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade das normas que geraram os tributos liquidados e cobrados à impugnante,
deverá ser declarada a anulação do acto tributário e administrativo de liquidação e cobrança dos mesmos, decidindo V. Exas. no sentido do provimento do presente recurso, conforme é do direito e da Justiça!
1.2. A Recorrida apresentou contra-alegações para defender a manutenção do julgado, concluindo
do seguinte modo:
1º Ao invés do alegado pela Recorrente, entende a ora Recorrida que a douta Sentença não suscita qualquer censura, e por esse facto deve manter-se na ordem jurídica, por inexistência de vícios;
2º Tal como está fixado na matéria de facto provada na douta Sentença Recorrida, a licença
subjacente à taxa ora controvertida foi requerida pela Recorrente com vista à afixação de uma lona
na fachada do imóvel “Baptista Russo”, sito na Av. Marechal Gomes da Costa tornejando para a Av.
Infante D. Henrique, em Lisboa, imóvel de propriedade particular, e respeitante à qual foi liquidada a
respectiva taxa a que se reporta a factura n.º 40000046499, emitida em 31.05.2007;
3º Assim sendo, resulta provado que a emissão da licença da taxa de publicidade em causa para
aquele local e período requerido pela ora Recorrente;
4º Na verdade, e tal como bem refere a douta Sentença Recorrida “como a própria impugnante
reconhece, o que está em causa é a liquidação e cobrança de uma taxa pela emissão de licença de publicidade requerida para afixação de lona publicitária em empena ou fachada de um edifício de propriedade
privada, pelo período de três meses, renovável” (destaque nosso);
5º Bem decidiu a douta Sentença Recorrida ao afirmar que “(...) é identificável a prestação concreta
de um serviço público, o qual se traduz na verificação, em concreto, da convergência das condições em
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que aquela actividade pode ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária, e na
sequência emissão da correspondente licença, indispensável ao exercício dessa actividade”;
6º Refere ainda a douta Sentença que “têm natureza de taxa os tributos assentam na prestação
concreta de um serviço público — artigo 4º, n.º 2 da LGT –, e, como vimos, é possível identificar na
emissão da licença de publicidade uma determinada contraprestação do sujeito activo, que é justamente
o elemento diferenciador do imposto retido pela generalidade da doutrina e que assenta no carácter
bilateral das taxas e na unilateralidade do imposto” (destaque nosso);
7º Questiona-se a Recorrida como é possível que a Recorrente afirme nas suas alegações, tal como
já o fizera na petição de impugnação, que na emissão da licença de publicidade inexiste qualquer contraprestação por parte do município ou remoção de obstáculo jurídico ao seu comportamento, de que
o correspondente pagamento da respectiva taxa constitua contrapartida, quando a própria reconhece
todo o enquadramento subjacente ao processo de licenciamento;
8º Com efeito, a Recorrente vem reiterar, em sede de alegações, na senda do que por si já fora
afirmado na sua petição de impugnação – arts. 1º, 2º e 3º da douta p.i. –, que pelo facto de fazer exploração comercial de publicidade, designadamente através da afixação de suportes publicitários em
empenas cegas ou fachadas laterais de edificações particulares sedeadas na Cidade de Lisboa, está
dependente do licenciamento prévio conferido pela Câmara Municipal de Lisboa, em matéria de publicidade, previsto na Lei n.º 97/88, de 17.08, alterada pela Lei n.º 23/2000, de 23.08, para salvaguarda
do equilíbrio urbano e ambiental e que não viole os critérios e limites previstos nas várias als. do n.º 1
do art. 4º da mencionada lei;
9º Mais. Reconhece a Recorrente, tal como já havia feito na sua petição de impugnação - v. art. 54º
da douta p.i. de impugnação -, que “à Recorrida assiste o direito de cobrar taxas como contrapartida
das diligências relativas aos actos de licenciamento”;
10º É inverdade o entendimento perfilhado pela Recorrente quanto à inexistência de sinalagma
na taxa devida pela emissão de publicidade. Pois,
11º E tal como bem refere a douta Sentença Recorrida — “(...) É identificável a prestação concreta
de um serviço público, o qual se traduz na verificação da convergência das condições em que aquela
actividade pode ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária, e na sequente
emissão da correspondente licença, indispensável ao exercício dessa actividade. (...) O tributo impugnado,
liquidado pela emissão de licença para instalação de publicidade, ainda que em propriedade privada,
tem natureza de taxa, na medida em que envolve por parte do sujeito activo uma contraprestação, que
se traduz na verificação, em concreto, da convergência das condições em que aquela actividade pode
ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária e na emissão da correspondente
licença, indispensável ao exercício dessa actividade”;
12º Resulta assim inequívoco o perfeito e total conhecimento da tramitação do processo de licenciamento e inerentes taxas decorrentes do mesmo demonstrado pela mesma ao longo de todas as fases
processuais dos autos de impugnação judicial bem como das suas alegações de recurso;
13º Ficou provado nos presentes autos que a emissão da licença da taxa de publicidade em causa
foi para aquele local e período requerido pela ora Recorrente;
14º Reconhece a própria Recorrente que “com vista à obtenção dos licenciamentos necessários
para o exercício da sua actividade comercial apresentou junto do Departamento de Gestão dos Espaços
Públicos da Câmara Municipal de Lisboa, um pedido de licenciamento necessário para a colocação de
uma tela publicitária na edificação sita na Av. Marechal Gomes da Costa que torneja com a Av. Infante
D. Henrique, no decurso do 1º Trimestre de 2006”;
15º Nessa medida, com o licenciamento para afixação do dispositivo publicitário no imóvel,
constituiu-se a obrigação de pagamento da taxa em causa. Pois, desde logo, pela existência do uso privativo do domínio público, bem como pela efectiva remoção do limite jurídico à actividade por parte
da CML, enquanto entidade licenciadora nesta matéria;
16º Resulta assim inequívoco o perfeito e total conhecimento da tramitação do processo de licenciamento e inerentes taxas decorrentes do mesmo demonstrado pela Recorrente ao longo de todas as
fases processuais dos autos de impugnação judicial bem como das suas alegações de recurso;
17º Efectivamente, compete à CML definir os critérios de licenciamento na área do Município
de Lisboa, em matéria de publicidade por iniciativa própria ou por proposta da Câmara, a elaboração
de regulamentos necessários à sua execução;
18º Improcede o argumento deduzido pela Recorrente quanto ao facto de a liquidação da taxa ora
sindicada enfermar de ilegalidade por resultar da aplicação do Regulamento da Publicidade e da Tabela
de Taxas e Outras Receitas Municipais violarem norma de natureza constitucional. Pois,
19º O Município pode cobrar taxas por autorizar o emprego de meios de publicidade destinados a
propaganda comercial, competindo à respectiva Assembleia Municipal, estabelecer essas taxas municipais
e fixar os respectivos quantitativos sob proposta ou pedido da Câmara - cfr. alínea h) do art. 19º da Lei das
Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto em vigor ao tempo da liquidação, e als. a)
e e) do n.º 2 do art. 53º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
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20º As autarquias locais dispõem de poder regulamentar próprio nos limites da Constituição, das
leis e dos regulamentos emanados das autarquias de grau superior ou das autarquias com poder tutelar”,
conforme dispõe o art. 241º da Constituição da República Portuguesa;
21º As atribuições e a organização das autarquias locais, bem como a competência dos seus órgãos
serão reguladas por lei, de harmonia com o princípio da descentralização administrativa”, conforme
dispõe o art. 237º da Constituição da República Portuguesa;
22º Assim sendo, e atendendo ao princípio da especialidade, os órgãos autárquicos só podem
deliberar no âmbito da sua competência e para a realização das atribuições das respectivas autarquias;
23º A Lei n.º 97/88, de 17.08, no seu art. 11º, habilita a CML a definir os critérios de licenciamento na
área do Município de Lisboa, em matéria de publicidade, competindo à Assembleia Municipal, por iniciativa própria ou proposta da Câmara Municipal, a elaboração dos regulamentos necessários à sua execução;
24º Efectivamente, e em execução de tal normativo legal, os mesmos foram regulamentados no
Edital n.º 35/92, que aprovou o Regulamento de Publicidade. E cujas taxas devidas pelos mesmos estão previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para cada ano financeiro, aprovada em
anexo ao Orçamento do Município;
25º Tabela esta que reveste natureza regulamentar e, tem por objecto enformar a incidência, liquidação e/ou cobrança de tributos municipais cuja previsão resulta directamente da mesma, que funciona
como um regulamento de execução da Lei das Finanças Locais, ou é ali estabelecida por força de normas
específicas de remissão constantes de outros regulamentos municipais;
26º Está assim legitimada a liquidação e cobrança da taxa devida pela emissão da licença de publicidade ora controvertida, ficando, deste modo, desprovida de qualquer fundamento os argumentos
invocados pela Recorrente;
27º “Considera-se publicidade, qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza
pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: a) promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer
bens ou serviços” — art. 3º do Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23.10
com as alterações dadas pelos Decretos-Leis nºs 61/97, de 25.03; 6/95, de 17.01 e 74/93, de 10.03;
28º “Considera-se actividade publicitária “o conjunto de operações relacionadas com a difusão
de uma mensagem publicitária junto dos seus destinatários, bem como as relações jurídicas e técnicas
emergentes entre anunciantes, agências de publicidade e entidades que explorem os suportes publicitários
ou que exerçam actividade publicitária” - v. art.- 4º do supracitado Código da Publicidade;
29º Ora, tal como a própria Recorrente reconhece quer nas suas alegações de recurso quer na
petição de impugnação judicial “no âmbito dessa sua actividade, a Recorrente faz exploração comercial
de publicidade, designadamente, através da fixação de suportes publicitários em empenas cegas ou
fachadas laterais de edificações particulares sedeadas na Cidade de Lisboa”;
30º Com efeito, e estando a publicidade interligada com actividades de natureza comercial, tendo
por fim o fornecimento/aquisição de bens ou serviços, subjacente à afixação da publicidade em causa
visível da via pública encontra-se reflectida a actividade que a Recorrente exerce, promovendo-a através
dos seus clientes e junto do público em geral;
31º É claro que da afixação do supracitado dispositivo publicitário, exerce a Recorrente, ainda
que de forma indirecta, a sua actividade;
32º No uso dos poderes regulamentares atribuídos aos Municípios compete à CML zelar pela
salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental da área do seu concelho, estabelecendo os critérios de
licenciamento para afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em bens
ou espaços afectos ao domínio público, ou deles visíveis, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 1º da
Lei n.º 97/88 de 17.08, e arts. 2º e 3º do Regulamento de Publicidade, aprovado pelo Edital n.º 35/92,
publicado no Boletim Municipal n.º 16336, de 19 de Março de 1992, com a redacção dada pelos Editais nºs 42/95, de 25.04 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais nºs 16331, de
12.3.1992, 61, de 25.4.1995, e 66, de 30.5.1995, juntos com a Contestação apresentada;
33º Tal licença depende de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara, devendo conter os
elementos obrigatórios entre outros, o nome, a identificação fiscal e residência ou sede do requerente, a
indicação exacta do local ou meio ou suporte a utilizar, o período de utilização pretendida, bem como a
junção do documento comprovativo da natureza do requerente - v. arts. 11º e 12º do referido regulamento;
34º “São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstos neste regulamento as taxas estabelecidas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais” — v. n.º 1 do art. 16º do citado regulamento
de publicidade;
35º O titular da licença fica obrigado ao pagamento das respectivas taxas, uma vez que só pode
exercer os direitos que lhe são conferidos pelo licenciamento após o pagamento das mesmas - v. n.º 5
do art. 18º do mesmo regulamento;
36º Procedimento estes que a Recorrente demonstrou ao longo das fases processuais nos presentes
autos ter perfeito e total conhecimento, tanto mais que as utilizou;
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37º Tal actividade está sujeita ao cumprimento dos critérios de licenciamento e de exercício vertidos
nos arts. 4º a 6º da Lei n.º 97/88, de 17.08, dos quais se destacam o respeito pela estética, protecção do
património arquitectónico, segurança de pessoas e bens;
38º Realidades estas igualmente plasmadas no Regulamento de Publicidade, nomeadamente
nos arts. 4º a 8º do mesmo, onde tais limitações respeitam à “estética ou ambiente dos lugares e da
paisagem”, “à protecção de edifícios ou monumentos de interesse histórico, cultural, arquitectónico e
paisagístico”, “à circulação de pessoas e bens”;
39º Estabelece ainda o Regulamento de Publicidade limitações atendendo à tipologia dos dispositivos publicitários, designadamente chapas, placas, tabuletas, painéis, mupis, bandeirolas, entre outros — Cp. IV a VI do referido Regulamento;
40º Deste modo, com o licenciamento para afixação do dispositivo publicitário no imóvel, constituiu-se a obrigação de pagamento da taxa sub judice (sublinhado nosso);
41º Pois, por um lado pela existência do uso privativo do domínio público. E, por outro pela
efectiva remoção do limite jurídico ao exercício da actividade por parte da CML, enquanto entidade
licenciadora nesta matéria (Sublinhado nosso);
42º E, se, na generalidade dos casos, as coisas públicas se destinam ao uso comum dos particulares, por vezes, o uso do domínio público é consentido a pessoas determinadas, com base num título
jurídico individual, como sucede com a Recorrente, que do mesmo retira uma especial vantagem no
exercício da actividade que prossegue;
43º Existe, então, um uso privativo do domínio público, “aquele modo de utilização do domínio
público que é consentido a uma ou algumas pessoas determinadas, com base num título jurídico individual” (cfr. Diogo Freitas do Amaral, in “A utilização do domínio público pelos particulares”, Editora
Juriscredi, Ldª, 1972, pág. 171);
44º Ao invés do uso comum do domínio público cuja regra é a da gratuidade, o uso privativo
obedece à da onerosidade, recaindo sobre o utente privativo a obrigação de pagar uma taxa à Administração, como contrapartida do direito à utilização do domínio público;
45º É inquestionável que existe contraprestação para a Recorrente do licenciamento da publicidade
(destaque nosso);
46º Na verdade, o facto de o dispositivo publicitário estar colocado ocupa simultaneamente bens
privados — a propriedade privada — e o domínio público - enquanto pende sobre os passeios e ruas
públicos justapostos àquele, permitindo o uso privativo do domínio público à Recorrente, nos moldes
exactos em que o licenciamento foi concedido, dado que tal como a própria Recorrente reconhece a
publicidade em causa é visível da via pública - domínio público municipal;
47º Ao invés do defendido pela Recorrente quer nas suas alegações de recurso quer na petição de
impugnação é precisamente pelo facto de a publicidade em questão ser visível da via pública por todos
aqueles que nela circulam, que permite à Recorrente exercer, ainda que de forma indirecta, a sua actividade
junto dos seus clientes/anunciantes, pois os mesmos se assim não fosse não teriam qualquer interesse nela;
48º Projectando-se exteriormente a respectiva mensagem - sendo visível da via pública - junto dos
seus potenciais destinatários, estabelece-se o diálogo publicitário com os eventuais clientes da Recorrente, e consequentemente promove-se dessa forma os bens ou serviços que aquela presta, e cuja utilização é facultada à Recorrente, desde que respeitados os limites restritivos do licenciamento em causa;
49º Esta realidade consubstancia um efectivo uso privativo do domínio público, permitido à Recorrente através da respectiva licença, dado que a afixação do dispositivo em causa verifica-se no domínio
público, visível da via pública, e deste modo, sujeito ao pagamento das correspondentes taxas;
50º Pagamento de taxas essas que a própria Recorrente reconhece assistir tal direito ao Município
no âmbito do licenciamento de publicidade, como é o caso;
51º É assim estranho que a Recorrente tendo cumprido toda a tramitação do processo de licenciamento, afirme que o tributo em causa reveste a natureza de imposto por inexistência de contrapartida
por parte da CML;
52º Não colhe provimento o alegado pela Recorrente quanto à natureza do tributo ora controvertido;
53º É indiscutível que o elemento distintivo entre taxa e imposto é a existência ou não de sinalagma
- a Doutrina e a Jurisprudência são unânimes quanto a este ponto;
54º Assim, Sousa Franco (in Finanças Públicas e Direito Financeiro, vol. II, pág. 63) define taxa
como “uma prestação tributária (ou tributo) que pressupõe ou dá origem a uma contraprestação específica, resultante de uma relação concreta (que pode ou não ser de beneficio) entre o contribuinte e um
bem ou serviço público”;
55º Teixeira Ribeiro, por sua vez (in Lições de Finanças Públicas, pág. 259), define taxa da seguinte
forma: “a taxa é também prestação pecuniária; também é prestação coactiva; mas já não é prestação
unilateral, uma vez que ao seu pagamento corresponde a prestação de um serviço por parte do Estado”.
56º Cabe, ainda, referir a noção dada por Alberto Xavier (in Manual de Direito Fiscal, vol. 1,
pág. 42): “Limitar-nos-emos, por isso, a indicar que, em nosso entender, as taxas se individualizam no
terreno mais vasto dos tributos por revestirem carácter sinalagmático, não unilateral, o qual por seu
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turno deriva funcionalmente da natureza do facto constitutivo das obrigações em que se traduzem e
que consiste ou na prestação de uma actividade pública, ou na utilização de bens do domínio público,
ou na remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares”;
57º Também na Jurisprudência a noção de taxa assenta no carácter de bilateralidade: “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 contribuinte” (cfr. douto Acórdão do S.T.A., de 16 de Junho de 1999, proferido no
processo nº. 23175, AD 456, 1580 — no mesmo sentido, entre outros, vd, Ac. STA., de 2 de Junho de 1999,
Rec. nº. 23166, BMJ 488, 219; Ac. S.T.A. de 2 de Maio de 1996, Rec. nº. 18726, Sol. DGCI, 383, 293);
58º A Doutrina reconduz, ainda, o fundamento da exigibilidade da taxa, ou seja, o pressuposto de
facto da obrigação legal em que a taxa se traduz a três modalidades típicas bem definidas: (1) a actividade
administrativa de prestação de um serviço, (2) a utilização do domínio público e (3) a remoção de um
limite imposto à livre actividade dos particulares (cfr. entre outros, Alberto Xavier, obra citada, pág. 48);
59º Fundamentos que o legislador ordinário veio a consagrar no n.º 2, do artigo 4º, da Lei Geral
Tributária (L.G.T.): «As taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de um
bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”;
60º Ou seja, basta que esteja preenchido um dos requisitos, para que exista contrapartida e para
que, em consequência, o sujeito activo possa cobrar o respectivo tributo;
61º Ora, é indiscutível que no caso concreto está em causa a utilização de um bem do domínio
público bem como a remoção de um limite jurídico;
62º Impõe-se, nesse caso, que a regra da gratuitidade da utilização comum do domínio público
ceda perante a regra da onerosidade. É justo que quem retira uma especial vantagem do uso do domínio
público pague por esse uso;
63º O traço distintivo fundamental entre taxa e imposto é o da bilateralidade da primeira,
encontrando-se cumprido este requisito desde que se verifique uma das situações previstas no n.º 2, do
artigo 4º, da L.G.T., ou seja, desde que a actuação da Administração consista na “prestação concreta
de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo
jurídico ao comportamento dos particulares”;
64º Aliás, e ao invés do pretendido pela Recorrente, o entendimento supra referido, repita-se
encontra-se consubstanciado quer no art. 4º da LGT quer no art. 3º do Regime Geral das Taxas das
Autarquias Locais, o qual assenta as taxas na remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares tout court, sem que seja acrescentado ao pressuposto qualquer dado referente a utilização de bens
de natureza pública;
65º Com efeito, a publicidade utiliza bens semi-públicos, entendendo-se como tal os bens que
além de satisfazerem necessidades colectivas também satisfazem necessidades individuais, como é
o caso das ruas, avenidas, praças, jardins e o espaço aéreo onde se encontra instalada a publicidade
e onde circulam as pessoas, com quem os clientes da Recorrente estabelecem o diálogo publicitário;
66º Resulta, assim, inquestionável a natureza do tributo em questão, o qual configura a natureza de
uma taxa, constituindo a retribuição, não só da emissão da própria licença, como da utilização privativa
do espaço público, configurada na exibição da sua mensagem na via pública, independentemente da
propriedade do local onde a mesma se encontre afixada (Sublinhado nosso);
67º Desde logo porque o ambiente urbano é constituído, não só por tudo o que configura a via
pública propriamente dita como por toda a sua envolvente, designadamente as fachadas dos edifícios, as
suas empenas, os muros, a cujos proprietários são impostas diferentes restrições, por variados motivos
de ordem pública, não só no que respeita à afixação de publicidade, como por exemplo no atinente
à execução de obras, à própria construção, etc., sempre com vista a acautelar o equilíbrio urbano e
ambiental e o interesse público;
68º A licença concedida à Recorrente para afixação do dispositivo publicitário em questão possibilita-lhe como já vimos uma utilização privativa do domínio público, e igualmente consubstancia ainda
uma remoção do limite jurídico à actividade da Recorrente, por parte da CML, enquanto entidade
licenciadora nesta matéria (destaque nosso);
69º Remoção do limite jurídico esse patente em todas as fases do procedimento administrativo
de licenciamento, concretizado no papel fiscalizador por parte da CML aquando da recepção do respectivo requerimento, na verificação dos pressupostos para o exercício da afixação ou inscrição dos
diversos tipos publicitário, nomeadamente pelo cumprimento de regras referentes à sua segurança, à
sua estética e, por fim, à salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, na aposição de deferimento no
aludido requerimento consubstanciado na prática do acto administrativo da concessão da licença, com
a consequente emissão da correspondente licença de publicidade;
70º Deste modo, a Recorrente com a afixação do dispositivo publicitário sub judice cai no âmbito de incidência objectiva e subjectiva do Regulamento de Publicidade, ficando a CML legitimada
a cobrar as respectivas taxas;
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71º E, cujo montante foi calculado atendendo à taxa correspondente a publicidade colocada em
empenas ou fachadas laterais por m2 e por trimestre, como se extrai do disposto no n.º 4 do art. 28º e
Observação 9ª do Capitulo IV da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para o ano financeiro
de 2006, junta com o processo instrutor apresentado aquando da Contestação;
72º Está amplamente demonstrado que o tributo em causa reveste a natureza de uma taxa, quer
pela utilização individualizada do domínio público por parte da Recorrente, quer pela efectiva remoção
do obstáculo jurídico à actividade daquela (destaque nosso);
73º Ao invés conclui-se que, existindo contraprestação por parte da CML, o tributo em apreço
reveste, inquestionavelmente, a natureza jurídica de uma taxa, pelo que a respectiva criação/exigibilidade
não está sujeita ao princípio da reserva de lei formal, consagrado no n.º 2, do artigo 103º e na alínea i),
do artigo 165º, da C.R.P. e, como tal, não existe violação das mencionadas disposições constitucionais
(destaque nosso);
74º Aliás, conforme resulta da mais variada Jurisprudência em sentido oposto ao referido pela
Recorrente, da qual nos permitimos seleccionar e transcrever alguns excertos, o tributo em causa reveste
a natureza de taxa, e não sendo necessária a utilização pelos particulares de bens do domínio público
ou semi-público para a distinguir do imposto, como pretende a Recorrente;
75º Remetemos, designadamente, para a seguinte Jurisprudência, toda ela disponível em www.
dgsi.pt: - o douto Acórdão do STA, de 26 de Março de 2003, proferido no Processo n.º 1931/02; o douto
Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, proferido em 9 de Março de 2004, no Processo
n.º 566/03; o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 025470, de
29-11-2000; o douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 023555,
em 26-05-99, bem como refere ainda o Exmº. Conselheiro Benjamim Rodrigues, no douto Acórdão do
Supremo Tribunal Administrativo, de 15-05-2002, proferido no processo n.º 026820;
76º Atento o exposto, e ao invés do invocado pela Recorrente os arts. 3º e 16º do Regulamento de
Publicidade não padecem de quaisquer vícios, atento o facto de se enquadrarem no âmbito dos poderes
regulamentares e tributários que os Municípios detém e que lhes permitem liquidar e cobrar taxas pelo
licenciamento de publicidade, ainda que afixada em imóveis particulares;
77º Assim sendo, discorda a Recorrida do entendimento perfilhado pela Recorrente quanto à
natureza jurídica do tributo em causa e inerente enquadramento tributário, o qual é até contraditório
pois, a mesma reconhece ao longo dos presentes autos que “a taxa cuja liquidação se pretende (...) é
uma prestação tributária que pressupõe ou dá origem a uma contraprestação específica, resultante de
uma relação concreta (…) entre o contribuinte e um bem ou serviço, (…) à Recorrida assiste o direito
de cobrar taxas como contrapartida das diligências relativas aos actos de licenciamento”;
78º A liquidação da taxa de publicidade em causa não enferma de qualquer ilegalidade, na medida em que colheu os seus fundamentos em normas constitucionais, legais e regulamentares, todas
plenamente válidas e eficazes;
79º E, desta forma, inexiste qualquer enriquecimento ilegítimo da CML, em virtude do pagamento da taxa ora controvertida. Pois, caso a licença fosse facultada sem o pagamento de qualquer
contrapartida existiria, aí sim, enriquecimento, mas da Recorrida, uma vez que a esta seria possibilitada, não só uma utilização privativa do domínio público municipal, como a remoção de um obstáculo
jurídico ao seu comportamento como, ainda, toda uma actividade administrativa do município, relativa
à apreciação e tramitação do pedido da mesma, sem que existisse, para o mesmo, a correlativa taxa,
em clara violação dos princípios disciplinadores do ordenamento jurídico-tributário em vigor, do qual
decorre directa e expressamente, a natureza do tributo liquidado e cobrado à Recorrente, uma vez que
a emissão de licença corresponde à remoção de obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;
80º Não colhem provimento todos os argumentos invocados pela Recorrente, não merecendo a
douta Decisão Recorrida qualquer reparo, devendo manter-se na ordem jurídica.
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:
«Com efeito a posição jurídica assumida pela recorrente está de acordo com a jurisprudência
constante do Tribunal Constitucional, o qual vem sublinhando que não podem configurar-se, do ponto
de vista jurídico-constitucional, como “taxas” as importâncias exigidas pelas autarquias, a título de
licença de publicidade ou sua renovação, nos casos em que tal licenciamento não confere ao particular
a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva actividade, consistente na utilização de bens semi-públicos ou colectivos - vide, neste sentido, Acórdãos 558/98, 63/99, 32/00 e 92/02.
Sendo certo que, como também vem afirmado o Tribunal Constitucional, não constitui «contraprestação», susceptível de integrar aquele conceito, o mero exercício de actividades gerais de polícia
por tais entes públicos, com vista à fiscalização do cumprimento pelo particular dos condicionamentos
ou requisitos a certa e específica utilização dos bens de que é proprietário - vide neste sentido, os acórdãos 464/2004, de 23.06.2004, 34/04 de 14.01.2004, 364/01 de 10.07.2001, e 437/2003, de 30.09.2002,
que incidiu sobre o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15.05.2002, todos publicados no
site do Tribunal Constitucional.
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Também este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a decidir que o tributo designado
por taxa de publicidade tem a natureza jurídica de imposto (por inexistência de nexo sinalagmático)
quando a publicidade é afixada em suportes instalados em propriedade privada — cf. Acórdãos de
10.12.2003, 26820, de 26.01.2005, recurso 1167/04, de 19.03.2003, recurso 1930/02, de 20.04.2008,
recurso 206/08, todos in www.dgsi.pt.
No caso dos autos, está em causa a taxa de publicidade devida pela afixação de mensagens publicitárias em prédio particular, dela não resultando qualquer utilização dos referidos bens semi-públicos
ou colectivos, pelo que deverá corroborar-se aquele entendimento jurisprudencial.»
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:
1º A impugnante submeteu a licenciamento municipal a instalação de uma lona publicitária na
fachada do imóvel “Batista Russo” sito na confluência da Av. Marechal Gomes da Costa com a Av.
Infante D. Henrique, em Lisboa, pelo prazo de três meses, renovável (requerimento da impugnante,
datado de 30/01/2006, a fls. s/n do apenso instrutor);
2º Trata-se de um edifício de propriedade particular;
3º O pedido de licenciamento foi deferido pela Câmara Municipal de Lisboa e a decisão notificada por ofício de 23/03/2006, de que consta, expressa e designadamente, que “as taxas serão emitidas
oportunamente” (fls. s/n do apenso instrutor);
4º Foi liquidada taxa, por “publicidade instalada em empenas ou fachada laterais (por m2 e por
trimestre)” no montante de € 4.154,80 e € 3,00, a título de imposto de selo (documento de apuramento
de taxas, a fls. s/n do apenso instrutor);
5º Em seguimento, foi enviada à impugnante a factura n.º 40000046499, emitida em 31/05/2007,
no montante de € 4.157,80 correspondendo € 3,00 a imposto de selo, com data limite de pagamento
em 29/06/2007 (fls. 23);
6º A impugnante, em 02/07/2007, deduziu reclamação graciosa do acto de liquidação (fls. s/n do
apenso de reclamação);
7º Em 14/11/2007, apresentou a presente impugnação judicial conforme carimbo aposto a fls.3;
8º Por despacho de 08/01/2008, a fls. 40 do apenso de reclamação, foi a reclamação graciosa
indeferida;
9º Do despacho de indeferimento expresso da reclamação foi a impugnante notificada, por carta
registada com A/R, em 15/01/2008 (fls. 47 do apenso de reclamação).
3. A decisão de improcedência da presente impugnação judicial assentou no entendimento de que
o tributo liquidado pela emissão de licença de publicidade requerida e concedida para a instalação e
permanência de lona publicitária em propriedade privada tem a natureza de taxa e não de imposto, pelo
que a sua criação por diploma não legislativo não viola comandos constitucionais, particularmente os
artigos 103.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa.
É contra este julgamento que a Recorrente se insurge, pelas razões que deixou sintetizadas nas
conclusões do seu recurso, onde advoga que é de qualificar materialmente tal tributo como um imposto.
Deste modo, a questão submetida à apreciação deste tribunal de recurso é a de saber se os tributos
municipais liquidados pela instalação de publicidade em prédios urbanos particulares constituem taxas
ou impostos.
Este Tribunal já se pronunciou diversas vezes sobre casos idênticos, havendo, por isso, jurisprudência firmada sobre a questão. Assim, no recente acórdão deste Tribunal e Secção, de 19.05.2010, no
processo n.º 116/10-30, em que a ora Relatora teve intervenção na qualidade de Juiz-Adjunta, e cuja
fundamentação subscrevemos sem reservas de convicção, ficou escrito o seguinte:
«3.2. É sabido que quer o imposto quer a taxa constituem receitas públicas coactivamente impostas: o que distingue estes tributos é a perspectiva teleológica de cada um deles, na medida em que
enquanto o imposto «... é uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem carácter de sanção,
exigida pelo Estado com vista à realização de fins públicos» (cfr. Prof. Teixeira Ribeiro, Lições de
Finanças Públicas, Coimbra, 1977, 262) a taxa tem «carácter sinalagmático, não unilateral, o qual por
seu turno deriva funcionalmente da natureza do facto constitutivo das obrigações em que se traduzem
e que consiste ou na prestação de uma actividade pública ou na utilização de bens do domínio público
ou na remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares» (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, Lisboa, 1981, pág. 42), ou seja, pressupõe uma contraprestação por parte do ente
público que a exige, a verificar-se na respectiva génese, e que deve concretizar-se naquela prestação
de serviço público, naquele acesso à utilização de bens do domínio público ou na remoção do obstáculo jurídico à actividade do particular (cfr. Casalta Nabais, Contratos Fiscais, Coimbra 1994, 236).
Noutro local, este autor mesmo sublinha, aliás, que apenas constituirão verdadeiras taxas as que,
«para além de se configurarem como tributos bilaterais, baseados portanto numa relação do tipo do
ut des ou sinalagmática, tiverem por critério a ideia de proporcionalidade entre a prestação pública
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e a contraprestação em que se consubstancia a taxa, ou seja, se tiverem por base o princípio da equivalência (…) entre prestação e contraprestação. (…) Pois se isto se não verificar, então estaremos, se
não em termos da ciência das finanças ou mesmo do direito financeiro, pelo menos em termos jurídico-constitucionais, perante verdadeiros impostos, com todas as consequências que daí derivam, seja em
sede do princípio da legalidade fiscal, que impede os municípios de os instituir sem lei prévia, seja
do princípio da igualdade fiscal, que implica que os mesmos sejam aferidos com base na capacidade
contributiva e não com base no princípio da proporcionalidade, por que se afere a igualdade das taxas»
(Por um Estado Fiscal Suportável – Estudos de Direito Fiscal; Almedina, 2005, pags. 583 e 584).
Na definição legal e doutrinal da taxa individualiza-se, pois, um aspecto estrutural da mesma (a
sinalagmaticidade ou bilateralidade) e, em consequência, os respectivos pressupostos da sua cobrança.
E, como aponta Saldanha Sanches, sendo a bilateralidade um aspecto estruturante da natureza
da taxa, ela «só poderá ter lugar quando se trate de um qualquer bem que seja divisível, ou seja, que
possa ser prestado em unidades individualizadas. Não basta que a receita obtida por meio da taxa seja
usada na cobertura de despesas respeitantes ao mesmo grupo de habitantes, à mesma comunidade local
que a suporta. Terá de haver uma mais estreita correlação entre o destinatário do encargo financeiro e
o beneficiário da despesa pública para que possamos estar perante uma taxa. E esta existência de um
sinalagma, ainda que expresso sob variadas formas, constitui uma condição para que uma qualquer
imposição administrativa possa ter a qualidade de taxa, com todas as consequências que lhe são inerentes, principalmente quanto ao seu modo de criação, pois as taxas estão excluídas da reserva de lei
em sentido formal, a qual é uma condição orgânica para a criação de impostos.
É esta característica - a sinalagmaticidade - que lhe permite que, no Estado de Direito, as taxas não
sejam criadas por lei em sentido formal. Com efeito, é precisamente o facto de à relação sinalagmática
em que assentam permitir o controlo do valor da taxa, ao contrário do que se passa nos impostos, em
que não há parâmetros de controlo imediatos quanto à sua medida, que justifica a não sujeição das
taxas às apertadas vinculações (formais e materiais) do princípio da legalidade, que são uma garantia
dos destinatários dos impostos. (…)
Não podemos esquecer que o cerne da definição de taxa se encontra, como vimos, no conceito
de sinalagma: onde este falte, falta a taxa - mesmo que estejamos perante uma das circunstâncias pressuponentes elencadas. Como vimos, não basta que haja estrutura formalmente sinalagmática para que
haja taxa. O conceito de sinalagma deve ser material e incluir um qualquer equilíbrio interno que há-de
passar sempre pela necessidade de, a prestação pública envolver algum facere, um facere dispendioso
que beneficie o sujeito passivo de forma individualizável e que deverá ser suportado por este e não
pelos recursos gerais do ente público.
No caso da cobrança de prestações pecuniárias pela prestação de um qualquer serviço público, a
total inexistência de sinalagma material é mais difícil de se verificar (…).
No caso de cobrança de taxas pela mera utilização do domínio público, sem qualquer actividade
por parte do detentor desse mesmo domínio público, não há um custo a cobrir e as receitas serão, deste
modo, afectas às necessidades gerais do sujeito activo - por um lado, falta o parâmetro de controlo do
montante fixado e, por outro, verifica-se a afectação de receitas a necessidades gerais, característica do
imposto.» (Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed. Coimbra Editora, 2007, pags. 31 e sgts.).
A propósito do conceito de remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares, este
mesmo autor escreve, ainda, o seguinte (ob. cit., pags. 33 e sgts):
«A remoção de um limite jurídico é outra daquelas a que podemos chamar justificações tradicionais para a cobrança de taxas. Porém, desde há muito que se colocam algumas reservas a esta forma de
legitimação das taxas. Como observava Teixeira Ribeiro, há que distinguir entre a remoção de limites
jurídicos que “possibilita a utilização de um bem semi-público e a que a não possibilita”.
O que quer dizer que não podem ser cobradas taxas pela remoção de limites jurídicos criados de
forma artificial por uma entidade dotada de poderes públicos, com o único objectivo de legitimar a
cobrança de uma taxa.
Se assim não fosse, as autarquias poderiam, por exemplo, vir afirmar que, mesmo no caso de
concessões feitas pelo Estado, os serviços por este concessionados só poderiam ter presença física no
espaço do concelho mediante o pagamento de uma taxa por atribuição de uma licença pelo município.
Ora, mesmo perante um caso em que havia, efectivamente, poder de licenciamento e superintendência
por parte do município, foi outra a posição tomada pelo Tribunal Constitucional, a propósito da tentativa,
por parte de um município, de cobrar uma taxa pela realização de publicidade em veículos automóveis
que circulassem no espaço do concelho».
Estas características que a doutrina vem apontando à caracterização da taxa encontram, aliás,
assento legislativo no n.º 2 do art. 4º da LGT.
3.3. Também a jurisprudência do Tribunal Constitucional se tem debruçado sobre esta temática,
socorrendo-se essencialmente de um critério que pode qualificar-se como “estrutural”, porque assente na
“unilateralidade” dos impostos (cfr., por exemplo, os acs. nºs. 76/88, 412/89, 382/94, publicados respectivamente no DR, I Série, n.º 93, de 21/4/1988, II Série, n.º 213, de 15/9/1989 e II Série n.º 208, de 8/9/1994),
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admitindo ainda, porém, como factor adicional de ponderação, um elemento de carácter finalístico: que se
tome em consideração a “razão de ser ou objectivo das receitas em causa”, quer para recusar a certas receitas
o carácter de imposto, quer como argumento ponderoso para afastar o carácter de taxa a uma dada prestação
pecuniária coactiva (cfr. por exemplo, o ac. n.º 70/92, publicado no DR, II Série, n.º 189, de 18/8/1992).
E esta orientação jurisprudencial não parece ter sido alterada (cfr. por exemplo, a propósito das
taxas de publicidade, o ac. n.º 558/98 (taxas de publicidade em veículos particulares), in DR, II Série,
n.º 261, de 11/11/1998), bem como os acs. nºs. 63/99 (in DR, II Série, n.º 76, de 31/3/1999), 96/2000
(in DR, I Série-A, n.º 65, de 17/3/2000) e 436/03, de 30/9/2003, todos relativos a taxa de publicidade
em prédios particulares), ou, ainda, os acs. nºs. 92/02, de 26/2/2002, 437/03, de 30/9/2003, 453/03, de
14/10/2003, 34/04, de 14/1/2004, 109/04, de 11/2/2004 e 464/04, de 23/6/2004 (todos também relativos
à mesma questão e, especificamente, à taxa de publicidade constante dos arts. 3º e 16º do Regulamento
de Publicidade do Município de Lisboa). (1)
Porém, em quatro destes últimos arestos referidos (acs. 436/03, 34/04, 104/04 e 464/04) votou
vencido o Cons. Benjamim Rodrigues, no entendimento (reafirmado, por exemplo, também na declaração de voto constante do acórdão n.º 113/2004 do Plenário do TConstitucional, de 17/2/2004, proc.
n.º 537/2002), de que a simples remoção de um limite jurídico para a colocação de publicidade em
edifício particular é motivo suficiente para a cobrança de uma taxa dado que pode consubstanciar uma
prestação pública sinalagmática do pagamento da mesma, sem ser necessário que essa remoção “vise
possibilitar uma utilização individualizada e efectiva de um bem público”. (2)
E também alguma doutrina mais recente (cfr. Cardoso da Costa, Ainda a distinção entre “taxa” e
“imposto” na jurisprudência constitucional”, in Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, 2006,
págs. 561 e sgts.) tem apontado algumas debilidades a esta jurisprudência do Tribunal Constitucional:
quer por apreciar de modo igual a exigência de taxa pela emissão inicial da licença e a exigência pela
respectiva renovação, na consideração de que, em ambos os casos, se não verifica o uso de qualquer bem
público ou semi-público, uma vez que a actividade publicitária licenciada utiliza, para o seu exercício,
unicamente bens privados, consideração esta que acaba por esquecer a possibilidade de à taxa corresponder,
ainda nessa hipótese, a utilização de um bem semi-público, já não na modalidade de um bem físico, mas
na modalidade de um “serviço”; quer por não ter em conta a definição legal que desse tributo é dada pela
LGT (no n.º 2 do seu art. 4º) e a possibilidade daí decorrente de, quando certa receita pública é exigida
para que um particular possa desenvolver determinada actividade ou praticar determinado acto, que sem
isso lhe estará vedado, daquele respectivo pagamento derivar sempre, para quem o faz, uma utilidade
ou uma vantagem, quer estas se traduzam ou impliquem, ou não, a utilização de um bem semi-público.
3.4. A jurisprudência deste STA também tem seguido em sentido idêntico ao da jurisprudência
do Tribunal Constitucional, conforme se vê, aliás, quer dos arestos indicados pelo MP, quer do recente
acórdão, de 28/4/2010, no rec. n.º 0138/10, que apreciou questão idêntica à colocada nos presentes autos.
4. Retornando, pois, ao caso dos autos, vemos que as normas em causa (os acima transcritos
arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa - publicado no Edital n.º 35/92,
do Diário Municipal n.º 16.336, de 19/3/92, foram já objecto de apreciação pelo Tribunal Constitucional,
nos citados acórdãos n.º 437/03, de 30/9/2003, 453/03, de 14/10/2003, 34/04, de 14/1/2004, 109/04, de
11/2/2004 e 464/04, de 23/6/2004, no sentido da inconstitucionalidade.
E a fundamentação invocada para essa decisão foi, no ac. n.º 437/03, a seguinte (a qual é também
reproduzida, no essencial, nos restantes acórdãos):
«(…)
4. O objecto do presente recurso é a apreciação da constitucionalidade das normas constantes
dos artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado pelo edital
n.º 35/92, que prevêem uma “taxa” pela renovação do licenciamento pela afixação, nos anos de 1997,
1998 e 1999, de um reclamo e friso luminosos nas fachadas de um prédio urbano sito em Lisboa.
5. Importa recordar a jurisprudência deste Tribunal, que, sobre normas que prevêem “taxas de
publicidade” análogas à que está em causa, e, mesmo, sobre a que se encontra prevista nas normas
ora em questão, se tem pronunciado, uniformemente, sempre no sentido da inconstitucionalidade.
Assim, o Acórdão n.º 558/98 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 41º, págs.
55 e segs.) julgou inconstitucional, por violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição, a norma constante do artigo 62º do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais da Câmara
Municipal de Guimarães, em conjugação com a 13ª das Observações consignadas aos artigos 57º a 64º
do mesmo Regulamento.
Depois de se recordar nesse aresto que a lei prevê uma série de restrições à actividade publicitária,
para protecção de interesses de vária ordem, escreveu-se:
«(...)
2.2. Simplesmente, não será do simples facto de o licenciamento da actividade publicitária competir, na área dos respectivos municípios, às câmaras municipais, que decorre, desde logo e sem mais,
que o tributo cobrado pelas edilidades aos responsáveis pela afixação e inscrição das mensagens de
propaganda, haja de ser considerado como uma ‘taxa’.
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Efectivamente, não passa este Tribunal em claro que, como se disse no citado Acórdão n.º 313/92,
‘mesmo nas hipóteses em que a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra actividade
estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante o pagamento de um
tributo, é vista pela doutrina como a imposição de uma «taxa» somente desde que tal retirada se traduza
na dação de possibilidade de utilização de um bem público ou semi-público (cfr., sobre o ponto, Teixeira Ribeiro na citada Revista)’, acrescentando-se que, ‘[s]e este último condicionalismo não ocorrer,
deparar-se-á uma situação subsumível à existência de um encargo ou de uma compensação, tributo que
se aproximará da figura do «imposto» nos termos que a seguir se verão, sem que com isto se queira
significar que a imposição de contributo só é recondutível à dicotomia de «taxas» ou «impostos».’
Na realidade, assente uma relação sinalagmática característica da ‘taxa’, o que, como é claro, implica
uma contrapartida de diferentes naturezas por parte do ente público impositor do tributo, tem a doutrina
entendido que são essencialmente três os tipos de situações em que essa contrapartida se verifica e que
se consubstanciam na utilização de um serviço público de que beneficiará o tributado, na utilização, pelo
mesmo, de um bem público ou semi-público ou de um bem do domínio público e, finalmente, na remoção de um obstáculo jurídico ao exercício de determinadas actividades por parte dos particulares (...).
Ora, quando em causa se encontra a terceira daquelas situações (rememore-se, a que consiste no
levantamento do obstáculo jurídico ao exercício de determinada actividade por parte do tributado), defende a doutrina que o encargo pela remoção – in casu, a concessão de licenciamento para a afixação ou
inscrição de publicidade – só pode configurar-se como ‘taxa’ se com essa remoção se vier a possibilitar
a utilização de um bem semi-público (vide autores por último citados e Sousa Franco in Finanças Públicas e Direito Financeiro, 4ª ed., vol. 1, 33, que, em vez de bens semi-públicos, fala de bens colectivos,
quer públicos ou privados de uma perspectiva de provisão pública, quer de bens colectivos impuros).
Neste contexto, e não olvidando que a norma sub specie se reporta a painéis publicitários afixados ou inscritos, não em quaisquer bens ou locais públicos ou semi-públicos, mas sim em veículos de
transporte colectivo ou em veículos particulares (e são desta última espécie os veículos da recorrente),
não se lobriga, por um lado, que forma de utilização de um bem semi-público esteja em causa e, por
outro, que o ente tributador venha a ser constituído numa situação obrigacional de assumpção de maiores
encargos pelo levantamento do obstáculo jurídico.
Mas, mesmo que o tributo criado pela norma em análise, possa ser visualizado como aquilo que
certa doutrina (designadamente estrangeira) apelida de contribuições especiais ou tributos especiais
(cfr. Perez de Ayala e Eusebio Gonzalez, Curso de Derecho Tributário, 1º Tomo, 208), o que é certo
é que a doutrina nacional, quase diríamos sine discrepante, tem sustentado que tais contribuições ou
tributos não devem, do ponto de vista do seu tratamento, ser vistas diferenciadamente dos ‘impostos’.
Em face do exposto, e porque se não vê, por um lado – perspectivando o tributo em causa como
um encargo derivado pelo levantamento de obstáculos jurídicos ao exercício ou ao desenvolvimento de
uma actividade por parte de um particular – que haja da sua parte a utilização de um bem semi-público
(ou colectivo na linguagem de Sousa Franco) e, por outro, que, mesmo na óptica de nos situarmos perante uma contribuição ou um tributo especial, ele devesse ter um tratamento sui generis diferente do
que deve ser conferido aos impostos, uma só solução se nos anteolha. É ela a de a respectiva imposição
haver de obedecer aos ditames que pela Lei Fundamental são dirigidos aos ‘impostos’.
E daí que a norma impositora do encargo em apreciação, porque criada por diploma não emanado
pela Assembleia da República (ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela), deva ser considerada como enfermando do vício de inconstitucionalidade orgânica.”
No Acórdão n.º 63/99 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 42º, págs. 291 e
segs.), por sua vez, foi julgada inconstitucional, também por violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º,
n.º 1, alínea i), da Constituição (versão de 1982), a norma constante do artigo 18º da Tabela de taxas e
outras receitas municipais da Câmara Municipal de Lisboa (publicada no Diário Municipal, 2º suplemento, de 15 de Setembro de 1989).
Estava em causa a liquidação de uma quantia, efectuada pela Câmara Municipal de Lisboa, a título
de licença sobre um reclamo luminoso, colocado no telhado de um prédio urbano, em Lisboa. Depois
de se recordar os fundamentos do citado Acórdão n.º 558/98, acrescentou-se:
«não está em causa a utilização de veículos para publicidade, mas a colocação de reclamos luminosos em telhados de prédios urbanos. Tal, porém, em nada impede a aplicação da doutrina fixada no
citado Acórdão n.º 558/98, porquanto, também aqui, se não está perante a utilização de bens ou locais
públicos ou semi-públicos, mas sim de bens ou locais pertencentes a particulares, conforme iniludivelmente decorre do disposto no artigo 1344º do Código Civil, já que ‘a propriedade dos imóveis abrange
o espaço aéreo correspondente à superfície’.
Há, assim, que concluir pela inconstitucionalidade orgânica da norma questionada (no mesmo
sentido, cfr. P. Pitta e Cunha, J. Xavier de Basto e A. Lobo Xavier, Os Conceitos de Taxa e Imposto - A
propósito de licenças municipais, in Fisco, n.º 51-52, Fev./Mar. 93, págs. 13 e segs.).”
No Acórdão n.º 33/2000 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 46º, págs. 299 e
segs.) foram julgadas inconstitucionais, por violação também das mesmas normas constitucionais, as nor-
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mas constantes dos artigos 14º e 22º do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa
(publicado pelo Diário Municipal, n.º 15.616, de 26 de Abril de 1989, com as alterações introduzidas pelo
Edital n.º 7/90, de 26 de Fevereiro), e do artigo 18º da Tabela de Taxas, Licenças e outras Receitas Municipais
(publicada pelo Edital n.º 100/89, Diário Municipal n.º 15.714, 2º Suplemento, de 15 de Setembro de 1989,
com as alterações dos Editais nºs. 140/89, de 26 de Outubro de 1989, e 26/90, de 16 de Março de 1990).
Depois de se recordar passos dos citados arestos do Tribunal Constitucional, e de se notar a similitude com o de 1999, escreveu-se no Acórdão n.º 33/2000:
«tratando-se de hipótese inteiramente similar da que foi tratada no acórdão transcrito – reclamos
luminosos instalados em telhados de/ou nos próprios prédios urbanos – não se está perante a utilização
de bens ou locais públicos ou semi-públicos, mas de bens ou locais pertencentes a particulares, como
resulta do artigo 1344º do Código Civil, pois que ‘a propriedade dos imóveis abrange o espaço aéreo
correspondente à superfície’.
Acresce que o facto de, no caso em apreço, se tratar de renovações, em nada altera a conclusão a
que se chegou quanto à natureza da importância exigida pela Câmara Municipal. De facto, para além
de a renovação da licença – se o prazo para que foi concedida for igual ou superior a 30 dias – ser
‘automática e sucessiva’, o Regulamento respectivo determina que a tais renovações se aplica a mesma
‘taxa’ que se exige para o licenciamento: ou seja, à renovação da licença é aplicável a mesma obrigatoriedade de pagamento de uma dada importância a título de ‘taxa’ que é exigida para o licenciamento
prévio, que ficam assim totalmente equiparados.
No sentido de que este tipo de taxa criado pela norma que vem questionada é inconstitucional,
veja-se o trabalho de P. Pitta e Cunha, J. Xavier de Basto e A. Lobo Xavier, Os Conceitos de Taxa
e Imposto – A propósito de licenças Municipais, in Fisco, n.º 51-52, Fev.-Mar. 93, pág. 13 e ss).
Tem, pois, de se concluir pela inconstitucionalidade orgânica das normas questionadas: os artigos 14º e 22º do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, e o artigo 18º da
Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.”
E pelo Acórdão n.º 346/2001 (ainda inédito), este Tribunal veio a julgar inconstitucionais, por
violação dos artigos 106º, n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa, na
versão de 1989, os “artigos 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado
no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16336, de 19.03.92” – isto é, exactamente as mesmas normas que estão em causa no presente recurso. Depois de se citar os precedentes referidos, escreveu-se
no Acórdão n.º 346/2001:
«No presente recurso, não está em causa a utilização de veículos para publicidade, mas a colocação de reclamos luminosos em fachadas de prédios urbanos. Esta diferença não impede, porém,
a aplicação da doutrina fixada no mencionado Acórdão n.º 558/98 e depois reiterada nos Acórdãos
n.º 63/99 (publicado no Diário da República, II, n.º 76, de 31 de Março de 1999, p. 4769 s) e 32/00
(publicado no Diário da República, II, n.º 57, de 8 de Março de 2000, p. 4574 ss). Com efeito, também
no caso dos autos se não está perante a utilização de bens ou locais públicos, mas sim de bens ou locais
pertencentes a particulares.
Há assim que concluir pela inconstitucionalidade das normas questionadas – na parte em que se
referem à tributação da utilização de espaços pertencentes a particulares –, por violação dos artigos 106º,
n.º 2, e 168º, n.º 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa, versão de 1989 (artigos 103º,
n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea i), na versão actualmente em vigor).
E, tal como refere o Ministério Público nas alegações produzidas neste Tribunal, ‘não pode relevar o
facto de, porventura, a Lei Geral Tributária ter, no artigo 4º, n.º 2, lançado mão de um conceito amplo de
taxa, susceptível de abarcar a remoção de quaisquer obstáculos jurídicos ao comportamento dos particulares, mesmo que não lhes consentindo a utilização de bens semi-públicos’, sendo certo que não é lícito
‘interpretar os preceitos e princípios constitucionais em função do direito infraconstitucional em vigor’.”
Por último, também o Acórdão n.º 92/2002 (ainda não publicado), desta 2ª Secção, veio julgar
organicamente inconstitucionais, por violação do disposto nos artigos 106º, n.º 2 e 168º, n.º 1, alínea i),
da Constituição, na versão anterior à Revisão de 1997, as normas dos artigos 3º e 16º do Regulamento
de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa e 28º da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais
da mesma Câmara, remetendo na sua fundamentação para os citados arestos.
Todos estes arestos, no sentido da inconstitucionalidade das normas em questão, foram decididos
sem qualquer voto de vencido.
6. No presente caso, existindo já dois acórdãos anteriores do Tribunal a julgar inconstitucionais as
mesmas normas que estão agora em questão, seria eventualmente caso de proferir decisão sumária, nesse
sentido, nos termos do artigo 78º-A, n.º 1, da Lei do Tribunal Constitucional, remetendo simplesmente
para os fundamentos destes arestos.
Em atenção à circunstância de na decisão recorrida se invocarem “novos, e (...) decisivos, argumentos que podem alinhar-se em favor da tese de que o tributo aqui em causa tem a natureza de taxa”,
e de “valia jurídico-doutrinária” alegadamente nunca “repudiada, mormente pela nossa jurisprudência
constitucional”, afigura-se, porém, que, após alegações, deve passar-se em revista este argumentário.
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7. Adiantando a conclusão, entende-se que, mantendo-se o conceito de taxa que vem sendo adoptado por este Tribunal – e seguido nos citados arestos –, nenhum dos argumentos referidos na decisão
recorrida justifica a alteração do sentido da jurisprudência constitucional sobre a matéria.
É o caso, antes de mais, da referência, feita pelo tribunal a quo, ao conceito de taxa adoptado pela
Lei Geral Tributária (artigo 4º, n.º 2).
Deve, antes, notar-se que, como refere o Ministério Público e se disse no citado Acórdão
n.º 346/2001, tal circunstância não pode ser decisiva, não sendo lícito, logo devido ao princípio da
constitucionalidade, que se substitua a aferição da conformidade constitucional do direito ordinário por
uma interpretação dos “preceitos e princípios constitucionais em função do direito infraconstitucional
em vigor”. Isto, sendo certo, aliás, que a apreciação da questão da constitucionalidade da aludida norma
da Lei Geral Tributária não constitui objecto do presente recurso.
8. Afigura-se, igualmente, improcedente a invocação dos limites ao direito de propriedade resultantes das restrições urbanísticas, bem como a alegada existência de uma ocupação do espaço público.
Quanto a esta, estando em causa a afixação de um reclamo e de um friso luminosos na fachadas de um
prédio urbano (e não, por exemplo qualquer faixa ou pendão que atravesse a rua, ou se suporte, por exemplo,
numa instalação pública, como um poste de iluminação), tem de concordar-se com o Ministério Público,
quando afirma que tal afixação não constitui qualquer “ocupação” minimamente relevante do “espaço público”
– que só poderia ser o espaço aéreo. Aliás, como também salienta o recorrente, por tal lógica poder-se-ia
“tributar” com “taxas” qualquer saliência arquitectónica ou outra instalação de prédio particular que também
sobressaísse do edificado e “invadisse” (mesmo que em poucos centímetros da fachada) ligeiramente tal
“espaço aéreo do domínio público”. Esta alegada intromissão, pela afixação de um reclamo e de um friso
na fachada – intromissão, aliás, dada como facto notório pelo tribunal recorrido – não apresenta, pois, à luz
dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da adequação, o mínimo de relevância indispensável.
No presente caso, não se encontra, aliás, qualquer elemento concreto que permita afirmar a
existência de uma intromissão no espaço público, para além do referido “facto notório” e da consideração genérica, apoiada na invocação dos limites ao direito de propriedade resultantes das restrições
urbanísticas, de que tal espaço aéreo, para além do edificado, seria de considerar espaço público.
Ora, independentemente da apreciação da valia de eventuais teses doutrinárias nesse sentido – e,
também, da sua coerência com a consideração de que o jus aedificandi não é elemento essencial
do direito de propriedade –, importa recordar – como se recordou nos citados arestos anteriores
relativo às “taxas” em questão –, não só o princípio, estabelecido no artigo 1344º do Código Civil,
de que “a propriedade dos imóveis abrange o espaço aéreo correspondente à superfície”, como que
o plano da tributação é distinto do da polícia ou controlo do ambiente ou das regras urbanísticas.
Como refere o recorrente nas suas alegações, não se põe em questão que, “no exercício das tarefas cometidas às autarquias em sede de licenciamento de edificações urbanas, devam ser submetidas
necessariamente a licenciamento ou autorização quaisquer inovações que alterem a estética visível das
fachadas de imóveis pertencentes a particulares”. Os critérios gerais para esse licenciamento encontram-se
previstos no artigo 4º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, que regulou a afixação e a inscrição de mensagens de publicidade e propaganda (sobre a afixação ou inscrição de publicidade na proximidade das
estradas nacionais fora dos aglomerados urbanos, v. o Decreto-Lei n.º 105/88, de 24 de Abril), incluindo
“não provocar obstrução de perspectivas panorâmicas ou afectar a estética ou o ambiente dos lugares
ou da paisagem”, “não prejudicar a beleza ou o enquadramento de monumentos nacionais, de edifícios
de interesse público ou outros susceptíveis de ser classificados pelas entidades públicas”, “não causar
prejuízos a terceiros”, e não afectar a segurança ou a circulação – v. também distinguindo a taxa pela
afixação de publicidade e imposição de coimas pela falta do respectivo licenciamento, os Acórdãos nºs.
434/2002 e 270/2003 (o primeiro publicado no Diário da República, II série, de 17 de Dezembro de 2002).
Ora, a tutela dos valores ambientes e urbanísticos efectua-se pelo licenciamento. Não se divisa,
porém, a existência de qualquer contrapartida específica, na utilização de um bem semipúblico, para
a remuneração periódica da mera permanência do reclamo e friso em questão. A periodicidade da remuneração, em contraste com a permanência da afixação, implica, como nota o recorrente, “que a taxa
periodicamente devida não tem qualquer conexão relevante com a tutela dos valores estéticos e ambientais”, e antes corresponde a uma “remuneração” de uma inexistente utilização de bens semipúblicos.
Pode, aliás, também duvidar-se da consideração de que o “ambiente” seria o “bem semipúblico”
cuja fruição constituiria a contrapartida proporcionada pela entidade pública que cobra a “taxa”. Na
verdade, tal bem não só não é fruto apenas da actividade da entidade que efectua este licenciamento
específico, mas de muitos outros factores, como é fruído genericamente por todos os cidadãos, não
sendo objecto de uma contrapartida específica a favor do anunciante.
Improcede, pois, também a consideração de que a entidade pública que cobra a “taxa” o faz em
contrapartida da utilização de qualquer bem semipúblico pelo particular anunciante, bem com a possibilidade de, por esta razão, qualificar o presente tributo como taxa.».
5. Face a esta fundamentação e à consequente jurisprudência do Tribunal Constitucional, substanciada noutros acórdãos que posteriormente se seguiram, quer à jurisprudência deste STA, às quais
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aderimos, temos de concluir pela natureza de imposto dos tributos em causa nos autos e, por isso pela
inconstitucionalidade das normas acima transcritas do Regulamento de Publicidade.
E é de referir, ainda, que a circunstância de, no caso presente, estar em causa a taxa cobrada pela
emissão da licença (e não pela sua renovação) – circunstância que, de acordo com a fundamentação
constante da sentença recorrida, terá sido determinante para a inflexão sobre a questão da constitucionalidade - não afasta aquela conclusão.
Com efeito, no referido acórdão n.º 109/04, do mesmo TConstitucional claramente se acentua que
não podem (sublinhado nosso) «configurar-se, do ponto de vista jurídico-constitucional, como taxa as
importâncias exigidas pelas autarquias a título de licença de publicidade ou sua renovação, nos casos
em que tal licenciamento não confere ao particular a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva
actividade, consistente na utilização de bens semi-públicos ou colectivos».
Ali se escreve o seguinte:
«2. Nos presentes autos está em causa a apreciação da conformidade à Constituição de uma norma
que fixa um montante devido pela afixação de mensagens publicitárias em imóvel pertencente a um
particular, não se verificando, nessa medida, qualquer utilização de bens semi-públicos ou colectivos.
O tribunal recorrido considerou que tal prestação consubstancia uma taxa. O Tribunal Constitucional
tem considerado que não podem configurar-se, do ponto de vista jurídico-constitucional, como taxa as
importâncias exigidas pelas autarquias a título de licença de publicidade ou sua renovação, nos casos
em que tal licenciamento não confere ao particular a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva
actividade, consistente na utilização de bens semi-públicos ou colectivos (cf. Acórdãos nºs 558/98
– D.R., II Série, de 11 de Novembro de 1998; 63/99 – D.R., II Série, de 2 de Fevereiro de 1999; 32/2000
– D.R., II Série, de 8 de Março de 2000; 92/2002, de 26 de Fevereiro e 437/2003, de 30 de Setembro
– inéditos). No presente recurso confirmar-se-á tal entendimento, a propósito das normas regulamentares
questionadas. A decisão recorrida apresenta, contudo, argumentação, para fundamentar a não aplicação
da jurisprudência a que se fez referência. O tribunal a quo, assim como a Câmara Municipal, invocam
a circunstância de a Lei Geral Tributária ter, no artigo 4º, n.º 2, consagrado um conceito amplo de taxa
susceptível de abranger a remoção de qualquer obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares,
mesmo não estando em causa a utilização de bens semi-públicos ou públicos. Tal metodologia na apreciação de uma questão de constitucionalidade normativa consubstancia, no entanto, uma inversão do
raciocínio jurídico a realizar. Com efeito, uma inovação legislativa, no plano infraconstitucional, não tem
a virtualidade de, por si, alterar os preceitos constitucionais sobre a matéria sem outras considerações
relacionadas com valores constitucionais relevantes, implicando, até, e caso se verifique contradição,
a inconstitucionalidade do preceito infraconstitucional. A recorrida afirma, contudo, que o conceito de
taxa acolhido pelo Tribunal Constitucional é um conceito estabelecido doutrinalmente, já ultrapassado
(sublinhando a circunstância de a jurisprudência citada fazer referência ao Acórdão n.º 313/92). No
entanto, o Tribunal Constitucional interpreta a Constituição de acordo, é certo, com vários instrumentos
hermenêuticos, mas sempre à luz do que interessa constitucionalmente garantir. Assim, qualquer alteração
doutrinária sobre um conceito ou instituto jurídico não pode ser relevante se não tiver de ser considerada
como razão que afecte a interpretação de normas constitucionais. Ora, alterações doutrinárias quanto
ao conceito de taxa, levando a abranger situações que conceitos mais restritivos não abrangiam, só
seriam relevantes na medida em que pusessem em causa a percepção garantística aliada ao conceito de
imposto, em casos como o presente. Ora, o Tribunal Constitucional assim não o tem entendido, como
se pode verificar pelo Acórdão n.º 437/2003, proferido nesta Secção. A decisão recorrida invoca ainda
os poderes de polícia exercidos pelo Município no controlo dos instrumentos de difusão de mensagens
publicitárias. Porém, tal controlo visa salvaguardar a tranquilidade, a segurança e a ordem públicas,
tal como sucede com a actividade policial em geral. Trata-se de uma função de polícia e não de um
serviço por cuja realização seja devida uma taxa. Se se admitisse a perspectiva da decisão recorrida,
não seria então apenas o proprietário do imóvel no qual é afixada publicidade o obrigado à prestação,
mas sim todos os demais beneficiários da actividade policial. Recentemente, o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 437/2003, apreciou questão idêntica à dos presentes autos, concluindo no sentido
da inconstitucionalidade das normas em apreciação. Reitera-se, nos presentes autos, de acordo com a
fundamentação aí expendida, tal juízo de inconstitucionalidade.»
6. E, assim sendo, havemos de concluir que, em procedência das Conclusões do recurso, a liquidação impugnada é ilegal, devendo ser anulada.».
É, pois, neste contexto, que julgamos que as quantias liquidadas pela Câmara Municipal pela
emissão de licença para afixação de telas publicitárias em prédio particular não são taxas mas impostos.
E porque a criação de impostos é da exclusiva competência legislativa da Assembleia da República,
salvo autorização ao Governo, são organicamente inconstitucionais as normas que criaram essas receitas municipais e que são as que constam do Regulamento do Município de Lisboa publicado no
Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16.336, de 19/3/92, com a redacção dos Editais n.º 42/95, de
25/4 e 53/95, publicados nos Boletins Municipais n.º 16331, de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66,
de 30/05/1995, respectivamente.
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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 julgar procedente a
impugnação judicial.
Custas pela Recorrida, neste Supremo Tribunal e em 1ª instância, fixando-se em 1/8 a procuradoria.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira —Valente Torrão.
(1) Referenciando os acs. nºs. 92/2002, 437/2003 e 109/2004, Saldanha Sanches acentua que esta jurisprudência do Tribunal Constitucional impediu «a criação (…) de licenças fiscais por parte das autarquias, impedindo uma aplicação abstracta,
ou meramente formal, da Lei das Finanças Locais e da Lei Geral Tributária quando estas autorizem a cobrança de taxas pela
remoção de um limite jurídico» (ob. cit. pág. 45).
(2) Também referenciando e discordando do sentido deste voto de vencido, vide Saldanha Sanches, loc. cit. pág. 34, Nota 24.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Acção para reconhecimento de um direito. Erro na forma de processo. Meio processual
adequado. Actos impugnáveis.
Sumário:
I — A acção para reconhecimento de direito ou interesse legítimo em matéria tributária, prevista no artigo 145.º do CPPT, tem carácter de complementaridade em
relação aos outros meios contenciosos.
II — Não se pode afastar a possibilidade de uso da acção em casos em que para
obter algum ou alguns dos efeitos pretendidos pelo interessado, se com a acção
for possível obter uma mais efectiva tutela do direito ou interesse em causa,
designadamente um efeito jurídico que não possa ser obtido por outros meios
ou uma mais rápida ou duradoura satisfação os seus direitos ou interesses.
III — Designadamente, é possível o uso da acção para reconhecimento de um direito
ou interesse legítimo em matéria tributária quando, apesar de existir um acto da
administração tributária impugnável, o interessado pretender uma decisão judicial
que vincule a administração tributária não só relativamente a esse determinado
acto já praticado, mas também no futuro, relativamente a situações idênticas que
se venham a gerar entre o interessado e a administração tributária que tenham
subjacentes os mesmos pressupostos fácticos e jurídicos.
IV — O processo de impugnação judicial não pode ter por objecto a definição futura
das relações jurídicas semelhantes que se venham a estabelecer entre a administração tributária e os contribuintes e, por isso, se o contribuinte se encontra
numa situação de facto em que se geram sucessivas relações semelhantes com a
administração tributária, o meio adequado não só para definir o seu conteúdo
quanto ao passado (actos já praticados) mas também quanto ao futuro é a acção
para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo, pois só esta tem potencialidade para esta definição futura.
V — Esta adequação processual da acção para reconhecimento de um direito ou
interesse legítimo em matéria tributária não implica que os pedidos formulados
tenham viabilidade de procedência, nem significa que o interessado possa ganhar
direitos de impugnação que já tenham caducado, mas as questões de saber se esses
pedidos devem ou não proceder têm a ver com o mérito da acção e não com a
forma de processo adequado para os apreciar, que não pode deixar de ser a acção
para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária.
Processo n.º 118/10-30.
Recorrente: R. Bensimon — Publicidade Marketing, Unipessoal, L.da
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge de Sousa.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – R. BENSIMON – PUBLICIDADE MARKETING, UNIPESSOAL, LDA, instaurou o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Lisboa a presente acção para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo em matéria tributária contra o MUNICÍPIO DE LISBOA.
O Tribunal Tributário de Lisboa absolveu o Réu da instância, com fundamento em erro na forma
de processo, sem possibilidade de aproveitamento da petição inicial.
Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo,
apresentando alegações com as seguintes conclusões:
I. A Douta Sentença proferida pelo Tribunal “a quo” entendeu julgar procedente a excepção de
erro na escolha do meio processual, e consequentemente, absolveu a R., ora RECORRIDA do pedido.
II. Com efeito, o Tribunal “a quo” considerou que, a RECORRIDA possuía outros meios processuais para reconhecer os direitos ou interesses legalmente protegidos.
III. Ora, ao contrário do entendimento da sentença recorrida, a acção para reconhecimento de um
direito em matéria tributável, tal como resulta da mais recente doutrina e jurisprudência, não depende de
existir ou não outros meios contenciosos que assegurem a tutela efectiva do direito ou interesse em causa.
IV. Assim, interpretando o art. 268.º, n.º 4 da CRP com o art. 145.º do CPPT, conclui-se que a acção
para reconhecimento de um direito ou interesse legitimo possui um carácter de complementaridade
em relação a outros meios contenciosos, desde que esta seja entendida como não obstando ao uso da
acção, nos casos em que há a possibilidade de utilização de outros meios contenciosos, sempre que com
ela seja possível obter uma tutela do direito ou interesse em causa mais efectiva, designadamente um
efeito jurídico que não possa ser obtido por outros meios ou uma mais rápida ou duradoira satisfação
dos seus direito ou interesses.
V. Pelo que, a acção de reconhecimento de um direito ou interesse legitimo em matéria tributária
será admissível quando, apesar de existir um acto da administração tributária impugnável, o interessado
pretender uma decisão judicial que vincule a administração tributária não só relativamente a esse determinado acto já praticado, mas também no futuro, relativamente a situações idênticas que se venham a
gerar entre o interessado e a administração tributária que tenham subjacentes os mesmos pressupostos
fácticos e jurídicos.
VI. Com efeito, a RECORRENTE interpôs a acção para reconhecimento de um direito ou interesse
legitimo em matéria tributária, uma vez que, esta acção era a única que tutelava o direito da RECORRENTE de forma efectiva, uma vez que, garantia o pleno acesso aos tribunais em virtude de os direitos
ou interesses não poderem ser acautelados pelos meios contenciosos tradicionais e nomeadamente o
recurso contencioso, dando assim efeito útil ao princípio de que a cada direito corresponde a um meio
processual de o fazer valer em juízo.
VII. Ora, apesar de a RECORRENTE ter à disposição o recurso a outro tipo de acções, a verdade,
é que, nenhuma delas tutelava os direitos e interesses da RECORRENTE de forma efectiva.
VIII. Tal como estabelece o art. 145.º do CPPT, a acção para o reconhecimento de um direito pode
ser usada, quando esse meio for o mais adequado para assegurar a tutela plena e eficaz e efectiva do
direito ou interesse legalmente protegido, ou seja, o reconhecimento do direito legítimo da RECORRENTE à devolução das quantias pecuniárias que a RECORRIDA, injusta e ilegitimamente, através
dos seus serviços financeiros embolsou.
IX. Com efeito, nem a reclamação graciosa, nem a revisão oficiosa das liquidações, nem a impugnação judicial ou até mesmo a oposição à execução, se revelaram meios idóneos a assegurar os direitos
e legítimos interesses da RECORRENTE.
X. Nesta conformidade, não obstante constituir um meio complementar aos supra referidos meios
administrativos e contenciosos, a presente acção revela-se assim o primeiro e verdadeiro meio processual ao dispor da RECORRENTE para salvaguarda da tutela jurisdicional efectiva dos seus referidos
direitos e interesses legítimos.
XI. Cumpre referir que, este meio processual vem sendo apontando para a utilização, nos casos em
que, tendo um particular sofrido um prejuízo material, não pretende obter uma reparação pecuniária (que
devia ser conseguida através de uma acção de responsabilidade), mas sim a reconstituição natural do
status quo ante, mais este meio processual destina-se igualmente, aos casos em que o particular pretenda
a devolução de uma coisa a que tenha direito, no contexto de uma relação jurídico-administrativa.
XII. Pelo que, a acção para o reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria
tributária, é a única capaz de titular de modo efectivo os direitos e interesses da RECORRENTE.
XIII. Assim, a excepção de erro na forma de processo, jamais poderia ter sido julgada procedente.
TERMOS EM QUE DEVERÁ SER DADO PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO
IMPROCEDENTE A EXCEPÇÃO DE ERRO NA ESCOLHA PROCESSUAL,
DECIDINDO V.EXAS NO SENTIDO DO PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, CONFORME É DO DIREITO E DA JUSTIÇA!
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O MUNICÍPIO DE LISBOA contra-alegou, concluindo da seguinte forma:
I. A RECORRENTE optou por intentar uma acção para o reconhecimento de um interesse legítimo
em matéria tributária previsto no artigo 145.º do referido CPPT.
II. Ora, este meio é puramente residual, a ser utilizado quando não exista outro meio processual
à disposição do contribuinte.
III. A RECORRENTE utilizou meio processual inadequado, atendendo ao facto de esta ter tido ao
seu dispor forma de garantir a tutela dos direitos e interesses que se arroga, sem que nada tenha feito.
IV. Com efeito, o meio contencioso adequado para obter tutela judicial efectiva contra actos de
liquidação de tributos é a impugnação judicial para anulação dos actos de liquidação das supra referidas
taxas), de acordo com o previsto nos artigos 96.º, n.º 1, 97.º, n.º 1 alínea a) e 99.º, todos do CPPT.
V. De outra banda, dispunha igualmente a RECORRENTE do processo de oposição à execução
fiscal para cobrança coerciva das referidas liquidações), onde poderia ter discutido) oportunamente,
a legalidade abstracta das normas em que se baseou a liquidação, nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 204.º do CPPT.
VI. Quer um meio processual quer o outro, sendo os meios adequados a salvaguardar os direitos e
interesses da RECORRENTE, sempre pressuporiam que a mesma prestasse uma garantia adequada a assegurar que as mesmas tivessem efeito suspensivo o que poderia ter sido efectuado pela RECORRENTE.
VII. A RECORRENTE se dispôs de meios para proceder ao pagamento das taxas, por maioria de
razão teria possibilidade de prestar caução.
VIII. Se acreditava que tinha a razão e o direito do seu lado, sabia que quaisquer custos suscitados
pela sua defesa, no âmbito daqueles meios processuais, mereceriam ressarcimento.
IX. O artigo 145.º do CPPT plasma a intenção do legislador tributário, que ao criar esta norma, de
atribuir ao interessado um meio complementar caso não exista outro, e não cumular com outros meios
já existentes à sua disposição, estabeleceu que este meio era residual.
X. E acertada, porque legal e justa a decisão recorrida que decide que “não é este o meio processual próprio, antes afigurando-se que a Autora, tendo deixado precludír os prazos de impugnação
judicial, pretende agora obter, através da presente acção, com prazo de instauração mais alargado,
efeito equivalente ao de uma eventual decisão anulatória - artigos 100.º, da LGT e 102.º, 145.º, n.º 2
e 270.º, do CPPT”
XI. Deve a sentença sob recurso ser confirmada, por se fundar nos melhores pressupostos de facto
e de direito, mantendo-se na ordem jurídica.
Nestes termos e nos demais de Direito, deverão V.Exas. decidir pela improcedência do recurso
confirmando-se a sentença do Tribunal a quo, fazendo-se a devida JUSTIÇA!
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
1. A doutrina administrativa elaborou 3 teorias sobre o alcance e objecto das acções para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo, em articulação com os restantes meios contenciosos.
Teoria do alcance mínimo
Só admite o recurso à acção como meio residual quando não exista, em abstracto, outro meio à
disposição do interessado para obter uma tutela eficaz da sua posição jurídica
Teoria do alcance médio (perfilhada pelo subscritor do parecer)
A acção constitui meio complementar dos outros meios processuais, a utilizar em certas situações,
designadamente:
a) inexistência de acto administrativo
– situações de incumprimento de deveres respeitantes a certos direitos subjectivos dos particulares
– prática ou omissão de actos materiais lesivos de direitos
– dúvida, incerteza ou receio fundado de errado entendimento da Administração sobre a existência
ou alcance de um direito ou interesse legítimo do particular
– ameaça de prática de acto administrativo ou de acção material reputadas ilegais
– omissão da prática de um acto administrativo legalmente devido
b) excepcionalmente quando, não obstante a prática de acto administrativo
– o recurso contencioso se revele manifestamente inadequado a uma tutela efectiva dos direitos
do particular (v.g. por inadmissibilidade da prova testemunhal)
– tiver sido ultrapassado o prazo do recurso contencioso sem culpa do particular
Teoria do alcance máximo
A acção é admissível como «um instrumento de tutela plena, a utilizar sempre que o contencioso de
anulação ou outros meios, mesmo complementados com a execução de julgados, não forneçam em concreto ao particular uma protecção máxima, designadamente tendo em conta as respectivas deficiências»
Neste contexto deveria admitir-se:
a) sempre que não pudesse ser interposto recurso contencioso por inexistência de acto lesivo (actos
internos, actos ainda não recorríveis, actos ilegais irrecorríveis)
b) sempre que, sendo o recurso contencioso possível, a propositura da acção se revelasse vantajosa
(actos que afectem direitos subjectivos dos particulares, designadamente direitos, liberdades e garantias)
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c) quando o particular tivesse deixado passar o prazo do recurso contencioso, em caso de
erro desculpável ou para obter o reconhecimento de efeitos jurídicos não abrangidos pelo caso
decidido.
Esta construção encerra o perigo de subversão da autoridade do caso julgado, indutor de uma
permanente instabilidade das relações jurídico-tributárias (para maior desenvolvimento cfr. Vieira de
Andrade «A Justiça Administrativa» 2.ª edição, 1999 p. 131 e sgs; Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado
e comentado Volume 1 2006 pp. 1017 e sgs.)
2. A jurisprudência do STA têm-se pronunciado, sem divergência no sentido que a acção
para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária é um meio processual complementar, apenas devendo ser proposta quando os restantes meios contenciosos não
assegurem uma tutela efectiva dos direitos e interesses legítimos dos administrados (acórdãos
STA - Secção de Contencioso Tributário 11.12.2002 processo n.º 46 283; 8.10.2003 processo
n.º 525/03; 12.11.2003 processo n.º 1237/03; 14.01.2004 processo n.º 1698/04; 6.10.2005 processo n.º 607/05)
3. No caso sob análise a recorrente desperdiçou o recurso aos meios processuais adequados:
impugnação judicial de liquidação das taxas; oposição à execução, na fase de cobrança coerciva, com
fundamento em ilegalidade abstracta (art. 30.º n.º 1 alínea a) Lei n.º 42/98, 6 Agosto LFL, arts.99.º e
sgs CPPT; art. 204.º n.º 1 alínea a) CPPT).
Registe-se que a recorrente, contrariando a alegação de que a acção constitui o meio processual
mais adequado à tutela efectiva dos seus direitos e interesses legítimos (conclusões IX/X), deduziu
impugnação judicial de acto de indeferimento de reclamação dirigida ao órgão executivo da autarquia,
tendo por objecto a liquidação de taxas de idêntica natureza, embora respeitando a diferentes períodos
temporais (art. 16.º n.º 4 Lei n.º 53-/2006, 29 Dezembro; processo n.º 98/10)
3. Justificando-se por economia processual, a convolação da acção em impugnação judicial ou
oposição à execução está prejudicada pela intempestividade da petição face aos meios processuais
adequados e pela incompatibilidade dos pedidos formulados (art. 102.º n.º 1 alínea a) e 203.º n.º 1
alínea a) CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento. A decisão impugnada deve ser confirmada.
As partes foram notificadas deste douto parecer e apenas se pronunciou a Recorrente defendendo,
em suma, que não ocorre o erro na forma de processo.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. A Autora foi notificada por ofícios do Réu que constam de fls. 34 e ss., para pagamento de taxas
devidas pela P emissão e renovações de licença de publicidade, constando do ofício de fls. 59, como
data limite de pagamento 31/05/2006, que corresponde à data mais recente neles indicada;
2. Por falta de pagamento nos prazos indicados, foram instaurados contra a Autora os processos
executivos cujas citações constam de fls. 62 a 65, sendo que as mais recentes têm data de emissão de
01/03/2006;
3. A Autora efectuou, por conta da dívida exequenda, os pagamentos cujos documentos de
quitação constam de fls. 67 (€ 370.000,00), fls. 70 (€ 1779,27), fls. 71 (€ 11.384,17), fls. 72 (€
13.325,32), fls.73 (€ 20.000,00), fls. 74 (€ 9.792,02) e fls. 75 (€ 26348, 11), o último dos quais foi
efectuado em 28/06/2006;
4. Foi citada no processo executivo n.º 11062006010310674 para pagamento da importância de
€ 11.619,18, constando como data de emissão da citação 25/09/2006 (fls. 66);
5. Não foi apresentada impugnação judicial das liquidações, nem deduzida oposição às execuções
instauradas;
6. A presente acção deu entrada no tribunal em 02/02/2007, conforme carimbo aposto a fls. 2.
3 – A questão que é objecto do presente recurso jurisdicional é a de saber se pode ser utilizada
a acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária para obter a
condenação de um município a restituir quantias pagas a título de taxas de publicidade, cujos actos de
liquidação não foram impugnados nem através de impugnação judicial nem de oposição à execução
fiscal, e ainda a condenação a abster-se de liquidar e exigir quaisquer quantias a título de taxas publicitárias por licenciamentos já deferidos, a abster-se de fazer depender do pagamento dessas taxas
o deferimento de futuros pedidos de licenciamento a requerer pela A. e a renovação dos que já foram
deferidos e a abster-se de fazer depender o exercício de direitos conferidos à A., enquanto titular de
licenças para afixação de suportes publicitários em prédios particulares, já deferidas, do prévio pagamento dos referidos tributos.
O art. 145.º, n.º 3, do CPPT estabelece que «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
ou interesse legalmente protegido».
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Na sentença recorrida, entendeu-se que houve erro na forma de processo, por, em suma, «quer
a impugnação judicial, quer a oposição à execução fiscal, mostravam-se meios idóneos para uma
tutela pleno, eficaz e efectiva da sua pretensão jurídica, desde que garantida a dívida ou autorizada a
dispensa de prestação de garantia».
4 – Como resulta do transcrito n.º 3 do art. 145.º do CPPT, atribui-se à acção para reconhecimento
de direito ou interesse legítimo em matéria tributária carácter de complementaridade em relação aos
outros meios contenciosos, afastando-se o seu uso quando existir meio mais adequado para assegurar
uma tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse legalmente protegido.
Sendo o factor decisivo para determinação do campo de aplicação da acção a sua maior ou menor
adequação em confronto com a que outros meios contenciosos podem proporcionar para satisfazer a
pretensão do interessado, não se pode afastar a possibilidade de uso da acção em casos em que é possível
utilizar outros meios contenciosos para obter alguns dos efeitos pretendidos pelo interessado, se com a
acção for possível obter uma mais efectiva tutela do direito ou interesse em causa, designadamente um
efeito jurídico que não possa ser obtido por outros meios ou uma mais rápida ou duradoura satisfação
os seus direitos ou interesses.
Não é de excluir, por isso, a possibilidade de uso da acção para reconhecimento de um direito ou
interesse legítimo em matéria tributária quando, apesar de existir um acto da administração tributária
impugnável, o interessado pretender uma decisão judicial que vincule a administração tributária não só
relativamente a esse determinado acto já praticado, mas também no futuro, relativamente a situações
idênticas que se venham a gerar entre o interessado e a administração tributária que tenham subjacentes
os mesmos pressupostos fácticos e jurídicos.
Na verdade, o processo de impugnação judicial é um processo dirigido contra um ou mais
actos tributários já praticados, sendo, para esse efeito, o meio processual mais adequado, o mesmo
sucedendo com a oposição à execução fiscal, nos casos em que é possível utilizá-la como meio
de impugnação, o que sucede no caso em apreço, em que são invocados vícios enquadráveis no
conceito de ilegalidade abstracta das liquidações (situações que são abrangidas pela alínea a) do
n.º 1 do art. 204.º do CPPT].
Mas, o processo de impugnação judicial não pode ter por objecto a definição futura das relações
jurídicas semelhantes que se venham a estabelecer entre a administração tributária e os contribuintes.
Se o contribuinte se encontra numa situação de facto em que se geram sucessivas relações semelhantes
com a administração tributária e pretende definir o seu conteúdo não só quanto ao passado (actos já
praticados) mas também quanto ao futuro, será possível o uso da acção para reconhecimento de um
direito ou interesse legítimo, pois só esta tem potencialidade para esta definição futura.
Por isso, quando justificadamente o contribuinte pretende a definição judicial dos seus direitos em
matéria tributária para além da mera impugnação contenciosa de actos de liquidação, não há obstáculo
a que utilize a acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária, em
que cumule com o pedido de anulação de actos os pedidos que entender adequados.
Com efeito, em situações deste tipo, o processo de impugnação judicial ou a oposição à execução
fiscal não são meios adequados para apreciação da pretensão do interessado, pelo que nem se pode
equacionar a possibilidade de serem mais adequados do que a acção para reconhecimento de um direito
ou interesse legítimo em matéria tributária.
Esta adequação processual da acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária não implica, naturalmente, que os pedidos formulados tenham viabilidade de procedência, nem significa que o interessado possa ganhar direitos de impugnação
que já tenham caducado, mas as questões de saber se esses pedidos devem ou não proceder têm
a ver com o mérito da acção e não com a forma de processo adequado para os apreciar, que não
pode deixar de ser a acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria
tributária. (1)
Termos em que acordam neste Supremo Tribunal Administrativo em
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– ordenar a baixa do processo a fim de ser apreciado o mérito dos pedidos formulados, se a tal
motivo diferente da forma de processo não obstar.
Custas pelo Réu, que contra-alegou, com Procuradoria de 1/8.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão de Pinho — Pimenta do Vale.
(1) Sobre uma situação em que este Supremo Tribunal Administrativo julgou possível a utilização da acção para apreciação de vários pedidos, inclusivamente de anulação de acto de liquidação, pode ver-se o acórdão de 12-4-2000, processo
n.º 24735, AP-DR de 23-12-2002, página 1524.
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Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Reclamação graciosa. Recurso hierárquico. Acção Administrativa Especial. Impugnação Judicial. Tempestividade.
Sumário:
Do indeferimento do recurso hierárquico de indeferimento de reclamação graciosa
que aprecie a legalidade do acto de liquidação cabe impugnação judicial e não
“acção administrativa especial”, sendo o prazo para a sua interposição o de 90
dias contados da notificação da decisão de indeferimento do recurso hierárquico
(alínea e) do n.º 2 do artigo 102.º do CPPT).
Processo n.º 153/10-30.
Recorrente: PORTIS — Hotéis Portugueses, 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 – PORTIS – HOTEIS PORTUGUESES, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, de 7 de Julho de 2008, que,
por erro na forma de processo, absolveu da instância de impugnação a Fazenda Pública, apresentando
para tal as seguintes conclusões:
I. Em face do enquadramento supra exposto, entende a Recorrente que do acto de indeferimento
de recurso hierárquico interposto do acto de indeferimento de reclamação graciosa, estando em discussão a legalidade de uma liquidação, cabe impugnação judicial a apresentar no prazo de 90 dias
contados da notificação da decisão de indeferimento do recurso hierárquico e não acção administrativa
especial, conforme resulta dos artigos 97º, 99º e 102º do CPPT.
II. Independentemente da Recorrente considerar a impugnação judicial como meio idóneo para
reagir contra a ilegalidade do acto de liquidação de Contribuição autárquica relativo ao exercício de
2001, em virtude da aplicação do prazo de três meses previsto no Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, seria sempre possível a convolação dos autos em Acção Administrativa Especial.
III. Não se verifica a excepção de caducidade do direito de impugnação, devendo o tribunal “a
quo” conhecer do mérito da causa.
Nestes termos e nos demais que V. Exas., doutamente, não deixarão de suprir, deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a decisão em crise, a fim de ser substituída por outra que reconheça,
como meio idóneo a impugnação judicial apresentada, apreciando-se o respectivo mérito e seguindo-se
os ulteriores termos legais, com o que se fará justiça.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: a questão objecto do presente recurso prende-se com a tempestividade da
impugnação deduzida na sequência de indeferimento de recurso hierárquico apresentado pela recorrente.
A decisão recorrida considerou que, tendo a A. deduzido reclamação graciosa, do indeferimento
tácito da mesma cabia impugnação judicial, a apresentar no prazo de 15 dias após a decisão da reclamação (artigo 102.º, n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário), sendo esta a via
judicial própria para recorrer do acto de liquidação que a mesma questiona.
Fundamentação:
Afigura-se-nos que o recurso merece provimento.
Com efeito a interpretação que a recorrente faz do artº 102.º, n.º 1, alínea d) e e) do Código de
Procedimento e de Processo Tributário mostra-se adequada ao espírito e letra dos referidos normativos legais e acompanha a doutrina e jurisprudência deste Supremo tribunal que tem sustentado com
frequência que do acto de indeferimento de recurso hierárquico interposto de reclamação graciosa,
comportando a apreciação da legalidade da liquidação, cabe impugnação judicial e não recurso
contencioso (hoje acção administrativa especial) contando-se o respectivo prazo de 90 dias a partir
da notificação daquele primeiro indeferimento (art. 102.º,n.º 1, alínea e) – vide neste sentido, entre
outros, os acórdãos deste Supremo tribunal de 17.03.2004, processo 1651/03, de 22-06-2005, processo
515/05, de 08.06.2005, processo 0201/05, de 20.04.2004, processo 2031/03, de 15.02.2002, processo
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1460/02, e de 04.02.2003, processo 7214/02, e, por mais recentes, os Acórdãos de 12.10.2007, recurso 417/07, de 19.12.2007, recurso 617/07, e de 09.09.2009, recurso 461/09, todos em www.dgsi.pt.
Também na mesma linha de pensamento, afirma Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de procedimento e Processo Tributário, anotado, 5.ª edição, pag. 581, o seguinte: «a impugnação judicial é o
meio processual adequado para impugnar contenciosamente uma decisão de indeferimento. No caso
de indeferimento tácito de recurso hierárquico a impugnação judicial pode ser deduzida no prazo de
90 dias a partir do momento em que o recurso se considera tacitamente indeferido»
E ainda sobre a mesma questão refere José Valente Torrão, no Código de Procedimento e Processo
Tributário anotado, 2005, pag. 342, que «admitindo o recurso hierárquico impugnação autónoma e não
prevendo a lei prazo para essa impugnação desta decisão, haverá que aplicar o prazo do art. 102.º,
n.º 1, alínea e) que se refere genericamente aos casos em que seja admissível a impugnação autónoma
do acto tributário e relativamente aos quais não esteja previsto prazo especial»
Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, julgando-se
tempestiva a impugnação judicial e revogando-se a decisão recorrida.
4 - Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 149 a 151 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
– Fundamentação –
5 – Questão a decidir
É a de saber se é processualmente adequada e tempestiva a impugnação judicial deduzida pela
ora recorrente na sequência do indeferimento do recurso hierárquico por ela apresentado.
6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal administrativo e Fiscal de Beja objecto de recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
A) Em 2005-09-02, a Impugnante foi notificada da decisão, proferida pelo SUB-DIRECTOR
GERAL DOS IMPOSTOS, de indeferimento do recurso hierárquico deduzido contra a liquidação
referente à CA/2001;
B) Em 2005-12-02, a Impugnante deduziu a presente impugnação judicial.
7 – Apreciando
7.1 Da adequação processual e da tempestividade da impugnação
A sentença objecto de recurso julgou verificada a excepção dilatória de erro na forma do processo, insusceptível de convolação por manifesta extemporaneidade, e, em consequência, absolveu
da Instância a Fazenda Pública de impugnação (cfr. sentença recorrida, a fls. 79 e 80 dos autos).
Fundamentou o decidido quanto ao erro na forma de processo considerando que a impugnante
pretendia por em crise o acto que hierarquicamente indeferiu a sua pretensão de isenção da CA/2001, o
que à face da lei (art. 76.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – CPPT) consubstancia
fundamento de recurso contencioso (actual acção administrativa especial) e não de impugnação, mais
decidindo não ser possível convolar a impugnação deduzida na acção administrativa especial tida por
processualmente adequada por manifesta extemporaneidade, dado que, como se colhe dos autos e o
probatório elege, há muito se mostra ultrapassado o prazo de 15 dias a que alude o art. 102.º n.º 2 do
CPPT (cfr. a fundamentação da sentença, a fls. 77 a 79 dos autos).
A recorrente contesta o decidido quanto à julgada impropriedade do meio, alegando que do acto
de indeferimento de recurso hierárquico interposto do acto de indeferimento de reclamação graciosa,
estando em discussão a legalidade de uma liquidação, cabe impugnação judicial a apresentar no prazo
de 90 dias contados da notificação da decisão de indeferimento do recurso hierárquico e não acção
administrativa especial, conforme resulta dos artigos 97º, 99º e 102º do CPPT, alegando ainda que,
mesmo que assim se não entendesse, seria sempre possível a convolação dos autos em Acção Administrativa Especial, em virtude da aplicação do prazo de três meses previsto no Código de Processo nos
Tribunais Administrativos, não se verificando, pois, a excepção de caducidade do direito de impugnação.
Vejamos.
Para decidir, como decidiu, haver erro na forma de processo eleita pela ora recorrente, considerou
a sentença recorrida que a impugnante pretendia por em crise o acto que hierarquicamente indeferiu a
sua pretensão de isenção da CA/2001, e não o próprio acto de liquidação do imposto, com fundamento
na sua ilegalidade, daí que tenha concluído que à face da lei (art. 76.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário – CPPT) (tal) consubstancia fundamento de recurso contencioso (actual acção
administrativa especial) e não de impugnação.
Este pressuposto decisório não se confirma, porém, em face da petição inicial de impugnação
– onde expressamente é pedida (cfr. fls. 5, verso, dos autos) a anulação do acto de liquidação impugnado –, nem sequer é inteiramente coerente com o que do caso se relata na sentença recorrida, onde
no primeiro parágrafo do respectivo relatório (cfr. fls. 75 dos autos) se diz que a ora recorrente veio
impugnar judicialmente a Contribuição Autárquica/2001 e a decisão de indeferimento do recurso
hierárquico deduzido contra a referida liquidação e se dá como provado (alínea A) do probatório fixado), que em 2005-09-02, a Impugnante foi notificada da decisão, proferida pelo SUB-DIRECTOR
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GERAL DOS IMPOSTOS, de indeferimento do recurso hierárquico deduzido contra a liquidação
referente à CA/2001.
Mesmo que não fosse tão claro, e é, que a ora recorrente pretendeu sindicar o acto de liquidação
com fundamento na sua ilegalidade, bastaria que a decisão proferida no recurso hierárquico o tivesse
por objecto mediato para que o meio processual adequado para contra ele reagir fosse a impugnação
judicial e não a acção administrativa especial, como vem decidindo de forma unânime e reiterada este
Supremo Tribunal [cfr., neste sentido, a título exemplificativo, os Acórdãos deste Tribunal de 7/11/07
(rec. 418/07), de 9/10/08 (rec. 567/08) e de 4/3/09 (rec.1034/08) e JORGE LOPES DE SOUSA, Código
de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume I, 5.ª ed., 2006, pp. 578/580
(nota 7 ao art. 76.º do CPPT)].
Pode, pois, afirmar-se que do indeferimento de recurso hierárquico de reclamação graciosa cabe
(se não tiver sido deduzida impugnação judicial com o mesmo objecto – cfr. o n.º 2 do artigo 76.º do
CPPT) impugnação judicial, a interpor no prazo de 90 dias contados da notificação da decisão de indeferimento, ex vi da alínea e) do n.º 2 do artigo 102.º do CPPT, quando este comporte a apreciação
da legalidade do acto de liquidação, dele cabendo apenas “acção administrativa especial “, a deduzir
no prazo de três meses – artigo 58.º n.º 2 alínea b) do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) – e não de 15 dias, como erroneamente julgou a sentença recorrida invocando norma – o
n.º 2 do artigo 102.º do CPPT –, que estabelece o prazo para reagir contra decisão de indeferimento
de reclamação graciosa (e não o prazo para reagir contra o indeferimento do recurso hierárquico de
indeferimento de reclamação graciosa), nos casos em que não comporte a apreciação da legalidade
do acto de liquidação.
É esta a orientação uniforme e constante deste Supremo Tribunal, expressa designadamente nos
Acórdãos citados pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer
e que encontra apoio na doutrina – cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., pp. 578 a 581 (notas 7 e
8 ao art. 76.º do CPPT); cfr. JOSÉ CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, 5.ª ed., Coimbra, Almedina,
2009, p. 397 e JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Lições de Procedimento e Processo Tributário,
3.ª ed., Coimbra, 2009, pp. 203/204) –, sendo igualmente a que aqui se acolhe.
Conclui-se, pois, que o meio processual adequado para reagir contra o indeferimento de recurso
hierárquico de indeferimento de reclamação graciosa de liquidação que comporte a apreciação da
legalidade desta é a impugnação judicial e o prazo para a deduzir o de 90 dias contados na notificação
do indeferimento (ex vi da alínea e) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT), prazo este que, atento o probatório fixado, foi respeitado, não se verificando, em consequência, a intempestividade da impugnação.
O recurso merece, pois, provimento.
– Decisão –
8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida
e julgando processualmente idónea e tempestiva a impugnação deduzida contra o acto de liquidação de
contribuição autárquica relativo a 2001, devendo os autos baixar à primeira instância para conhecimento
do pedido de anulação do acto tributário sindicado, se, a tal, nada mais obstar.
Sem custas, pois que a Fazenda Pública não contra-alegou.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Recurso Jurisdicional. Nulidade da sentença. Excesso de pronúncia. Conhecimento do
mérito da impugnação procedendo excepção dilatória. artigo 37.º n.º 4 do CPPT.
Sumário:
I — Nos termos do n.º 2 do artigo 493.º do Código de Processo Civil, aplicável ex vi
da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
as excepções dilatórias obstam a que o tribunal conheça do mérito da causa, pelo
que, julgada verificada uma excepção desta natureza, o Tribunal tinha apenas de
absolver da instância o recorrido, estando-lhe vedado o conhecimento do mérito
da impugnação.
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II — Ao ter também conhecido do mérito da impugnação, conheceu de questão de que não
podia tomar conhecimento (cfr. a parte final da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º
do Código de Processo Civil), o que fere a sentença recorrida de nulidade por
excesso de pronúncia, nulidade cujo suprimento, ex vi do n.º 1 do artigo 731.º do
Código de Processo Civil, impõe que se modifique a decisão recorrida, mantendo-a
apenas na medida da absolvição da instância.
III — Em face do teor na notificação recebida pela recorrente quanto aos meus de defesa de que dispunha, e em face do disposto no n.º 4 do artigo 37.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, poderá a ora recorrente ainda deduzir,
no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado da presente decisão, a reclamação administrativa do acto sindicado de que a Lei n.º 53-E/2006 de 29 de
Dezembro faz depender a respectiva impugnação judicial.
Processo n.º: 154/10-30.
Recorrente: BE TOWERING — Gestão de Torres de Telecomunicações, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal do Montijo.
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 – BE TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A., com os sinais
dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada,
de 9 de Novembro de 2009, que absolveu o Município do Montijo da instância de impugnação em virtude de o presente meio processual não ser o adequado, apresentando para tal as seguintes conclusões:
A) O Tribunal recorrido julgou o Município do Montijo absolvido da presente instância, por
verificação da excepção dilatória de erro na forma processual, e, não obstante, pronunciou-se acerca
da questão de mérito que lhe foi colocada, julgando improcedente a Impugnação.
B) Assim, viola a regra de acordo com a qual, julgada verificada uma excepção dilatória, fica o
decisor impedido de conhecer do mérito da causa (n.º 2 do artigo 493.º do CPC, aplicável por força
da alínea d) do artigo 2.º do CPPT), o que, no caso concreto, desemboca numa indubitável nulidade
da Sentença quer porque esta se pronuncia sobre uma questão que não podia tomar conhecimento (cfr.
alínea d) do artigo 668.º do CPC), quer porque a decisão de julgar não provado o mérito da questão
está em clara oposição com um dos fundamentos pelos quais, na Sentença em crise, se entende absolver
o Impugnado da instância (cfr. alínea e) do artigo 668.º do CPC).
C) Nestes termos, deve a Sentença recorrida ser julgada nula.
D) Seja como for – não prescindindo do reconhecimento do vício de nulidade acabado de arguir –,
a notificação da liquidação impugnada comunica expressamente à BE TOWERING que esta “[p]oderá
reclamar ou impugnar nos termos e prazos estabelecidos nos artigos 70.º e 102.º do C.P.P.T.”, ou seja,
nos termos gerais do direito processual tributário, sem qualquer alusão à Lei n.º 53-E/2006, de 29 de
Dezembro, pelo que, se o CPPT, no n.º 2 do seu artigo 36.º, estabelece que as notificações deverão
conter sempre, além de outros elementos, os meios de defesa contra o acto notificado, então o contribuinte não poderá deixar de lançar mão daqueles que lhe forem comunicados – no caso em análise,
esse meio poderia muito bem ter sido a Impugnação Judicial.
E) De resto, a Sentença recorrida é ilegal, por caucionar uma actuação também ilegal do Município do Montijo, o qual, ao alegar que o meio de reacção utilizado não poderia ter sido aquele
que ele próprio indicou à Impugnante, violou inaceitavelmente os ditames da boa-fé que legalmente
devem nortear as relações entre os contribuintes e as entidades dotadas de poderes públicos (seja a
Administração fiscal ou as autarquias).
F) Por estas razões, deve a Sentença recorrida ser, no mínimo, anulada.
G) De novo não concedendo, e pese embora o facto de a Recorrente entender que, uma vez julgada
a absolvição da instância do Município do Montijo, não deveria o Tribunal recorrido ter-se debruçado
sobre a questão de fundo submetida à sua análise, ainda assim, por mera cautela de patrocínio – a
fim de obviar a um eventual trânsito em julgado dessa matéria –, recorre do entendimento vertido,
concluindo que a “taxa” impugnada constitui um tributo claramente desproporcional, em que o valor
cobrado não se encontra em qualquer relação sinalagmática com a natureza do serviço prestado, de
forma que aquela não pode deixar de se considerar um verdadeiro imposto.
H) Ora, como este não foi criado por Lei parlamentar (ou por Decreto-Lei autorizado), é irremediavelmente inconstitucional e ilegal.
I) Ainda que assim se não entendesse – e o tributo fosse efectivamente uma taxa –, sempre a sua
desproporcionalidade o tornaria, nos termos atrás descritos, ferido dos mesmos vícios.
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J) O acto de liquidação é inconstitucional, por violação dos artigos 103.º, n.º 2, e 266.º, n.º 2,
da CRP, e ilegal, por violação dos artigos 8º e 55º da LGT, bem como do artigo 4º, n.º 1, da Lei
n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro.
K) Em conformidade, não fora nula ou anulável nos termos dos capítulos anteriores, sempre a
decisão recorrida deveria ser anulada por fazer uma aplicação errada e ilegal do direito vigente à
matéria de facto controvertida.
Termos em que deve o presente Recurso ser julgado procedente, com todas as devidas consequências legais.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto: saber se é nula a sentença que, absolvendo da instância o recorrido, por verificação da
excepção dilatória de erro na forma processual, se pronunciou também acerca da questão de mérito
que lhe foi colocada, julgando improcedente a impugnação.
FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida absolveu o Recorrido da instância, por ter considerado que a Recorrente
devia ter reclamado, previamente, nos termos do n.º 2 do artigo 16º da Lei n.º 53-E/2006 de 29 de
Dezembro, perante o órgão que efectuou a liquidação.
No entanto, não se quedou por aquela decisão e, apreciando também o mérito da causa, julgou
improcedente a impugnação.
Preceitua o n.º 2 do artigo 493.º do CPC, aplicável por força do disposto na alínea e) do artigo 2.º
CPPT que “as excepções dilatórias obstam a que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar
à absolvição da instância ou à remessa do processo para outro tribunal.” Uma vez considerada
inadmissível a impugnação, estava vedado ao tribunal o conhecimento de qualquer questão atinente
ao mérito da causa, ainda que de conhecimento oficioso. É o que resulta do disposto na alínea d) do
n.º 1 do artigo 668.º do CPC. A sentença seria, por isso nula, por excesso de pronúncia.
Entendemos, porém, que o quadro fáctico que se nos apresenta justificava outra tomada de posição.
Na verdade, o tribunal “a quo” considerou que a notificação efectuada pelo Município “referia
exactamente que poderia ser interposta reclamação graciosa ou impugnação judicial”, não sendo
obrigatória a menção expressa à necessidade de reclamação prévia, por estarmos perante matéria de
direito que deve ser conhecida.
Discordamos deste entendimento. O n.º 2 do artigo 36.º do CPPT, enumera os requisitos das
notificações e, entre estes, figura a indicação dos meios de defesa e o prazo para reagir contra o acto
notificado. Na notificação efectuada pelo Município do Montijo foi indicado como meio de defesa a
utilizar a reclamação ou a impugnação, em alternativa, não esclarecendo que o segundo meio estava
dependente da prévia dedução de reclamação, nos termos do n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 53-E/2006
de 29 de Dezembro.
Foi, portanto, indicado, erradamente, como meio de defesa, aquele que o Recorrente veio a
utilizar, sem que tivesse sido esclarecido de que a impugnação judicial dependia de prévia dedução
de reclamação. Ora, como os interessados não podem ser prejudicados por erros da administração,
o n.º 4 do artigo 37.º do CPPT, dispõe que “No caso de o tribunal vier a reconhecer como estando
errado o meio de reacção contra o acto notificado indicado na notificação, poderá o meio de reacção adequado ser ainda exercido no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado em julgado
da decisão judicial.”
Sobre esta matéria, e em situação perfeitamente adaptável ao caso “sub judicio”, escreve o
Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, em Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e
comentado, I volume, 5.ª edição, anotação 9 ao artigo 37.º, pág. 338, “O n.º 4 deste art. 37.º tem em
vista os casos em que na notificação foi indicado erradamente um meio judicial como adequado à
impugnação contenciosa do acto notificado e a pessoa notificada fez uso do mesmo.
Será o que acontece, por exemplo, quando na notificação for incluída a indicação de que o acto
notificado é susceptível de impugnação contenciosa directa e imediata e o tribunal vier a entender
que o acto está sujeito a recurso hierárquico ou reclamação graciosa necessários.
Nestes casos, a impugnação contenciosa é rejeitada, mas o interessado poderá, no prazo de 30
dias a contar do trânsito em julgado da decisão judicial, fazer uso do meio administrativo adequado,
com a consequente possibilidade de recorrer aos tribunais.
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento, devendo ser julgada nula a sentença recorrida. O Recorrido deverá
ser absolvido da instância e a Recorrente poderá, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado
daquela decisão, reclamar perante o órgão que efectuou a liquidação da taxa, nos termos do n.º 4 do
artigo 37.º do CPPT.
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 150 a 152 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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– Fundamentação –
5 – Questões a decidir
Importa verificar em primeiro lugar se, como alegado (cfr. conclusões A) a C) das alegações de
recurso), a sentença recorrida se encontra ferida de nulidade por excesso de pronúncia e por contradição
entre (um dos) fundamentos e a decisão, em violação das alíneas c) e d) do artigo 668.º do Código de
Processo Civil.
Improcedendo a questão da alegada nulidade da sentença, importará decidir se bem decidiu a
sentença recorrida, ao julgar verificado o erro na forma de processo sem aplicar o disposto no n.º 4 do
artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada objecto de recurso foram dados como
provados os seguintes factos:
1. Por requerimento de 16/05/2006 a impugnante solicita ao Município do Montijo Autorização
para a realização de trabalhos de instalação de Infra-estruturas de suporte de Estação de Radiocomunicações (cfr. doc. junto a fls. 22 dos autos);
2. Por ofício de 21/09/2007, do Município do Montijo foi a impugnante notificada para pagar a
quantia de € 7.091,20 da taxa de utilização do solo, subsolo e espaço aéreo por cabos com a indicação de que poderá reclamar ou impugnar a presente liquidação (cfr. doc. junto a fls. 145 do processo
instrutor junto aos autos);
3. Em 11/12/2007, deu entrada neste Tribunal a presente impugnação judicial (cfr. carimbo aposto
na fl. de rosto da petição inicial).
7 – Apreciando
7.1 Da alegada nulidade da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 71 a 83 dos autos, decidiu absolver da instância o Município do Montijo,
por ter entendido que a deduzida impugnação (directa) da liquidação da taxa não era o meio processual
adequado para atacar o acto sindicado, pois que em face do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 53-E/2006,
de 29 de Dezembro se impunha prévia reclamação administrativa e apenas do indeferimento (expresso
ou tácito) desta caberia reclamação judicial, considerando ainda que a notificação ao contribuinte dos
meios de defesa ao seu dispor, nos termos em que foi feita – ou seja, comunicando-lhe que poderia
ser interposta reclamação graciosa ou impugnação judicial –, era adequada, entendendo que não era
necessário que se fizesse menção expressa à necessidade de reclamação prévia, pois que estamos
perante matéria de direito que deve ser conhecida (cfr. sentença recorrida, a fls. 74/75 e 83 dos autos).
A sentença não se quedou, porém, pela fundamentação da absolvição da instância do Município, nos
termos expostos, prosseguiu no conhecimento do mérito da impugnação (ainda que sob pretexto de um
ainda que assim não se entendesse – fls. 75 dos autos), questão sobre a qual discorreu ao longo de seis
páginas, para concluir, imediatamente antes do parágrafo decisório, que sem necessidade de mais considerações, julgaremos improcedente a presente impugnação (cfr. sentença recorrida, a fls. 82 dos autos).
Alega a recorrente (cfr. conclusão B) das suas alegações de recurso) estar a sentença ferida de
nulidade, pois que teria violado a regra de acordo com a qual, julgada verificada uma excepção dilatória, fica o decisor impedido de conhecer do mérito da causa (n.º 2 do artigo 493.º do CPC, aplicável
por força da alínea d) do artigo 2.º do CPPT), o que, no caso concreto, desemboca numa indubitável
nulidade da Sentença quer porque esta se pronuncia sobre uma questão que não podia tomar conhecimento (cfr. alínea d) do artigo 668.º do CPC), quer porque a decisão de julgar não provado o mérito
da questão está em clara oposição com um dos fundamentos pelos quais, na Sentença em crise, se
entende absolver o Impugnado da instância (cfr. alínea e) do artigo 668.º do CPC), sendo apoiada a
sua alegação quanto ao excesso de pronúncia pelo parecer do Excelentíssimo Procurador Geral Adjunto
junto deste Tribunal, supra transcrito.
E tem, de facto, razão nesta sua alegação.
Nos termos do n.º 2 do artigo 493.º do Código de Processo Civil (CPC), aplicável ex vi da alínea e)
do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), as excepções dilatórias
obstam a que o tribunal conheça do mérito da causa, pelo que, julgada verificada uma excepção desta
natureza, o Tribunal tinha apenas de absolver da instância o recorrido, estando-lhe vedado o conhecimento do mérito da impugnação.
Ora, ao ter também, ou mesmo sobretudo (dada a disparidade de profundidade com que trata a
questão prévia e a de mérito), conhecido do mérito da impugnação, embora sob pretexto de um ainda
que assim não se entendesse, conheceu de questão de que não podia tomar conhecimento (cfr. a parte
final da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC), o que fere a sentença recorrida de nulidade por excesso de pronúncia, nulidade esta que importa suprir, atento o disposto no n.º 1 do artigo 731.º do CPC,
desconsiderando tudo o que nela se escreveu sobre o mérito da impugnação e mantendo-a, apenas, na
medida da absolvição da instância.
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7.2 Da errada notificação dos meios de defesa e da aplicabilidade do n.º 4 do artigo 37.º do CPPT
Se não merece censura a decisão de absolvição da instância fundada no entendimento de que, em
face do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro se impunha prévia reclamação
administrativa, o mesmo não se diga já do entendimento expresso na sentença de que a notificação ao
contribuinte dos meios de defesa ao seu dispor, nos termos em que foi feita - ou seja, comunicando-lhe
que poderia ser interposta reclamação graciosa ou impugnação judicial -, era adequada, não sendo
necessário que se fizesse menção expressa à necessidade de reclamação prévia, pois que estamos
perante matéria de direito que deve ser conhecida.
Ora, este juízo não pode manter-se.
É que, como bem diz o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos e supra transcrito, o n.º 2 do artigo 36.º do CPPT, enumera os requisitos das notificações e, entre estes, figura a indicação dos meios de defesa e o prazo para reagir contra o acto notificado.
Ora, na notificação efectuada pelo Município do Montijo foi indicado como meio de defesa a
utilizar a reclamação ou a impugnação, em alternativa, não esclarecendo que o segundo meio estava
dependente da prévia dedução de reclamação, nos termos do n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 53-E/2006
de 29 de Dezembro. Assim, tendo sido, indicado, erradamente, como meio de defesa, aquele que o
Recorrente veio a utilizar, sem que tivesse sido esclarecido de que a impugnação judicial dependia de
prévia dedução de reclamação – o que constitui, aliás, solução diversa da consagrada na legislação
imediatamente precedente (sendo que actual nem sequer era ao tempo aplicável na sua totalidade) e sem
paralelo no regime geral, salvo em situações muito limitadas -, e porque os interessados não podem ser
prejudicados por erros da administração, o n.º 4 do artigo 37.º do CPPT, dispõe que “No caso de o
tribunal vier a reconhecer como estando errado o meio de reacção contra o acto notificado indicado
na notificação, poderá o meio de reacção adequado ser ainda exercido no prazo de 30 dias a contar
do trânsito em julgado em julgado da decisão judicial”, norma esta que julgamos aplicável in casu.
Assim, absolvida da instância a Fazenda Pública, em consequência do erro na forma de processo,
poderá a recorrente, ao abrigo do n.º 4 do artigo 37.º do CPPT, interpor no prazo de 30 dias reclamação da liquidação de taxa perante o órgão que efectuou a liquidação, nos termos do artigo 16.º da Lei
n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro.
O recurso merece provimento.
– Decisão –
8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em:
- Conceder provimento ao recurso;
- Suprir a verificada nulidade por excesso de pronúncia, expurgando-se da sentença a decisão
sobre o mérito da causa, mantendo-a todavia na medida da absolvição da instância por erro na forma
de processo; e
- Julgar aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 37.º do CPPT, podendo a ora recorrente deduzir
reclamação da liquidação de taxa perante o órgão que a efectuou.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Excesso de pronúncia. Inexigibilidade da dívida exequenda por falta de notificação
da liquidação.
Sumário:
Não estando o juiz sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito (artº 664º do CPC), não ocorre excesso de
pronúncia para efeitos do disposto no artº 668º, n.º 1, alínea d) in fine do CPC, se
o Juiz em face da alegada invocação pela parte de inexistência de notificação da
liquidação prévia à instauração da execução, entendeu aplicável ao caso o fundamento do n.º 1, alínea i) do artº 204º do CPPT, em vez do referido na alínea e) do
mesmo número e artigo.
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Processo n.º 181/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: FAMALIGEST — Aquisição e Venda de Imóveis, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º 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 Braga que julgou procedente
a oposição à execução fiscal deduzida por “Famaligest – Aquisição e Venda de Imóveis, SA,” com os
demais sinais dos autos, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
A) A Fazenda Pública, não se conformando com a procedência do pedido da Oponente, entende
que a douta sentença ora recorrida enferma do vício de excesso de pronúncia.
B) O Mmº. Juiz julgou procedente a presente oposição por haver considerado que a dívida exequenda não foi notificada à Oponente sendo que essa falta de notificação provoca a ineficácia do acto
tributário de liquidação, tornando a obrigação inexigível.
C) Sucede, porém, que a Oponente, na petição inicial, alega como único fundamento da oposição à execução fiscal a caducidade do direito à liquidação, por parte da Administração Fiscal, do IRC
referente ao exercício de 2004.
D) Na douta sentença recorrida o Mmº Juiz “a quo”, pronunciou-se sobre uma questão que não
lhe foi submetida pelas partes, o que consubstancia um vício de excesso de pronúncia atento o artº 660º,
n.º 2 do Código de Processo Civil (CPC), que motiva a nulidade da sentença nos termos do artº 668º,
n.º l, alínea d) in fine aplicável ex vi artº 2º, alínea e) do CPPT.
Pelo que, revogando a douta sentença recorrida e julgando a oposição improcedente, Vossas Excelências farão, agora como sempre, a costumada JUSTIÇA.
2. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 131 no qual se pronuncia pela improcedência do
recurso, uma vez que, ao contrário do alegado pela recorrente, não ocorre a nulidade da sentença por
excesso de pronúncia.
3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância, os seguintes
factos:
a) No Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão 1 foi instaurada contra a oponente o processo de execução fiscal com o n.º 0450200901004646 com vista à cobrança coerciva da quantia de
137.358,66 euros respeitante a IRC do ano de 2004 e respectivos juros;
b) Em 26 de Novembro de 2008, para notificação da liquidação de IRC que originou a dívida
exequenda foi enviada à oponente carta registada dirigida à seguinte morada: “Rua S. João de Deus,
116, 3, Vila Nova de Gaia, 4760-000 Vila Nova de Famalicão”.
c) A dita carta foi devolvida ao serviço de Finanças com a seguinte menção: “Desconhecido na
morada”.
d) A liquidação de IRC referida na alínea b) foi efectuada na sequência de correcções aritméticas
à matéria tributável que foram efectuadas em resultado de uma acção inspectiva cujo Relatório consta
de fls. 47 a 53 e cujo teor se dá por reproduzido;
e) Esse Relatório e as correcções nele propostas foram notificados à oponente em 30 de Setembro
de 2008, nos termos que resultam de fls. 45 e 46 e cujo teor se dá por reproduzido;
f) No Sistema de Gestão e Registo de Contribuintes da Direcção-Geral dos Impostos a sede da
oponente que aí consta é a que se refere na alínea b);
g) A oponente foi citada para a execução fiscal em 27 de Maio de 2009;
h) A presente oposição foi apresentada em 28 de Abril de 2009.
4- Colhidos os vistos legais, cabe agora decidir.
5. A questão a decidir no presente recurso é a de saber se a decisão é ou não nula por excesso de
pronúncia.
A recorrente Fazenda Pública entende que ocorre tal nulidade porque na petição inicial a oponente alega como único fundamento da oposição à execução fiscal a falta da notificação da liquidação
no prazo de caducidade do direito à liquidação do IRC de 2004. Sendo assim, não poderia a sentença
conhecer da questão de saber se a oponente tinha ou não sido notificada da liquidação previamente à
instauração da execução, o que implica a inexigibilidade da dívida exequenda.
A sentença pronunciou-se, por isso, sobre questão que não lhe havia sido submetida a apreciação
pelas partes.
Diferente posição tem o MºPº, entendendo que no artº 4º da petição se diz expressamente: “a aqui
oponente só agora tomou conhecimento da liquidação efectuada”.
Ora, de acordo com o artº 664º do CPC: “O Juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito; mas só pode servir-se dos factos
articulados pelas partes, sem prejuízo do disposto no artº 264º.”

976
Os factos que comprovam a falta de notificação da liquidação que deu origem à dívida exequenda,
constam do probatório, foram articulados pela oponente, pelo que podem e devem ser apreciados pelo
julgador.
Assim, a sentença não enferma de nulidade por excesso de pronúncia.
Vejamos então se ocorre o vício apontado à sentença.
5.1. Como é sabido, “A nulidade por excesso de pronúncia, prevista no artº. 668.º, n.º 1, alínea d),
do CPC (subsidiariamente aplicável, por força do disposto no artº. 1.º do CPTA), ocorre quando o
tribunal tome conhecimento de questão de que não podia conhecer.
Os limites ao poderes de cognição do tribunal são definidos na segunda parte do n.º 2 do artº 660º
do CPC, de que se infere que o Tribunal só pode conhecer de questões suscitadas pelas partes e
questões de conhecimento oficioso”. (Acórdão de 09.12.2009 - Recurso n.º 0799/09 - 2ª Subsecção do
Contencioso do STA).
No caso dos autos é certo que a petição de oposição não menciona expressamente se o fundamento invocado se enquadra na alínea e) do n.º 1 ou na alínea i) do artº 204º do CPPT, limitando-se
a oponente a afirmar o seguinte: “Não obstante a liquidação ter ocorrido dentro do prazo de quatro
anos, o certo é que a notificação dessa liquidação só agora ocorreu, ou seja decorridos que são mais
de quatro anos”.
Todavia, a instauração da execução constitui um acto processual, como tal de conhecimento
oficioso, dada a natureza judicial da execução fiscal, ut artº 103º, n.º 1 da LGT.
E, da matéria provada nos autos resulta que:
“b) Em 26 de Novembro de 2008, para notificação da liquidação de IRC que originou a dívida
exequenda foi enviada à oponente carta registada dirigida à seguinte morada: “Rua S. João de Deus,
116, 3, Vila Nova de Gaia, 4760-000 Vila Nova de Famalicão”.
c) A dita carta foi devolvida ao serviço de Finanças com a seguinte menção: “Desconhecido na
morada”.
f) No Sistema de Gestão e Registo de Contribuintes da Direcção-Geral dos Impostos a sede da
oponente que aí consta é a que se refere na alínea b)”
Temos então que a notificação não chegou a ter lugar porque a carta com a qual se pretendia
efectuar tal notificação foi devolvida.
Ora, como bem se refere na decisão recorrida, a presunção de notificação por carta registada só
funciona no caso em que a carta tenha sido recebida pelo destinatário, tal como resulta do n.º 2 do artº 39º
do CPPT, em que se admite a possibilidade de ilidir a presunção de que a notificação teve lugar em
data posterior à presumida, mas não quando a carta não tiver sido entregue. E bem se compreende que
assim seja. Se carta foi devolvida é como se não tivesse sido remetida ao destinatário, não cumprindo
a sua função de notificação.
Sendo assim, perante a devolução da carta impunha-se que a Administração Tributária tivesse
efectuado as necessárias diligências para a notificação, até porque não está provado nos autos que
a recorrida tivesse mudado a sua sede (V. alínea f) do probatório supra), não havendo lugar a aplicação da norma do n.º 2 do artº 43º do CPPT, como também e com acerto se concluiu na sentença
recorrida.
A notificação da liquidação do acto tributário constitui um requisito de eficácia do mesmo, sendo
inexigível a prestação tributária enquanto aquela não ocorrer. Uma vez que essa ausência de notificação
ficou provada, era lícito ao juiz aplicar a norma jurídica adequada, no caso, a norma do artº 204º, n.º 1,
alínea i) do CPPT.
É certo, como se referiu, que os factos da petição poderiam conduzir ao preenchimento do
fundamento da alínea e) do n.º 1 do mesmo artigo. Mas, o facto invocado e apurado em sede factual,
aliado ao conhecimento oficioso da data da instauração da execução, permitia também a aplicação do
fundamento legal que veio a ser adoptado na sentença.
E, como o juiz se serviu de facto alegado pela recorrida e de acto processual de conhecimento
oficioso, e não está obrigado, quanto ao direito, à aplicação das normas invocadas pelas partes, tendo-se o tribunal a quo limitado a operar uma nova qualificação jurídica, face ao preceituado no artº 204º
do CPPT – jus novit curia –, concluímos que não foi cometido o vício de excesso de pronúncia a que
se refere o artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC.
Pelo que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
6. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão
recorrida.
Custas pela Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em um oitavo.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

977

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial do indeferimento tácito do pedido de revisão ao abrigo do artº 78º
da LGT. Cumulação de pedidos e causas de pedir a que correspondem diferentes
formas de processo. Ineptidão da petição inicial.
Sumário:
Cumulando-se na petição inicial de impugnação várias causas de pedir e pedidos a
que correspondem diversas formas de processo, e não sendo viável a convolação
ao abrigo dos artºs 98º, n.º 4 do CPPT e 97º, n.º 3 da LGT, a petição deve ser liminarmente indeferida, pois não cabe ao juiz substituir-se ao interessado na escolha
de uma das formas processuais adequadas, já que é este que deve escolher o meio
de defesa que julgue mais conveniente.
Processo n.º 196/10-30.
Recorrente: Vítor Manuel Marques dos Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. VITOR MANUEL MARQUES DOS SANTOS, melhor identificado nos autos, veio recorrer
do despacho do Mm.º Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que rejeitou liminarmente a
petição inicial de impugnação judicial que deduziu contra o despacho de indeferimento tácito do pedido
de revisão efectuado ao abrigo do artº 78º da LGT, no Serviço de Finanças Amadora -2, apresentando,
para o efeito, alegações nas quais conclui:
A) - Entende a douta sentença ora recorrida ter ocorrido uma nulidade insanável no processo por
ineptidão da petição inicial, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artº 98º do CPPT e alíneas b)
e c), do n.º 2 do art. 193º do C.P.C., determinando por isso o indeferimento liminar da petição inicial.
B) - Fundamentada no entendimento de que o pedido formulado pelo recorrente terá de se sustentar
em razões relativas à ilegalidade ou em vícios dos actos de liquidação da obrigações tributárias.
C) - Porém, do articulado pelo recorrente em sede de impugnação judicial do acto de revisão de
actos tributários constata-se que foram ali aduzidos os factos e as razões de direito que fundamentam o
seu pedido, que se traduzem em razões de ilegalidade das liquidações efectuadas e em vícios verificados
nos actos de liquidação das obrigações tributárias.
D) - Daqui resultando que a petição inicial, nesta parte, não sofre de qualquer vício e é claramente
entendível.
E) - Dispõe a lei – artº 19º do CPPT – que o julgador tem a faculdade de mandar suprir as deficiências e irregularidades processuais, que não possam por si ser sanadas, de modo a que nenhuma questão
que lhe seja cometida possa ficar sem uma decisão, como resulta do disposto no art. 13º do CPPT.
F) - A afirmação de que os actos tributários cuja anulação foi requerida não serem susceptíveis de
cumulação por inexistir identidade de tributos só pode conduzir ao convite ao recorrente para proceder
à correcção dessa deficiência ou irregularidade, como dispõe o artº. 110º, n.º 2 do CPPT.
G) - A petição só é inepta, nos termos das alíneas invocadas do n.º 2 do artº 193º do CPC – als. b)
e c) - quando o pedido esteja em contradição com a causa de pedir e quando se cumulem causas de
pedir ou pedidos substancialmente incompatíveis.
H) - Consistindo a causa de pedir os tributos e coimas pagas pelo recorrente, face à reversão
ocorrida, não se verifica contradição porque se pede a revisão e anulação dos actos tributários que
determinaram aquela reversão.
I) - Não ocorrendo igualmente cumulação de causas de pedir ou pedidos incompatíveis porque
o que se pede é a anulação de actos tributários que reverteram para o recorrente a responsabilidade
pelo pagamento de impostos, contribuições e coimas cujo devedor principal fora a sociedade de que o
recorrente era sócio e gerente.
J) - Mas, a ocorrer, sempre se deveria ter determinado que essas insuficiências ou deficiências,
se verificadas, fossem superadas!
L) - Optando pelo indeferimento da petição de impugnação denega-se a justiça pedida pelo recorrente e esquece-se o direito do recorrente a um processo orientado para a justiça material, ao arrepio
dos princípios basilares do Estado de Direito e da Constituição.
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M) - A sentença proferida violou o disposto nos artºs 13º, n.º 1, 19º, 98º, 104º, 108º e 110, n.º 2,
do CPPT, artº 97º, n.º 3, da LGT e art. 193º, n.º 2, als. b) e c) do CPC, bem como do artº 20º da Constituição Portuguesa.
Neste termos e nos mais de Direito aplicável, e tendo em atenção as asserções atrás aduzidas,
deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença recorrida, substituindo-se a mesma por outra que, acolhendo as razões do recorrente, ordene o prosseguimento dos autos,
mandando suprir eventuais deficiências e irregularidades processuais, com as legais consequências,
como aliás é de JUSTIÇA!
II. A Fazenda Publica não contra alegou.
III. O Exmº Magistrado do MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 109/110, no sentido de ser
negado provimento ao presente recurso e sufragar o entendimento da decisão recorrida, sobre a impossibilidade de correcção da forma do processo, por haver diversos pedidos que são substancialmente
incompatíveis, “…tornando impossível a cumulação de pedidos.”
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Defende o recorrente nas suas alegações que na petição de impugnação judicial do acto de
revisão, aduziu factos e razões de direito que fundamentam o seu pedido e se traduzem em razões de
ilegalidade das liquidações efectuadas e em vícios verificados nos actos de liquidação das obrigações
tributárias. Assim, nesta parte e ao contrário do decidido, a petição não é inepta.
De qualquer forma, de acordo com o disposto no artº 19º do CPPT, o julgador tem a faculdade de
mandar suprir as deficiências e irregularidades processuais que não possam ser por si sanadas.
A petição só seria inepta se o pedido estivesse em contradição com a causa de pedir ou se fossem
cumulados substancialmente incompatíveis. Consistindo a causa de pedir os tributos e coimas pagas
pelo recorrente, face à reversão ocorrida, não se verifica contradição porque se pede a revisão e anulação
dos actos tributários que determinaram aquela reversão.
Não ocorrendo igualmente cumulação de causas de pedir ou pedidos incompatíveis porque o
que se pede é a anulação de actos tributários que reverteram para o recorrente a responsabilidade pelo
pagamento de impostos, contribuições e coimas cujo devedor principal fora a sociedade de que o recorrente era sócio e gerente.
Mas, a ocorrer, sempre se deveria ter determinado que essas insuficiências ou deficiências, se
verificadas, fossem superadas.
Optando pelo indeferimento da petição de impugnação denega-se a justiça pedida pelo recorrente
e esquece-se o direito do recorrente a um processo orientado para a justiça material, ao arrepio dos
princípios basilares do Estado de Direito e da Constituição.
Diferente entendimento manifestou o MºPº no seu parecer de fls. 109/110, invocando a seguinte
fundamentação:
De acordo com o disposto no artº 97º, n.º 3 da LGT, o juiz ordenará a correcção do meio processual
quando o adoptado pelo interessado não for o correcto.
Porém, essa convolação não deverá ser efectuada de forma absoluta, existindo por vezes obstáculos legais a essa convolação.
Um desses obstáculos é o da existência de invocação de direitos a que correspondam diferentes
formas de processo, como é o caso dos autos, já que isso significaria a substituição do juiz na avaliação
do grau de necessidade da tutela pretendida.
No caso dos autos, os pedidos são substancialmente incompatíveis, sendo que a cada um deles
corresponde meio processual diverso, tornando impossível a cumulação de pedidos.
Vejamos então se o despacho recorrido deve ou não manter-se.
VI.1. Resulta dos nºs 1 a 3 da petição que a impugnação judicial é dirigida contra acto de indeferimento tácito de pedido de revisão oficiosa efectuado ao abrigo do artº 78º da LGT.
Tal pedido de revisão, dirigido ao Serviço de Finanças da Amadora-2, foi formulado nos termos
da cópia que consta de fls. 16/22 dos autos (doc. n.º 3 junto com a petição).
O pedido final efectuado ao Serviço de Finanças é do seguinte teor:
“… deve o presente pedido de revisão, após autorização pelo dirigente máximo do serviço, ser
admitido e julgado procedente por provado, anulando-se em consequência a matéria colectável e as
liquidações dos tributos identificados no presente requerimento e bem assim os actos de reversão
contra o ora requerente das execuções fiscais respeitantes aquelas liquidações, restituindo-se ao requerente todas as importâncias que o mesmo indevidamente pagou no âmbito das execuções, com os
juros indemnizatórios de lei …”
Os tributos discriminados no articulado do pedido referem-se a:
a) Contribuições para a segurança Social respeitantes a vários meses dos anos de 1993 e 1994
(v. fls. 16, n.º 3);
b) IVA e juros de mora dos anos de 1993 a 2001 (v. fls. 17 e 18);
c) Imposto de circulação de 1993 (2º semestre) e juros de mora (v. fls. 17)
d) coimas e despesas relativas a vários anos (v. fls. 17).
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Ora, como bem se refere no despacho recorrido (fls. 73), “O pedido formulado nos autos de revisão dos actos tributários ou da revisão da matéria tributável apurada terá de se sustentar em razões
relativas à ilegalidade ou em vícios dos actos de liquidação das obrigações tributárias.
Ora, o peticionante vem fundamentar aquele pedido de anulação de diversos actos tributários
que não eram, de resto, susceptíveis de cumulação por inexistir identidade dos tributos controvertidos
com base na prescrição das dívidas, na ilegitimidade do executado por reversão da execução, os quais
sustentam causas de pedir substancialmente incompatíveis, de revisão do acto tributário com o pedido
de anulação da decisão de reversão da execução fiscal…”
VI.2.Analisando a petição de impugnação verificamos que nele são invocadas diversas causas de
pedir e pedidos a que correspondem diversas formas de processo, nomeadamente o de impugnação e
o de oposição à execução fiscal.
Quer isto dizer que o recorrente cumulou no mesmo processo causas de pedir e pedidos a que
correspondem a diferentes formas processuais, em violação do disposto no artº 104º do CPPT, segundo
o qual na impugnação judicial podem, nos termos legais, cumular-se pedidos em caso de identidade da
natureza dos tributos, dos fundamentos de facto e de direito invocados e do tribunal competente.
Ora, desde logo, não ocorre a identidade da natureza dos tributos e dos fundamentos de facto e
de direito invocados.
Mas, por outro lado, não ocorre também o requisito da mesma forma processual que os artºs 31º,
n.º 1 e 470º, n.º 1, ambos do CPC, subsidiariamente aplicável “ex vi” artº 2º, alínea e) do CPPT, exigem
para a cumulação de pedidos.
E, embora os artºs 98º, n.º 4 do CPPT e 97º, n.º 3 da LGT determinem que o juiz deve mandar
corrigir a forma para a que for legalmente adequada, isso nem seria possível no caso dos autos.
É que, ao contrário do que sucede quando existem várias causas de pedir mas o pedido é o mesmo
e em que o juiz pode mandar seguir o meio processual adequado, no caso dos autos, não cabe ao juiz
escolher qual das formas deve seguir o processo, pois como referem Leite de Campos e Lopes de
Sousa – LGT Anotada – Almedina, 3ª edição, pág. 502, estando em causa direitos ou interesses legalmente protegidos a que correspondam diferentes formas de processo, o juiz não pode substituir-se ao
interessado na escolha do meio de defesa.
Com efeito, se no caso concreto o juiz mandasse seguir a forma de impugnação, ficariam excluídos
os factos relativos à reversão ou vice-versa.
Por outro lado, se o juiz mandasse corrigir a petição – como defende o recorrente –, teria de ser no
sentido de o recorrente optar por uma das formas processuais, ficando também de fora, outras causas
de pedir e pedidos.
Deste modo, verificando-se motivo para indeferimento liminar, o direito do recorrente é melhor tutelado, na medida em que, por aplicação ex vi artº 2º, alínea c) do CPPT, do artº 89º, n.º 2 do CPTA, pode
apresentar nova petição ou petições de acordo com os pedidos, considerando-se as mesmas apresentadas
na data da petição liminarmente indeferida, o que pode ser relevante para efeitos de caducidade do direito.
Para cada tipo de matéria suscitada, o recorrente dispôs oportunamente de meios processuais para
sua defesa, pelo que não faz agora sentido invocar que o despacho recorrido lhe denegou “a justiça
pedida pelo recorrente e esquece-se o direito do recorrente a um processo orientado para a justiça
material, ao arrepio dos princípios basilares do Estado de Direito e da Constituição”.
Concluímos então no sentido de que a petição inicial é inepta, pelo que o recurso não merece
provimento.
VII. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso, confirmando a
decisão recorrida.
Custas pelo recorrente fixando-se em um sexto a procuradoria.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva (com declaração anexa) — Brandão de Pinho.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei a decisão, mas no entendimento de que não é a falta de “identidade de natureza dos tributos”
(pois que entendo este requisito como não constituindo obstáculo à cumulação quando em causa estão
tributos com a natureza de impostos), mas a falta de identidade dos “fundamentos de facto e de direito”
que obsta à cumulação de impugnações (art. 1 04º do CPPT).
Já no que se refere à cumulação de pedidos incompatíveis, embora propenda a entender – fundamentalmente por razões de economia processual –, que se o meio utilizado é o adequado para conhecimento de algum deles, deve o juiz conhecer desse pedido, fiquei convencida de que a solução
adoptada, e que por isso votei, é a que melhor tutela os direitos do impugnante, pois que pode agora
apresentar tempestivamente novas acções.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Isabel Marques da Silva.
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Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Imposto sobre o álcool. Incidência objectiva. Determinação ou definição do produto.
Sumário:
I — Os impostos especiais de consumo, entre os quais se inclui o imposto sobre o álcool
e as bebidas alcoólicas, são impostos indirectos, nascidos de operações internas,
encontrando-se o respectivo regime jurídico estabelecido no CIEC, aprovado pelo
DL 566/99, de 22 de Dezembro.
II — Embora a cobrança e administração destes impostos seja da competência das
alfândegas, e o seu regime deva muito ao direito aduaneiro, os impostos especiais
de consumo são impostos de natureza não aduaneira, a que não é, pois, aplicável
a legislação aduaneira, designada e concretamente o DL 281/91, de 9/8, que criou
o Conselho Técnico Aduaneiro, órgão especializado do contencioso aduaneiro, e
regulou o procedimento de contestação técnica junto daquele órgão.
III — Todavia, como expressamente dispõe o n.º 2 do artigo 4.º do CIEC, sempre que
seja relevante para a determinação da incidência objectiva dos impostos especiais
de consumo (que para o caso do imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas se
mostra regulada no artigo 48.º do CIEC) são de aplicar os critérios estabelecidos
para a classificação de mercadorias na Nomenclatura Combinada estabelecida
pelo regulamento (CEE) n.º 2658/87, de 23/7/87, 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 Europeia.
IV — A determinação da natureza ou definição do produto para que se possa aferir se
o mesmo está ou não incluído na previsão do artigo 48.º do CIEC não constitui,
porém, contestação de carácter técnico relativa a classificação pautal que deva ser
decidida pelo CTA, podendo e devendo tal questão ser suscitada na impugnação
judicial do acto de liquidação.
Processo n.º 240/10-30.
Recorrente: Vidal Europa, SA — Sucursal em Portugal.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Vidal Europa, SA – Sucursal em Portugal, com os sinais dos autos, não se conformando
com a decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que julgou improcedente a impugnação judicial por si
deduzida contra o acto de liquidação de imposto sobre o álcool praticado, em 6/2/2004, pelo Director
Regional de Contencioso e Controlo Aduaneiro do Porto, dela vem interpor recurso para este Tribunal,
formulando as seguintes conclusões:
1) A douta decisão recorrida considerou improcedente a impugnação judicial objecto dos presentes
autos, por entender procedente a questão prévia suscitada pela Fazenda Pública da prejudicialidade da
contestação junto do Conselho Técnico Aduaneiro (CTA), fundamentando-se na consideração de que
“sem a anulação ou revisão do acto de classificação pautal por parte do CTA, não é admissível a anulação da liquidação dos direitos aduaneiros e demais imposições legais com fundamento em ilegalidade
daquele já que se trata de acto destacável da liquidação e é autonomamente impugnável”.
2) Não pode, contudo, a ora Recorrente conformar-se com tal decisão, pelos motivos que se passam
a expor e salvaguardado o devido respeito pelo entendimento nela vertido.
3) Na realidade, diversamente do feito constar do segmento decisório vindo de transcrever e erroneamente pressuposto na decisão recorrida, a impugnação judicial dos presentes autos não tem por
objecto a anulação da liquidação de “direitos aduaneiros”, mas a anulação de um acto de liquidação
de um imposto especial de consumo, concretamente imposto sobre o álcool.
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4) Os impostos especiais de consumo, entre os quais se inclui o imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas, são impostos indirectos, nascidos de operações internas, encontrando-se o respectivo
regime jurídico estabelecido no Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de Dezembro.
5) Embora, conforme doutamente vertido no Acórdão de 10/02/2010 desse Venerando Tribunal,
“a cobrança e administração destes impostos seja da competência das alfândegas”, nos termos previstos no artigo 2.º, n.º 1, e n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 82/2007, de 29 de Março, e no artigo 18.º,
alínea a), alínea iii), da Portaria n.º 349/2007, de 30 de Março, “e o seu regime deva muito ao direito
aduaneiro”, os impostos especiais de consumo são “impostos de natureza não aduaneira”, a que, pois,
não é aplicável a legislação aduaneira, designada e concretamente o Decreto-Lei n.º 281/91, de 9 de
Agosto, que criou o Conselho Técnico Aduaneiro, órgão especializado do contencioso aduaneiro, e
regulou o procedimento de contestação técnica junto daquele órgão.
6) A confusão de procedimentos/tributos em que patentemente radicou a decisão recorrida terá
presumivelmente resultado do facto de no Código dos Impostos Especiais de Consumo, designadamente
em matéria de incidência objectiva e isenções, serem usados códigos da Nomenclatura Combinada,
estabelecendo expressamente o n.º 2 do artigo 4.º do Código em referência que “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”.
7) O referido uso dos códigos da Nomenclatura Combinada, mormente para determinação da incidência objectiva do imposto sobre o álcool, em causa nos presentes autos, não se reconduz à prática
de qualquer acto de classificação pautal – acto/decisão tipicamente previsto na legislação aduaneira,
preparatório e prévio à liquidação de direitos aduaneiros, ou seja, à constituição de uma dívida aduaneira.
8) Na situação sub judice, e conforme expressamente feito constar do Relatório Final do procedimento de inspecção (alínea c) da factualidade provada), “para efeitos de determinação da incidência
objectiva de Imposto sobre o Álcool (ISA) do produto designado como “Álcool Sanitário 96 Gr. Vidal”,
nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC), aprovado
pelo DL n.º 566/99, de 22 de Dezembro, recorreu-se aos critérios estabelecidos na Nomenclatura
Combinada (NC) estabelecida pelo Regulamento (CEE) n.º 2658/87, de 23 de Julho de 1987” – isto
e apenas isto.
9) Ou seja, no procedimento que culminou com a prática do acto de liquidação de imposto sobre
o álcool objecto dos presentes autos não existiu, nem podia legalmente ter existido, qualquer acto de
classificação pautal.
10) O acto de liquidação de imposto sobre o álcool impugnado foi produzido na sequência de um
procedimento de inspecção tributária, ao longo do qual e no termo do qual foram praticados diversos
actos, lógica e cronologicamente sequentes e interligados, dirigidos ao acto final de liquidação, mas
todos eles meramente preparatórios ou acessórios deste.
11) Conforme expressamente previsto no artigo 11.º do Regime Complementar do Procedimento
de Inspecção Tributária, o procedimento de inspecção tributária tem um carácter meramente preparatório
ou acessório dos actos tributários ou em matéria tributária, decorrendo, por seu turno, do artigo 54.º do
Código do Procedimento e Processo Tributário que as ilegalidades praticadas durante o procedimento
que culmina com a liquidação são atacáveis apenas na impugnação que se fizer da decisão final – princípio da impugnação unitária.
12) Nos termos do disposto no artigo 99.º do CPPT, constitui fundamento da impugnação judicial
qualquer ilegalidade do acto tributário – concretização da garantia constitucional de acesso à justiça
tributária para a tutela plena, efectiva e em tempo útil de todos os direitos ou interesses legalmente
protegidos (artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa).
13) A ora recorrente podia, pois, suscitar na impugnação judicial quaisquer ilegalidades praticadas
durante o procedimento que culminou com a liquidação aqui em causa, designada e concreta a específica
ilegalidade que imputou ao acto impugnado.
14) A sentença ora posta em crise, ao decidir como decidiu, incorreu em violação do disposto
nos artigos 4.º e 48.º e seguintes do Código dos Impostos Especiais de Consumo, nos artigos 9.º e 95.º
da Lei Geral Tributária, nos artigos 97.º e 99.º do Código do Procedimento e Processo Tributário e no
artigo 11.º do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária.
SEM PRESCINDIR,
15) A determinação da natureza da mercadoria em causa nos presentes autos não constitui contestação de carácter técnico relativa a classificação pautal que deva ser decidida pelo Conselho Técnico
Aduaneiro – conforme expressamente afirmado na decisão recorrida, “o que está em causa é a determinação ou definição do produto (…), sendo que só após tal definição é possível aferir se o produto
está ou não incluído na previsão do art.º 48.º, n.º 1, do CIEC”.
16) Conforme doutamente decidido no Acórdão desse Venerando Tribunal de 23/02/2000, “tal
questão pode e deve ser suscitada na impugnação judicial do acto de liquidação”.
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17) Ao assim não decidir, a sentença recorrida violou o disposto nos artigos 4.º e 48.º do Código
dos Impostos Especiais de Consumo, nos artigos 9.º e 95.º da Lei Geral Tributária e nos artigos 97.º e
99.º do Código do Procedimento e Processo Tributário.
SEMPRE SEM PRESCINDIR,
18) Ainda que se considerasse que no procedimento que conduziu à produção do acto tributário
impugnado foi produzido um acto de classificação pautal, sempre se teria de concluir pela não obrigatoriedade do recurso ao procedimento técnico de contestação previsto no Decreto-Lei n.º 281/91,
de 9 de Agosto.
19) O recurso ao referido procedimento técnico de contestação tem, pois, natureza facultativa,
podendo ser imediatamente intentada impugnação judicial contra o acto de liquidação, na qual poderá
ser apreciada a questão da classificação pautal, enquanto matéria atinente à legalidade da liquidação.
20) Assim não tendo decidido, a sentença aqui questionada violou o disposto no Decreto-Lei
n.º 281/91, de 9 de Agosto, nos artigos 9.º e 95.º da lei Geral Tributária e nos artigos 97.º e 99.º do
Código do Procedimento e Processo Tributário.
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 decisão recorrida, porquanto apenas vem impugnada
questão emergente da classificação pautal e não qualquer vício inerente à liquidação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Na decisão recorrida, mostra-se assente a seguinte factualidade:
a) No decurso de uma acção fiscalizadora levada a efeito pelos serviços da Alfândega do Freixieiro,
a impugnante foi notificada para efeitos de audição prévia do projecto de conclusões, no qual era proposta
a liquidação de imposto sobre o álcool (cfr. doc. de fls. 20 a 25 do processo administrativo apenso).
b) A impugnante nada aduziu naquela sede.
c) Posteriormente a impugnante foi notificada do Relatório Final (cfr. doc. de fls. 6 a 19 dos autos).
d) A presente impugnação foi intentada em 02/05/2004 (cfr. doc. de fls. 3 dos autos).
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF do Porto que, julgando
procedente a questão prévia suscitada pelo representante da FP da prejudicialidade da contestação junto do
Conselho Técnico Aduaneiro, considerou, desde logo, votada ao insucesso a presente impugnação judicial.
Funda-se a Mma. Juíza “a quo” na consideração de que sem a anulação ou revisão do acto de
classificação pautal por parte do CTA não é admissível a anulação dos direitos aduaneiros e demais
imposições legais com fundamento em ilegalidade daquele já que se trata de acto destacável da liquidação e é autonomamente impugnável.
Vejamos. Ao contrário do que pressupõe a decisão recorrida, a presente impugnação judicial não
tem por objecto a anulação da liquidação de direitos aduaneiros mas a anulação de um acto de liquidação
de um imposto especial de consumo, concretamente imposto sobre álcool.
Os impostos especiais de consumo, entre os quais se inclui o imposto sobre o álcool e as bebidas
alcoólicas, são impostos indirectos, nascidos de operações internas, encontrando-se o respectivo regime
jurídico estabelecido no CIEC, aprovado pelo DL 566/99, de 22 de Dezembro.
Como se disse no acórdão deste Tribunal de 10/2/2010, proferido no recurso 1086/09, embora a
cobrança e administração destes impostos seja da competência das alfândegas, nos termos previstos
no artigo 2.º, n.ºs 1) e 2, alínea a) do DL 82/2007, de 29/3, e no artigo 18.º, alínea a), alínea iii), da
Portaria 349/2007, de 30/3, e o seu regime deva muito ao direito aduaneiro (o próprio preâmbulo do
DL 566/99 frisa que os impostos especiais de consumo são figuras tributárias com uma técnica e terminologia muito particulares largamente inspiradas na tradição aduaneira), os impostos especiais de
consumo são impostos de natureza não aduaneira, a que não é, pois, aplicável a legislação aduaneira,
designada e concretamente o DL 281/91, de 9/8, que criou o Conselho Técnico Aduaneiro, órgão especializado do contencioso aduaneiro, e regulou o procedimento de contestação técnica junto daquele
órgão – procedimento aduaneiro susceptível de ser utilizado em caso de liquidações de direitos aduaneiros relativamente às quais surjam divergências entre o importador e as autoridades aduaneiras no
que respeita à classificação pautal, origem das mercadorias ou valor aduaneiro.
É certo que, como expressamente dispõe o n.º 2 do artigo 4.º do CIEC, sempre que seja relevante
para a determinação da incidência objectiva dos impostos especiais de consumo (que para o caso do
imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas se mostra regulada no artigo 48.º do CIEC) são de aplicar
os critérios estabelecidos para a classificação de mercadorias na Nomenclatura Combinada estabelecida
pelo regulamento (CEE) n.º 2658/87, de 23/7/87, 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 Europeia.
Só que a aplicação desses critérios não se reconduz à prática de qualquer acto de classificação
pautal.
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O que sucedeu, no caso em apreço, foi apenas que, efectuada acção de natureza fiscalizadora
à ora recorrente, se apurou ter esta recepcionado 7 192,5 litros de “Álcool sanitário 96 GR Vidal”,
proveniente de Espanha, tendo-se concluído tratar-se de um “destilado etílico”, face aos resultados
da análise laboratorial efectuada ao produto e aplicação dos critérios de classificação de mercadorias
referenciados no n.º 2 do artigo 4.º do CIEC, e, por isso, o mesmo sujeito a imposto especial sobre o
consumo, por força do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 48.º do mesmo CIEC.
Daí que a divergência manifestada pela ora recorrente quanto à determinação da natureza da mercadoria em causa nos presentes autos não constitua contestação de carácter técnico relativa a classificação
pautal que deva ser decidida pelo CTA, pois o que está apenas em causa é a determinação ou definição
do produto para que se possa aferir se o mesmo está ou não incluído na previsão do artigo 48.º do CIEC.
Em suma, o que a recorrente veio impugnar foi a liquidação de imposto especial sobre o consumo
(imposto sobre o álcool), efectuada com base na alínea i) do n.º 2 do artigo 48.º do CIEC, com fundamento na sua ilegalidade, porquanto o produto em causa, em seu entender, se não poder classificar como
um “destilado etílico”, uma vez que de acordo com o estabelecido no n.º 3, alínea a) das Regras Gerais
para Interpretação da Nomenclatura Combinada estabelecida pelo regulamento (CEE) n.º 2658/87,
de 23/7/87, aqui aplicável “ex vi” do n.º 2 do artigo 4.º do CIEC, se trata não de produto enquadrável
no capítulo respeitante a “bebida, líquido alcoólico e vinagre” mas antes de um “produto diverso da
indústria química”, e enquadrável, por isso, em diferente capítulo da Nomenclatura Combinada, razão
por que não está, por isso, sujeito a imposto sobre o álcool.
Sendo que a classificação do referido produto se apurará face aos resultados da análise laboratorial
efectuada ao mesmo e à aplicação dos critérios de classificação de mercadorias referenciados no citado
n.º 2 do artigo 4.º do CIEC e dessa classificação há-de resultar, então, estar tal produto sujeito ou não
a imposto especial sobre o álcool, nos termos dos n.ºs 1 e 2, do artigo 48.º do CIEC.
Ora, tal questão pode e deve ser suscitada na impugnação judicial do acto de liquidação (v., neste
sentido, o acórdão STA de 23/2/2000, no recurso n.º 24229).
Não podendo este Tribunal dela, porém, tomar, por ora, conhecimento por não se mostrarem
reunidos no processo todos os elementos de prova indispensáveis, designadamente os sugeridos pela
impugnante na sua petição inicial.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, e ordenar a baixa dos autos
ao tribunal recorrido para que, após reunião dos elementos probatórios necessários, conheça do mérito
da impugnação, se, a tal, nada mais obstar.
Sem custas.
Vale.

Lisboa, 2 de Junho de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta do

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
IVA. Direito de dedução. Declaração de substituição.
Sumário:
I — Os sujeitos passivos de IVA têm direito a deduzir o IVA por si suportado e incidente
sobre as operações tributáveis efectuadas a montante, designadamente o imposto
pago pelas aquisições de bens ou serviços, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, alínea c)
do CIVA.
II — Em regra, a dedução deve ser efectuada na declaração do período posterior àquele
em que se tiver verificado a recepção das facturas ou documentos equivalentes
(n.º 2 do artigo 22.º do CIVA).
III — Todavia, nos casos em que a obrigação de liquidação e pagamento do imposto
compete ao adquirente dos bens e serviços e os correspondentes montantes não
tenham sido incluídos na declaração periódica, originando a respectiva liquidação
e dedução ou o tenham sido fora do prazo legalmente estabelecido, a liquidação
e a dedução são aceites sem quaisquer consequências desde que o sujeito passivo
entregue a declaração de substituição, sem prejuízo da penalidade que ao caso
couber (n.º 15 do artigo 71.º do CIVA, na redacção em vigor à data dos factos).

984
IV — O sujeito passivo não está impedido de apresentar a declaração de substituição
em momento posterior a uma primitiva liquidação, devendo aquela ser considerada para efeitos de determinação do imposto devido, embora sem prejuízo da
penalidade que ao caso couber.
Processo n.º 256/10-30.
Recorrente: FISIPE — Fibras Sintéticas de Portugal, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA, com os sinais dos autos, não se conformando com a
decisão da Mma. Juíza do TAF de Almada que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra as liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios, no montante total de € 35.628,13,
dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:
1. Na sentença ora recorrida foi decidido, em concordância com o entendimento da Recorrente,
expressa na petição inicial, que os serviços a si prestados pela Deckner Corporation estavam sujeitos
a IVA, e que, por estarem preenchidos os respectivos pressupostos, aquela podia deduzir o imposto
suportado ao valor do imposto liquidado.
2. No entanto, por considerar que a dedução é um direito que tem de ser exercido pelo contribuinte,
e que, no presente caso, não foi exercido, decidiu o tribunal a quo que a Recorrente não podia beneficiar da dedução pelo que, consequentemente, as liquidações adicionais não padeceriam de ilegalidade.
3. Nos termos do n.º 15 do artigo 71.º do CIVA (na redacção vigente à data dos factos), a Recorrente, não obstante ter considerado o montante dos pagamentos efectuados à Deckner Corporation na
declaração periódica de IVA, poderia ter liquidado e deduzido tal valor, posteriormente, mediante a
apresentação de declaração de substituição.
4. Tal disposição estabelece que a liquidação e a dedução serão aceites, sem quaisquer consequências, desde que o sujeito passivo apresente a declaração de substituição.
5. A Recorrente, em 1 de Março de 2007, apresentou as declarações de substituição n.º 103913528099
e 103913528170, referentes aos períodos 0406 e 0412, onde adicionou à base tributável o valor dos
pagamentos efectuados à Deckner Corporation em cada um dos períodos em causa (147.633,41 € e
24.000,00 €, respectivamente) e, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º e da alínea a)
do artigo 20.º do CIVA, deduziu tal valor ao imposto incidente sobre operações tributáveis.
6. Pelo que o resultado final apurado nas duas declarações periódicas e nas duas declarações de
substituição, entre o imposto a favor do sujeito passivo e o imposto a favor do Estado, é igual.
7. Considerou o tribunal a quo que, como a situação prevista no n.º 15 do artigo 71.º do CIVA não
estava verificada à data dos actos de liquidação impugnados, não podia considerar que a Recorrente
efectivamente tinha exercido o seu direito de dedução.
8. Ao referir que “Nos casos em que a obrigação de liquidação e pagamento do imposto compete ao adquirente dos bens e serviços e os correspondentes montantes não tenham sido incluídos na
declaração periódica, originando a respectiva liquidação e dedução ou o tenham sido fora do prazo
legalmente estabelecido, a liquidação e a dedução serão aceites sem quaisquer consequências desde
que o sujeito passivo entregue a declaração de substituição, sem prejuízo da penalidade que ao caso
couber”, o artigo 71.º, n.º 15 do CIVA prevê a possibilidade do sujeito passivo apresentar a declaração
de substituição em momento posterior à emissão da liquidação.
9. O momento relevante para a verificação do exercício do direito de dedução, através da apresentação de declaração de substituição, não é o da data de emissão das liquidações.
Com efeito,
10. O artigo 59.º, n.º 3, alíneas b), n.º II) e III) do CPPT especificadamente prevê situações em
que as declarações de substituição podem ser apresentadas em momento posterior à liquidação do
imposto.
11. As citadas disposições do CIVA e do CPPT prevêem a possibilidade de, tendo o sujeito passivo
apresentado uma declaração que originou uma liquidação pela Fazenda Pública, poder corrigir essa
declaração, sendo as correcções consideradas para efeitos de apreciação da liquidação efectuada.
12. Não especificando o artigo 71.º, n.º 15 do CIVA qual o prazo limite de apresentação das declarações de substituição, são aplicáveis as disposições previstas na lei geral.
13. Estando em causa uma situação em que os erros e omissões das declarações periódicas apresentadas pela Recorrente lhe são desfavoráveis, a situação é analógica com a prevista no n.º II) da
alínea b) do n.º 3 do artigo 59.º do CPPT, aplicando-se, assim, o prazo neste previsto.
14. Atento o disposto no artigo 102.º do CPPT, e considerando que o prazo para o pagamento
voluntário terminou no dia 28 de Fevereiro de 2007 (facto provado n.º 21 da douta sentença recorrida
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e fls. 27 a 44 dos autos), a apresentação das declarações de substituição no dia 1 de Março de 2007
foi tempestiva.
15. E ainda que se considere que era aplicável o prazo previsto no n.º III) da alínea b) do n.º 3 do
artigo 59.º do CPPT, considerando que, nos termos do art.º 45.º, n.ºs 2 e 4 da LGT, o prazo de caducidade é de três anos, iniciando-se este no dia 31 de Dezembro de 2004, a declaração de substituição
podia ser tempestivamente apresentada até 31 de Dezembro de 2007.
16. Assim, tendo as declarações de substituição sido tempestivamente apresentadas, as correcções
nela efectuadas deveriam ter sido tidas em consideração pelo tribunal a quo.
Assim,
17. Ao não ter decidido pela verificação de todos os pressupostos do direito à dedução da Recorrente, o tribunal a quo violou o citado direito, que assistia à Recorrente, uma vez que os serviços de
consultadoria prestados pela Deckner Corporation contribuíram para a realização, pela Recorrente, de
transmissões de bens sujeitas a IVA.
18. Violou concretamente os art.ºs 19.º, n.º 1, alínea c), 20.º, alínea a) e 71.º, n.º 15 do CIVA e o
artigo 59.º, n.º 3, alínea b)-II) do CPPT, que estabelecem as condições de exercício de tal direito.
19. Deve assim o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a douta sentença recorrida, com a consequente anulação dos actos de liquidação de IVA com os n.ºs 06402065, 06402067,
06402069, 06402071, 06402073, 06402075, 06402077, 06402079 e 06402081, bem como as liquidações
com os n.ºs 06402066, 06402068, 06402070, 06402072, 06402074, 06402076, 06402078, 06402080 e
06402082, relativas a juros compensatórios, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido do não provimento
do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
1- Em 1 de Fevereiro de 1999 foi celebrado o contrato de prestação de serviços entre a Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA, representada por João Manuel Caminha Dotti e a Deckner Corporation, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, e representada por Jaime Olivella, e nos termos do qual
esta última sociedade prestava serviços de consultoria em apoio à função comercial da primeira e a
desenvolver esforços para penetrar em novos mercados promovendo a aproximação a novos clientes,
traduzindo-se a assessoria de acompanhamento nos mercados no máximo em duas semanas por mês,
seguidas ou interpoladas, mediante o pagamento à Deckner Corporation da quantia de € 5.000,00 por
mês (cfr. teor do documento de fls. 383/384).
2- Em 04/12/2000 foi celebrada a escritura de compra e venda de 2.346.039 acções nominativas
que a sociedade Acordis International, BV detinha da sociedade Acordis Acrylic Fibres, SA, com sede
em Barcelona, sendo a compra efectuada pela Fisipe – Sintéticas de Portugal, SA (cfr. documentos de
fls. 490 a 505).
3- No ano de 2004 a Deckner Corporation emitiu facturas à Fisipe, SA, relativamente à actividade
de consultoria das vendas e acompanhamento no desenvolvimento e penetração de novos mercados
nos termos do acordo assinado em 1 de Fevereiro de 1999, sendo mencionado nas facturas o montante
de € 6.000,00 (cfr. documentos de fls. 370 a 382).
4- Em 10/03/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Janeiro de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 155.499,24
(cfr. fls. 447/449).
5- Em 12/04/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Fevereiro de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 54.437,73
(cfr. fls. 450/452).
6- Em 07/05/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Março de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 204.688,86
(cfr. fls. 453/455).
7- Em 09/06/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Abril de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 273.155,45
(cfr. fls. 456/459).
8- Em 06/07/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Maio de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 357.678,11
(cfr. fls. 460/463).
9- Em 06/08/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Junho de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 395.094,18
(cfr. fls. 464/467).
10- Em 10/09/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Julho de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 742.681,33
(cfr. fls. 468/471).
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11- Em 08/10/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Agosto de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 392.372,53
(cfr. fls. 472/474).
12- Em 05/11/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Setembro de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 63.916,35
(cfr. fls. 475/478).
13- Em 07/12/2004 foi entregue via Internet a declaração periódica de substituição mod. C referente ao período 2004/06 na qual consta a base tributável à taxa normal no montante de € 1.166.417,68
e de imposto a favor do Estado o montante de € 221.619,35 referente a essa base tributável bem como
o montante de € 174.866,83 referente a IVA dedutível referente a outros bens e serviços (cfr. fls. 119).
14- Em 10/12/2004 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Outubro de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 22.220,86
(cfr. fls. 479/481).
15- Em 07/01/2005 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Novembro de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 25.803,90
(cfr. fls. 482/485).
16- Em 07/02/2005 foi entregue a declaração periódica de IVA modelo B – via Internet – referente ao mês de Dezembro de 2004 na qual foi apurado IVA a recuperar no montante de € 77.365,47
(cfr. fls. 486/486).
17- Os serviços de inspecção tributária procederam a uma acção de inspecção – análise interna
à sociedade Fisipe – Fibras Sintéticas de Portugal, SA, com referência ao exercício de 2004 de que
resultou o apuramento de IVA em falta no montante de € 32.610,35, como consta de fls. 325/348.
18- Em relação ao IVA os serviços de inspecção fizeram constar do relatório sob o título “pagamento de serviços a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado” o seguinte: “A
Fisipe Portugal em 2004 contabilizou na conta 62236050-FSE-TE – At. Diversa despesa no montante
de € 171.633,41 relativas ao fornecedor Deckner Corp., com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, por
serviços prestados de consultoria resultantes de um contrato celebrado entre as duas entidades a 1 de
Fevereiro de 1999. A Fisipe Portugal não procedeu à liquidação do IVA. Estas operações enquadram-se no estatuído no n.º 1 do art.º 4.º do CIVA. Conforme disposto na alínea c) do n.º 8 do art.º 6.º do
CIVA, são tributáveis as prestações de serviços de consultoria cujo prestador não tenha no território
nacional sede, estabelecimento estável ou domicílio a partir do qual o serviço seja prestado, desde
que o adquirente seja um sujeito passivo do imposto sobre o valor acrescentado, dos referidos nas
alíneas a) do n.º 1 do art.º 2.º do mesmo diploma, cuja sede, estabelecimento estável ou domicílio se
situe em território nacional, cabendo ao adquirente dos serviços a respectiva liquidação de IVA. O
imposto é devido e exigível no termo do período a que se refere cada pagamento, conforme o disposto
no n.º 3 do art.º 7.º do Código do IVA. Face ao exposto o montante de imposto em falta à taxa de 19%
é de € 32.610,35 (…)” (cfr. fls. 336).
19- Os serviços de inspecção pronunciaram-se sobre o direito de audição exercido pelo contribuinte
mantendo as correcções efectuadas em sede de IVA (cfr. fls. 346/348).
20- Em 30/11/2006 foi emitido o ofício n.º 04968 dirigido ao ora impugnante para efeito de notificação das conclusões do relatório de inspecção (cfr. fls. 324).
21- Na sequência da acção de inspecção foram efectuadas as respectivas liquidações adicionais
de IVA e juros compensatórios do ano de 2004 no montante total de € 35.628,13 cuja data limite de
pagamento ocorreu em 28/02/2007 (cfr. documentos de fls. 27/44).
22- Em 01/03/2007 foi entregue via Internet a declaração periódica de substituição mod. C referente
ao período 2004/06 na qual consta a base tributável à taxa normal no montante de € 1.314.051,09 e de
imposto a favor do Estado o montante de € 249.669,70 referente a essa base tributável e o montante de
€ 202.917,18 de IVA dedutível referente a outros bens e serviços (cfr. fls. 116/118).
23- Em 01/03/2007 foi entregue via Internet a declaração periódica de substituição mod. C referente ao período 2004/12 na qual consta a base tributável à taxa normal no montante de € 999.745,79 e
de imposto a favor do Estado o montante de € 189.951,70 referente a essa base tributável e o montante
de € 153.044,13 de IVA dedutível relativo a outros bens e serviços (cfr. fls. 120/121).
24- Em 02/03/2007 foi apresentada a presente petição de impugnação judicial (cfr. fls. 2/24).
25- A Fisipe sentiu necessidade de expansão para o mercado internacional porque o mercado
nacional (sector têxtil) estava em crise (cfr. depoimento da 1.ª testemunha).
26- A Fisipe desenvolveu a produção de novos produtos, diversificando a produção de novos
produtos, não apenas de fibras têxteis, acrílicas, mas de outros tipos de fibras (cfr. depoimento da
1.ª testemunha).
27- A Fisipe Barcelona foi uma fábrica adquirida em Espanha pela impugnante (cfr. depoimento
das testemunhas).
28- A fábrica de Barcelona faliu e a fase do encerramento foi acompanhada pela Deckner (cfr. depoimento da 1.ª testemunha).
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29- Em 2004 o sr. Jaime Olivella desempenhava funções na administração na Fisipe e na Deckner
(cfr. depoimento da 1.ª testemunha).
30- Na Fisipe o sr. Jaime Olivella desempenhava o cargo de administrador consultivo sem remuneração (cfr. depoimento da 1.ª testemunha).
31- Não existia no mercado nacional empresas especializadas na área das fibras e a nível mundial
com conhecimento de empresas concorrentes estrangeiros (cfr. depoimento da 2.ª testemunha).
32- O sr. Jaime Olivella conhecia bem o mercado internacional de produção de fibras (cfr. depoimento da 2.ª testemunha).
33- Os trabalhos efectuados pela Deckner eram discutidos pela administração da Fisipe e influenciaram as opções estratégicas, de obtenção de novos mercados e de novos produtos (cfr. depoimento
da 2.ª testemunha).
III – Vem o presente recurso interposto da sentença da Mma. Juíza do TAF de Almada que julgou
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra as liquidações adicionais de
IVA do ano de 2004, e respectivos juros compensatórios, efectuadas pela AT e relativas a serviços que
lhe foram prestados por empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e a quem a recorrente efectuou
pagamentos, sem ter procedido à liquidação de IVA.
Considerou a Mma. Juíza “a quo” na sentença recorrida que, face à factualidade apurada, os
montantes pagos pela recorrente estavam sujeitos a IVA, nos termos da alínea c) do n.º 8 do artigo 6.º
do CIVA, porquanto correspondiam ao pagamento de serviços efectivamente prestados de consultadoria
e acompanhamento no desenvolvimento e penetração de novos mercados.
Além disso, reconheceu ainda tratar-se de serviços cujo custo se integrou no custo da actividade
da recorrente.
E, assim sendo, deveria esta não só ter liquidado o imposto devido, de acordo com os elementos da
factura emitida com referência aos serviços prestados, como posteriormente poderia ter deduzido o imposto
assim suportado ao valor do imposto liquidado pelas operações praticadas a jusante no mesmo período.
Não o tendo feito, procederam, então, os serviços de inspecção ao apuramento do IVA que deveria
ter sido liquidado pela ora recorrente, sem que tenham tido em consideração o seu direito de dedução, em
virtude de este ser um direito do sujeito passivo que o pode exercer, ou não, no momento próprio e através
do meio adequado, não sendo uma obrigação da AT em acção de inspecção proceder à dedução do IVA.
Embora invocada a ilegalidade das liquidações impugnadas, por violação da alínea c) do n.º 1
do artigo 19.º e do n.º 15 do artigo 71.º do CIVA, conclui a Mma. Juíza “a quo” que a mesma se não
verifica porquanto no momento em que essas liquidações foram efectuadas não estava verificada a
situação prevista nos aludidos preceitos legais.
Não pondo em causa que os serviços a si prestados estavam sujeitos a IVA, vem a recorrente
alegar agora que, tendo apresentado declarações de substituição em devido tempo, as correcções nelas
efectuadas deveriam ter sido tidas em consideração pelo tribunal “a quo”, uma vez que estão reunidos
os pressupostos do direito à dedução de tal imposto e esse direito foi, de facto, exercido, razão por que
as liquidações impugnadas se não podem manter, por ilegais, por violação dos artigos 19.º e 71.º do
CIVA e 59.º do CPPT.
Vejamos. Não há dúvida que a recorrente, enquanto sujeito passivo de IVA, tem direito a deduzir o
IVA por si suportado e incidente sobre as operações tributáveis efectuadas a montante, designadamente
o imposto pago pelas aquisições de bens ou serviços, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, alínea c) do CIVA.
O direito à dedução nasce no momento em que o imposto dedutível se torna exigível, efectuando-se mediante subtracção ao montante global do imposto devido pelas operações tributáveis do sujeito
passivo, durante um período de declaração, do montante do imposto dedutível, exigível durante o
mesmo período (n.º 1 do artigo 22.º do CIVA).
Em regra, a dedução deve ser efectuada na declaração do período posterior àquele em que se tiver
verificado a recepção das facturas ou documentos equivalentes (n.º 2 do artigo 22.º do CIVA).
Todavia, nos casos em que a obrigação de liquidação e pagamento do imposto compete ao adquirente dos bens e serviços e os correspondentes montantes não tenham sido incluídos na declaração
periódica, originando a respectiva liquidação e dedução ou o tenham sido fora do prazo legalmente
estabelecido, a liquidação e a dedução são aceites sem quaisquer consequências desde que o sujeito
passivo entregue a declaração de substituição, sem prejuízo da penalidade que ao caso couber (n.º 15
do artigo 71.º do CIVA, na redacção em vigor à data dos factos).
É verdade que o exercício do referido direito de dedução cabe ao sujeito passivo, e não à AT, que
o deve fazer no momento próprio e através do meio adequado, recaindo sobre ele as consequências do
seu não exercício, como é óbvio.
Agora, no caso em apreço, se é certo que no momento em que as liquidações impugnadas foram
efectuadas a recorrente ainda não tinha entregue qualquer declaração de substituição não há dúvida que,
como consta do probatório, a recorrente apresentou no dia 1/3/2007 (v. pontos 22 e 23 da matéria de
facto fixada) duas declarações de substituição referentes aos períodos em causa – 2004/06 e 2004/12,
nas quais alterou as bases tributáveis, isto é, o imposto a favor do Estado e o IVA dedutível.
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Porém, a Mma. Juíza “a quo” considerou que a recorrente não exerceu o seu direito de dedução
atempadamente ao fazer a entrega dessas declarações de substituição em momento posterior à data em
que as liquidações impugnadas já tinham sido efectuadas, razão por que não teve em consideração as
mesmas.
Só que, de acordo com o citado n.º 15 do artigo 71.º do CIVA, o sujeito passivo não está impedido
de apresentar a declaração de substituição em momento posterior à emissão duma primitiva liquidação,
devendo aquela ser considerada para efeitos de determinação do imposto devido, embora sem prejuízo
da penalidade que ao caso couber.
Acresce, por outro lado, que também o artigo 59.º do CPPT prevê situações em que as declarações
de substituição podem ser apresentadas em momento posterior ao da liquidação do imposto.
E mesmo que se entendesse que às declarações aqui em causa se aplicavam os prazos aí previstos
ainda assim as mesmas teriam sido tempestivamente apresentadas.
Razão por que as correcções delas resultantes deveriam ter sido tidas em consideração pelo tribunal “a quo”.
Tendo a recorrente, por um lado, adicionado à base tributável o valor dos pagamentos efectuados
pelas prestações de serviços aqui em apreço e que agora admite serem tributados em IVA em cada um
dos períodos em causa, e, por outro, deduzido, ao abrigo do artigo 19.º do CIVA, o montante do imposto
liquidado ao imposto incidente sobre as operações tributáveis, a apresentação de tais declarações de
substituição traduziu-se, assim, num acréscimo de igual montante nos saldos das contas de IVA a favor
do Estado e do sujeito passivo (IVA liquidado e IVA dedutível).
As liquidações impugnadas, ao não respeitarem o direito à dedução exercido pela recorrente, não
podem, por isso manter-se, sob pena de violarem o disposto nos artigos 19.º e 71.º do CIVA.
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, julgando procedente a
impugnação judicial, anular as liquidações impugnadas.
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1.ª instância, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Cotizações e contribuições à Segurança Social. Causas
específicas de interrupção da prescrição. Regime geral de comunicabilidade das
causas de suspensão ou interrupção da prescrição.
Sumário:
I — Nos termos do n.º 2 do artigo 63.º da Lei n.º 17/2000 de 8 de Agosto [que aprova
as bases gerais do sistema de solidariedade e de segurança social], «A obrigação
de pagamento das cotizações e das contribuições prescreve no prazo de cinco anos
a contar da data em que aquela obrigação deveria ter sido cumprida».
II — De acordo com a disposição especial do n.º 3 do mesmo artigo 63.º da mesma Lei
n.º 17/2000 de 8 de Agosto, «A prescrição interrompe-se por qualquer diligência
administrativa, realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento,
conducente à liquidação ou à cobrança da dívida».
III — E de harmonia com o regime geral dos n.os 2 e 3 do artigo 48.º da Lei Geral
Tributária, «As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam
igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários»,
sendo 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».
Processo n.º 261/10-30.
Recorrente: Secção Processos Executivo do Instituto de Gestão Financeira e Segurança Social, I. P.
Recorrido: Eurico Correia Moniz e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
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1.1 “Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP” vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que, nos presentes autos de oposição à execução fiscal, julgou
«prescrita a dívida exequenda revertida contra o oponente» Eurico Correia Moniz Barreto e instaurada
originariamente contra “Toupeiro-Bar e Exploração Hoteleira, Lda.”.
1.2 Em alegação, a entidade recorrente formula as seguintes conclusões.
1. O Tribunal a quo declarou a prescrição relativamente às contribuições e cotizações dos meses
de Fevereiro e Março de 2002.
2. Porém, resulta dos autos que: o recorrente instaurou em 15-03-2006 o processo de execução
fiscal n.º 1001200601120905 e apenso, no qual TOUPEIRO – BAR E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA,
LDA. era executada, relativamente a dívida dos meses de Fevereiro a Maio de 2002.
3. Em 19-03-2006 a executada principal foi citada na qualidade de executada, nos termos do
disposto no art. 196º do CPPT.
4. Em 09-08-2006 foi expedido ofício referente à regularização de situação contributiva do processo
de execução fiscal n.º 1001200601120905 e apenso, a qual foi recebida a 11-08-2006.
5. Em 07-05-2007 Eurico Correia Moniz Barreto foi notificado para o exercício de audição prévia
em sede de reversão como responsável subsidiário.
6. Em 29-01-2009 o Oponente foi citado na qualidade de responsável subsidiário.
7. Donde, o Tribunal a quo ao decidir nos moldes em que o fez, ou seja, ao considerar prescrita
a contribuição e cotização do mês de Fevereiro e Março de 2002, uma vez que considerou que só em
07-05-2007 o oponente se deparou com uma diligência a dar-lhe conhecimento de que seria devedor
da dívida em execução, considerou que já se tinha esgotado o prazo de 5 anos estabelecido no n.º 2 do
artigo 63º da Lei 17/2000.
8. Portanto, considerou o Tribunal a quo que, a citação da sociedade TOUPEIRO – BAR E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, LDA., ocorrida em 19-03-2006 não interrompe o prazo prescricional em
curso, relativamente ao responsável subsidiário Eurico Correia Moniz Barreto.
9. Efectivamente, dispõe o n.º 3 do art. 48º da Lei Geral Tributária 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 5º ano posterior ao da liquidação.
10. Ora, no âmbito tributário é comum distinguir-se o recorte conceptual de caducidade e prescrição,
recorrendo a uma fórmula algo simplista, mas muito clara: a caducidade está para a liquidação do tributo,
enquanto a prescrição está para a cobrança do mesmo. Nesta perspectiva, a prescrição pode verificar-se
independentemente de o tributo em causa estar liquidado ou de o estar bem ou mal. A jurisprudência
do Supremo Tribunal Administrativo tem manifestado esse entendimento (Ac. STA 22.10.97).
11. Assim sendo, o n.º 3 do art. 48º da Lei Geral Tributária, deve ser interpretado no sentido em
que faz referência a uma situação de caducidade, e não, a uma situação de prescrição, devendo ser objecto de uma interpretação abrogante – tomando em consideração as normas da interpretação definidos
no art. 11º da Lei Geral Tributária – por se verificar uma incompatibilidade entre o elemento literal e
o elemento racional.
12. Pelo que, deverá o n.º 3 do art. 48º ser interpretado no sentido de estabelecer um prazo para
a dedução de uma acção.
13. Donde, se a “acção” foi instaurada a 15-03-2006, data em que foi instaurado o processo de
execução fiscal n.º 1001200601120905 e apenso, portanto, dentro dos 5 anos posteriores ao da liquidação do último mês – sendo que por despacho de 29/01/2009, foi determinada a reversão contra o
responsável subsidiário Eurico Correia Moniz Barreto, no âmbito da mesma acção.
14. Assim, a este propósito não se poderá falar em inércia e desinteresse do titular do direito – o
que o instituto da prescrição pretende combater – e, por último, a reversão contra os responsáveis subsidiários só foi efectuada, quando se encontravam esgotados os meios de cobrança coerciva perante
executada originária.
15. Concomitantemente, não pode estar em causa o princípio da segurança jurídica, uma vez que,
em relação à devedora originária o tributo não se encontra prescrito, por não ter ainda decorrido o prazo
de 5 anos, após a respectiva citação pessoal.
Em face do exposto, e nos que demais V. Ex.a(s) doutamente suprirão, deve o presente recurso ser
julgado procedente e em consequência, a sentença que decretou prescrita a dívida exequenda revertida
contra o oponente ser revogada.
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.
A recorrente pugna pela aplicação do regime de prescrição previsto na Lei Geral Tributária, concretamente o disposto no n.º 3 do artigo 48º. Entende que este preceito deve ser interpretado no sentido
de estabelecer um prazo para a dedução de uma acção e, partindo de tal interpretação, considera que
a “acção”, no caso concreto, é a execução fiscal de 15/03/2006, que foi instaurada dentro dos 5 anos
posteriores ao início daquele prazo.
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Entendemos carecer de razão, não tendo fundamento legal a construção jurídica elaborada em
defesa daquela tese. Com efeito, as regras previstas nos artigos 48º e 49º da LGT, apenas são de aplicar
ao que não está especialmente regulado na Lei n.º 17/2000, de 8 de Agosto e na Lei n.º 32/2002, de
20 de Dezembro. Estas, no que respeita à prescrição, regulam especialmente o seu prazo, o início do
mesmo e os factos interruptivos, afastando nessa medida o regime subsidiário da LGT.
A decisão recorrida fez, pois, uma correcta interpretação e aplicação da lei ao entender que, no
caso sub judicio, o prazo de prescrição se conta a partir da data em que o facto tributário ocorreu, ou
seja, a partir da data em que a obrigação devia ter sido cumprida.
A interrupção daquele prazo, por sua vez, ocorreria por qualquer diligência administrativa realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da
dívida, tal como a notificação do responsável subsidiário para se pronunciar sobre a possibilidade de
reversão e a notificação do acto que a decide. Ora, estes actos ocorreram em 7/05/2007 e 29/01/2009,
respectivamente, quando já haviam decorrido mais de 5 anos sobre a data em que a obrigação tributária
devia ter sido cumprida – 15 de Abril de 2002.
Entendemos, por isso, ter ocorrido a prescrição da dívida exequenda revertida contra o oponente,
tal como foi decidido na sentença objecto de recurso.
No mesmo sentido se pronunciaram diversos acórdãos deste Supremo Tribunal, designadamente os
de 18/09/2008, processo 571/08; de 1/10/2008, processo n.º 661/08; de 6/11/2008, processo n.º 828/08;
de 11/03/2009, processo n.º 1033/08 e de 7/10/2009, processo n.º 549/09.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, a
questão que aqui se coloca é a de saber se ocorre, ou não, a prescrição das obrigações de cotizações e
contribuições à Segurança Social exequendas, em relação ao oponente, ora recorrido.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em 15/03/2006, foram instauradas execuções fiscais nºs 1001200601120905 e 1001200601125168
contra a sociedade “Toupeiro – Bar e Exploração Hoteleira, Lda., por dívidas emergentes de, respectivamente, contribuições e cotizações ao Centro Distrital de Segurança Social de Leiria – ISS – Instituto de
Segurança Social, IP, relativas aos meses de Fevereiro a Maio do ano de 2002, no montante global de
€ 1.861,03 (cfr. fls. 2 e 4 e certidões de dívida nºs 610131 e 610130 de fls. 3 e 5 da execução apensa);
2. Por despacho de 02/05/2007 do Sr. Coordenador da Secção de Processos, foi determinado a notificação do oponente para efeitos do exercício do direito de audição prévia (fls. 34 e 35 da execução apensa);
3. Em 02/05/2007 foi expedida notificação para audição prévia (reversão) registada ao oponente
(carimbo aposto fls. 46);
4. Em 07/05/2007 o oponente foi notificado para exercício de audição prévia em sede de reversão
do responsável subsidiário (fls. 36 da execução apensa);
5. Em 12/05/2007 o oponente exerceu o direito de audição nos termos constantes de fls. 60 a 62
da execução apensa;
6. Por despacho de 26/01/2009 do Sr. Coordenador de Processos, foi ordenada a reversão contra o
oponente, na qualidade de responsável subsidiário da sociedade “Toupeiro – Bar e Exploração Hotelaria,
Lda.” (fls. 90 a 92 da execução apensa);
7. O executado/oponente foi citado na qualidade de responsável subsidiário, em 29/01/2009
(cfr. fls. 102 e 105);
8. O oponente deduziu a presente oposição em 30/01/2009 (fls. 4 e 12)
2.2 A Lei n.º 17/2000 de 8 de Agosto [que aprova as bases gerais do sistema de solidariedade e de
segurança social], reza, no seu artigo 60.º, sob a epígrafe “Obrigação contributiva”, que «Os beneficiários
e, no caso de exercício de actividade, profissional subordinada, as respectivas entidades empregadoras
são obrigados a contribuir para os regimes de segurança social» [n.º 1]; e que «A obrigação contributiva
das entidades empregadoras constitui-se com o início do exercício da actividade profissional pelos trabalhadores ao seu serviço, sendo os termos do seu cumprimento estabelecidos no quadro do respectivo
regime de segurança social» [n.º 2].
Segundo o n.º do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 199/99 de 8 de Junho, «As contribuições previstas
neste decreto-lei devem ser pagas até ao dia 15 do mês seguinte àquele a que disserem respeito (…)».
A respeito da “Determinação do valor das cotizações e das contribuições” diz o artigo 61.º da
mesma Lei que «O valor das cotizações dos beneficiários e o das contribuições das entidades empregadoras é determinado pela aplicação das taxas, legalmente previstas, às remunerações efectivamente
auferidas ou convencionais que, nos termos da lei, constituam base de incidência contributiva, sem
prejuízo de virem a ser legalmente definidas, para as entidades empregadoras, bases de incidência
contributiva distintas das remunerações, no contexto da defesa e promoção do emprego» [n.º 1].
No tocante à “Responsabilidade pelo pagamento das contribuições” estabelece o artigo 62.º da
mesma Lei 17/2000 de 8 de Agosto que «As entidades empregadoras são responsáveis pelo pagamento
das contribuições por si devidas e das cotizações correspondentes aos trabalhadores ao seu serviço,
devendo descontar, nas remunerações a estes pagas, o valor daquelas cotizações».
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Quanto à “Cobrança coerciva e prescrição das contribuições” o artigo 63.º da dita Lei n.º 17/2000
de 8 de Agosto preceitua que «A cobrança coerciva dos valores relativos às cotizações e às contribuições é efectuada através de processo executivo e de secção de processos da segurança social» [n.º 1];
que «A obrigação de pagamento das cotizações e das contribuições prescreve no prazo de cinco anos
a contar da data em que aquela obrigação deveria ter sido cumprida» [n.º 2]; e que «A prescrição
interrompe-se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento do responsável
pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida» [n.º 3].
Como se vê, o n.º 3 do artigo 63.º da Lei n.º 17/2000 de 8 de Agosto, que constitui uma verdadeira
disposição especial, estabelece que «A prescrição interrompe-se por qualquer diligência administrativa,
realizada com conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança
da dívida».
As posições de «responsável pelo pagamento» – expressão empregada no n.º 3 deste artigo 63.º da
Lei n.º 17/2000 de 8 de Agosto – são, por exemplo, as previstas no artigo 24.º da Lei Geral Tributária:
administradores, directores ou gerentes e outras pessoas que exerçam funções de administração nas sociedades – cf., por todos neste sentido, José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2.ª edição, Almedina, p. 267.
E, então, por exemplo, a citação do responsável originário interrompe o prazo de prescrição da
obrigação também quanto ao responsável subsidiário, desde que essa citação seja do conhecimento do
responsável subsidiário – no que, de certo modo, se poderá ver um afloramento ou aplicação da regra
geral do n.º 2 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, de que «as causas de suspensão ou interrupção da
prescrição aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários».
Com a ressalva, porém, de 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» – nos termos do n.º 3 do mesmo artigo 48.º
da Lei Geral Tributária.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida escreve a determinado passo, e a concluir, como segue.
[…] considerando o probatório, as dívidas de contribuição e cotizações respeitam aos meses de
Fevereiro e Março do ano 2002, o oponente foi notificado para se pronunciar sobre a possibilidade de
reversão em 07/5/2007 e citado da reversão em 29/01/2009. Assim, fazendo a aplicação das normas
legais supra referidas aos presentes autos e procedendo-se ao cômputo do respectivo prazo, impõe-se concluir que o prazo de prescrição relativamente à contribuição e cotização de Março de 2002 se
consumou em 15/04/2007, pelo que se mostra prescrita, bem como a contribuição e cotização do mês
de Fevereiro, uma vez que o oponente só se deparou com uma diligência a dar-lhe conhecimento de
que seria devedor da dívida em causa em 07/05/2007, isto é, em momento temporal em que já se tinha
esgotado o prazo estabelecido no citado artigo 63º, n.º 2 da Lei 17/2000. (fim de citação).
Havemos de dizer, porém, e um tanto a latere, que a recorrente tem razão quanto ao que diz na
conclusão 3.ª deste recurso: efectivamente é facto comprovado que, por ofício enviado pela Segurança
Social em 19-03-2006 e recebido em 24-03-2006 pela originária executada, “Toupeiro-Bar e Exploração
Hoteleira, Lda.”, esta foi citada para a respectiva execução fiscal, «nos termos do disposto no art. 196º
do CPPT» – cf. fls. 6 e 7 do processo de execução fiscal apenso.
E, assim, por essa diligência da entidade exequente levada a cabo junto da sociedade devedora, o
prazo de prescrição das obrigações de cotizações e contribuições à Segurança Social encontra-se interrompido em relação à sociedade executada originária – visto que, estando em causa «dívida de contribuições,
cotizações e juros à Segurança Social relativas ao ano de 2002, meses de Fevereiro e Março», aquando
da sobredita diligência de interrupção do prazo de prescrição, manifestamente, ainda não tinha decorrido
o prazo de cinco anos, previsto no n.º 2 do supracitado artigo 63.º da Lei n.º 17/2000 de 8 de Agosto.
Relativamente ao oponente, ora recorrido, porém, só 29-1-2009 foi o mesmo citado, na qualidade
de responsável subsidiário, para a execução fiscal – consoante se regista no probatório.
Pelo que, respeitando a execução a «dívida de contribuições, cotizações e juros à Segurança
Social relativas ao ano de 2002, meses de Fevereiro e Março», havemos de concluir que a citação do
oponente, ora recorrido, foi «efectuada após o 5.º ano posterior ao da liquidação», nos termos do n.º 3
do artigo 48.º da Lei Geral Tributária.
Fundamento pelo qual, e em resposta à questão decidenda, devemos afirmar que no caso ocorre
a prescrição das obrigações de cotizações e contribuições à Segurança Social exequendas, em relação
ao oponente, ora recorrido – e, assim, deve ser confirmada a sentença recorrida que decidiu neste
pendor.
Com efeito, e em síntese, nos termos do n.º 2 do artigo 63.º da Lei n.º 17/2000 de 8 de Agosto [que
aprova as bases gerais do sistema de solidariedade e de segurança social], «A obrigação de pagamento
das cotizações e das contribuições prescreve no prazo de cinco anos a contar da data em que aquela
obrigação deveria ter sido cumprida».
De acordo com a disposição especial do n.º 3 do mesmo artigo 63.º da mesma Lei n.º 17/2000
de 8 de Agosto, «A prescrição interrompe-se por qualquer diligência administrativa, realizada com
conhecimento do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida».
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E de harmonia com o regime geral dos n.ºs 2 e 3 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, «As
causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor principal e aos
responsáveis solidários ou subsidiários», sendo 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».
3. Termos em que se decide negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela entidade recorrente, fixando-se a taxa de justiça em um oitavo.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. IVA. Falta de entrega de imposto.
Sumário:
O artigo 114.º n.º 1 do RGIT, que pune como contra-ordenação fiscal a “falta de
entrega da prestação tributária”, não abrange na sua previsão situações em que
o imposto que deve ser entregue não está em poder do sujeito passivo, por não ter
sido recebido ou retido.
Processo n.º 338/10-30.
Recorrente: Autsource — Prestação de Serviços, Organização e Administração de Pessoal, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – AUTSOURCE – Prestação de Serviços, Organização e Administração de Pessoal, Lda., com
os sinais dos autos, não se conformando com a decisão da Mma. Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa
que julgou improcedente o recurso por si interposto do despacho do Director de Finanças de Lisboa, e
a condenou na coima de € 30.000,00, por infracção p.p. nos artigos 26.º, n.º 1, 40.º, n.º 1, alínea a) do
CIVA e 114.º, n.º 2, e 26.º, n.º 4 do RGIT, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
1) Vem o presente recurso apresentado da douta decisão que julgando improcedente o recurso,
manteve a decisão de aplicação da coima.
2) 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 (art.º 32.º, n.º 10 da CRP).
3) 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 dos elementos que para tal devem ser convocados não é feita convenientemente, como
se constata por exemplo quanto à condição económica que é totalmente desprezada e não valorada, ao
que consta por desconhecimento. Por outro lado, afirma-se o carácter frequente da infracção, sem que
a tal respeito, refira o que quer que seja.
4) 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.
5) 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 quais-
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quer outras circunstâncias das quais se possa inferir a culpa do agente” (Soares Martinez, in Direito
Fiscal, Coimbra, 1993).
6) 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.
7) O art.º 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.
8) Da decisão de aplicação de coima nem sequer consta que a recorrente tenha embolsado o IVA
em causa.
9) Ao decidir como decidiu a douta sentença recorrida errou no julgamento da questão.
A Exma. Procuradora da República junto do TT de Lisboa emite parecer no sentido de que a
sentença recorrida se mostra correcta, devendo ser mantida na ordem jurídica.
A Mma. Juíza a quo sustenta a mesma na íntegra, por entender que não padece de quaisquer
nulidades.
O Exmo. Magistrado do MP emite parecer no sentido de que deve ser negado provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença recorrida na ordem jurídica, por não merecer qualquer reparo.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostram-se provados os seguintes factos:
1. Em 27 de Novembro 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 art.ºs 26.º, 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 074872,
e registada em IVA no regime normal de periodicidade mensal, não entregou simultaneamente com a
declaração que apresentou fora do respectivo prazo legal, na data e para o período em causa, respectivamente em 08/11/2004 e 2004/09, a prestação tributária necessária para satisfazer totalmente o imposto
exigível, no montante de EUR 178.112,96, tendo o termo do prazo para o cumprimento da obrigação
ocorrido em 10 de Novembro de 2004.
2. A autuação deu origem ao procedimento contra-ordenacional com o número 3247200506002625
(cfr. fls. 2 dos autos).
3. Em 20 de Março de 2006, foi exarado despacho de fixação da coima, pelo Director de Finanças
de Lisboa Adjunto, no qual se lê o seguinte (cfr. fls. 5-6 dos autos):
Decisão de fixação da coima
(…)
Descrição Sumária dos factos
Ao (À) arguido(a) foi levantado Auto de Notícia pelos seguintes factos: 1. Montante de imposto
exigível: 178.112,96 Eur; 2. Valor da prestação tributária entregue: 0 Eur; 3. Valor da prestação tributária
em falta: 178.112,96 Eur; 4. Data de cumprimento da obrigação: 08/11/2004; 5. Período a que respeita
a infracção: 2004/09; 6. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 10/11/2004; os quais se dão
como provados.
Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do (s) artigo (s) abaixo indicado (s), punido (s) pelo (s)
artigo (s) do RGIT referidos no quadro, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 05/07, constituindo contra-ordenação (ões).
Normas Infringidas

Normas Punitivas

Código

Artigo

Código

CIVA

Art.º 26.º, n.º 1 e 40.º, n.º 1, alínea a) CIVA —
Apresentação dentro do prazo D.P. s/ meio
de pagamento ou c/ pagamento insuficiente (M)

RGIT

Artigo

Art.º 114.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4 do RGIT — Falta
entrega prest. Dentro do prazo (M)

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

Actos de ocultação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benefício económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frequência da prática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Negligência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obrigação de não cometer a infracção. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situação económica e financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tempo decorrido desde a prática da infracção. . . . . . . . . . . . .

Não
0,00
Frequente
Simples
Não
Desconhecida
< 3 meses

DESPACHO:
Assim, tendo em conta estes elementos para a graduação da coima e de acordo com o disposto
no art.º 79.º do RGIT, aplico ao arguido a coima de Eur 33.480,00 cominada no (s) art.º (s) 114.º, n.º 2
e 26.º, n.º 4 do RGIT, com respeito pelos limites do art.º 26.º do mesmo diploma, sendo ainda devidas
custas nos termos do n.º 2 do Dec-Lei n.º 29/98, de 11 de Fevereiro.
Notifique-se o arguido dos termos da presente decisão, juntando-se-lhe cópia, para efectuar o
pagamento voluntário da coima ou deduzir recurso judicial no prazo de 20 dias, sob pena de cobrança
coerciva, advertindo-o de que vigora o Princípio de Reformatio in Pejus (em caso de recurso não é
susceptível de agravamento, excepto se a situação económica e financeira do infractor tiver melhorado
de forma sensível).
(…)
4. A recorrente foi notificada da decisão referida no ponto anterior (cfr. fls. 7 e 49 dos autos).
5. Na sequência do que, em 4 de Outubro de 2006, deu entrada na Repartição de Finanças do 2.º
Bairro de Lisboa o recurso de fls. 9-12, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cfr. carimbo
aposto a fls. 10 dos autos).
6. Em 17 de Outubro de 2006, foi exarada nos autos informação pelos Serviços de Finanças de
Lisboa 2, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e na qual se propõe a anulação do processado posteriormente à decisão de fixação da coima (cfr. fls. 22 dos autos).
7. Na mesma data foi exarado despacho de concordância com a informação referida no ponto
anterior pelo Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 2 (cfr. fls. 23 dos autos).
8. Em 18 de Outubro de 2006, foi exarado despacho pelo Chefe do serviço de Finanças de Lisboa 2, por delegação de competências, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cfr. fls. 26
a 30 dos autos).
9. Em 25 de Outubro de 2006, a recorrente foi notificada do teor do despacho identificado no
ponto anterior (cfr. fls. 31 e A/R a fls. 32 dos autos).
10. Em 16 de Novembro de 2006, deu entrada no Serviço de Finanças de Lisboa 2 o recurso de
fls. 34-37 dos autos (cfr. carimbo aposto a fls. 34 dos autos).
11. Em 15 de Fevereiro de 2007, foi emitida informação pelo Serviço de Finanças de Lisboa 2,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cfr. fls. 50-51 dos autos).
12. Em 15 de Fevereiro de 2007, foi exarado despacho pelo Chefe do Serviço de Finanças de
Lisboa 2, com o seguinte teor (cfr. fls. 51 dos autos):
Concordo com a informação que antecede.
Assim, por estar ferido de invalidade, mais concretamente de anulabilidade por vício de incompetência relativa, o despacho datado de 2006/10/17 que revogou a decisão de fixação de coima proferida pelo Exmo. Sr. Director de Finanças de Lisboa, revogo o mesmo nos termos do que prescreve
o artigo 141.º do CPA. Esta revogação goza, nos termos do artigo 145.º, n.º 2 do mesmo diploma,
de efeito retroactivo. Por último, deve ser repristinada a decisão de fixação de coima proferida pelo
Exmo. Sr. Director de Finanças de Lisboa a 2006/03/20, nos termos do que estipula o artigo 146.º do
CPA, retomando os autos a sua normal tramitação posterior ao recurso apresentado pela arguida a
2006/04/07 e que, como já se disse, visa impugnar a decisão de aplicação de coima proferida pelo
Exmo. Sr. Director de Finanças de Lisboa.
Logo, e em consequência, remetam-se os presentes autos à Direcção de Finanças de Lisboa para
efeitos do que dispõe o artigo 80.º, n.º 3 do RGIT.
13. Em 14 de Maio de 2007, foi emitida informação pelos Serviços da Direcção de Finanças de
Lisboa, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cfr. fls. 55-57 dos autos).
III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TT de Lisboa que julgou
improcedente o recurso apresentada pela ora recorrente do despacho do Director de Finanças de Lisboa
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que a condenou em coima pela prática de infracção p.p. pelos artigos 26.º, 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.
Continua a recorrente a sustentar nas alegações que agora apresenta, em sede de recurso jurisdicional, que a decisão que lhe aplicou a referida coima é nula, porquanto não descreve, ainda que sumariamente, quais os factos que lhe são imputados nem indica os elementos e as circunstâncias concretas
que contribuíram para a fixação do montante da coima.
Por outro lado, também em seu entender, tal decisão sempre seria nula, porquanto da decisão
de aplicação de coima não consta também que ela tenha embolsado o IVA em causa, sendo 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.
Vejamos. Considerando que a decisão de aplicação de coima à ora recorrente reunia os requisitos
legais previstos nas alíneas b) e c) do artigo 79.º do RGIT (descrição sumária dos factos e indicação
dos elementos que contribuíram para a fixação da coima), julgou a Mma. Juíza “a quo” improcedente
o recurso dela interposto.
Inconformada com tal decisão contra ela vem a recorrente agora reagir, suscitando ainda uma
outra questão que é a de se saber se para o preenchimento típico da infracção normativa que lhe é imputada e constante do n.º 1 do artigo 114.º do RGIT se torna ou não essencial o apuramento do efectivo
recebimento do montante desse IVA.
Ora, não há dúvida que da descrição dos factos que são imputados à arguida, aqui recorrente, e transcritos no probatório, não consta que esta tenha efectivamente recebido o valor do IVA em causa facturado.
A essa questão tem vindo esta Secção do STA a pronunciar-se de forma pacífica e reiterada em
termos que nos merecem total concordância – v., entre outros, os acórdãos de 28/5/2008, 11/2/2009,
2/12/2009 e de 21/4/2010, proferidos nos recursos n.ºs 279/08, 578/08, 887/09 e 85/10.
Dada a proficiente fundamentação que nele vem aduzida e tendo em vista uma interpretação e
aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC), limitar-nos-emos a acompanhar o que foi
dito no acima citado acórdão proferido no processo n.º 279/08:
«No âmbito do IVA fala-se de dedução de imposto relativamente ao imposto que o sujeito passivo
tem a receber, nos termos dos art.ºs 19º a 25º do CIVA, não se referindo qualquer situação em que o
sujeito passivo tenha de entregar imposto que tenha deduzido.
De facto, no âmbito do referido direito à dedução, os sujeitos passivos não têm de entregar à administração tributária a prestação tributária que deduziram [o imposto que deduziram, à face da definição
dada na alínea a) do art. 11º do RGIT], mas, antes pelo contrário, apenas têm de fazer entrega do imposto
na medida em que excede o IVA a cuja dedução têm direito, isto é, do imposto que não deduziram.
O significado natural da expressão «deduzir» é o de «subtrair de um total» – Dicionário da Língua
Portuguesa Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa, 1 Volume, página 1081.
Como ensina BAPTISTA MACHADO, «nos termos do art.º 9.º, 3 (do Código Civil) o intérprete
presumirá que o legislador «soube exprimir o seu pensamento em termos adequados». Só quando razões
ponderosas, baseadas noutros subsídios interpretativos, conduzem à conclusão de que não é o sentido
mais natural e directo da letra que deve será colhido, deve o intérprete preteri-lo.” - (Introdução ao
Direito e ao Discurso Legitimador, página 189).
Assim, é de partir do pressuposto de que, com a utilização da expressão «prestação tributária deduzida» se pretendeu aludir a todas as situações em que é apurada uma prestação tributária (isto é, no caso,
uma quantia de imposto, nos termos do citado art.º 11.º do RGIT) pelo sujeito passivo através de uma
subtracção de uma quantia global e essa quantia deduzida tem de ser entregue à administração tributária.
É o que sucede, por exemplo, nas situações de retenção na fonte previstas no art.º 71.º do CIRS,
de rendimentos sujeitos a taxas liberatórias, em que a retenção do imposto na fonte é efectuada pelo
sujeito passivo a título definitivo, que são enquadráveis no n.º 1 do art.º 114º.
Há ainda dedução por conta de prestação tributária (por conta do imposto), enquadrável na primeira
parte do n.º 3 do art. 114º, nos casos em que a retenção na fonte não é feita a título definitivo, mas sim
por conta do imposto devido a final, como sucede, por exemplo, nas situações previstas no art. 98º do
CIRS. (Estabelece-se neste artigo o seguinte:
Nos casos previstos nos artigos 99º a 101º e noutros estabelecidos na lei, a entidade devedora dos
rendimentos sujeitos a retenção na fonte, as entidades registadoras ou depositárias, consoante o caso, são
obrigadas, no acto do pagamento, do vencimento, ainda que presumido, da sua colocação à disposição,
da sua liquidação ou do apuramento do respectivo quantitativo, consoante os casos, a deduzir-lhes as
importâncias correspondentes à aplicação das taxas neles previstas por conta do imposto respeitante
ao ano em que esses actos ocorrem).
No caso do IVA, há obrigação de os sujeitos passivos procederem à sua liquidação e adicionarem
o valor do imposto liquidado ao valor das mercadorias ou prestação de serviços, incluindo-o na factura ou documento equivalente, para efeitos da sua exigência aos adquirentes das mercadorias ou aos
utilizadores dos serviços (artºs 35º e 36º, n.º 1, do CIVA).
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Nas situações em que não se está perante um acto isolado (como sucede no caso em apreço) o
art.º 26º, n.º 1, do CIVA impõe a de entrega do montante do imposto apurado (o “imposto exigível”)
no momento da apresentação das declarações a que se refere o artº 40º do mesmo Código (----------),
independentemente de ter sido efectuado pelos adquirentes de bens ou utilizadores de serviços o pagamento da quantia facturada.
O regime do art.º 71º, nºs 8 e 9, relativamente à possibilidade de dedução de imposto respeitante
a créditos incobráveis ou de pagamento retardado confirma que a obrigação de pagamento do imposto
pelo sujeito passivo não depende de ter sido paga a quantia liquidada pelo adquirente de bens ou utilizador de serviços.
Nestas situações, o imposto que deve ser entregue não é o imposto que foi liquidado, mas sim o
eventual saldo positivo a favor da administração tributária que se registe após confrontação do volume
global do imposto liquidado (recebido ou não) e do imposto que foi pago pelo sujeito passivo aos seus
fornecedores ou prestadores de serviços (artºs 19º a 25º do CIVA).
Poderão, no entanto, ver-se no âmbito do IVA situações de dedução do imposto pelo sujeito passivo, no sentido literal atrás referido, nos casos em que o imposto liquidado nas facturas é recebido pelo
sujeito passivo daqueles a quem vende mercadorias ou presta serviços: neste caso, ao total recebido, o
sujeito passivo tem de abater a imposto pago e entrega-lo administração tributária, nos casos em que
o saldo é favorável a esta, no período em causa.
Mas, esta situação só pode ocorrer nos casos em que o sujeito passivo tenha recebido efectivamente o
imposto daqueles a quem vendeu mercadorias ou prestou serviços, o que não sucedeu no caso em apreço.
No entanto, as situações deste tipo, em que o sujeito passivo receber de terceiros IVA que liquidou
e não o entregar à administração tributária, havendo obrigação de entrega por se comprovar que há
um saldo positivo a favor desta no confronto da globalidade do imposto liquidado e pago pelo sujeito
passivo em determinado período, são especialmente previstas não nos nºs 1 e 2, mas sim na parte
final do n.º 3 do artº 114º do RGIT, que, refere a prestação tributária «que tendo sido recebida, haja
obrigação legal de liquidar nos casos em que a lei o preveja». (Neste sentido, relativamente ao artº 29º
do RJIFNA, cujos três primeiros números têm teor idêntico aos correspondentes números do artº 114º
do RGIT, pode ver-se F. PINTO FERNANDES e J. CARDOSO DOS SANTOS, Regime Jurídico das
Infracções Fiscais não Aduaneiras Anotado e Comentado, páginas 174-175. Interpretando também
com este sentido as expressões idênticas que constavam do artº 24º, nºs 1 e 2, do RJIFNA, respeitante
ao crime de abuso de confiança fiscal, podem ver-se ALFREDO JOSÉ DE SOUSA Infracções Fiscais
(Não Aduaneiras), 3 edição, páginas 108-109, e NUNO de SÁ GOMES, Evasão Fiscal, Infracção Fiscal
e Processo Penal Fiscal, 2000, páginas 261-262.
No mesmo sentido, a propósito das expressões idênticas utilizadas no artº 105º do RGIT, pode ver-se SUSANA AIRES DE SOUSA, Os Crimes Fiscais, página 124). Porém, também aqui, como resulta
do texto deste n.º 3 do artº 114º 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 artº 24º, n.º 2, do RJTFNA, pode ver-se ALFREDO JOSÉ DE SOUSA Infracções Fiscais
(Não Aduaneiras), 3.ª edição, páginas 109-110).
A conduta de quem não entrega IVA liquidado nas facturas mas não recebido dos adquirentes das
mercadorias ou utilizadores de serviços estava expressamente punida no art. 950 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 95º, inserido no Capítulo VIII do CIVA, está expressamente revogado pela alínea c)
do artº 2º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho.
Por outro lado, as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à «prestação tributária deduzida nos termos da lei», que se utilizam no art. 114º do RGIT, têm um evidente
alcance restritivo em relação à expressão «imposto devido», que era utilizada no referido art. 950 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 constando da descrição sumária dos factos da decisão que aplicou
a coima o recebimento do imposto anterior à entrega à administração tributária da declaração periódica
que aí vem referida, está afastada a possibilidade de preenchimento da hipótese do art.º 114º, n.º 2, do
RGIT (que se reporta à conduta prevista no n.º 1 do mesmo artigo).
E, assim sendo, fica prejudicado o conhecimento da questão de saber se estaria cumprido o requisito
definido na parte final da alínea c) do artigo 79º do RGIT (artigo 660.º, n.º 2 do CPC).
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário
do STA em:
a) Conceder provimento ao recurso jurisdicional e revogar a decisão recorrida;
b) Conceder provimento ao recurso judicial e anular a decisão administrativa de aplicação da
coima;
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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 preceituado no
artigo 63.º n.º 3 do RGIT.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta
do Vale.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Acórdão do STA que anulou acórdão do TCA por omissão de pronúncia. Baixa dos autos
à 1.ª instância. Sentença que conheceu da prescrição. Revogação dessa sentença.
Sumário:
I — Tendo, em sede de recurso jurisdicional, o STA proferido acórdão em que anulou,
por omissão de pronúncia, acórdão do TCA, devem os autos ser remetidos a este
Tribunal e não à 1.ª instância, para conhecer das questões em que omitiu essa
pronúncia.
II — Se, em consequência dessa remessa, o tribunal de 1.ª instância lavrou sentença
em que se decidiu pela prescrição da dívida tributária, essa sentença deve ser
revogada, uma vez que este tribunal, embora possua competência material para
dela conhecer, já que de conhecimento oficioso, carece, porém, de competência,
em razão da hierarquia, para o efeito, por força daquela decisão.
III — Pelo que e em consequência, deve ser ordenada a remessa dos autos ao TCA, a fim
de conhecer das questões sobre as quais omitiu pronúncia e, até, da prescrição.
Processo n.º 968/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: TVI — Televisão Independente, S. A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Lisboa que julgou prescrita a dívida resultante da liquidação, pelo Instituto das Comunicações de
Portugal (ICP), da taxa de utilização, pela TVI - Televisão Independente, SA, melhor identificada nos
autos, do espectro radioeléctrico, relativo ao 1º semestre de 1995, dela vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
1ª Através da presente Impugnação, a TVI veio requerer a anulação do acto de liquidação de
algumas das taxas que lhe foram apresentadas a pagamento através da factura/recibo n.º 950123284,
emitida pelo ICP-ANACOM em 22.02.1995: algumas das taxas devidas pela utilização do espectro
radioeléctrico e pelo licenciamento de estações, no 1º semestre de 1995.
2ª No aresto sob recurso, o Tribunal Tributário de Lisboa declarou prescrita a dívida resultante da
liquidação impugnada e, em consequência, julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide,
3ª Mas, salvo o devido respeito, ao decidir como decidiu, aplicou incorrectamente a norma a que
é subsumível o caso vertente — o art. 34º do CPT — e incorreu em erro de julgamento, acabando por
violar aquela disposição legal.
4ª Conforme ficou referido, o acto impugnado respeita à liquidação de taxas devidas pela utilização do espectro radioeléctrico e pelo licenciamento de estações no 1º semestre de 1995 (que foram
apresentadas a pagamento através da factura/recibo acima identificada), pelo que na altura em que foi
praticado encontrava-se em vigor o Código de Processo Tributário (CPT), que continha no seu art. 34º
a previsão do regime aplicável à prescrição das obrigações tributárias.
5ª A norma citada estabelecia um prazo de prescrição de dez anos, prevendo que este se contava
desde o início do ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário.
6ª Com a entrada em vigor da Lei Geral Tributária (LGT) o prazo de prescrição foi encurtado para
oito anos, mas de acordo com o disposto no art. 5º, n.º 1 do Dec-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro,
ao novo prazo de prescrição aplica-se o estabelecido no art. 297º do Código Civil.
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7ª O preceito citado (art. 297º do CC) prevê 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
8ª Ora, na data em que a LGT entrou em vigor (01.01.1999) já tinham decorrido três anos dos
dez do prazo previsto no art. 34º do CPT (que, por força do estatuído no n.º 2 do mesmo normativo,
começara a contar-se em 01.01.1996);
9ª Pelo que, como bem entendeu a sentença recorrida, é aplicável ao caso sub judice o regime
estabelecido no art. 34º do mencionado Código de Processo Tributário (atendendo a que, quando a
nova lei entrou em vigor, faltava menos tempo para o prazo de prescrição da lei antiga se completar:
faltavam apenas 7 anos quando, segundo a lei nova, faltariam ainda 8).
10ª Sendo aplicável aquele regime, terá que se concluir que a obrigação tributária resultante do
acto de liquidação atacado ainda não prescreveu. Com efeito,
11ª Os factos tributários que deram origem ao acto impugnado (utilização do espectro radioeléctrico e licenciamento de estações) ocorreram no 1º semestre de 1995, pelo que o prazo de prescrição
teve início apenas em 01.01.1996, tal como estabelece o n.º 2 do art. 34º do CPT.
12ª Caso não se tivesse verificado qualquer facto interruptivo da prescrição, a obrigação tributária
em causa no presente processo estaria prescrita desde 01.01.2006.
13ª Contudo, no dia 29.06.1995 a TVI apresentou a presente Impugnação (que tem por objecto o
acto de liquidação das taxas cuja subsistência ora se discute) e esta, tal como previa o n.º 3 do art. 34º
do CPT, teve a virtualidade de interromper o prazo que se encontrava em curso.
14ª Embora a Impugnação judicial tenha como efeito provocar a interrupção, de imediato, de
qualquer prazo de prescrição que se encontre a correr termos, in casu tal efeito foi postergado para o
dia 01.01.1996,
15ª Uma vez que a Impugnação foi deduzida em data anterior à do início do prazo de prescrição
e não é possível interromper um prazo que não está ainda a decorrer.
16ª Assim sendo, no caso vertente, na data em que deveria começar a correr o prazo de prescrição
existia uma causa de interrupção que impediu o início do decurso do prazo.
17ª Esta situação manteve-se até que o processo judicial de impugnação veio a estar parado por
mais de um ano — o que sucedeu no período compreendido entre 27.10.1998 e 30.05.2000, conforme
foi dado como provado no ponto C. do Probatório da Sentença recorrida.
18ª Por força do disposto no art. 34º, n.º 3 do CPT, só no dia 28.10.1999 (data em que o limite
máximo previsto para a paragem do processo foi ultrapassado) o prazo de prescrição da obrigação
tributária teve, então, início;
19ª Começando a correr os seus termos, pela primeira vez, por ter cessado o efeito da interrupção
da prescrição que havia sido provocado pela apresentação da Impugnação, em consequência da paragem
do processo verificada até 27.10.1999.
20ª É esta a disciplina decorrente do n.º 3 do art. 34º do CPT, que prevê ainda que, ao tempo que
se seguir à paragem do processo, deverá ser somado o que tiver decorrido até à data da autuação da
impugnação.
21ª Mas, no caso sub judice nada há a somar, pois, como se viu, até à data da autuação não tinha
decorrido qualquer período de tempo do prazo de prescrição.
22ª Assim sendo, até à presente data não se completou o prazo previsto no art. 34º, n.º 1 do CPT;
23ª E, como tal, não prescreveram as obrigações tributárias emergentes do acto de liquidação
impugnado — pelo que a Decisão recorrida deve ser anulada e substituída por outra que determine
o prosseguimento dos presentes autos, por não se verificar a invocada prescrição que fundamentou a
declaração de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.
24ª Ao decidir como decidiu, o Tribunal a quo aplicou incorrectamente a norma constante do
art. 34º do CPT, incorrendo em erro de julgamento, e violando a referida norma,
25ª Dado que acabou por concluir — ao aplicar o preceituado na parte final do n.º 3 do citado
preceito legal — que, ao prazo de prescrição que começou a contar após o dia 27.10.1999 teria que se
somar um prazo anterior ao início do ano seguinte ao do facto tributário, o que face à lei é inadmissível,
26ª Referindo que o tempo a somar seria o decorrido «desde 1 de Janeiro de 1996 até 29 de Junho
de 1995».
27ª Ora, se o tempo não retrocede, não pode considerar-se que entre 1 de Janeiro de 1996 e 29 de
Junho de 1995 decorre um qualquer período de tempo, nem pode “somar-se”, ao período posterior a
28 de Outubro de 1999, um qualquer período que tenha como pressuposto o “decurso do tempo” entre
01.01.1996 e 29.06.1995.
28ª Admite-se — salvo o devido respeito — que tal consideração poderá ter ficado a dever-se a
lapso, e que ao fazer referência ao período decorrido «desde» 1 de Janeiro de 1996 «até» 29 de Junho
de 1995, o Douto Tribunal a quo supusesse que estava referir-se a um período que mediasse entre
01.01.1996 e 29.06.1996 (ou seja, a um período de 5 meses e 28 dias).
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29ª Mas não é assim, porque no caso sub judice o facto interruptivo da prescrição (a apresentação
da Impugnação) verificou-se efectivamente em 1995 e não em 1996.
30ª Acresce que a Decisão sob recurso foi proferida depois de o presente processo ter sido remetido (pela Secretaria) ao Tribunal Tributário de Lisboa, na sequência de Acórdão proferido por esse
Supremo Tribunal em 14.07.2008 (Recurso n.º 215-08).
31ª No Acórdão em referência, o S.T.A. concluiu que o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul (que era objecto daquele recurso) padecia de omissão de pronúncia e, com esse fundamento,
decidiu anular o aresto recorrido, dando provimento ao recurso.
32ª Ora, se assim foi, deveriam os presentes autos ter sido remetidos àquele Tribunal Central,
para efeitos de reapreciação do recurso que havia sido interposto junto daquela Instância, mas vieram
a ser remetidos à lª Instância.
33ª Assim sendo, na decisão que venha a apreciar o presente recurso, deverá esse Supremo Tribunal
ordenar a remessa dos autos ao Tribunal Central Administrativo Sul — o que desde já SE REQUER —,
face ao determinado no seu Acórdão de 14.07.2008 (Recurso n.º 215-08).
A recorrida contra-alegou nos termos que constam de fls. 1.003 e segs., que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do seguinte modo:
1. A Recorrente entende que: i) O acto tributário em questão são as taxas aplicadas à Recorrida
respeitantes ao primeiro semestre de 1995; ii) Há data do facto tributário estava em vigor o Código de
Processo Tributário (adiante CPT), aplicando-se o disposto no artigo 34º do mesmo diploma; iii) Nos
termos do mencionado artigo, o prazo de prescrição apenas se iniciava em 01/01/1996; iv) Foi apresentada impugnação judicial em 29/06/1995, facto que interrompia a prescrição nos termos do artigo 34º
do CPT; v) O processo judicial esteve parado, por motivo não imputável à Recorrida, entre 27/10/1998
e 30/05/2000; vi) Nos termos do disposto no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 398/98 de 17 de Dezembro,
devia aplicar-se o artigo 297º do CC no que concerne à contagem dos prazos de prescrição;
2. Considera ainda a Recorrente que o prazo que primeiro se completava era o da lei antiga —
10 anos previstos no CPT — pelo que, nos termos do disposto no artigo 297º do CC, aplicar-se-ia ao
caso em apreço o disposto no artigo 34º do CPT;
3. Contudo, como o motivo de interrupção da prescrição se deu anteriormente ao início da contagem do prazo da mesma, o prazo de 10 anos previsto no artigo 34º do CPT apenas se verificou com
o fim da interrupção, ou seja, em 27/10/1999;
4. Nestes termos, a prescrição apenas se verificaria em 27/10/2009.
5. A Recorrida não concorda com a argumentação da Recorrente por a mesma não efectuar a
devida aplicação das normas, ser contra o princípio da segurança jurídica e não ter em consideração
que o credor nada fez para cobrar coercivamente a dívida;
6. Não pode aplicar-se o disposto no artigo 297º n.º 1 do CC, ex vi artigo 5º do Decreto-Lei
n.º 398/98, de 17 de Dezembro porque não estava nenhum prazo de prescrição em curso;
7. Aplicando-se o disposto no artigo 48º da LGT, a prescrição ocorreria 8 anos após a entrada em
vigor do mencionado artigo, ou seja, 8 anos após 01/01/1999;
8. Mesmo que se entenda que existia uma causa interruptora da prescrição em 01/01/1999, a
mesma cessou em 27/10/1999, pelo que, ao abrigo do disposto no artigo 48º da LGT, a prescrição da
dívida ocorreria em 27/10/2007;
9. Mesmo que se entenda que a aplicação do artigo 49º da LGT — interrupção da prescrição — implicava a contagens dos prazos aí previsto apenas a partir de 01/01/1999 (data da entrada em vigor da
LGT), a prescrição ocorreria em 01/01/2008
10. Nos termos do disposto no artigo 297º do CC, aplicável ex vi artigo 5º do Decreto-Lei n.º 398/98,
de 17 de Dezembro, deve atender-se ao prazo de prescrição que concretamente primeiro se completar
nos termos da Lei antiga e da Lei nova;
11. No caso concreto, o primeiro prazo a completar-se seria sempre o resultante da aplicação da
lei nova, pelo que deverá aplicar-se o disposto no artigo 48º da LGT
12. Relativamente à prescrição, a mesma tem como funcionalidade de dar segurança ao devedor
tributário quanto ao momento em que deixará de ser incomodado pelo credor.
13. Conforme ensina Benjamim Silva Rodrigues, in “A prescrição no Direito Tributário”, publicado em “Problemas Fundamentais do Direito Tributário”, 1999, Vislis, pág. 265, “Sendo assim, ela
(prescrição) integra-se no elemento essencial dos impostos designado por garantias dos contribuintes
a que alude o n.º 2 do artigo 103º da Constituição da República Portuguesa”
14. Assim, de acordo com a doutrina acima exposta, a questão da prescrição e definição dos prazos
da mesma, são uma garantia do contribuinte e, em consequência, sujeitos ao princípio da legalidade.
15. No caso concreto, é certo que a lei define claramente os prazos e aplicação de normas relativas
à prescrição mas o que alega a Recorrente e a interpretação que faz das normas legais é um autêntico
atropelo das normas e do princípio da legalidade.
16. É uma autêntica violação do princípio da segurança jurídica e, consequentemente, do princípio
da legalidade constitucionalmente previsto.
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17. A prescrição está ligada ao exercício — ou não — do direito a cobrar coercivamente uma
dívida.
18. No caso em apreço, a Recorrente nunca teve qualquer acção tendente à cobrança coerciva da
dívida: não existiu emissão de certidão de dívida ou título executivo válido, não se iniciou qualquer
processo de execução fiscal.
19. O legislador quando previu que a impugnação judicial seria motivo de interrupção dos prazos
de prescrição fê-lo atendendo que a apresentação de impugnação judicial pode influenciar na cobrança
coerciva da dívida.
20. No caso concreto a impugnação judicial em nada influenciou a cobrança coerciva da dívida,
pelo que não deveria, à partida, interromper o prazo de prescrição;
21. Por esse motivo, deve pois, considerar-se que a prescrição ocorreu, considerando-se extinta
a dívida.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser anulada a decisão impugnada e “substituída por acórdão que ordene o envio do processo ao TCA Sul para pronúncia sobre as
questões enunciadas na fundamentação”, na sequência, aliás e como vimos supra, do que já havia sido
requerido pela recorrente FP.
Desta questão prévia, foram notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC), sendo certo que sobre
a mesma nenhuma delas emitiu pronúncia.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A. O acto impugnado nos presentes autos é o acto de liquidação da taxa de utilização do espectro
radioeléctrico do 1º semestre de 1995, no valor de Esc.: 13 424 470$400, a que corresponde a factura
n.º 950123284 — fls. 1 e ss;
B. A petição de Impugnação foi apresentada em 29 de Junho de 1995— fls. 1;
C. Entre 27 de Outubro de 1998 e 30 de Maio de 2000, não foi praticado qualquer acto nestes
autos — fls. 144.
3 – Comecemos por apreciar a questão suscitada pela recorrente e pelo Exmº Procurador-Geral
Adjunto, por que prejudicial.
Dos elementos recolhidos nos autos resulta que, no passado dia 29/6/95, a TVI - Televisão Independente, SA, deduziu impugnação contra o acto de liquidação da taxa de utilização do espectro radioeléctrico, relativa ao 1º semestre de 1995, cobrada pelo Instituto das Comunicações de Portugal (ICP).
Por sentença datada de 15/4/97, o então Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa julgou verificada a excepção de caducidade do direito de impugnar e, em consequência, absolveu da instância
o referido Instituto (vide fls. 95 e 96).
Inconformada, a impugnante interpôs recurso daquela decisão para esta Secção do STA (vide
fls. 100), nos termos e com os fundamentos que constam da sua motivação do recurso de fls. 103 e segs.
Este Tribunal, por acórdão de 21/1/98, excepcionou a sua incompetência, em razão da hierarquia,
para conhecer do recurso e ordenou que os autos fossem remetidos ao TCA (vide fls. 128 e segs.).
Por acórdão deste TCA, foram anulados os termos destes autos a partir de fls. 75, não conhecendo,
em consequência, do recurso.
Entretanto, por sentença datada de 5/7/05, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, julgou
improcedente a impugnação judicial (vide fls. 545 e segs.).
Desta decisão a impugnante interpôs recurso para o TCA Sul (vide fls. 553), nos termos e com os
fundamentos da motivação do recurso de fls. 562 e segs., o qual foi julgado improcedente por acórdão
datado de 9/10/07 (vide fls. 609 e segs.).
Também inconformada, a impugnante interpôs recurso para esta Secção do STA (vide fls. 625).
Este Tribunal, por acórdão datado de 14/7/08, reconhecendo que aquele aresto do TCA Sul padece
de nulidade (omissão de pronúncia), nos termos dos artigos 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC e 125.º, n.º 1
do CPPT, anulou o mesmo (vide fls. 879 e segs.).
Todavia, o presente processo, em vez de ter sido remetido ao Tribunal recorrido, foi enviado para
o Tribunal Tributário de Lisboa (vide fls. 910).
Este tribunal, por sentença datada de 19/5/09, declarou prescrita a dívida resultante da liquidação
impugnada e, em consequência, extinta a instância por inutilidade superveniente da lide (vide fls. 927
e segs.).
Da mesma, interpôs a FP o presente recurso para esta Secção do STA.
4 – Do que fica, assim, exposto, ressalta à evidência que a decisão agora sob recurso foi proferida
pelo tribunal de 1ª instância, sendo certo que havia sido proferida, antes, decisão por este STA no sentido
de anular, por omissão de pronúncia, o aresto lavrado pelo TCA Sul.
Sendo assim e não obstante aquele tribunal de 1ª instância ter competência material para conhecer da questão da prescrição da dívida tributária em causa, já que de conhecimento oficioso, carece,
porém, de competência, em razão da hierarquia, para o efeito, na sequência daquela decisão do STA
datada de 14/7/08.
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Com efeito, tendo este STA anulado, como vimos, o aresto do TCA Sul por omissão de pronúncia,
é a este tribunal que compete conhecer das questões sobre as quais lhe era devida pronúncia e, do mesmo
modo, apreciar a referida questão da prescrição, já que, como dissemos, é de conhecimento oficioso.
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, na procedência da questão suscitada pelo
Exmº Procurador-Geral Adjunto e pela recorrente FP, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos ao TCA Sul.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
IRS. Mais Valias.
Sumário:
À luz do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, não são
tributados em sede de IRS os ganhos obtidos com a transmissão onerosa de prédio
urbano adquirido como rústico antes da entrada em vigor do Código do IRS e que
ainda conservava essa natureza no momento da entrada em vigor deste Código,
pese embora tenha adquirido, posteriormente, a natureza de urbano (terreno para
construção) e sido alienado como tal.
Processo n.º 998/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: João Francisco Delgado Cerqueira.
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 recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, proferida em 17/02/2009, de procedência da impugnação judicial que JOÃO
FRANCISCO DELGADO CERQUEIRA deduziu contra o acto de liquidação adicional de Imposto
sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) referente ao ano de 2002 e dos respectivos juros
compensatórios, no montante total de 59.233,91 €.
Rematou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1. Do art.º 5º, n.º 1 do D.L. n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, como norma de delimitação negativa
do âmbito de aplicação do n.º 1 do art.º 10º do CIRS, resulta que os ganhos já sujeitos ao imposto de
mais-valias encontrar-se-ão sujeitos a IRS, pela categoria G.
2. A relação jurídica de imposto, in casu, foi gerada pela transmissão onerosa em 2002 de um
prédio urbano (terreno destinado a construção) distinto, física e juridicamente, do prédio rústico de
onde foi desanexado, este adquirido por partilha em 1974.
3. O facto tributário, em questão, gerador dos ganhos tributáveis a título de mais-valias ocorreu
no âmbito da vigência do CIRS, sendo enquadrável no seu art.º 10º, n.º 1, alínea a).
4. O facto tributário, gerador do IRS, tal como foi configurado material, jurídica e temporalmente
objecto de impugnação, está fora do âmbito da delimitação negativa prevista no art.º 5º, n.º 1 do D.L.
n.º 442-A/88, 30.11.
5. Os ganhos obtidos pelo impugnante já estariam sujeitos a imposto de mais-valias (art.º 1.º do
CIMV) se gerados por facto tributário (idêntico ao ocorrido na situação sub judicio) verificado no
âmbito da vigência do CIMV.
6. À factualidade relevante, dada como provada, não será aplicável o regime transitório previsto
no cit. art.º 5º, n.º 1 do D.L. n.º 442-A/88.
7. O sentido e alcance decisivos do referido n.º 1 do artº 5º do D.L. n.º 442-A/88, 30.11, apurados
tendo em conta o seu elemento literal, não consentem a sua aplicação ao facto tributário, gerador do
imposto impugnado, tal como foi configurado.
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8. Por via de uma inadequada interpretação daquela norma, foi indevidamente aplicado à situação
sub judicio o regime excepcional e transitório decorrente do n.º 1 do art.º 5º do D.L. 442-A/88, 30.11.
Termos em que, concedido provimento ao recurso, deve a douta sentença recorrida ser revogada
e a impugnação ser julgada improcedente.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de ser negado
provimento ao recurso, com a seguinte argumentação:
«1. Na vigência do Código do Imposto de Mais-Valias (CIMV) os ganhos resultantes da transmissão onerosa de terrenos para construção (considerados como os situados em zonas urbanizadas
ou compreendidas em planos de urbanização já aprovados e os assim declarados no título aquisitivo)
estavam sujeito a tributação (art. 1º n.º 1 e §2 CIMV).
Os ganhos resultantes da transmissão onerosa de prédios rústicos não estavam sujeitos a tributação.
A norma constante do art 5º n.º 1 DL n.º 442-A/88, 30 Novembro estabelece uma delimitação
negativa do âmbito de incidência objectiva do art. 10º n.º 1 CIRS, evitando a tributação em sede deste
imposto de ganhos resultantes de alienações onerosas que não eram tributadas em sede de CIMV,
por forma a não violar fundadas expectativas dos agentes económicos senão mesmo o princípio da
confiança, ínsito no princípio do Estado de direito democrático (art. 2º CRP)
A solução encontrada consistiu em submeter a tributação em IRS os ganhos anteriormente excluídos de tributação em IMV apenas quando tanto a aquisição como a transmissão dos bens que os
geraram tiver ocorrido na vigência do CIRS (iniciada em 1.01.1989).
2. Aplicando estas considerações ao caso em análise:
a) o prédio urbano (destinado a construção urbana na escritura de compra e venda celebrada
em 26.11.2002 doc. fls. 63/67) inscrito na matriz sob o art. 3662, resultou de uma operação de destaque de uma parcela de anterior prédio rústico, inscrito na respectiva matriz predial sob o art. 465
(probatório nºs 3/7)
b) aquele prédio rústico mantinha essa natureza na data do início da vigência do CIRS em 1.01.1989
(a operação de destaque para a sua inscrição na matriz predial urbana apenas se verificou em 2002)
não estando os ganhos resultantes da sua eventual transmissão onerosa sujeitos a tributação em IMV
c) o STA tem destilado jurisprudência consolidada interpretando a norma constante do art. 5º n.º 1
DL n.º 442-A/88, 30 Novembro com o sentido de que não são tributados em IRS os ganhos obtidos com
a transmissão de terrenos agrícolas (prédios rústicos) que foram adquiridos antes da vigência do CIRS
e que mantinham essa natureza na data do início da sua vigência (acórdãos STA 29.03.2006 processo
n.º 1213/05; 6.06.2007 processo n.º 179/07; 13.02.2008 processo n.º 763/07; 29.10.2008 processo
n.º 539/08; 4.02.2009 processo n.º 872/08); esta jurisprudência deve ser seguida, por observância do
princípio da aplicação e interpretação uniformes do direito (art. 8º n.º 3 C.Civil).
3. Marginalmente, dir-se-á que a bondade desta jurisprudência nos merece sérias reservas:
a) o nebuloso argumento de uma alegada aplicação retroactiva da norma transitória interpretada
aos ganhos (mas não a factos tributários) resultantes da valorização do prédio rústico antes do início da
vigência do CIRS, qual sustenta primordialmente o entendimento da jurisprudência consagrada, é refutado no sintético mas esclarecido voto de vencido produzido no acórdão 29.03.2006 processo n.º 1213/05)
b) igualmente aderimos às perfunctórias considerações expendidas pelo Mmo juiz do TF Braga,
também ele vencido mas não convencido pela jurisprudência dominante
«(...) não parece que fosse intenção do legislador do CIRS isentar de tributação em sede de
mais-valias todos os proprietários de prédios rústicos na data da entrada em vigor daquele Código,
concedendo-lhes um beneficio que não tinham até aí, mas somente assegurar que a sua situação não
seria agravada com a entrada em vigor daquele. Com efeito, na vigência do CIMV, os proprietários de
prédios rústicos que os vendessem com essa natureza estavam isentos de tributação de mais-valias;
mas se os vendessem já como urbanos seriam tributados nessa sede. Com a entrada do CIRS pretendeu manter-se esse regime e não, como se disse, conceder aos proprietários o benefício adicional de
uma isenção mais alargada, independentemente da natureza do prédio no momento da venda» (negrito
da nossa responsabilidade)».
1.6. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, 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. O impugnante adquiriu a quota-parte de 1/2 no prédio inscrito na matriz predial rústica da
freguesia de Santa Maria Maior, do concelho de Viana do Castelo, sob o artigo 412, em 08.06.1974,
por partilhas homologadas por despacho de 20.04.1983, transitado em julgado em 06.06.1983, que
tiveram lugar no processo de inventário obrigatório que correu termos sob o n.º 16/82 pela 1ª Secção
do 1º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo.
2. Nessas partilhas coube ao impugnante a verba n.º 35, que relacionava metade de um prédio
rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria Maior, do concelho de Viana do Castelo,
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sob o artigo 412, descrito na Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o n.º 72.312,
a fls. 191 vº do livro B-182.
3. Esse prédio, em resultado de processo de expropriação de que foi objecto, veio, posteriormente,
a receber o artigo 465 da matriz predial rústica, da mesma freguesia e concelho, para a parte sobrante
à expropriada.
4. No qual o impugnante manteve uma quota-parte de 1/2.
5. Em 02.10.2002, em resultado de operação de destaque autorizada por deliberação da Câmara
Municipal de Viana do Castelo de 16.01.2002, deu entrada no Serviço de Finanças de Viana do Castelo
declaração para alteração da inscrição do prédio dividido e inscrito sob o artigo 465, referido, e para
inscrição da parte dele a destacar, com 2.500 m2, a que veio a ser atribuído o artigo urbano n.º 3662.
6. Na qual o impugnante continuou a deter uma quota-parte de 1/2.
7. Em 26.11.2002, por escritura pública de compra e venda lavrada no primeiro Cartório Notarial
de Viana do Castelo, a fls. 97 e ss. do livro 337-E, o impugnante e o comproprietário da restante parte
do prédio, procederam ao destaque e venda do prédio inscrito sob o já citado artigo urbano 3662, pelo
preço global de 523.737,80 €, cabendo 261.868,90 € à quota-parte de cada um deles.
8. Na referida escritura pública o imóvel vendido foi qualificado como urbano.
9. O impugnante foi notificado da liquidação adicional de IRS referente ao ano de 2002, pelo
valor de 77.201,54 €, cabendo 69.655,86 € a acerto de liquidação de 2002, 7.391,45 € a juros compensatórios, pelo período de entre 01.01.2002 e 31.12.2002 e 154,23 € a juros compensatórios anteriores,
referentes ao mesmo período.
10. Tendo a Fazenda Pública compensado esse seu crédito sobre o impugnante com o crédito detido
pelo impugnante sobre a Fazenda Pública, no montante de 17.967,63 €, referente a IRS anteriormente
pago e respeitante ao mesmo período de 2002;
11. Tendo assim o impugnante sido notificado para, com data limite de 10.01.2007, fazer o pagamento de 59.233,91 €.
3. A única questão a decidir no presente recurso jurisdicional - considerando que o «thema decidendum» do mesmo é estabelecido pelas conclusões das respectivas alegações - consiste em saber se
a sentença incorreu em erro de julgamento por errada interpretação e aplicação do regime transitório
previsto no artigo 5º, n.º 1, do Decreto Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro [diploma que aprovou o
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS)].
O que passa por saber se os ganhos resultantes da venda, em 26.11.2002, de prédio urbano que fora
adquirido pelo Impugnante em 8.06.1974 como prédio rústico (na proporção de ½) e posteriormente
transformado em urbano por força de operação de destaque ocorrida em 2002, estão sujeitos a tributação em sede de IRS (a título de Mais-Valias), ou se estão isentos dessa tributação por se encontrarem
abrangidos pelo regime transitório previsto no artigo 5.º n.º 1 do Dec. Lei n.º 442-A/88.
Tal problemática encontra-se tratada a nível jurisprudencial, tendo-se firmado entendimento,
reiterado em diversos arestos desta Secção de Contencioso Tributário, no sentido de que à luz do
disposto no artigo 5.º do Dec. Lei n.º 442-A/88 não são tributados em sede de IRS os ganhos obtidos
com a transmissão onerosa de prédio urbano adquirido como rústico antes da entrada em vigor do
Código do IRS e que ainda conservava essa natureza no momento da entrada em vigor deste Código,
pese embora tenha, posteriormente, adquirido a natureza de urbano (terreno para construção) e sido
alienado como tal.
Nesse sentido, podem ler-se, entre outros, os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo: de 9/11/2005, proferido no recurso n.º 733/05; de 29/03/2004, proferido no recurso n.º 1213/05;
de 12/12/2006, proferido no recurso n.º 1100/05; de 6/06/2007, proferido no recurso n.º 179/07; de
13/02/2008, proferido no recurso n.º 763/07; de 29/10/2008, proferido no recurso n.º 539/08 e de
4/02/2009, proferido no recurso n.º 872/08, todos consultáveis em www.dgsi.pt.
É essa a posição que igualmente sufragamos e que se apoia, essencialmente, na seguinte argumentação:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 10º do CIRS constituem mais-valias os ganhos obtidos
que, não sendo considerados rendimentos comerciais, industriais ou agrícolas, de capitais ou prediais,
resultassem da alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis. Pelo que, à primeira vista, os
ganhos resultantes da venda daquele prédio estariam sujeitos a tributação em sede de IRS, a título de
Mais-Valias.
Todavia, por força do disposto no n.º 1 do artigo 5º do Dec-Lei n.º 442-A/88, que estabeleceu um
regime transitório para os rendimentos da categoria G, os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de
mais-valias criado pelo Código do Imposto de Mais-Valias aprovado pelo Dec. Lei n.º 46373, de 9 de
Junho de 1965, só ficavam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou direitos a que respeitassem tivesse
sido efectuada depois da entrada em vigor do CIRS, ou seja, depois de 1 de Janeiro de 1989.
Ora, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 1º do Código do Imposto de Mais-Valias, este
imposto incidia sobre «a transmissão onerosa de terreno para construção, qualquer que seja o título
por que se opere, quando dela resultem ganhos não sujeitos aos encargos de mais-valia previstos no
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artigo 17.º da Lei n.º 2030, de 22 de Junho de 1948, ou no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 41616, de 10
de Maio de 1958, e que não tenham a natureza de rendimentos tributáveis em contribuição industrial»
(sublinhado nosso). E estabelecia o § 2.º do mesmo artigo 1.º que «São 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».
Isto é, o Código de Mais-Valias só sujeitava a imposto os terrenos para construção, os quais eram assim classificados por se encontrarem abrangidos por planos de urbanização, ou por se localizarem em zona
urbanizada ou, ainda, por se destinarem a construção urbana segundo declaração dos próprios contraentes.
Neste contexto, conclui-se que, para que a transmissão do terreno em causa nos presentes nos
autos fosse tributada em sede de IRS, era necessário que, antes da data da entrada em vigor do CIRS,
que ocorreu em 1 de Janeiro de 1989, esse terreno fosse qualificado como terreno para construção, pois
só a valorização desse tipo de terrenos era tributada em sede de Imposto de Mais-Valias.
Ora, no caso vertente, é inquestionável que o prédio foi adquirido em 8/06/74 como prédio rústico,
não se tendo provado (nem tendo sido, sequer, invocado) que se tratasse de terreno integrado em zona
urbanizada ou compreendida em plano de urbanização ou que tivesse sido declarado pelos contraentes
que a aquisição tinha em vista a construção. Pelo que tal prédio não podia ser considerado, nem à data
da sua aquisição, nem à data da entrada em vigor do CIRS, como terreno para construção.
Deste modo, e de acordo com o regime legal apontado, o ganho obtido pelo Impugnante com a
transmissão onerosa, efectuada em 2002, não estava sujeito IRS (por “mais-valias”), pese embora esse
prédio se tenha entretanto transformado num prédio urbano (terreno destinado a construção).
E, como se deixou frisado no acórdão proferido em 6/06/2007, no Processo n.º 179/07, «Não valem,
neste contexto de tributação em sede de mais-valias, considerações atinentes à materialidade económica das situações da valorização de terrenos agrícolas, derivada da sua transformação em terrenos
de construção e à sua pretensa identidade com as situações de valorização de terrenos adquiridos e
transmitidos como terrenos para construção.
Na verdade, é patente pelo artº 1º do Código do Imposto de Mais-Valias que ele não tinha a vocação para tributar a generalidade das situações de valorização de bens que tem o CIRS.
Aliás, o próprio Preâmbulo do Código do Imposto de Mais-Valias expressamente refere a deliberada restrição do âmbito de incidência do imposto, a título experimental, a algumas das situações de
valorização de bens, alguns dos ganhos «trazidos pelo vento» e não todas as situações que poderiam
abstractamente considerar-se equiparáveis. Com efeito refere-se no ponto 2 desse preâmbulo que «a
ideia de que se partiu para traçar os limites do imposto foi a de considerar mais-valias os aumentos
de valor dos bens que os contribuintes não produziram nem adquiriram para venda. É uma ideia
decerto sujeita a reparos sob o ponto de vista teórico, mas que tem a vantagem de poder ser utilizada
na prática. No entanto, resolveu-se aplicá-la, não a todos os bens naquelas condições, e sim apenas
aos bens cujas mais-valias se verificam com maior frequência, são de maior vulto ou não oferecem
dificuldades sérias de determinação. É o que acontece, sem dúvida, com os terrenos para construção;
com os elementos do activo imobilizado das empresas (entre eles os trespasses e os alvarás) e os seus
bens de rendimento; com o direito ao arrendamento dos escritórios e consultórios; com as quotas em
sociedades e as acções». «Caem precisamente sob a alçada do imposto as mais-valias desses quatro
grupos de bens. Mas fica a porta aberta para se alargar a base da incidência, trazendo-lhe outros
bens com as respectivas mais-valias, muito embora só possa pensar-se em fazê-lo depois de colhida a
experiência deste diploma e de bem delineados em vários sectores os contornos da evolução económica
que está em curso».
Por outro lado, o afastamento pelo art. 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88 da 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 (e, por isso, estavam fora do âmbito de
incidência do Código do Imposto de Mais-Valias) compreende-se 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 2ª7.), que não se
vislumbram em matéria de tributação de mais-valias.»
Nesta conformidade, improcedem todas as conclusões do recurso.
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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 1/8.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente Torrão.

Acórdão de 2 de Junho de 2010.
Assunto:
Sisa. Direito de audição. Avaliação.
Sumário:
I — Embora estabelecendo, em termos de caducidade do direito à liquidação, o prazo
geral de 4 anos, o n.º 1 do artigo 45.º da LGT logo ressalvou essa aplicação aos
casos em que «a lei não fixar outro» prazo.
Inclui-se nesta ressalva o prazo de caducidade para a liquidação da sisa,
que então constava do artigo 92.º do respectivo código (na redacção do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 472/99, de 8/11).
II — Prevendo a lei uma forma específica de intervenção do contribuinte na formação
da decisão de fixação do valor patrimonial do prédio, através da participação na
comissão de segunda avaliação, não há qualquer utilidade em admitir uma nova
intervenção antes da liquidação, por não poder ser alterado o valor sobre o qual
deve incidir a taxa, se esta foi a única operação posteriormente efectuada para a
liquidação do imposto.
Processo n.º 1240/09-30.
Recorrente: Imobiliária Azul e Branca, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Imobiliária Azul e Branca, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença proferida
pelo TAF do Porto que lhe julgou improcedente a impugnação deduzida contra a liquidação de Sisa
no valor de € 84.254,13.
1.2. A recorrente termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
1. Após a entrada em vigor da LGT e enquanto não se verificou a adaptação realizada pelo Decreto-Lei n.º 472/99 de 8 de Novembro, os prazos de caducidade do direito à liquidação dos impostos consagrados naquela lei vigoraram de pleno para a SISA.
2. De acordo com o disposto nos números 1 e 4 do artigo 45º da LGT, o direito de liquidar os
tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos
contados a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
3. Uma vez que o facto tributário teve lugar em 12 de Abril de 1999, a administração fiscal teria
que ter notificado a recorrente da liquidação adicional até Abril de 2003. Tendo-o feito apenas em 9 de
Setembro de 2003, já havia caducado o direito de liquidação.
4. Assistia à recorrente o direito de ser ouvida antes de lhe adicionalmente ser liquidada SISA,
como impunha o artigo 60º, n.º 1, alínea a), da LGT.
5. O artigo 60º, n.º 3, da LGT só dispensa a audição do contribuinte no caso de este ter sido anteriormente ouvido numa das fases do procedimento referidas nas alíneas b) a e) do n.º 1 e nenhuma
delas ocorreu no procedimento que conduziu à liquidação adicional de SISA.
6. A alínea a) do artigo 60º não contém uma imposição de uma audição qualquer do contribuinte
em momento anterior à liquidação: o seu sentido é o de o contribuinte ser ouvido sobre a liquidação.
7. A Administração Tributária nunca ouviu a recorrente sobre a liquidação adicional de SISA:
limitou-se a notificá-la do resultado da “avaliação nos termos do artigo 218º C.C. Predial”, informando-a
do direito de requerer 2ª avaliação, mas não referindo nenhuma liquidação adicional de SISA, nem a
convidando a pronunciar-se sobre tal liquidação.
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8. Aliás, o formalismo previsto no n.º 5 do artigo 60º da LGT mostra-se completamente ausente
da notificação do resultado da avaliação.
9. Não sendo a questão dos autos subsumível a qualquer das hipóteses excepcionais previstas no
artigo 60º, n.º 2, da LGT, a administração fiscal não podia deixar de ouvir o contribuinte, coarctando-lhe injustificadamente um direito fundamental.
10. A alínea a) do artigo 60º/1 da LGT confere ao contribuinte o direito de audição antes da liquidação e os nºs 3 e 4 impõem à administração tributária o correlativo dever de o ouvir, constituindo
a omissão da audição no presente caso preterição de formalidade legal essencial, conducente à anulabilidade do acto de liquidação adicional.
11. O cumprimento do princípio fundamental da participação dos cidadãos na formação das decisões que lhes dizem respeito, que mereceu consagração expressa no artigo 267º, n.º 5, da CRP, não
pode ficar na livre disposição da administração fiscal.
12. A douta decisão recorrida violou o disposto nos artigos 45º, nºs 1 e 4, e 60º, n.º 1, alínea a) da
Lei Geral Tributária e o artigo 267º/5 da Constituição da República Portuguesa.
Termina pedindo que a sentença recorrida seja revogada e substituída por decisão que julgue a impugnação provada e procedente, e em consequência, declare a caducidade do direito à liquidação ou, quando
assim não se entenda, anule o acto de liquidação adicional de sisa, com todas as consequências legais.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
l.4. O MP emite Parecer do teor seguinte:
«As conclusões das alegações delimitam o objecto do recurso. No caso concreto as questões
levantadas pela Recorrente são as da caducidade do direito à liquidação e a do não exercício do direito
de audição.
No que à primeira questão respeita, tendo o facto tributário ocorrido em 12/04/99, o prazo de
caducidade do direito de liquidação a aplicar é o de 10 anos, estabelecido no artigo 92º do CIMSISD,
na sua redacção original, ou seja, na redacção anterior à do Decreto-Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro.
É, por isso, manifesto que a liquidação adicional da sisa, notificada à Recorrente em 5/09/2003, foi
efectuada dentro do prazo de caducidade.
O n.º 1 do artigo 45º da LGT não revogou aquela norma do CIMSISD, que constituía e constitui
legislação especial, relativamente àquela lei-quadro.
No que concerne à segunda questão - a preterição do direito de audição - entendemos que a Recorrente devia ter sido notificada para audição prévia antes da liquidação adicional do imposto de sisa,
o que de facto não aconteceu.
Pensamos, porém, não dever ser anulada aquela liquidação atento o princípio do aproveitamento
do acto, visto a decisão tomada ser a única concretamente possível, por se ter limitado a aplicar a taxa
legal à diferença de valores patrimoniais de € 843.538,91, relativa à permuta de imóveis efectuada.
A recorrente foi notificada do resultado das avaliações efectuadas e do seu valor, bem como para,
querendo, requerer segunda avaliação. Não tendo esta sido requerida a liquidação efectuada limitou-se
a aplicar a taxa legal aos valores subjacentes notificados.
Deste modo, não parece justificar-se a anulação daquela liquidação, pois caso a audiência tivesse
sido realizada a Recorrente não dispunha de outros elementos a apresentar, atenta a sua adesão à avaliação efectuada.
Nas alegações de recurso e suas conclusões, a recorrente não enuncia qualquer possibilidade de a
preterida audição antes do acto de liquidação adicional poder influenciar o conteúdo desta, sendo assim
de aplicar o princípio do aproveitamento do acto tributário. Este só não será aplicado em situações que
possam suscitar dúvidas sobre a irrelevância do exercício do direito de audiência sobre o conteúdo
decisório do acto, o que, na prática, conduz à sua restrição a casos em que não esteja em causa a fixação
de matéria de facto relevante para a decisão.
No mesmo sentido e em caso idêntico decidiu o acórdão do STA de 15/02/2007, processo
n.º 1071/06, cujo discurso jurídico sufragamos.
CONCLUSÃO
Em nosso entender o recurso não merece provimento.»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1 - Por carta datada de 05.09.2003 foi a impugnante notificada para proceder ao pagamento
adicional da sisa no valor de € 843.538,91 proveniente da diferença de valores declarados, nos termos
constantes de fls. 11 a 13 do PA e que aqui se dão por integralmente reproduzidas.
2 - Em 12 de Abril de 1999 a ora impugnante procedeu ao pagamento da sisa devida pela permuta
que efectuou com o Futebol Clube do Porto, relativamente aos imóveis identificados a fls. 17 a 21 do
PA e que aqui se dão por reproduzidas.
3 - Em 10 de Abril de 1999 foi instaurado o processo de avaliação nos termos do art. 109º, cfr. fls. 16
do PA e que aqui se dá por reproduzida.
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4 - Em 27.05.2003 foi a ora impugnante notificada do resultado da avaliação das fracções referidas
em 2), conforme fls. 25 a 28 do PA e que aqui se dão por reproduzidas.
3. Enunciando como questões a decidir na impugnação as de saber se ocorreu a caducidade da
liquidação e se ocorreu a invocada preterição de formalidade legal, por a impugnante não ter sido
notificada para o exercício do direito de audição, a sentença veio a responder negativamente a ambas.
Considerou, em síntese, que, por um lado, o prazo de caducidade aplicável ao caso é o de 10
anos, previsto, à data do facto, no art. 92º do revogado CSisa, já que se trata de prazo especial, sendo
aplicável, portanto, a ressalva constante do segmento final do n.º 1 do art. 45º da LGT e que, por outro
lado, tendo a impugnante sido notificada do resultado das avaliações efectuadas aos imóveis permutados, e para querendo requerer uma segunda avaliação (nessa notificação tendo tido conhecimento
do valor atribuído em sede de avaliação) e não tendo sido requerida tal 2ª avaliação, conformando-se
a impugnante com os valores fixados na primeira, então, tendo a liquidação adicional subjacentes os
referidos valores notificados à impugnante, esta não tinha de ser novamente ouvida antes da liquidação,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 60º da LGT, uma vez que teve a oportunidade de se pronunciar
aquando da notificação do resultado da avaliação.
Discordando do assim decidido, a recorrente alega que, após a entrada em vigor da LGT e enquanto
não se verificou a adaptação constante do DL 472/99, de 8/11, os prazos de caducidade do direito à liquidação previstos no art. 45º da LGT vigoraram também relativamente à sisa e que, no que se refere ao
direito de audição prévia, a alínea a) do n.º 1 do art. 60º da LGT impõe que ela, impugnante, fosse ouvida
antes de a liquidação adicional ser efectuada, pois o n.º 3 do mesmo só dispensa a audição do contribuinte
no caso de este ter sido anteriormente ouvido numa das fases do procedimento referidas nas als. b) a e)
do n.º 1 e nenhuma delas ocorreu no presente procedimento que levou à liquidação adicional impugnada.
Em face da discordância substanciada nas alegações do recurso e sintetizada no teor das respectivas Conclusões, as questões a decidir são, portanto, as de saber se à data do facto tributário em causa,
o prazo de caducidade do direito à liquidação, previsto no art. 45º da LGT, era aplicável em sede do
imposto de sisa e se a alínea a) do n.º 1 do art. 60º da LGT tem a abrangência reclamada pela recorrente,
no sentido da imposição da audição da impugnante antes de a liquidação adicional ser efectuada.
4. Prioritariamente, porém, haveremos de referir que se constata a existência, no n.º 1 do Probatório,
de um lapso material: na verdade, como claramente se vê dos próprios documentos ali referenciados (a
carta datada de 5/9/2003 remetida para notificação da impugnante e os termos de fls. 11 a 13 do PA) o
montante da presente liquidação adicional de sisa é de € 84.254,13 e não de € 843.538,91, como erroneamente ali consta. Este último valor é, apenas o que corresponde à diferença entre os valores patrimoniais
dos bens permutados, ou seja o valor para a liquidação, sobre o qual veio a ser aplicada a taxa de imposto.
5.1. Passando, então, às questões que cabe apreciar, diremos desde já, que, quanto à primeira, não
procede a alegação da recorrente.
Na verdade, o prazo de caducidade do direito à liquidação da sisa e do imposto sucessório constava do art. 92º do respectivo código [o art. 4º do DL 154/91, de 23/4, diploma que aprovou o CPT,
tinha ressalvado a não aplicação, à sisa e ao imposto sucessório, dos prazos de caducidade (5 anos) e
de prescrição (10 anos) constantes dos arts. 33º e 34º desse mesmo CPT; posteriormente, o artigo único
do DL n.º 119/94, de 7/5, veio alterar os arts. 92º e 180º do CIMSISD (reduzindo de 20 para 10 anos o
prazo de caducidade do direito à liquidação e mandando aplicar, quanto à prescrição, o prazo constante
do art. 34º do CPT (10 anos)].
Por sua vez, o n.º 1 do art. 45º da LGT, que entrou em vigor em 1/1/99, embora tenha estabelecido, em termos de caducidade do direito à liquidação, o prazo geral de 4 anos, logo ressalvou essa
aplicação aos casos em que «a lei não fixar outro» prazo, conforme consta expresso no segmento final
desse mesmo normativo. Por isso, este encurtamento do prazo, previsto no segmento inicial do n.º 1
do art. 45º da LGT, não se aplica ao prazo de caducidade do direito à liquidação da sisa e do imposto
sucessório (já anteriormente ressalvado da aplicação do prazo constante do CPT, dada a sua natureza
especial). Tanto que, também o art. 4º do DL n.º 472/99, de 8/11 (diploma que adaptou os vários códigos e leis tributárias à lei geral tributária - cfr. preâmbulo desse DL) veio, posteriormente, alterar, quer
o art. 92º do CIMSISD (fixando em 8 anos o prazo de caducidade do direito à liquidação da sisa e do
imposto sucessório), quer, no que respeita à prescrição, o art. 180º do mesmo Código, estabelecendo
que estes impostos prescrevem nos termos dos arts. 48º e 49º da LGT.
Ou seja, também agora, no que tange à caducidade do direito à liquidação destes impostos, se manteve um regime diverso, com um prazo mais alargado, relativamente ao que consta da LGT, reafirmando-se, assim, neste âmbito, a especificidade e especialidade destes tributos, como resulta do preâmbulo
do dito DL 472/99: «As soluções da lei geral tributária prevalecem obviamente sobre as normas em
sentido contrário dos vários códigos e leis tributárias que ficaram, a partir de 1 de Janeiro de 1999, data
da sua entrada em vigor, revogadas tacitamente, por incompatibilidade. Apenas ficou salvaguardada
a legislação especial. Essa ressalva, no entanto, não pode fundamentar soluções desarmónicas com as
da lei geral tributária, que ponham em causa a unidade do sistema fiscal. (...) A presente adaptação (...)
abrange, designadamente, (...) os prazos de caducidade e prescrição (...).»
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Regime diverso, este, que, igualmente se mantém actualmente, em sede de IMT, em cujo código
o respectivo art. 35º continua a prever o prazo de 8 anos, sem prejuízo do disposto no art. 46º da LGT,
quanto ao restante regime da caducidade da liquidação.
No sentido da natureza especial dos prazos de caducidade do direito à liquidação da sisa e do
imposto sobre as sucessões e doações podem ver-se, aliás, Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva
Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, 3ª edição, 2003, Anotação 15 ao art. 45º, pag. 209 e António Lima Guerreiro, Lei Geral Tributária, Anotada, Editora Rei
dos Livros, Anotação 2 ao art. 45º, pag. 215).
Em suma, atendendo aos princípios da interpretação da lei (art. 9º do CCivil) nem a unidade do
sistema jurídico, nem as condições em que a lei foi elaborada ou as condições específicas do tempo
em que é aplicada, permitem acolher a tese da recorrente, no sentido da vigência transitória dos prazos
de caducidade constantes do art. 45º da LGT, durante o período decorrido entre a entrada em vigor
desta e a entrada em vigor da nova redacção dada ao art. 92º do CIMCISD pelo art. 4º do citado DL
n.º 472/99, de 8/11.
Improcedem, assim, as Conclusões 1ª a 3ª do recurso.
5.2. Quanto à segunda questão (a de saber se a alínea a) do n.º 1 do art. 60º da LGT tem a abrangência reclamada pela recorrente, no sentido da imposição da audição da impugnante antes de a liquidação adicional ser efectuada):
5.2.1. Como refere a sentença recorrida, antes da entrada em vigor da LGT já o n.º 5 do art. 267º da
CRP impunha que o processamento da actividade administrativa assegurasse a «participação dos cidadãos
na formação das decisões e deliberações que lhes disserem respeito», sendo que o direito dos contribuintes a serem ouvidos e a pronunciarem-se nos procedimentos que lhes dissessem respeito, antes de ser
tomada a decisão final, devendo ser informados do sentido dela, resultava quer do preceituado no art. 2º
nºs. 1 e 2, alínea a), 5 e 7 e nos arts. 8º e 100º e sgts do CPA, quer dos arts. 19º alínea c) e 23º do CPT.
Contudo, à liquidação aqui em causa, efectuada em Setembro de 2003, é já aplicável o regime
previsto no art. 45º do CPPT e no art. 60º da LGT (nos quais se regula especialmente o exercício do
direito de audição no procedimento tributário), sendo que a actual redacção deste último é a seguinte: (1)
Artigo 60º – 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;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos, quando não haja lugar
a relatório de inspecção; (a redacção desta alínea d) resulta da Lei n.º 55-B/2004, de 30/12, sendo-lhe
atribuída natureza interpretativa pelo n.º 2 do seu art. 40º).
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2. É dispensada a audição: (a redacção deste n.º 2 resulta da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12)
a) No caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do
pedido, reclamação, recurso ou petição lhe seja favorável.
b) No caso de a liquidação se efectuar oficiosamente, com base em valores objectivos previstos
na lei, desde que o contribuinte tenha sido notificado para apresentação da declaração em falta, sem
que o tenha feito.
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.»
5.2.2. Conforme acima se disse, a sentença considera que foi facultado à impugnante o direito de
audição antes da liquidação, nos termos da alínea a) do n.º 1 deste art. 60º da LGT, dado que foi notificada do resultado das avaliações efectuadas aos imóveis permutados, e para, querendo requerer uma
segunda avaliação, tendo, nessa notificação, tido conhecimento do valor atribuído em sede de avaliação
e podendo, se não concordasse com tal valor, requerer a dita segunda avaliação.
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Ao invés, a recorrente considera que o n.º 3 do art. 60º da LGT só dispensa a audição do contribuinte no caso de este ter sido anteriormente ouvido numa das fases do procedimento referidas nas
als. b) a e) do n.º 1 e nenhuma delas ocorreu no procedimento que conduziu à liquidação adicional de
sisa, sendo que a AT nunca a ouviu sobre esta liquidação adicional, antes se limitando a notificá-la do
resultado da “avaliação nos termos do artigo 218º CCPredial”, informando-a do direito de requerer
2ª avaliação, mas não referindo nenhuma liquidação adicional de sisa, nem a convidando a pronunciar-se sobre tal liquidação.
Vejamos.
5.2.3. Resulta do disposto no n.º 1 deste art. 60º que o exercício do direito de audição nas situações
e nos termos previstos no mesmo artigo 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
seus nºs. 2 e 3, estará igualmente 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.
No caso, a impugnante foi notificada do resultado das avaliações efectuadas aos imóveis permutados, e para, querendo requerer segunda avaliação, o que não fez.
Daí que, na tese da sentença, porque a impugnante teve conhecimento, por meio dessa notificação,
do valor que ao imóvel foi atribuído em sede de avaliação e de que, se com ele não concordasse, poderia
requerer uma segunda avaliação, se deva concluir que, não tendo requerido essa segunda avaliação, se
conformou com os valores fixados e que tendo a liquidação adicional em causa subjacentes os referidos valores, notificados à impugnante, não tinha esta que ser novamente ouvida antes da liquidação,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 60º da LGT, uma vez que teve a oportunidade de se pronunciar
aquando da notificação do resultado da avaliação.
E, a nosso ver, é correcto neste entendimento.
Com efeito, sendo a referida avaliação (1ª avaliação) oficiosamente promovida pela Fazenda Nacional (art. 109º do CSisa, ao tempo em vigor) e efectuada pela comissão permanente de avaliação, nela
não intervindo, portanto, nem o contribuinte nem qualquer louvado por este indicado, é, precisamente,
na segunda avaliação, se requerida, que o contribuinte, nomeando um dos três louvados intervenientes
(cfr. art. 96º do mesmo Código), exercerá em pleno o seu direito de audição na fase procedimental
própria para a determinação do valor patrimonial aqui em causa. É esta (2ª avaliação) a sede legal
própria para a participação da impugnante no procedimento que, especialmente, se destina à fixação
do valor patrimonial do prédio.
Valor patrimonial este que, aliás, não pode ser questionado na eventual impugnação judicial
deduzida contra a liquidação de sisa consequente, já que é fixado em procedimento próprio autónomo
que culminou com um acto também impugnável autonomamente (art. 134º, n.º 1, do CPPT).
Ora, é certo que a impugnante foi notificada do valor que na primeira avaliação foi atribuído ao
imóvel em questão e para querendo requerer a segunda avaliação, o que não fez.
Mas, prevendo a lei uma forma específica de intervenção do contribuinte na formação da decisão
de fixação do valor patrimonial do prédio, através da participação na comissão de segunda avaliação,
não há qualquer utilidade em admitir uma nova intervenção antes da liquidação, por não poder ser alterado o valor sobre o qual deve incidir a taxa, tendo sido esta a única operação posteriormente efectuada
para a liquidação do imposto.
Aliás, atentando quer na petição inicial da impugnação, quer nas alegações e conclusões do presente recurso, vê-se que a impugnante, para além de discorrer sobre a própria interpretação do art. 60º
da LGT, nada invoca a respeito da matéria atinente ao valor patrimonial do prédio em causa (no Ponto
III das alegações de recurso apenas se diz que a violação do direito de audição a impediu não só de
se pronunciar sobre a questão da caducidade do direito de liquidar adicionalmente a sisa, como sobre
quaisquer outras questões que poderia ter levantado e feito apreciar nessa fase). Ou seja, a impugnante
também não especifica quaisquer factos ou razões que pudessem ter influenciado a liquidação da presente sisa, através da alegada intervenção omitida.
Assim, dado que após a fixação do valor patrimonial do prédio a AT se limitou, para efectuar a
liquidação, a operar com a taxa legalmente aplicável àquele valor patrimonial, é de concluir que, não
havendo possibilidade legal de ser utilizado para a liquidação outro qualquer valor que não aquele
sobre o qual veio efectivamente a incidir a taxa, então também a intervenção do contribuinte antes da
liquidação seria completamente inócua e sem utilidade, pois dela nunca poderia resultar a alteração
daquele valor patrimonial.
A sentença recorrida decidiu, pois, correctamente.
5.2.4. Acresce que, mesmo a admitir-se, no limite, que teria ocorrido preterição do direito de
audição, sempre estaríamos perante caso em que deveria aplicar-se o princípio do aproveitamento do
acto, por a decisão tomada ser a única concretamente possível, na situação em apreço, por o acto de
liquidação se ter limitado a aplicar a taxa legal ao valor patrimonial previamente fixado.
Na verdade, como se vê do ac. deste STA, de 15/2/2007, no rec. n.º 01071/06, invocado pelo MP,
bem como dos outros numerosos arestos ali mencionados (cfr., também, Jorge Lopes de Sousa, CPPT,
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Anotado e Comentado, 5ª Edição, Vol. I, 398, Anotação 20 ao art. 45º), à «luz de tal princípio, deverá
entender-se que não se justifica a anulação, apesar da preterição do direito de audição, nos casos em
que se apure no processo contencioso que, se a audiência tivesse sido realizada, o interessado não teria
possibilidade de apresentar elementos novos nem de se pronunciar sobre questões relevantes para determinar o conteúdo da decisão final sobre as quais não tivesse já tido oportunidade de se pronunciar».
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 2 de Junho de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.
(1) A Lei n.º 16-A/2002, de 31/5, dando nova redacção a este art. 60º, introduziu-lhe um novo n.º 3, com natureza interpretativa (nos termos do n.º 2 do art. 13º daquela Lei n.º 16-A/02), passando os nºs. 3, 4, 5 e 6 da redacção inicial a serem os
nºs. 4, 5, 6, e 7, respectivamente; posteriormente também as Leis nºs. 55-B/2004, de 30/12 e 53-A/2006, de 29/12, introduziram
novas redacções à alínea d) do n.º 1 e ao n.º 2, respectivamente.

Acórdão de 9 de Junho de 2010.
Assunto:
Operação urbanística. Compensação. Espaço urbanizável. RJIGT. Aplicação do novo
regime de classificação do solo.
Sumário:
I — A reclassificação ou requalificação do uso do solo processa-se através dos procedimentos de revisão ou alteração dos planos municipais de ordenamento do
território (n.º 2 do artigo 71.º do RJIGT).
II — Assim, as classes de espaço previstas nos planos municipais existentes à data de
entrada em vigor do RJIGT mantêm-se até à sua respectiva revisão.
III — Determinar quais as áreas que, sendo antes classificadas como «espaços urbanizáveis», devem agora ser classificadas como «solo urbano» ou como «solo rural» é
uma tarefa que pressupõe opções de planeamento, não se tratando de uma simples
operação de recondução dos espaços urbanizáveis a solos urbanos ou rurais,
resultante de uma interpretação actualista da lei e meramente casuística.
Processo n.º 227/10-30.
Recorrente: Município de Cascais.
Recorrido: Estoril - Sol, Investimentos Hoteleiros, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Município de Cascais, não se conformando com a sentença do Mmo. Juiz do TAF de
Sintra que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade Estoril-Sol, Investimentos Hoteleiros, SA, contra a liquidação da compensação devida àquele município e decorrente
do procedimento de autorização de uma operação urbanística, e, em consequência, anulou o acto
de liquidação efectuado pela CMC, dela vem interpor recurso para este Tribunal, formulando as
seguintes conclusões:
1.ª- A sentença ora recorrida, ao considerar que a operação urbanística promovida pela recorrida
Estoril-Sol nos terrenos onde se situava o antigo Hotel Estoril-Sol se enquadrava, face ao “Regulamento
Municipal de Compensações”, e por referência ao PDM de Cascais, como “urbanizável”, ignorou o
disposto no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – DL 380/99, de 22 de Setembro,
regime este que suprimiu a distinção entre solo urbano e urbanizável, sendo por isso ilegal, por errada
interpretação da lei;
2.ª- Com efeito, em total respeito pelo Princípio da Legalidade, os regulamentos têm de ser interpretados em conformidade à Lei, neste caso, o “Regulamento do Plano de Pormenor para a Reestruturação
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Urbanística dos Terrenos do Hotel Estoril-Sol” e o “Regulamento Municipal de Compensações” têm
de ser interpretados em respeito pelo disposto no DL 380/99, de 22 de Setembro;
3.ª- Ora, o art.º 72.º, n.º 2, alínea b), do DL 380/99 extinguiu o conceito de classe de solo urbanizável,
passando, para efeito de classificação do solo, a distinguir-se unicamente entre solo rural e solo urbano;
4.ª- Assim, face ao disposto no art.º 72.º, n.º 2, alínea b) do DL 380/99, a referência constante
do “Regulamento do PP para a Reestruturação Urbanística dos Terrenos do Hotel Estoril-Sol e Área
Envolvente” aos chamados “Espaços de Desenvolvimento Singular” como inseridos na “classe de
espaços urbanizáveis” tem de ser entendida como feita aos solos urbanos, ou seja, solos para os quais
é reconhecida vocação para o processo de urbanização e de edificação;
5.ª- E é exactamente o que acontece com este Plano de Pormenor;
6.ª- Com efeito, este Plano reconhece expressamente que a área por ele abrangida visa a reformulação e a definição de uma ocupação urbanística, sendo objectivos gerais do Plano a regeneração
urbana da área de intervenção – art.º 2.º, n.ºs 3 e 4, alínea b) e sendo objectivos específicos do mesmo,
entre outros, a demolição do edificado actualmente existente e a definição de nova ocupação urbanística – art.º 2.º, n.º 5, alínea a);
7.ª- Dúvidas não podem restar que este Plano de Pormenor elegeu com seu grande objectivo geral
a reformulação e definição da ocupação urbanística de uma parte do território do Município de Cascais,
o território designado pelo Plano como terrenos do Hotel Estoril-Sol e área envolvente;
8.ª- O Plano definiu assim, com toda a precisão, a disciplina de uma determinada ocupação urbanística, precisamente a ocupação urbanística levada a cabo pela ora recorrida Estoril-Sol nos terrenos
onde se localizava o seu antigo hotel;
9.ª- E trata-se de uma ocupação urbanística concretamente realizada em solo urbano, pois, para
além do PP ter de ser interpretado em obediência ao disposto no artigo 72.º, n.º 2, alínea b), do DL
380/99, a realidade é que a zona em causa nunca foi uma zona de expansão urbana de Cascais, facto
notório que dispensa qualquer tipo de prova – art.º 514.º do CPC;
10.ª- E tanto assim que, o PDM de Cascais, antes de ser alterado por via do PP em causa, nunca
classificou esta zona como “espaço urbanizável”, como decorre claramente do preâmbulo da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 144/2006 que ratificou o Plano de Pormenor, sendo certo que parte da
zona era classificado como “espaço urbano de baixa densidade” pelo PDM de Cascais;
11.ª- Insiste-se pois que, tendo a lei extinto a categoria de “espaços urbanizáveis” e tendo o próprio
PP para a Reestruturação Urbanística dos Terrenos do Hotel Estoril-Sol eleito como seu grande objectivo
geral a reformulação e definição de uma ocupação urbanística numa dada área do território do Município
de Cascais, haveria que aplicar a tal ocupação o disposto no “Regulamento Municipal de Compensações”;
12.ª- Dispondo assim o artigo 7.º, n.º 2, do referido Regulamento que a compensação em numerário é liquidada em conformidade com os valores unitários estabelecidos no quadro anexo ao presente
regulamento, de acordo com o tipo de ocupação e o local em que se situa a operação urbanística – DR,
II Série, n.º 145, Apêndice n.º 84, de 22 de Junho de 2004, não há que censurar a actuação do recorrente
Município quando liquidou ao recorrido a compensação em numerário aplicando o disposto no Quadro
I em matéria de ocupação urbana (alta);
13.ª- Com efeito, atenta a natureza da operação licenciada pela Câmara Municipal de Cascais e
o tipo de ocupação eleita pelo Plano de Pormenor em causa como urbana, a mesma não poderia ser
considerada nem turística, nem industrial;
14.ª- Assim sendo, a sentença impugnada é claramente ilegal, por erro na interpretação do Direito,
em virtude de ter interpretado o “Regulamento do PP para a Reestruturação Urbanística dos Terrenos
do Hotel Estoril-Sol” em desconformidade ao Princípio da Legalidade, violando assim o disposto no
artigo 72.º, n.º 2, alínea b), do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial – DL 380/99,
de 22 de Setembro e, em consequência, violando o “Regulamento Municipal de Compensações” no
seu artigo 7.º, n.º 2, devendo pois ser revogada por V.Exas., fazendo-se assim a devida e merecida
JUSTIÇA.
Contra-alegando, veio a impugnante dizer que:
1. Os fundamentos que sustentam o recurso jurisdicional em apreço jamais foram sequer invocados pelo recorrente até ao presente momento: nem neste processo de impugnação judicial, nem em
qualquer outro caso semelhante.
2. Aquando da liquidação da compensação em causa, o Município de Cascais nunca justificou a
aplicação do índice no cálculo do montante apurado com qualquer “interpretação conforme à lei” das
classes de espaço previstas nos planos municipais existentes.
3. Até ao presente momento, a posição assumida pelo recorrente no âmbito do presente processo
de impugnação sempre foi no sentido de não reconhecer qualquer relevância às classes de espaço definidas no PDM para efeitos de determinação do índice previsto no RMC.
4. Note-se que, neste âmbito, o Município de Cascais defendeu precisamente não existir “nenhuma
correspondência entre o disposto no quadro I do “Regulamento Municipal de Compensação” e as
classes de espaço definidas no regulamento do PDM de Cascais”.
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5. Ou seja: o pressuposto que, em sede de cálculo da liquidação e em sede de contestação apresentada nos presentes autos, foi totalmente rejeitado pelo Município de Cascais serve agora de base
para este recorrer da sentença do Tribunal a quo!
6. Além disso, a posição assumida pelo Município quanto à questão sub judice tem sido diametralmente oposta:
a. O próprio RMC não procedeu a qualquer “interpretação conforme à lei” [i.é., conforme ao
RJIGT] das classes de espaço previstas nos planos municipais existentes, limitando-se a reproduzir as
várias classes constantes do Plano Director Municipal.
b. Em 2009, o novo RMC continuou a assumir para a determinação dos índices aplicáveis – como
não podia deixar de o fazer – as classes de espaço previstas no Plano Director Municipal.
c. Aliás, este novo RMC, e logo abaixo do quadro de índices, foi esclarecido que “à classe de
Espaço de Desenvolvimento Singular aplicam-se os índices respeitantes à classe/categoria de espaço
para o qual são remetidos pelo Regulamento do PDM” – não subsistindo assim qualquer dúvida, não só
quanto à remissão do RMC para as classes de espaço previstas nos planos municipais existentes como
quanto à impossibilidade jurídica de uma interpretação pretensamente “actualista” daquelas classes.
d. O próprio PPES integrou a sua área de intervenção em “espaço urbanizável” após a entrada em vigor
do RJIGT, o que também evidencia uma clara contradição com o entendimento agora defendido pela edilidade.
7. A acrescer ao exposto, a artificialidade do argumento é tal que o próprio recorrente falece em
convencer da respectiva razoabilidade, conforme se demonstrou supra.
8. Em suma, o fundamento da posição do Município de Cascais é um claro expediente de último
recurso para recuperar o valor apurado na liquidação correctamente anulada pelo Tribunal a quo, pelo
que não deverá merecer qualquer provimento.
9. Mas, em todo o caso, a recorrida não pode deixar de comprovar a falta de procedência da tese
adoptada à luz do quadro jurídico aplicável.
10. Desde logo, o RJIGT nada dispôs quanto a esta matéria em concreto (aplicação do regime de
classificação do solo a planos existentes), pelo que, dispondo as normas jurídicas por princípio para o
futuro, as disposições do RJIGT relativas à classificação do solo só podem ser aplicadas na sequência
de procedimentos de elaboração de novos planos municipais ou em sede de revisão dos existentes.
11. Por outro lado, faltando (até 2009) os diplomas de regulamentação, sempre foi muito duvidoso
que as normas relativas à classificação e à qualificação do solo do RJIGT pudessem ter uma operatividade imediata e independente, e, nessa medida, que os novos planos municipais de ordenamento do
território tivessem de ser elaborados à luz das mesmas.
12. Assim, nos municípios que ainda não procederam à revisão dos respectivos planos municipais,
continuam em vigor as classes de espaço nestes estipulados.
13. Por outro lado, mesmo na hipótese de o regime de classificação do solo previsto no RJIGT
ser aplicável in casu, não poderia tal aplicação decorrer de interpretações “actualistas”.
14. Com efeito, a determinação das áreas que devem agora ser classificadas ou como “solo urbano”
ou como “solo rural” é uma tarefa que pressupõe opções de planeamento.
15. Aliás, é o próprio n.º 2 do artigo 71.º do RJIGT que, sem margem para dúvidas, determina que
a reclassificação ou requalificação do uso do solo se processa através dos procedimentos de revisão ou
alteração dos planos municipais de ordenamento do território.
16. Vd. também o parecer da CCDR Centro, onde se conclui que “a entrada em vigor do DL
380/99 não determinou, nem podia nunca determinar, só por si (isto é, sem um prévio procedimento de alteração ao próprio plano, nos termos legalmente previstos), qualquer modificação
do regime do solo, quer quanto à sua classificação quer no que respeita à sua qualificação (…)”,
bem como que “a edificabilidade nos diferentes espaços identificados no plano director (espaços
florestais, agrícolas, urbanos e urbanizáveis) continua a ser regida pelas regras constantes no
PDM, ratificado pelo RCM n.º … de 10.02, e que a adaptação aos novos conceitos e critérios
adoptados no DL 380/99 far-se-á em sede de revisão deste plano”.
17. Inclusivamente, uma das autoras citadas pelo Município de Cascais para corroborar a sua
construção jurídica conclui no sentido aqui assumido, esclarecendo, num parágrafo convenientemente
omitido, que “o que se pretende agora, em sede de revisão desses planos, é que se identifiquem e delimitem dentro daquela classe anterior (dos solos urbanizáveis) os solos que são para afectar efectivamente à urbanização e edificação [isto é, que sejam tomadas opções de planeamento], ficando todos
os restantes na classe de solos rurais”.
18. Conclui-se assim que a identificação do índice aplicável faz-se por referência às classes de
espaço previstas nos planos municipais existentes e não com recurso ao tipo de “ocupação pretendida”
(vd., para este efeito, os argumentos expendidos nos presentes autos), não sendo aceitável qualquer
interpretação pretensamente “conforme à lei” que determine a aplicação de classes de espaço que os
planos municipais em vigor não estipularam.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não
merece provimento.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra-se assente a seguinte factualidade:
A) No âmbito do procedimento de autorização de operação urbanística prevista no Plano de Pormenor
para a Reestruturação Urbanística dos Terrenos do Hotel Estoril-Sol e Área Envolvente, foi emitido Alvará
de Obra de Construção n.º 1166, de 21.12.06, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, do qual consta
designadamente que “deverão ser efectuadas cedências, aquisições …, nos termos do n.º 1 do parecer do
DGUO datado de 06.11.24 e art.ºs 32.º, … do Regulamento do Plano de Pormenor …”, tendo sido liquidada
a compensação em numerário resultante da diferença das áreas que deveriam ser cedidas ao município e as
áreas efectivamente cedidas, definidas em função da ocupação prevista no Regulamento do Plano Director
Municipal, e considerando-se o valor por metro quadrado da área de terreno na zona - cfr. “Alvará de Obras
de Construção”, de fls. 31 e 32, e “Guia de Recebimento” do Município de Cascais, de fls. 33, dos autos.
B) A elaboração do Plano de Pormenor e de execução das operações urbanísticas referidas em
A) tiveram por base um protocolo de acordo, celebrado entre a impugnante e o Município de Cascais,
em 03.02.03, e objecto de alterações por instrumento outorgado em 24.09.04, que acolheu os “Termos
de Referência” para a elaboração do Plano de Pormenor da área, aprovado em reunião camarária, de
19.04.04, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, do qual consta que para cálculo da compensação
em numerário aplica-se o disposto no art.º 7.º do Reg. Municipal de Compensações, sendo no montante
de € 5.391.659,00 com referência a índices de 2003 - cfr. “Protocolo de Acordo”, de fls. 35 a 39, e
“Alterações ao Protocolo de Acordo”, de fls. 40 a 52 e “Termos de Referência” do Plano de Pormenor
do Estoril-Sol, de fls. 54 a 58 dos autos.
C) Dá-se aqui por reproduzido o desenho da Planta de Cedências, Permutas e Regularizações
relativo ao Plano de Pormenor referido supra - cfr. fls. 62 dos autos.
D) O apuramento da compensação devida pela impugnante assentou na metodologia que teve por
base o total de cedências obrigatórias no âmbito do PDM, das cedências efectivadas, da determinação do
valor de compensação em numerário diminuída do valor das aquisições dos solos em REN, constantes
da acta de reunião realizada pelos serviços camarários competentes, em 10.11.06, cujo conteúdo se dá
aqui por reproduzido, de fls. 76 a 79 do PA apenso aos autos.
E) O valor por metro quadrado atribuído às áreas de cedência em falta, calculado nos termos do
regulamento municipal de compensação aprovado pela Assembleia Municipal de Cascais em reunião
realizada em 2.12.03, resultou da aplicação ao salário mínimo nacional para 2006 de um índice referente
à classe de espaço urbano de alta densidade, tendo-se excluído do âmbito de cedências realizadas uma
área relativa ao “Chão do Parque” incluída na Reserva Ecológica Nacional, a qual foi considerada na
área de terreno adquirido pelo município por via de compensação em espécie - cfr. Pareceres do DGUO,
de 24.11.06, e do C.DGUO, de 14.12.06, Proposta de decisão final da operação urbanística e Despacho
proferido sobre o mesmo pelo Director do Departamento de Urbanismo, de 06.12.18, de deferimento
do processo de construção – cfr. fls. 59 a 62, 63, e fls. 64 a 66 do PA apenso.
III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Sintra que, julgando
procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida, anulou a liquidação da compensação
efectuada pelo Município de Cascais por ter considerado que, face ao PDM de Cascais, a operação
urbanística promovida pela recorrida se localizava em espaço urbanizável e não em espaço urbano.
Sustenta o recorrente a ilegalidade de tal decisão porquanto, em seu entender, tendo o artigo 72.º
do DL 380/99, de 22/9, que regula o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, extinguido
o conceito de classe de solo urbanizável, passando, para efeito de classificação do solo, a distinguir-se
unicamente entre solo rural e solo urbano, a referência constante do Regulamento do Plano de Pormenor
para a Reestruturação Urbanística dos Terrenos do Hotel Estoril Sol e do Regulamento Municipal de
Compensações a “espaços de desenvolvimento singular” como inseridos na classe de “espaços urbanizáveis” tem de ser entendida como feita aos solos urbanos, ou seja, solos para os quais é reconhecida
vocação para o processo de urbanização e de edificação, como é o que acontece no caso em apreço.
Vejamos. Dispõe o n.º 2 do citado Regulamento Municipal das Compensações, a propósito da compensação em numerário, que esta é liquidada em conformidade com os valores unitários estabelecidos no quadro
I anexo ao regulamento, de acordo com o tipo de ocupação e o local em que se situa a operação urbanística.
Na tese do recorrente, a referência no Plano de Pormenor aos espaços de desenvolvimento singular – que se integram na classe de espaços urbanizáveis prevista no PDM – deverá ser interpretada
como reportada à classe de solos urbanos, porquanto a de espaços urbanizáveis deixou de existir com
a entrada em vigor do RJIGT.
É certo que este, no seu artigo 72.º, suprimiu a distinção entre solo urbano e urbanizável, passando,
para efeito da classificação do solo, a distinguir-se unicamente entre solo rural e solo urbano.
Como diz Fernanda Paula Oliveira, in Sistemas e Instrumentos de Execução dos Planos, Cadernos
do CEDOUA, Janeiro de 2002, pág. 32, “Com esta nova forma de classificação dos solos há, relativamente ao regime anterior, uma intenção nítida de diminuir as áreas onde se podem realizar operações
urbanísticas (operações de urbanização e de edificação). Com efeito, como decorre claramente da lei,
esta nova classificação dos solos tem como consequência imediata o desaparecimento da classe de solo
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urbanizável. Assim, enquanto até à Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e do Urbanismo
as operações urbanísticas se podiam realizar também em solos urbanizáveis, o legislador exige agora que
na zona onde uma determinada operação se vai realizar, no mínimo, a urbanização seja programada…
Uma coisa é certa: os solos de urbanização programada previstos na actual legislação não correspondem, definitivamente, aos solos urbanizáveis do regime anterior.”
Todavia, o citado DL que aprovou esta nova classificação de solos nada dispôs relativamente à
aplicação do novo regime a Planos já existentes, pelo que, atendendo ao princípio da não retroactividade
das leis, as disposições relativas à classificação do solo só podem ser aplicadas a novos PDM ou em
sede de revisão dos existentes.
Aliás, é o próprio n.º 2 do artigo 71.º do RJIGT que determina que a reclassificação ou requalificação do uso do solo se processa através dos procedimentos de revisão ou alteração dos planos
municipais de ordenamento do território.
Também a autora citada escreve, a esse propósito, que “o que se pretende agora, em sede de
revisão desses planos, é que se identifiquem e delimitem dentro daquela classe anterior (dos solos
urbanizáveis) os solos que são para afectar efectivamente à urbanização e edificação, ficando todos
os restantes na classe de solos rurais” (obra citada, pág. 33).
De resto, como concluiu o Provedor de Justiça, em recomendação proferida em 2006 (Recomendação n.º 6/A/2006) a propósito da reclassificação do solo como solo urbano, “a norma do art.º 72.º,
n.º 3, do Decreto-Lei n.º 380/99, relativa à classificação do solo, não é exequível por si mesma, antes
dependendo de prévia regulamentação, conforme determinado pelo n.º 4 do mesmo artigo”.
Por outro lado, como salienta a recorrida nas suas alegações, determinar quais as áreas que, sendo
antes classificadas como “espaços urbanizáveis”, devem agora ser classificadas como “solo urbano”
ou como “solo rural” é uma tarefa que pressupõe opções de planeamento, não se tratando de uma
simples operação de recondução dos espaços urbanizáveis a solos urbanos ou rurais, resultante de uma
interpretação actualista da lei e meramente casuística.
Neste sentido, vd. os pareceres n.ºs 135/99, de 22/10/99, da CCDR do Alentejo, e 158/03, de
30/6/03, da CCDR do Centro, destacando-se deste último a seguinte passagem: “a entrada em vigor
do DL 380/99 não determinou, nem podia nunca determinar, só por si (isto é, sem um prévio procedimento de alteração ao próprio plano, nos termos legalmente previstos) qualquer modificação do
regime do solo, quer quanto à sua classificação quer no que respeita à sua qualificação (incluindo-se
aqui o respectivo regime de edificabilidade). Assim, em conclusão, concordamos inteiramente com o
entendimento da Câmara Municipal de que a edificabilidade nos diferentes espaços identificados no
plano director (espaços florestais, agrícolas, urbanos e urbanizáveis) continua a ser regida pelas regras
constantes no PDM, ratificado pelo RCM n.º …, de 10.02, e que a adaptação aos novos conceitos e
critérios adoptados no DL 380/99 far-se-á em sede de revisão deste plano”.
Em conclusão, se dirá, pois, que as classes de espaço previstas nos planos municipais existentes
à data de entrada em vigor do RJIGT se mantêm até à sua respectiva revisão, pelo que bem andou o
Mmo. Juiz “a quo” ao ponderar no cálculo das compensações devidas o índice referente à classe de
espaço aplicável de acordo com os planos municipais vigentes na área de intervenção da operação
urbanística pretendida pela recorrida.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do
STA em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Vale.

Lisboa, 9 de Junho de 2010. — António Calhau (relator) — Miranda de Pacheco — Pimenta do

Acórdão de 9 de Junho 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 242/10-30.
Recorrente: Fernando Lopes da Cunha e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Miranda de Pacheco.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Fernando Lopes da Cunha e mulher Maria Emília da Cunha Carvalho, com os sinais dos autos, vêm recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que julgou improcedente
a impugnação judicial que deduziram contra as liquidações do imposto de selo, referente a aquisição
por usucapião de um prédio urbano, no montante de € 6.880.00, cada, perfazendo o montante global
de € 13.760.00, apresentando as seguintes conclusões:
1. A lei fiscal (art.º 1º-3, a) do Cod. lmp. Selo) considera transmissões gratuitas, além de outras,
as que tenham por objecto a aquisição por usucapião;
2. Por outro lado (art.º 1º-1 do mesmo Código) determina que as transmissões gratuitas de bens
ficam sujeitas a imposto do selo.
3. Para que haja transmissão, ainda que no conceito exclusivamente fiscal, será necessário que
pré-exista na posse de outrem o bem transmitido.
4. Ao ficcionar a usucapião como forma de transmissão, a lei está implicitamente a ligar aquela
figura a requisitos característicos da transmissão, designadamente o apontado na conclusão anterior (3.).
5. Por este caminho, a lei fiscal dá cumprimento ao dispositivo constitucional inserto no art.º 104º-3
da Constituição da República segundo o qual a tributação do património deve visar a igualdade entre os
cidadãos. Na verdade, a igualdade será violada quando, por um lado, as transmissões em sentido próprio
são em regra tributadas e aquelas que, ora por deficiência ora por falta de título, o não são; como será
o caso das aquisições por usucapião de bens pré-existentes na posse de outrem.
6. Mas, se não são tributados os actos de aquisição de património resultantes de transformação
de bens que haviam sido objecto de transmissão em sentido próprio, também o não devem ser aqueles
actos que versem a transformação de bens adquiridos por usucapião. Doutra forma, seria violado o
art.º 104º-3 da Constituição da República por não ser observado o desiderato de a lei fiscal contribuir
para a igualdade entre os cidadãos.
7. Assim, será inconstitucional a interpretação do art.º 1º-3, alínea a) do Código do Imposto do Selo
segundo a qual será sujeita àquele imposto a aquisição de um prédio urbano por invocação de usucapião
em terreno que o contribuinte possuiu por longo tempo e lhe fora transmitido por título não válido.
8. Os efeitos da usucapião retroagem à data de início da posse (art.º 1288º e 1317º c) do Código
Civil).
9. Assim, se, à data de início da posse, o objecto da mesma era um terreno rústico que, posteriormente, os usucapintes, no exercício da sua posse transformaram em prédio urbano por via da construção
de uma casa, é o valor do terreno inicial que deve servir de base à liquidação do imposto.
10. O facto de a lei (art.º 5º-r) do Código do Imposto de Selo) estabelecer que a constituição da
obrigação tributária, no caso de aquisições por usucapião, se reporta à data da escritura notarial de justificação ou do trânsito em julgado da sentença (sic por “acção”) de justificação judicial não invalida
a conclusão anterior porquanto a constituição da obrigação é realidade diferente do facto que lhe dá
origem. No caso, o início da posse.
11. Também não impede o lançamento do imposto o facto de, à data da constituição da obrigação
tributária, o prédio avaliado já ser diferente do primitivamente adquirido, no caso, um terreno porquanto
sempre este poderá ser avaliado para o efeito em causa, nos termos do art.º 13º-1 do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis.
12. No caso, os recorrentes tomaram posse, em data imprecisa do ano de 1975, de um terreno no
qual vieram a construir uma casa, transformando aquele, por essa via, num prédio urbano.
13. Os factos sumariamente apontados na conclusão anterior constam, quer da escritura de justificação em que se invoca a aquisição do prédio por usucapião, quer da participação feita, na sequência
da mesma escritura para liquidação de imposto de selo.
14. Tendo por via deles sido liquidado imposto do selo tendo por base o valor do prédio que não
foi objecto de qualquer transmissão, e não o do terreno objecto do início da posse, os actos impugnados
são ilegais e devem por isso ser anulados.
15. Aliás, a solução seguida pelos actos impugnados é da maior injustiça porquanto, afinal, o que por
eles se pretende é tributar um facto aquisitivo considerando uma transmissão que não existe pois consiste
afinal em obras dos próprios recorrentes e não apossamento de qualquer bem previamente existente.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
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3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu douto parecer nos seguintes termos:
“Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida
contra duas liquidações de Imposto de Selo (IS), cada uma no montante de €6 880,00
FUNDAMENTAÇÃO
1.O IS (contrariamente à antiga Sisa e ao actual IMT) não incide sobre a aquisição do direito de
propriedade ou de figuras parcelares desse direito, antes sobre factos tipificados que revelam a circulação
de riqueza (cf. art. 10 nº1 CIS; Soares Martinez Direito Fiscal Almedina 203 pp.597 e sgs.)
O IS recai sobre a transmissão gratuita do direito de propriedade sobre bens imóveis, resultante da
aquisição por usucapião (art. 1º nºs 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 nº2
alínea b) e 3º nº3 alínea a) CIS; Tabela Geral do Imposto de Selo verba 1.2)
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)
Não obstante, em termos fiscais 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)
2.No caso sob análise:
a) tendo o edifício que se encontra implantado no terreno transmitido sido construído pelos impugnantes não se poderá considerar que o mesmo lhes foi transmitido por título gratuito
b) a norma transitória constante do art.15º nº1 DL nº287/2003, 12 Novembro (avaliação dos prédios urbanos, nos termos do CIMI, aquando da primeira transmissão ocorrida após a entrada em vigor
do diploma) é inaplicável porque a transmissão gratuita resultante da aquisição por usucapião teve por
objecto um prédio rústico
c) o IS deve incidir apenas sobre o valor patrimonial tributário do prédio rústico adquirido por
usucapião, constante da matriz à data da transmissão-1975 (art.13º nº1 CIS).
A jurisprudência do STA – SCT tem-se pronunciado de forma consistente no sentido propugnado
(acórdãos 21.10.2009 processo n.º 652/09; 13.01.2010 processo n.º 1124/09; 20.01.2010 processo
n.º 773/09; 24.02.2010 processo n.º 806/09)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento parcial.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
-declaração de procedência parcial da impugnação judicial
-anulação das liquidações impugnadas de Imposto de Selo, no montante excedente ao valor patrimonial tributário do prédio rústico constante da matriz na data da transmissão”
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4-A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A Administração fiscal, emitiu em nome de Fernando Lopes da Cunha, a demonstração da
liquidação de Imposto de Selo n.º 176460 de 25.01.2006, tendo por base a matéria colectável de
68 800.00 €, no valor de 6 880,00 €, com base na participação n.º 252457, com data limite de pagamento
em 30.11.2006 (f1s. 7 dos autos);
2. A Administração fiscal, emitiu em nome de Maria Emília da Cunha Carvalho a demonstração
da liquidação de Imposto de Selo n.º 176567 de 25.07.2006, tendo por base a matéria colectável de
68 800,00 €, no Braga valor de 6 880.00 €, com base na participação n.º 252471 com data limite de
pagamento em 30.11.2006 (fls. 8 dos autos);
3. As liquidações foram objecto de reclamação graciosa, instauradas em 28.03.2007, as quais
vieram a ser indeferidas, em 24.04.2009, tendo sido notificada em 11.05.2009;
4. Os impugnantes são donos e legítimos proprietários, de um prédio urbano, composto de cave,
rés-do-chão e primeiro andar, com área coberta de 116 m2 e descoberta dependência com 30 m2 e
logradouro com 1054 m2, sito na Rua dos Bombeiros, freguesia de S. João das Caldas, Vizela, com o
art. 544.º, tendo sido edificado em parte do art.º 648.º rústico da antiga matriz;
5. Os impugnantes, adquiriram parte do prédio rústico com o art. 648º, sito na Rua dos Bombeiros,
freguesia de S. João das Caldas, Vizela, em 1975, por documento escrito.
6. Em 04.10.2005, no Cartório Notarial do licenciado Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares, em
Guimarães, os Impugnante celebraram, uma escritura de Justificação Notarial, por usucapião, do referido prédio urbano constante de fls. 6 a 8 do processo administrativo apenso aos autos que aqui se dá
por integralmente por reproduzidos;
7. Em 24.02.2006 os Impugnantes apresentaram o modelo 1 do Imposto de Selo (fls. 16 a 17 do
Processo Administrativo apenso aos autos);
8. Em 09.03.2006, foram os Impugnantes notificados da avaliação patrimonial, do artigo 544.º
urbano tendo sido fixado o valor patrimonial de 137 600.00 €.
9. A presente impugnação foi enviado para este tribunal, por via postal registado, em 27.05.2009.
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5- A sentença sob recurso julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra as liquidações do imposto de selo no montante global de €13.760.00, devido a aquisição por usucapião de um
prédio urbano.
Para tanto, no essencial, arrancando do entendimento que a obrigação tributária se constitui com a
transmissão gratuita operada por via da escritura de justificação notarial, conforme resulta do artigo 5.º,
alínea r) do CIS, concluiu-se nessa decisão nos seguintes termos:” Com base na escritura de justificação notarial, os Impugnantes, adquiriram, por usucapião, o prédio urbano com o art. 544.º, pelo que
a liquidação do Imposto de Selo enquadra-se no disposto no art. 1.º, n.º 3 e alínea a), art.º 50, n.º 1,
alínea r) e na verba 1.2 da Tabela Geral do Código de Imposto de Selo.
Sendo o valor patrimonial do prédio de 137 600.00 € e tendo a liquidação a cada um dos Impugnantes, por base a matéria colectável de 68 800.00 €, e o imposto de selo fixado, no valor de 6 880.00 €,
a liquidação encontra correctamente efectuada.”
Por sua parte, os recorrentes vêm defender, no essencial, que o imposto do selo apenas devia recair
sobre o valor do terreno rústico objecto do início da posse e não sobre o valor do prédio urbano nele
construído, o qual não foi objecto de qualquer transmissão.
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 á data da transmissão
ou o determinado por avaliação nos casos dos 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 as liquidações impugnadas se
encontram feridas de ilegalidade.
Ora, no caso que nos ocupa, é patente que não corresponde à realidade o que vem documentado na
escritura de justificação notarial (n.º 6 do probatório), ou seja a aquisição por usucapião de um prédio
urbano constante de fls. 6 a 8 do processo administrativo.
Na verdade, como se constata ainda dos 4. e 5. do probatório, o que vem corroborado pelas
declarações dos justificantes na escritura de justificação notarial transcritas na sentença recorrida, o
que foi adquirido por usucapião foi antes um prédio rústico sobre o qual os ora recorrentes vieram a
edificar um prédio urbano.
Sendo assim, tendo em conta que sempre deverá atender-se à substância económica dos factos
tributários (artigo 11.º, n.º 3 da LGT), importa concluir que as liquidações efectuadas pela Administração Tributária mostram-se feridas de ilegalidade como decorrência de posterior constatação de erro
nos pressupostos de facto em que as mesmas assentaram.
Saliente-se, por outra parte, que a desconformidade verificada é da maior relevância para efeito
do objecto da incidência do Imposto do Selo, como já tem sido afirmado pacífica e repetidamente em
casos similares por este Supremo Tribunal ao concluir que “o acto de aquisição por usucapião do
imóvel usucapido é o objecto de incidência da tributação em imposto de selo e não também o acto de
aquisição de benfeitorias realizadas no mesmo imóvel pelo usucapiente”- cfr. acórdãos de 21/10/09,
13/01/10 20/01/10, 27/01/10, 24/02/10 e 28/04/10, nos recursos n.ºs 652/09, 1124/09, 773/09, 922/09,
806/09 e 126/10, respectivamente.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar
procedente a impugnação judicial, anulando-se as liquidações impugnadas 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, 9 de Junho de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge
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Acórdão de 9 de Junho de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Embargos
de terceiro.
Sumário:
Provado que foi que a recorrente foi citada para a execução, facto que aliás não contesta, couberam-lhe a partir desse momento todos os meios processuais concedidos
ao executado para defesa dos seus direitos — incluindo o de deduzir oposição à
execução e o de reclamar dos actos materialmente administrativos nela praticados —,
pelo que, embora não lhe seja admitido deduzir embargos de terceiro (porque deixou
de ter, a partir da citação, essa qualidade) — , nem assim deixou de ter forma de
acautelar o seu direito decorrente da contitularidade do imóvel penhorado.
Processo n.º 243/10-30.
Recorrente: Maria da Conceição Ferreira Dias.
Recorrido: Fazenda Pública e outro.
Relatora: Ex.m Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Maria da Conceição Ferreira Dias, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 18 de Janeiro de 2010, que rejeitou os
embargos por si deduzidos contra a penhora de imóvel efectuada no âmbito da execução fiscal n.º … e
apensos e absolveu os embargados da instância, apresentando para tal as seguintes conclusões:
I – O estatuto processual do cônjuge do Executado apenas pode ser validamente atribuído a
quem, perdoe-se a redundância, seja cônjuge do Executado.
II – Provou-se que o casamento entre a Recorrente e o Executado foi dissolvido por divórcio em
09 de Fevereiro de 2005 (ponto 4 dos factos provados).
III – Quer a instauração da execução, quer a penhora, quer a citação da Recorrente ocorreram
em data muito posterior à dissolução do casamento por divórcio.
IV – O estatuto processual de cônjuge do Executado acarreta direitos, donde releva, especialmente,
a faculdade de requerer o inventário para separação de bens, nos termos do art. 825º n.º 1 do CPC,
faculdade essa que não tem qualquer efeito útil relativamente a ex-cônjuges, uma vez que a alteração
do regime de bens para o regime da separação apenas pode ocorrer relativamente a casados.
V - É, pois, legalmente impossível requerer a instauração do inventário a que se refere o art. 220.º
do CPPT e 825º n.º 1 do CPC no âmbito de casamentos dissolvidos em data anterior à da pendência
da execução.
VI – Muito embora não tivesse esse ónus, a Recorrente foi diligente, arguindo a ineficácia da
citação junto do órgão da Recorrida, mediante requerimento autónomo formulado dentro do prazo
para a oposição – cfr. Doc. 1
VII – Pelo que o estatuto processual do cônjuge do executado foi indevidamente aplicado à Recorrente, tratando-se de um caso de verdadeira “ilegitimidade”, uma vez que aquela deixou de ser o sujeito
processual da relação controvertida (posição de cônjuge do Executado) em 09 de Fevereiro de 2005.
VIII – A Recorrente, porque destituída dos fundamentos de facto e de direito que lhe emprestavam
validamente a qualidade de Cônjuge do Executado, deduziu embargos de terceiro como única forma
de acautelar o seu direito decorrente da contitularidade do imóvel penhorado,
IX – Sendo manifestamente um terceiro, por efeito da invalidade e ineficácia do acto de citação,
cujos fundamentos invocou expressamente da sua p.i. (cfr. arts. 32º a 34º).
X – E não se diga que a Recorrente sempre deveria (por analogia) ter requerido inventário subsequente a divórcio nos termos do art. 1404º do CPC, processo esse que pressupõe falta de acordo
quanto à partilha, porquanto tal acordo existia tendo sido celebrado contrato-promessa de partilha
anterior (cfr. ponto 5 dos factos provados).
XI – Pelo que - ainda que por analogia - nunca poderia ser exigível à Recorrente instaurar não
um inventário nos termos do art. 825º n.º 1 do CPC, mas antes um inventário subsequente a divórcio
nos termos do art. 1404.º do mesmo diploma.
XII – Por redução ao absurdo – e porque mais ilustrativo – imagine-se que um comproprietário
é, por lapso, citado como cônjuge do Executado” por efeito da penhora de um imóvel (sendo ou não
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do mesmo sexo do Executado). Naturalmente que dúvidas não existem que o citado não possui nenhum
ónus de requerer um inventário para separação de bens relativamente a alguém com quem nunca foi
(ou já não é) casado. Como ninguém duvida que, em situação similar, o meio processual adequado é
a dedução de embargos de terceiro e não qualquer outro.
XIII – Do ponto de vista substantivo, a Recorrente deixou se ser cônjuge do Executado em 09 de
Fevereiro de 2005, facto só por si suficiente para que a mesma seja de considerar terceira para efeitos
da presente execução.
XIV – A reclamação prevista no art. 276º do CPPT contra a errada aplicação do estatuto processual do cônjuge do Executado à Recorrente nunca seria o meio processual a observar no caso
concreto, pela singela razão de que nunca esta foi notificada – nem tinha que ser – de qualquer acto
onde se ordenasse aquela aplicação, do qual pudesse reagir por esse meio.
XV – De resto, nada impedia a Recorrente de reagir mediante embargos de terceiro contra a
penhora, acto esse ofensivo da sua propriedade e posse, independentemente de ter reclamado contra
qualquer acto que ordenasse a sua citação nos termos do art. 239º do CPPT e 825º n.º 1 do CPC que
- repete-se - nunca lhe foi notificado.
XVI – Pelo que, ao rejeitar os embargos, a douta sentença recorrida violou o disposto no art. 237º
n.º 1 do CPPT, excluindo indevidamente a Recorrente do universo de terceiros.
TERMOS EM QUE deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando-se a douta sentença
recorrida, julgando-se admitidos os embargos de terceiro deduzidos, com as consequências legais,
ordenando-se o prosseguimento dos autos.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no qual suscitou como questão prévia a da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal para
conhecimento do recurso, nos termos seguintes:
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 a fls. 192 a recorrente
Maria da Conceição Ferreira Dias, vem invocar factos novos, que o tribunal recorrido não estabeleceu,
nem levou em conta na sentença, mas em cuja afirmação fundamenta o seu direito.
É o que se apura nomeadamente na conclusão VI em que a recorrente refere que «Muito embora
não tivesse esse ónus, a Recorrente foi diligente, arguindo a ineficácia da citação junto do órgão da
Recorrida, mediante requerimento autónomo formulado dentro do prazo para a oposição – cf. fls. 192.
Constata-se, assim, divergência com o decidido em sede de matéria de facto invocando no recurso
factos novos que o tribunal recorrido não estabeleceu, juntando até novos documentos – cf. fls. 195 e 196.
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 facto sempre que nas conclusões das
respectivas alegações são vertidos factos que não foram levados ao probatório ou é invocada matéria
de facto que contraria, ou não foi levada em consideração na decisão recorrida – vide neste sentido
Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 03.10.2007, recurso 373/07, de 31.01.2007, recurso
1027/06 e de 17.01.2007, recurso 962/06, todos in WWW.DGSI.PT.
Verifica-se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o
recurso, também, matéria de facto, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Norte – arts. 280.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26º alínea b)
e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Nestes termos somos de parecer que, ouvido o recorrente, este Tribunal deve ser julgado incompetente em razão da hierarquia.
4 – Notificadas as partes para, querendo, se pronunciarem sobre o Parecer do Ministério Público
(fls. 220 a 223 dos autos), veio a recorrente responder nos termos seguintes:
A questão submetida a recurso incide, exclusivamente, sobre matéria de Direito.
Com efeito, não pôs a Recorrente em causa o acerto da matéria de facto dada como provada,
nem a sua insuficiência.
Muito embora no ponto VII das conclusões se tenha referido ter sido arguida a ineficácia da
citação junto da Recorrida, com junção de documento, tal referência é absolutamente inócua e irrelevante, atento o mérito dos autos, que nem sequer foi alegada na p.i., razão pela qual nunca poderia
ser introduzida “ex novo” em sede de recurso, por não se tratar de facto superveniente.
A Recorrente pretendeu, por excesso de zelo, mencionar que foi diligente perante a Administração
Fiscal, embora ciente de que não estava a pôr em causa a matéria de facto fixada, o que não pretendeu –
nem pretende – efectuar, tendo actuado segundo a máxima “quod abundat non nocet”.
A jurisprudência invocada no, aliás douto, parecer do Ex.mo Senhor Procurador Geral Adjunto,
não tem qualquer analogia com o caso vertente pois, nesses arestos, pretendia-se, efectivamente – em-
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bora de forma indirecta – discutir o acerto da matéria de facto fixada, em face de matéria previamente
alegada, o que não é o caso dos autos.
Nestes termos, deverá considerar-se não escrita a conclusão VI, a qual se apresenta como um elemento dissonante em face das demais conclusões, que circunscrevem com clareza o objecto do recurso.
Ao recurso em causa deverá considerar-se aplicável, subsidiariamente, o regime constante dos
arts. 685º-A n.º 3 do CPC – ainda que por analogia – o qual estabelece a possibilidade de ser formulado convite ao Recorrente no sentido de esclarecer alguma deficiência ou obscuridade constante
das conclusões. Nesses sentido, antecipando tal possibilidade, deverá ser considerado e valorado o
supra aduzido.
E não se diga que, estando em causa valorar se o recurso incide sobre matéria de facto ou matéria
de direito, nunca haveria lugar à aplicação do art. 685º-A do CPC (ainda por analogia) cujo domínio
de aplicação pressupõe já essa delimitação. Pois, tratando-se de recurso da matéria de facto, o não
cumprimento dos formalismos previstos no art. 685º-B do CPC sempre importaria a rejeição do recurso
“no que se refere à impugnação da matéria de facto”, subsistindo, pois, as questões de direito para as
quais este Superior Tribunal é reconhecidamente competente.
Assim, em síntese, sendo a delimitação do recurso uma opção na disponibilidade da Recorrente
entende-se que, em caso de fundadas dúvidas, é licito a mesma ser convidada a corrigi-las, esclarecendo
o sentido de alguma menção ambígua susceptível de afectar o regime do recurso, por elementares razões
de economia processual, não se afigurando desejável impor o regime de um recurso sobre matéria de
facto a quem o não pretende.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questões a decidir
Importa a título prévio decidir da competência deste Supremo Tribunal para conhecer do presente
recurso, atento ao teor das conclusões das alegações de recurso apresentadas e a que a competência deste
Tribunal se restringe, em regra, ao conhecimento de recursos com exclusivo fundamento em matéria
de Direito, ex vi dos artigos 280.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)
e 26º alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF).
Improcedendo a questão prévia suscitada, haverá então que conhecer do mérito do recurso, averiguando da existência de erro de julgamento na decisão de rejeição dos embargos de terceiro deduzidos
pela ora recorrente.
6 – Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes factos:
1 – A embargante contraiu casamento com o Executado em 09 de Setembro de 1991, sem celebração de qualquer convenção antenupcial.
2 – Em 30 de Março de 2004, a Embargante e o Executado adquiriram o prédio urbano composto
por casa de cave, rés-do-chão e andar, para habitação, com logradouro, sito no … ou …, Freguesia
de …, Concelho de Braga, descrito na 2.ª C.R.P. de Braga sob o n.º 00311/950207 – …, inscrito na
matriz sob o artigo 916º, pelo preço de € 90.000,00.
3 – Esta aquisição foi registada em 26-01-2004.
4 – O casamento supra-referido foi dissolvido por divórcio em 09 de Fevereiro de 2005, por
sentença proferida no processo 21/05.7TBBRG, da 2.ª Secção do Tribunal de Família e Menores de
Braga.
5 – Em 05 de Agosto de 2008, o executado e a embargante celebraram o acordo de partilha.
6 – Tal partilha ainda não foi efectuada.
7 – No âmbito do processo de execução fiscal n.º … e apensos, foi penhorado o imóvel supra-referido.
8 – Tal penhora foi registada em 22-06-2009.
9 – Na referida execução a embargante não consta dos títulos executivos, não foi revertida, nem
invocada a comunicabilidade dos tributos dados à execução.
10 – Em 07-07-2009 a embargante foi citada na referida execução fiscal, nos termos e para os
efeitos previstos no artigo 196.º, 201.º, 204.º e 239.º, todos do CPPT, e 825.º/3 do CPC.
7– Apreciando.
7.1 Questão prévia: Da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
Importa a título prévio decidir da questão suscitada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto
junto deste Tribunal, pois que o seu conhecimento precede o de qualquer outra (artigos 16.º do CPPT,
101.º e 102.º do Código de Processo Civil), prejudicando, se procedente, a apreciação e julgamento
das demais questões suscitadas no recurso.
Como resulta do seu parecer junto aos autos e supra transcrito, entende este Ilustre Magistrado
que este Supremo Tribunal deve julgado incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento
do recurso, pois que como se constata das conclusões das alegações de recurso a fls. 192 a recorrente
Maria da Conceição Ferreira Dias, vem invocar factos novos, que o tribunal recorrido não estabeleceu, nem levou em conta na sentença, mas em cuja afirmação fundamenta o seu direito, sendo o que
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se apura nomeadamente na conclusão VI em que a recorrente refere que «Muito embora não tivesse
esse ónus, a Recorrente foi diligente, arguindo a ineficácia da citação junto do órgão da Recorrida,
mediante requerimento autónomo formulado dentro do prazo para a oposição – cf. fls. 192. Pelo que,
constata-se, assim, divergência com o decidido em sede de matéria de facto invocando no recurso factos
novos que o tribunal recorrido não estabeleceu, juntando até novos documentos – cf. fls. 195 e 196.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, veio a recorrente responder nos termos supra
transcritos, defendendo, em suma, que a questão objecto do recurso é uma mera questão de Direito, para
cujo conhecimento é competente este Supremo Tribunal, devendo considerar-se não escrita a referida conclusão VI e aplicável subsidiariamente, ainda que por analogia, o disposto nos artigos 685.º-A n.º 3 do CPC.
Vejamos.
Como é sabido, das decisões de primeira instância apenas cabe recurso para a Supremo Tribunal
Administrativo “quando a matéria for exclusivamente de direito”, cabendo recurso para o Tribunal
Central Administrativo das restantes decisões judiciais que o admitam (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).
Entende a actual jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr., a título de exemplo, os recentes
acórdãos de 21 de Abril de 2010, rec. n.º 189/10, de 14 de Abril de 2010, rec. n.º 1/10 e de 20 de Janeiro de 2010, rec. n.º 950/09) que perante das conclusões das alegações de recurso que não estejam
suportadas em factos estabelecidos no probatório fixado na sentença recorrida, haverá que ponderar
se tais conclusões se traduzem efectivamente em novos factos que contrariam os fixados ou em novas
ilações de facto deles retiradas – caso em que se verifica excepção dilatória de incompetência deste
Tribunal para conhecimento do recurso (artigos 101.º, 494.º, alínea a) e 493.º, n.º 2 do Código de Processo Civil) -, ou se, pelo contrário, estão em causa factos, em abstracto, irrelevantes para a decisão da
questão decidenda ou meras ilações jurídicas retiradas nos factos fixados – caso em que este Supremo
Tribunal será ainda competente para conhecer do recurso.
Ora, no caso dos autos, a afirmação da recorrente constante das conclusões das suas alegações de
recurso de que «Muito embora não tivesse esse ónus, a Recorrente foi diligente, arguindo a ineficácia
da citação junto do órgão da Recorrida, mediante requerimento autónomo formulado dentro do prazo
para a oposição – cf. fls. 192, embora não constante do probatório fixado, em nada o contraria, podendo,
aliás, ser do conhecimento do Tribunal através da consulta do apenso administrativo relativo ao processo
de execução. Por último, não parece que, em abstracto, o facto de ter arguido a ineficácia da citação
releve, em abstracto, para apreciar da questão de saber se poderia a recorrente ter deduzido embargos
de terceiros, pois que relevante para a decisão relativa aos embargos de terceiro - única questionada
nos presentes autos -, é saber se foi ou não citada para a execução, e não se reagiu contra a citação que
lhe foi dirigida. Improcede, pois, a questão prévia suscitada, declarando-se este Tribunal competente
para conhecer do recurso, pois que versa exclusivamente matéria de direito.
7.2 Da rejeição dos embargos de terceiro em razão da citação da recorrente para a execução
A sentença recorrida, a fls. 136 e ss. dos autos, rejeitou os embargos de terceiro deduzidos pela ora recorrente, por ter esta sido citada da execução após a penhora, razão pela qual entendeu não lhe poder ser reconhecida a qualidade de terceiro, pressuposto necessário da admissibilidade de embargos de terceiro. Apoiou-se
o decidido no Acórdão deste Tribunal de 25 de Novembro de 2009 (rec. 1123/09), cujo sumário transcreve.
Discorda do decidido a recorrente, nos termos supra transcritos, alegando que o estatuto processual do cônjuge do executado foi indevidamente aplicado à Recorrente, tratando-se de um caso de
verdadeira “ilegitimidade”, uma vez que aquela deixou de ser o sujeito processual da relação controvertida (posição de cônjuge do Executado) em 09 de Fevereiro de 2005, data do seu divórcio, que
porque destituída dos fundamentos de facto e de direito que lhe emprestavam validamente a qualidade
de Cônjuge do Executado, deduziu embargos de terceiro como única forma de acautelar o seu direito
decorrente da contitularidade do imóvel penhorado, sendo manifestamente um terceiro, por efeito da
invalidade e ineficácia do acto de citação, cujos fundamentos invocou expressamente da sua p.i. (cfr.
arts. 32º a 34º) (cfr. conclusões VII a IX das suas alegações de recurso).
Vejamos.
Subjacente à alegação da recorrente, está o entendimento desta de que lhe teria sido indevidamente
atribuído a “estatuto processual de cônjuge do executado”, sendo nessa qualidade, e fundamentalmente
para requerer a separação de bens (artigo 825.º n.º 1 do CPC), que teria sido citada posteriormente à
penhora do imóvel.
Ora o que se encontra fixado no probatório (cfr. o seu n.º 10, supra transcrito) é que «Em 07-07-2009
a embargante foi citada na referida execução fiscal, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 196.º,
201.º, 204.º e 239.º, todos do CPPT, e 825.º/3 do CPC», (e não, sublinhe-se, nos termos do n.º 1 do
artigo 825.º do CPC), sendo que, com base nesse facto fixado, entendeu o Meritíssimo Juiz “a quo” que
“no caso dos autos a ora embargante foi citada para a execução” e que “daí que, tendo sido citada, a
ora embargante tenha adquirido a qualidade de parte na execução ou, o que é o mesmo, de executada”
(cfr. sentença, a fls. 137 dos autos), sendo, por isso, que julgou não ter ela a qualidade de “terceiro”,
sem a qual não serão de admitir “embargos de terceiro”.
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Em parte alguma do probatório e da sentença se extrai fundamento para as conclusões das alegações da recorrente de que o Fisco a teria citado como cônjuge do executado para requerer a separação
de bens, nem isso resulta, aliás, do processo administrativo junto aos autos ou da citação junta a fls. 52
dos autos (Assunto: Citação após penhora).
Está provado, isso sim, que foi citada para a execução (cfr. o n.º 10 do probatório), facto que
aliás não contesta e, assim sendo, couberam-lhe a partir desse momento todos os meios processuais
concedidos ao executado para defesa dos seus direitos – incluindo, claro está, o de deduzir oposição à execução e o de reclamar dos actos materialmente administrativos nela praticados -, pelo
que, embora não lhe seja admitido deduzir embargos de terceiro (porque deixou de ter, a partir da
citação, essa qualidade) -, nem assim deixou de ter forma de acautelar o seu direito decorrente da
contitularidade do imóvel penhorado, como alegou (cfr. a parte final da conclusão VIII das suas
alegações de recurso).
Nada há, pois, a censurar à sentença recorrida, que bem decidiu ao rejeitar os embargos.
O recurso não merece provimento.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso do Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença
recorrida.
Custas pela recorrente, sem prejuízo do concedido apoio judiciário.
Lisboa, 9 de Junho de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pimenta do Vale — António
Calhau.

Acórdão de 9 de Junho de 2010.
Assunto:
Caducidade da garantia. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
A garantia prestada em execução fiscal nos termos do artigo 183.º-A do Código de
Procedimento e de Processo Tributário — não caducada à data de 1 de Janeiro
de 2007, início de vigência da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, revogatória
daquele artigo 183.º-A, só poderá ser levantada oficiosamente ou a requerimento de
quem a haja prestado, logo que no processo que a determinou tenha transitado em
julgado decisão favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida, nos termos
do n.º 2 do artigo 183.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Processo n.º 345/10-30.
Recorrente: Soft XXI — Consultoria e Sistemas Informáticos, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Pimenta do Vale.
Acordam nesta secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Soft - Consultoria e Sistemas Informáticos, S.A., melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a reclamação que
deduziu contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa que indeferiu o pedido de declaração de caducidade da garantia bancária que havia prestado no âmbito de processo de execução fiscal,
que contra si pende, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) Em 17/06/2005 a Recorrente apresentou impugnação judicial no tribunal Administrativo e Fiscal
de Lisboa do acto de liquidação a que se refere o processo de execução fiscal n.º 3107200401054830,
B) Em 19/09/2005, prestou garantia bancária para suspender aquela execução.
C) Até ao momento ainda não foi proferida qualquer decisão relativa à impugnação judicial
apresentada.
D) Nos termos do artigo 183º-A do C.P.P.T, na versão anterior à Lei nº 53-A/2006, de 29 de
Dezembro, as garantias prestadas caducam se não tiver sido proferida decisão sobre a impugnação
judicial no prazo de 3 anos.
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E) Nessa medida a garantia prestada pela ora Recorrente caducou a 17 de Junho de 2008, pelo que
deve ser restituída com as consequências legais, designadamente as previstas no n.º 6 daquele preceito.
F) O artigo 183º-A do C.P.P.T, na versão anterior à Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, é aplicável ao caso concreto, na medida em que a revogação operada por este último diploma apenas incidiu
sobre alguns efeitos da prestação de garantia (a caducidade em razão da inércia decisória dos órgãos
competentes) e não sobre o próprio direito de prestar garantia para suspender a execução fiscal.
G) À luz do disposto nos artigos 12º, n.º 2 do Código Civil e 12º, nºs 1 e 3 da LGT deve entender-se que a revogação não afectou os efeitos das garantias já constituídas, aplicando-se apenas às que
vieram a ser prestadas após a sua entrada em vigor (01/01/2007).
H) Qualquer outra interpretação, como aquela que a sentença recorrida preconiza, viola aqueles
preceitos e ofende garantias, direitos e interesses legítimos da Recorrente já constituídos à data da
entrada em vigor da norma revogatória.
I) Andou, portanto, mal, o Tribunal recorrido ao não aplicar à situação dos autos as previsões constantes artigo 183º-A do C.P.P.T, na versão anterior à Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, violando
o disposto nos já citados artigos 12º, n.º 2 do Código Civil e 12º, nºs 1 e 3 da LGT.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que a “presente reclamação não
deve seguir a tramitação dos processos urgentes, porque não foi invocado nem demonstrado pela reclamante prejuízo irreparável decorrente da sua subida diferida a tribunal (arts. 183º n.º 2 e 287º nºs 1
e 3 CPPT).
Em consequência deve ser eliminado a anotação urgente na capa do processo”.
Mais entende que o presente recurso deve ser julgado improcedente, sufragando-se, para o efeito,
na jurisprudência desta Secção do STA, que cita.
Notificadas as partes daquela questão prévia (cfr. artº 704º, n.º 4 do CPC)
Atente a natureza urgente do processo, não foram colhidos os vistos legais.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) Em 17/06/2005 a reclamante apresentou impugnação judicial junto do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Lisboa do acto de liquidação subjacente ao processo de execução fiscal n.º 3107200401054830,
instaurado no serviço de finanças de Lisboa 8.
B) Em 19/09/2005 a reclamante prestou garantia bancária n.º 125-02-0861471, emitida pelo
Banco Comercial Português, no montante de € 8.878,45, no âmbito do processo de execução fiscal
n.º 3107200401054830.
C) Em 18/02/2009 a reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 8 que fosse
reconhecida a caducidade da garanta bancária.
D) A impugnação mencionada em A) não se encontrava decidida à data do requerimento mencionado na alínea anterior.
E) Em 20/10/2008 foi proferido despacho pelo chefe do serviço de finanças de Lisboa 8 que
indeferiu o requerimento da reclamante com fundamento em que o art.º 183-A do CPPT foi revogado
pela Lei 53-A/2006 de 29/12, pelo que cessou a caducidade das garantias, aplicando-se a lei nova desde
que à data da sua entrada em vigor não tivesse decorrido o prazo de caducidade, assim a garantia do
reclamante enquadra-se lei nova, até mesmo pela actual letra do art.º 183-A do CPPT reposto pela lei
40/2008 de 11/08, e que entrou em vigor a 01/01/2009.
3 – Há, pois, que apreciar, previamente, a questão suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto,
no seu parecer.
Alega este Ilustre Magistrado que ao presente processo não devia ter sido atribuída a natureza de
urgente, uma vez que a recorrente não invoca prejuízo irreparável causado por qualquer das ilegalidades
a que se reporta o n.º 3 do artº 278º do CPPT.
Vejamos se lhe assiste razão.
Conforme se escreveu no Acórdão desta Secção do STA de 27/1/10, in rec. n.º 1.169/09, do ora
Relator, citando o Acórdão também desta Secção do STA de 29/7/09, in rec. n.º 589/09 “o dito artigo 278.º
apenas a autoriza [a subida imediata da reclamação] quando esteja em causa «prejuízo irreparável»
derivado das vicissitudes da penhora e da prestação da garantia, nele elencadas.
Todavia, tal interpretação literal seria inconstitucional por violação do princípio da tutela judicial
efectiva constitucionalmente previsto – artigo 268.º, n.º 4 da CRP.
Por modos que há que procurar uma interpretação do preceito conforme à Constituição.
«O alcance da tutela judicial efectiva, não se limita à possibilidade de reparação dos prejuízos
provocados por uma actuação ilegal, comissiva ou omissiva, da Administração, exigindo antes que
sejam evitados os próprios prejuízos, sempre que possível.
Por isso, em todos os casos em que o diferimento da apreciação jurisdicional da legalidade de um
acto lesivo praticado pela administração puder provocar para os interessados um prejuízo irreparável,
não pode deixar de se admitir a possibilidade de impugnação contenciosa imediata, pois é essa a única
forma de assegurar tal tutela.
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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”.
Ora, nos autos, a reclamante sustenta a ilegalidade do despacho do Chefe do Serviço de Finanças
porquanto, alegando que a lei nova só se aplica aos factos novos, o que equivale por dizer que aos factos
vigentes à data da entrada em vigor da Lei n.º 53-A/06 de 29/12, continua a aplicar-se o artº 183º-A na
redacção anteriormente vigente, que determina a caducidade das garantias prestadas se a impugnação
ou oposição não tiverem sido decididas em 1ª instância no prazo de três anos.
Ou seja e como bem anota o Exmº Procurador-Geral Adjunto, não vem invocado qualquer prejuízo
irreparável causado pelo despacho reclamado.
Todavia, estando, pois, em causa a caducidade da garantia e as suas consequências, a qualificação
do processo como não urgente - mau grado a subida imediata - faz perder qualquer utilidade à presente
reclamação.
Com efeito, com a redacção que foi dada ao artº 235º do CPPT pela Lei n.º 53-A/06 de 29/12
deixou de admitir-se a caducidade da penhora, em termos idênticos aos previstos no artº 183º-A do
CPPT, para a caducidade da garantia, voltando-se ao regime inicial, deixando de poder ser levantada a
penhora, qualquer que seja o período de tempo que demore a prolação da decisão em 1ª instância.
Como escreve Jorge Sousa, in CPPT anotado, vol. II, pág. 484, “relativamente à aplicação desta
alteração legislativa, parece dever adoptar-se um entendimento diferente do que deve ser aplicado a
propósito da caducidade da garantia.
Com efeito, relativamente à caducidade da garantia previa-se no art. 183.º-A um regime de caducidade automático, decorrente do mero decurso do período de tempo necessário, como resulta dos
próprios termos do seu n.º 1 («A garantia…caduca…»). O n.º 4 do mesmo artigo confirma esse regime
ao referir que ao tribunal cabe «a verificação da caducidade», o que patenteia que a intervenção do
tribunal era meramente declarativa e não constitutiva.
O mesmo não sucedia, porém, com o levantamento da penhora que se previa no n.º 1 deste art. 235.º,
na redacção da Lei n.º 15/2001, que era uma mera faculdade («A penhora pode ser levantada…»).
O levantamento da penhora (constituição da situação jurídica respectiva) apenas ocorria se o levantamento fosse pedido e, se não o foi enquanto vigorou essa anterior redacção, a situação não se constituiu
à face da lei antiga, pelo que o regime da sua constituição, ou não, é regulado pela lei nova”.
Ora, assim sendo, é de concluir pela natureza urgente do presente processo, devendo, em consequência, a reclamação ser apreciada de imediato, sob pena de deixar de produzir efeito útil, tendo em
conta que a consequência da decisão reclamada é o prosseguimento da execução, com a concretização
da penhora.
Ou seja, subindo a final, a reclamação já não poderá produzir efeito útil, pois a sua subida diferida
implica, pela sua natureza, que a execução, que se pretendia ver imediatamente suspensa ou extinta,
prosseguiu até à concretização da penhora.
Pelo que se indefere a questão suscitada pelo Magistrado do Ministério Público.
4 – Posto isto, entremos agora na apreciação do mérito do recurso.
Vem o presente recurso interposto da sentença do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa
que julgou não verificada a caducidade da garantia prestada pela recorrente nos termos do disposto no
artº 183º-A do CPPT, uma vez que, “em face da revogação do citado artigo 183.º-A do CPPT, a partir
de 1/1/2007, passou a reger em tal matéria apenas o n.º 2 do artigo 183.º do CPPT, segundo o qual a
garantia só poderá ser levantada quando no processo que a determinou tenha transitado em julgado
decisão favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida”.
É contra esta decisão que se insurge a recorrente, alegando em suma que o artº 183º-A do CPPT,
na versão anterior à Lei n.º 53-A/06 de 29/12, é aqui aplicável, “na medida em que a revogação operada
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por este último diploma apenas incidiu sobre alguns efeitos da prestação de garantia (a caducidade em
razão da inércia decisória dos órgãos competentes) e não sobre o próprio direito de prestar garantia”, já
que “à luz do disposto nos artigos 12º, n.º 2 do Código Civil e 12º, nºs 1 e 3 da LGT deve entender-se
que a revogação não afectou os efeitos das garantias já constituídas, aplicando-se apenas às que vieram
a ser prestadas após a sua entrada em vigor (01/01/2007)”.
Vejamos se lhe assiste razão.
Dispunha o artº 183º-A do CPPT, aditado ao Código pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho e segundo a redacção da Lei n.º 30-13/2002, de 30 de Dezembro, que “A garantia prestada para suspender
a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição caduca
se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo de um ano a contar da data da sua interposição
ou se na impugnação judicial ou na oposição não tiver sido proferida decisão em 1.ª Instância no prazo
de três anos a contar da data da sua apresentação”.
Porém, tal artigo foi revogado pelo artº 94º da Lei n.º 53-A/2006 de 29 de Dezembro, a qual,
segundo o seu artigo 163º, entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2007.
Assim, à data em que a ora recorrida veio requerer a declaração de caducidade da garantia prestada - 18/2/09 (vide alínea C) do probatório) - já o artº 183.º-A do CPPT deixara de vigorar.
A este propósito escreve Jorge de Sousa, in CPPT anotado, Vol. II, em anotação a tal artigo,
“Com a revogação deste artigo, operada pela Lei n.º 53.º-A/2006, de 29 de Dezembro, deixaram de
caducar as garantias prestadas em que não se tivesse completado o prazo necessário para ocorrer
a caducidade.
Com efeito, está-se perante uma situação jurídica em curso de constituição, pelo que, se no momento
da entrada em vigor da lei nova não ocorreu ainda a caducidade, os requisitos para a sua ocorrência
não são regulados pela lei nova.
No entanto, relativamente às situações em que os requisitos para ocorrer a caducidade se preencheram antes da revogação deste artigo, continua a ser possível declarar a caducidade, uma vez que se
trata de uma situação jurídica constituída à sombra da lei antiga.
Na verdade, como ressalta do texto do n.º 1, a caducidade da garantia é um efeito automático
do decurso dos períodos nele referidos sem que seja proferida decisão no processo administrativo ou
judicial, limitando-se o tribunal a verificar a caducidade, como se estabelece no n.º 4.
Por isso, a intervenção do tribunal é meramente declarativa e não constitutiva”.
Deste modo, revogado o referido artigo 183.º-A do CPPT, o decurso do prazo de três anos nele
previsto deixou de ter quaisquer efeitos, pelo que deixou de ser possível decretar a caducidade da garantia pelo decurso desse prazo.
Assim sendo, no caso em apreço, não tem fundamento legal algum o requerimento apresentado
pela ora recorrida em 18/2/09 ao abrigo do disposto no predito artº 183º-A a solicitar a declaração de
caducidade da garantia prestada no âmbito do processo executivo instaurado para cobrança das dívidas
impugnadas em 17/6/05.
Com efeito, em face da revogação do citado artigo 183º-A, a partir de 1/1/2007, passou a reger em
tal matéria apenas o seu n.º 2, segundo o qual a garantia só poderá ser levantada quando no processo
que a determinou tenha transitado em julgado decisão favorável ao garantido ou haja pagamento da
dívida.
E assim, como em 1 de Janeiro de 2007 não havia ainda caducado a garantia prestada, por não
terem decorrido até então três anos desde a data de apresentação da respectiva impugnação judicial, o
pedido de declaração de caducidade formulado pela ora recorrida só podia ser indeferido por falta de
apoio legal.
Neste sentido, pode ver-se os Acórdãos desta Secção do STA de 7/5/08, in rec. n.º 787/07; de
25/6/08, in rec. n.º 317/08 e de 22/4/09, in rec. n.º 138/09, que aqui vimos seguindo de perto.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 9 de Junho de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 9 de Junho de 2010.
Assunto:
IRC. Nulidade da sentença. Excesso de pronúncia. Retenção na fonte. Dupla tributação.
Aplicação retroactiva. Juros indemnizatórios.
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Sumário:
I — A nulidade de acórdão por excesso de pronúncia acontece sempre que o tribunal
se pronuncia sobre questões de que não podia tomar conhecimento.
II — É o que acontece quando o tribunal conheceu de um fundamento que confere validade ao acto de tributação, o qual não chegou a ser colocado à sua apreciação.
III — Uma vez verificada a nulidade da sentença, por excesso de pronúncia, o STA deverá suprir a nulidade declarando em que sentido a decisão se deve considerar
modificada, conhecendo dos outros fundamentos do recurso, de harmonia com o
disposto no artigo 731.º do CPC.
IV — Nos termos do disposto nos artigos 75.º, n.os 7 e 8, na redacção do Decreto-Lei
n.º 366/98, de 23 de Novembro, e 14.º, na redacção da Lei n.º 30-G/00 de 29 de
Dezembro, ambos do CIRC, o impugnante não está dispensado da apresentação
de prova de que ocorrem aos requisitos que consentem uma retenção na fonte de
IRC, relativo aos exercícios de 2000 e 2001, a taxas inferiores à taxa regra estabelecida no artigo 69.º do mesmo diploma legal, na redacção de então.
V — Quando tal prova não seja efectuada, até ao pagamento do imposto respectivo, o
substituto tributário que não tenha efectuado a retenção fica desobrigado da entrega do imposto que deveria ter sido deduzido desde que comprove a verificação
dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção.
VI — É o que resulta do regime fixado no n.º 4 do seu artigo 48.º da Lei n.º 67-A/2007,
de aplicação retroactiva.
VII — E sendo de aplicação retroactiva, o mesmo há-de ser aplicado à retenção na fonte
do IRC em causa, uma vez que constitui um reconhecimento explícito de que era
ilegal a imputação de responsabilidade ao substituto tributário quando se comprova a verificação dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção
(no caso, a prova da residência do beneficiário dos rendimentos), mesmo que a
comprovação viesse a ser feita apenas depois do momento em que a retenção
deveria ser efectuada.
VIII — Em situações em que foi efectuada uma liquidação em momento que já se sabe
que não se verifica o facto tributário que lhe está subjacente, está-se perante um
acto ilegal, à face dos princípios da justiça, da proporcionalidade e da igualdade
na repartição de encargos públicos, cuja observância é imposta à Administração
Tributária pelo artigo 55.º da LGT e que são corolário dos princípios da justiça,
da necessidade e da igualdade, genericamente enunciados nos artigos 13.º e 18.º,
n.º 2 da CRP e ínsitos no princípio do Estado de Direito Democrático.
IX — Sendo assim, deverá entender-se que o erro de que enferma a liquidação impugnada
é imputável aos serviços, para efeitos no disposto no artigo 43º, n.º 1 da LGT, pelo
que são devidos juros indemnizatórios.
Processo n.º 618/09-30.
Recorrente: Banco Cetelem, 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 – Banco Cetelem, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando com a sentença do
Tribunal Tributário de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra os actos
de liquidação adicional de IRC, relativos aos anos de 2000 e 2001, no montante global de € 307.440,17,
dela veio interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1ª A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação judicial deduzida com referência às
liquidações de Imposto sobre o Rendimento relativas aos anos 2000 e 2001, com fundamento na circunstância de não ter sido accionada a Convenção celebrada entre o Portugal e França para eliminação
da dupla tributação, em virtude da falta de apresentação da declaração Modelo 130;
2ª O Tribunal Recorrido qualificou os montantes em causa como “royalties” e, ao contrário do
que entendeu a administração tributária, considerou a falta de obtenção dos certificados de residência
do beneficiário dos rendimentos em momento posterior ao pagamento destes últimos não poderia, em
face da legislação aplicável à data, obstar ao accionamento daquelas Convenções, mas já o poderia a
falta de entrega da declaração Modelo 130 (actual Modelo 30), respeitante à relação dos rendimentos
pagos a não residentes;
3ª No caso vertente nunca constituiu objecto do litígio submetido ao julgado do Tribunal a quo a
qualificação da natureza dos montantes pagos pelo ora Recorrente a não residentes nos anos em causa,
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nem sequer a mesma em algum momento foi questionada pelos serviços da administração fiscal no
âmbito das suas competências inspectivas, tendo esta última qualificado tais rendimentos como respeitantes a prestações de serviços, tributáveis nos termos dos artigos 69º, n.º 2, alínea f) e 75º, n.º 5, do
CIRC, então em vigor (relativos à tributação de prestações de serviços e não de royalties);
4ª Assim e da decisão recorrida, sempre resultaria, por força da qualificação dos rendimentos em
causa como “royalties” e admitindo a aplicabilidade no caso vertente da Convenção para evitar a dupla
tributação em causa, a impossibilidade de anulação integral dos actos tributários em crise, tal como
peticionado pelo então Impugnante, ora Recorrente;
5ª Pelo que, uma vez que tal qualificação não é irrelevante e porque a emissão de qualquer juízo
valorativo sobre a mesma se encontrava absolutamente vedada ao Tribunal Recorrido, nos termos do
disposto no art. 668º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável ex vi dos arts. 2º e 281º do CPPT, deve ser,
nesta parte e com esse fundamento, declarada a nulidade da sentença recorrida;
6ª No caso vertente, é a legalidade do acto tributário (compreendendo esta a respectiva fundamentação e motivação), na perspectiva da apreciação, à luz das normas em vigor, da falta de obtenção
dos certificados de residência dos beneficiários dos rendimentos em momento anterior ao respectivo
pagamento, que não da falta de apresentação da declaração modelo 130, que constitui o objecto do
presente processo;
7ª Com efeito, a apresentação, ou não, da declaração modelo 130 por parte do Impugnante, ora
Recorrente, não integra os fundamentos dos actos tributários em crise;
8ª Pelo que, ao sustentar a manutenção daqueles actos tributários na circunstância de não ter sido
apresentada aquela declaração, incorre a sentença recorrida em manifesta e inadmissível fundamentação
a posteriori e, nessa medida, em excesso de pronúncia, da qual deverá resultar a nulidade da mesma
nos termos do art. 668º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável ex vi dos arts. 2º e 281º do CPPT;
9ª A decisão recorrida incorreu igualmente em manifesto erro de interpretação e aplicação das
normas internas e internacionais vigentes em matéria de tributação de pagamentos a não residentes,
consubstanciado no próprio entendimento de que a falta de apresentação da declaração Modelo 130 por
parte do ora Recorrente não poderia permitir o accionamento da Convenção celebrada entre Portugal
e França para eliminar a dupla tributação;
10ª A Convenção para evitar a dupla tributação internacional celebrada entre Portugal e a França
é plenamente aplicável ao caso vertente, na medida em que, à data do pagamento dos rendimentos em
apreço, o Recorrente não estava obrigado a exigir o cumprimento de qualquer formalidade prévia probatória tipificada pela lei, constituindo-se como válidos quaisquer meios probatórios de que se lançasse
mão com vista ao reconhecimento da residência das contrapartes, mesmo em momento posterior ao
pagamento dos rendimentos;
11ª Pelo que encontra-se plenamente demonstrada no caso vertente a verificação dos pressupostos
de índole material e formal que determinam, nos termos da Convenção para evitar a dupla tributação
celebrada entre Portugal e França, a não tributação no país de origem do rendimento em apreço, nada
mais havendo a provar;
12ª À aplicabilidade no caso vertente da Convenção celebrada entre Portugal e França não sequer
poderá obstar o entendimento subscrito pelo Tribunal Recorrido segundo o qual o não accionamento
daquela Convenção nunca se verificará em virtude de não ter sido apresentada pelo Recorrente a declaração Modelo 130;
13ª Na verdade e desde logo, não o impõem as normas internas que regulam a dispensa de retenção
na fonte, nomeadamente o art. 90º do CIRC, nem a norma que determina e regulamenta a obrigatoriedade
de apresentação daquela declaração, prevista no art. 119º do Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares (CIRS);
14ª Trata-se, pois, a apresentação da declaração Modelo 130 do cumprimento de uma mera obrigação declarativa, tal como, de resto, o Tribunal Recorrido parece reconhecer, ao qualificar a mesma
como uma “relação de rendimentos pagos a não residentes”;
15ª Entendimento distinto deste, originará, tal como sucede com o que vem vertido na sentença recorrida, a manifesta violação das normas e dos princípios consignados nos aludidos arts. 90º do CIRC e 119º do
CIRS, bem como, das normas e princípios consignados nas normas legais e convencionais internacionais;
16ª Os requisitos de ordem material com expressa previsão nas aludidas convenções para evitar
a dupla tributação são somente dois, quais sejam a residência do beneficiário do rendimento e a natureza do rendimento, pelo que, encontrando-se verificados no caso vertente todos os pressupostos
materiais e formais que determinariam a dispensa de retenção ou a retenção às taxas previstas nas
respectivas convenções, a manutenção das liquidações em apreço com fundamento na mera circunstância de não ter sido apresentada a declaração Modelo 130 configura a violação do disposto nos
arts. 90º do CIRC e 119º do CIRS, bem como, do primado do direito internacional, expressamente
previsto no artigo 8º da CRP;
17ª Razão pela qual, com este fundamento, deve ser a sentença recorrida ser revogada e os actos
tributários sob recurso imediatamente anulados.
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18ª Por fim, tendo sido paga a totalidade do imposto e juros compensatórios em causa, a procedência do presente recurso, não poderá deixar de determinar o reembolso ao Recorrente dos montantes
pagos, bem como o reconhecimento do direito a juros indemnizatórios, nos termos do disposto no
art. 43º, n.º 1, da LGT.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao presente recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1- Em 18/10/1972, Portugal e França trocaram os instrumentos de ratificação da convenção para
evitar a dupla tributação e estabelecer regras de assistência administrativa recíproca em matéria de
impostos sobre o rendimento entre os dois países, convenção essa aprovada pelo Dec. Lei 105/71, de
26/3, e publicada na 1ª série do D.R. de 26/3/1971;
2- Em 2000 e 2001, a sociedade impugnante, “Banco Cetelem, S.A.”, com o n.i.p.c. 503016160, era
sujeito passivo de I.R.C., enquadrado no regime geral de tributação, devido ao exercício da actividade
principal de financiamento de aquisição a crédito de bens ou serviços e a prestação de serviços directamente relacionados com as formas de financiamento adoptadas, C.A.E. 65223, e estando colectada
pelo 12º Serviço de Finanças de Lisboa (cfr. factualidade admitida pela impugnante na p.i.; cópia do
relatório da A. Fiscal junta a fls. 72 a 109 do apenso administrativo);
3- Dá-se aqui por integralmente reproduzido o conteúdo do acordo, datado de 24/12/1999 celebrado
entre a sociedade impugnante e a empresa “Cetelem, S.A.”, cuja cópia se encontra junta a fls. 139 a
143 do apenso administrativo;
4- Em 10/11/2003, na sequência de inspecção externa efectuada à contabilidade da sociedade
impugnante e incidente sobre os anos de 2000 e 2001, a Administração Fiscal estruturou relatório
tendo por objecto a sua actividade, tudo conforme cópia que se encontra junta a fls. 72 a 109 do apenso
administrativo, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida;
5- No relatório identificado no n.º 4 refere-se, nomeadamente e no que ao presente processo
interessa:
a) Que a sociedade impugnante foi beneficiária de serviços de assistência técnica de natureza
informática descritos no acordo celebrado com a “Cetelem, S.A.” (França), cuja cópia se anexa ao
presente relatório (cfr. documento junto a fls. 139 a 143 do apenso administrativo);
b) Que a mencionada “Cetelem, S.A.” (França) emitiu facturas, tal como a sociedade “Idefi”,
contabilizadas pela impugnante na conta 52830200 do Plano de Contas, tanto no ano de 2000, como
no ano de 2001, e titulando os montantes constantes dos documentos juntos a fls. 144 e 168 do apenso
administrativo;
c) Que a sujeição a I.R.C. dos rendimentos atrás referidos, tendo em atenção que a entidade prestadora dos serviços não possui sede, nem direcção efectiva em território português, igualmente não
possuindo estabelecimento estável, fica sujeita à prevalência da aplicação do direito de fonte convencional sobre a fonte interna, ou seja, à aplicação da convenção para evitar a dupla tributação celebrada
entre Portugal e o país de residência do prestador de serviços;
d) No entanto, foi verificado que o sujeito passivo não accionou a referida convenção no caso
concreto, pelo que são aplicáveis as normas de direito interno aplicáveis, assim estando os rendimentos
em causa sujeitos a retenção na fonte a título definitivo e à taxa de 15%, tudo conforme artºs 69, n.º 2,
e 75, n.º 5, do C.I.R.C., liquidando-se imposto em falta no montante de € 130.437,93 para o ano de
2000 e € 126.458,54 para o ano de 2001;
6- Em 1/3/2004, com fundamento no relatório identificado nos nºs 4 e 5, a A. Fiscal estruturou as
liquidações adicionais de I.R.C.- Retenção na fonte n.º 2004 6420000252 e 2004 6420000253, relativas
aos anos de 2000 e 2001, nas quais surge como sujeito passivo a sociedade impugnante, no montante
total respectivamente de € 162.957,81 e € 144.482,36, e tendo-se fixado o termo do prazo de pagamento
voluntário no pretérito dia 7/4/2004 (cfr. documentos juntos a fls. 66 e 67 do apenso administrativo;
informação exarada de fls. 197 a 208 do apenso administrativo);
7- Em 7/4/2004, a sociedade impugnante efectuou o pagamento das liquidações identificadas no
n.º 6 (cfr. documentos juntos a fls. 66 e 67 do apenso administrativo; informação exarada de fls. 69 do
apenso administrativo);
8- Em 1/7/2004, deu entrada no extinto T.A.F. de Lisboa a impugnação apresentada pela sociedade “Banco Cetelem, S.A.” e que deu origem ao presente processo (cfr. carimbo de entrada aposto a
fls. 3 dos autos);
9- A aludida “Cetelem, S.A.” tinha residência em França nos anos de 2000 e 2001 (cfr. atestado
e tradução juntos a fls. 26 e 27 dos presentes autos e datados de 7/6/2004).
3 – Começa a recorrente por arguir a nulidade da sentença recorrida com fundamento em excesso
de pronúncia, nos termos do disposto nos artºs 668º, n.º 1, alínea d) do CPC e 125º, n.º 1 do CPPT.

1029
Dispõe o artº 125º do Código de Procedimento e Processo Tributário que, constitui causa de nulidade da sentença, a pronúncia do juiz sobre questão que não deva conhecer. Esta nulidade, também
prevista no artº 668º, n.º 1, alínea d), do CPC, está relacionada com a segunda parte do n.º 2 do artº 660º
do CPC, onde se estabelece que o juiz “não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes,
salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras questões”.
A este respeito, começa a recorrente por alegar que a sentença recorrida qualificou os rendimentos em causa como “royalties”, sendo certo que esta qualificação nunca constituiu objecto do litígio,
nem sequer alguma vez “foi questionada pela administração fiscal, no âmbito das suas competências
inspectivas, tendo esta última qualificado tais rendimentos como respeitantes a prestações de serviços,
tributáveis nos termos dos artigos 69º, n.º 2, alínea f) e 75º, n.º 5, do CIRC, então em vigor (relativos
à tributação de prestações de serviços e não de royalties).
Ora, a realidade é que a impugnante na sua petição inicial, concretamente, nos itens 17 e 18,
suscitou a questão da natureza dos rendimentos pagos sujeitos a retenção na fonte, considerando-os
como remuneração de prestações de serviços de intermediação, para concluir que esses rendimentos,
contrariamente ao que sucede com os royalties, dividendos e juros, apenas podem ser tributados pelo
Estado de residência do seu titular.
E mais adiante acrescenta que, “nos anos 2000 e 2001, não só a lei era omissa quanto aos requisitos formais a cumprir, como, os formulários de modelo oficial aprovados por Circular para a aplicação
destas Convenções apenas se destinam a regulamentar os procedimentos de aplicação das mesmas no
tocante ao regime de redução na fonte aplicável no pagamento de royalties, dividendos e juros” (item 22).
Por sua vez, a administração fiscal, no seu relatório, enquadra esses rendimentos como serviços de
assistência técnica de natureza informática, descritos no acordo celebrado com a Cetelem, SA (França),
junto a fls. 19 e segs. (vide n.º 5 do probatório).
A sentença recorrida disse, a este respeito, que “os montantes pagos pela sociedade impugnante à
sociedade francesa “Cetelem, S.A., devem considerar-se verdadeiros royalties sujeitos a imposto sobre
o rendimento” e acrescenta que, não obstante a alteração legislativa promovida pelo O.E. de 2003,
“determinando que, previamente ao pagamento de royalties, deveriam as entidades pagadoras residente
em território nacional obter a certificação da residência da entidade beneficiária”, “este quadro jurídico
inexistia no período respeitante às liquidações ora controvertidas”.
Para concluir que “atento tudo o explanado, consideramos que, no caso sob apreço, o facto da
sociedade impugnante apenas ter obtido a certificação da residência da sociedade beneficiária dos
“redevances” num momento posterior ao da entrega do imposto sobre o rendimento retido na fonte a
título definitivo (cfr. n.º 9 da matéria de facto provada) não coloca em crise o direito da entidade não
residente em beneficiar dos ditames da convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre Portugal
e França e, consequentemente, da redução de taxa prevista no artº. 13, n.º 2, do Dec. Lei 105/71, de 26/3”.
Ou seja, o Mmº Juiz moveu-se dentro dos parâmetros da questão posta ao tribunal.
Pelo que não há, assim, conhecimento indevido.
Por outro lado, alega ainda a recorrente que, a legalidade do acto tributário assentou na falta de
obtenção do certificado de residência do beneficiário dos rendimentos em momento anterior ao respectivo
pagamento e não na falta de apresentação da declaração modelo 130, como se decidiu, pelo que, “ao
sustentar a manutenção daqueles actos tributários na circunstância de não ter sido apresentada aquela
declaração, incorre a sentença recorrida em manifesta e inadmissível fundamentação a posteriori e,
nessa medida, em excesso de pronúncia”.
Vejamos se lhe assiste razão.
As liquidações impugnadas respeitantes a IRC de 2000 e 2001 resultaram, pois, como está assente
no probatório, de inspecção levada a cabo à actividade da recorrente enquanto prestadora de serviços
de assistência técnica de informática à beneficiária Cetelem, SA (França).
Do relatório elaborado, a final, dessa acção inspectiva e do probatório, ressalta que “a sujeição
a IRC dos rendimentos daí resultantes, tendo em atenção que a entidade prestadora dos serviços não
possui sede, nem direcção efectiva em território português, não possuindo aqui estabelecimento estável
ao qual os rendimentos possam ser imputados, fica sujeita à prevalência da aplicação do direito da fonte
convencional sobre a fonte interna, ou seja, à aplicação da convenção para evitar a dupla tributação
celebrada entre Portugal e o país de residência do prestador de serviços.
No entanto, foi verificado que o sujeito passivo não accionou a referida convenção – nomeadamente pelo facto de o beneficiário não ter apresentado prova de residência emitida pelas competentes
autoridades fiscais…”.
Contrariamente ao referido no citado relatório da administração fiscal, o impugnante entende
que tinha feito prova da residência, em Estado Membro, da entidade beneficiária dos rendimentos.
A 1ª instância considerou que este quadro jurídico inexistia no período respeitante às liquidações
ora controvertidas, “sendo a ordem jurídica nacional de então manifestamente omissa quanto a tal
exigência normativa”, limitando-se o Estado a publicar circulares, as quais não eram vinculativas para
os contribuintes.
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Daí que, o facto de a sociedade impugnante ter obtido a certificação da residência da sociedade
beneficiária dos “redevances” num momento posterior ao da entrega dos rendimentos, não colocasse
em crise o direito da entidade não residente de beneficiar dos ditames da CDT referida.
Não obstante, sempre havia que considerar como não accionada essa convenção, uma vez que a
impugnante não tinha entregue a relação de rendimentos pagos a não residentes, mais exactamente o
modelo 130.
Ou seja, em face da fundamentação do acto tributário, o que provocou as liquidações adicionais em
crise não foi o incumprimento dos demais requisitos substanciais legalmente exigidos para a redução da
taxa de IRC, mas sim a inobservância de uma formalidade legal (junção do certificado de residência).
Ora, assim sendo, é patente que o tribunal recorrido conheceu de um fundamento que confere
validade ao acto de tributação, o qual não chegou a ser colocado à sua apreciação, nem é de conhecimento oficioso.
Como bem anota a recorrente, “no domínio do direito tributário, ao juiz incumbe apenas pronunciar-se sobre os vícios que surgem imputados pela Impugnante e/ou Recorrente ao acto tributário sufragado,
em face dos fundamentos deste último, não podendo aquele, substituir-se ao papel da administração
fiscal e sanar tais vícios, fundamentando de forma diferente as correcções por esta realizadas”.
Pelo que o Mmº Juiz não se moveu dentro dos parâmetros da questão posta ao tribunal.
Donde se conclui que a sentença, nesta parte, incorreu em pronúncia excessiva e, consequentemente, na nulidade a que se refere o artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC.
4 – Estabelece, porém, o artº 731º, n.º 1 do CPC que, no caso de ser julgada procedente, entre
outras, a nulidade consagrada no artº 668º, n.º 1, alínea d), segunda parte do CPC, o “Supremo suprirá
a nulidade, declarará em que sentido a decisão deve considerar-se alterada e conhecerá dos outros
fundamentos do recurso”.
Assim sendo, suprindo a nulidade por excesso de pronúncia verificada na sentença recorrida e
tendo em conta o que acima ficou dito, declara-se a respectiva nulidade no segmento dispositivo em que
se decidiu que não havia sido accionada pela impugnante a Convenção para evitar a dupla tributação
celebrada entre Portugal e França, uma vez que não terá entregue a relação de rendimentos pago a não
residentes, mais exactamente o modelo 130.
Posto isto, passemos, então, a conhecer de mérito que o recurso nos coloca.
Desde logo e contrariamente ao que se decidiu na sentença recorrida, temos por assente que os
rendimentos em causa não constituem “royalties”, mas prestações de serviços, como o reconhecem
quer a recorrente, quer a Fazenda Pública e resulta também do probatório.
Por outro lado e como vimos, por que foi este o fundamento invocado para a administração fiscal
ter procedido à liquidação adicional em causa, importa saber se, para efeitos de benefício fiscal previsto
na Convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre Portugal e França, é necessária a prova da
qualidade de residente no outro Estado contratante da sociedade beneficiária dos rendimentos em causa
e, caso afirmativo, se essa prova deve ser feita até ao momento designado para pagamento do imposto.
Como resulta da matéria de facto provada, a administração entendeu que essa prova era necessária
e que não havia sido feita até àquele momento, pelo que e na sequência desse entendimento, efectuou
as duas liquidações adicionais relativas a retenções na fonte.
Por sua vez, a impugnante entendeu que havia feito essa prova em tempo oportuno.
Na sentença recorrida, decidiu-se, como vimos supra, que, não obstante a alteração legislativa
promovida pelo O.E. de 2003, “determinando que, previamente ao pagamento de royalties, deveriam
as entidades pagadoras residente em território nacional obter a certificação da residência da entidade
beneficiária”, “este quadro jurídico inexistia no período respeitante às liquidações ora controvertidas”.
Vejamos se lhe assiste razão.
Antes do mais, importa referir que o tributo em causa diz respeito aos exercícios de 2000 e
2001.
Sendo assim e em princípio, é à legislação em vigor nesses períodos que temos que atender para
resolver a questão assim colocada.
E sendo assim, a leitura do artº 10º da Convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre
Portugal e França, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 105/71 de 26/3, evidencia que este não obriga à apresentação de nenhum formulário certificativo da residência da sociedade beneficiária.
Todavia, isso não significa que, ao abrigo do disposto nos nºs 7 e 8 do artº 75º do CIRC, na redacção do Decreto-Lei n.º 366/98 de 23/11 e 14º do CIRC, na redacção da Lei n.º 30-G/00 de 29/12, a
recorrente estivesse dispensada da apresentação de prova de que ocorriam os requisitos que consentiam
uma retenção na fonte de IRC a taxas inferiores à taxa regra estabelecida no artº 69º, n.º 2 do mesmo
diploma legal, a saber: a) estar a sociedade residente no território português nas condições do art.º 2.º
da Directiva n.º 90/435/CEE; b) estar a sociedade a quem os dividendos são distribuídos nas mesmas
condições e ser residente em Estado membro da CE; c) deter esta sociedade uma participação no capital
da sociedade residente em Portugal não inferior a 25%; d) deter essa participação durante dois anos
consecutivos ou desde a constituição da participada, contando que, neste último caso, a participação
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seja mantida durante aquele período; e) e fazer-se prova perante a entidade devedora, anteriormente à
data da colocação dos rendimentos, de que está em condições de poder beneficiar de uma taxa reduzida,
prova essa que terá de ser remetida, acompanhada do mod. 130, à DGCI.
E se assim é, como é, a questão que temos para resolver é a de saber se, in casu, se reuniam os
mencionados requisitos e se, portanto, a Recorrente podia liquidar o IRC a taxas reduzidas.
Já sabemos que, em face da fundamentação do acto tributário, o que provocou as liquidações adicionais em crise não foi o incumprimento dos demais requisitos substanciais legalmente exigidos para
a redução da taxa de IRC, mas sim a inobservância de uma formalidade legal (junção do certificado de
residência até à data do pagamento do imposto).
Tanto assim que a recorrente apresentou, em 7/6/04 atestado comprovativo da residência em França
da Cetelem, SA nos anos de 2000 e 2001, (vide n.º 9 do probatório), para além, portanto, da data em
que esta recebeu os referidos rendimentos.
Ou seja, o referido atestado não satisfazia as exigências legais e, por isso, não podia cumprir a
sua finalidade comprovativa.
Daí que a administração fiscal tivesse concluído, que, nos anos de 2000 e 2001, não se encontravam
reunidos os requisitos legais que consentiam uma liquidação de IRC a taxa reduzida.
Mas não é assim.
Com efeito, com a entrada em vigor da Lei n.º 67-A/07 de 31/12, estabelece o seu artº 48º, n.º 4
que “o afastamento da responsabilidade prevista no n.º 4 do artigo 90.º e no n.º 6 do artigo 90.º-A do
Código do IRC, na redacção que lhes foi dada pela presente lei, é aplicável às situações anteriores à
entrada em vigor da mesma, independentemente de já ter sido efectuada a liquidação do imposto, excepto quando tenha havido lugar ao pagamento do imposto e não esteja pendente reclamação, recurso
hierárquico ou impugnação”.
Assim, o afastamento da responsabilidade do substituto tributário de efectuar a retenção de IRC
quando o beneficiário dos rendimentos não apresentar, até ao termo do prazo estabelecido para entrega
do imposto, o formulário referido na alínea a) do n.º 2 do artº 90-A do CIRC, previsto no seu n.º 6, é de
aplicação retroactiva, excepto se tiver havido lugar ao pagamento do imposto e não estiver pendente
reclamação, recurso hierárquico ou impugnação.
E sendo de aplicação retroactiva, esta disposição legal terá necessariamente aplicação ao caso
dos autos, que remonta, como vimos, aos anos de 2000 e 2001, uma vez que constitui um reconhecimento explícito de que era ilegal a imputação de responsabilidade ao substituto tributário quando se
comprovasse a verificação dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção (no caso, como
referimos, a prova da residência do beneficiário dos rendimentos), mesmo que a comprovação viesse
a ser feita apenas depois do momento em que a retenção deveria ser efectuada.
Aliás, é o próprio preceito legal que refere que o regime nele consagrado “é aplicável às situações
anteriores à entrada em vigor da mesma”. Se é assim, não vemos motivo para não o aplicar à situação em
causa, tanto mais que o artº 90º-A mais não é que uma redacção actualizada do referido artº 75º do CIRC.
5 – Posto isto e no caso em apreço, como resulta da matéria de facto levada ao probatório, as
liquidações referem-se a pagamentos efectuados a entidade não residente no território nacional.
Por isso, verifica-se uma situação enquadrável nos nºs 7 e 8 do art. 75º e no artº 14º do CIRC na
redacção então vigente.
Por outro lado e como resulta do probatório, o certificado de residência da entidade não residente
foi apresentado, embora depois do termo do prazo para entrega do imposto.
Acresce que, embora o imposto estivesse pago à data da entrada em vigor da Lei n.º 67-A/2007
(1-1-2008), estava pendente a presente impugnação.
Por isso, é de concluir que, independentemente da responsabilidade contra-ordenacional que possa
ser imputada à impugnante, se verificam os pressupostos do afastamento da sua responsabilidade como
substituto tributário e não se verifica a excepção prevista na parte final do transcrito n.º 4 do artº 48º
desta Lei.
Pelo exposto, a liquidação impugnada enferma de vício de violação de lei, designadamente do
preceituado neste n.º 4 do artº 48º da Lei n.º 67-A/2007.
Como se escreve no Acórdão desta secção do STA de 28/10/09, in rec. n.º 477/09, “a existência
deste vício de violação de lei justifica a anulação da liquidação (art. 135.º do CPA), estando com ela
assegurada efectivamente a tutela da posição da Impugnante, por se tratar de vício que obsta à renovação do acto impugnado.
Essa anulação implica a reconstituição da situação que existiria se não tivesse sido praticado o
acto ilegal (art. 100.º da LGT), pelo que deve ser devolvida à Impugnante a quantia paga quer a título
de imposto quer de juros compensatórios”.
6 – Aqui chegados, vejamos, então, se são devidos juros indemnizatórios.
Como se decidiu no predito Acórdão desta Secção do STA de 28/10/09, com as necessárias adaptações “…A Impugnante pede também que sejam pagos juros indemnizatórios nos termos do art. 43.º,
n.º 1, da LGT.
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Esta norma 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».
A letra desta norma, 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.
A Administração Tributária tem deveres genéricos de actuação em conformidade com a lei
(arts. 266.º, n.º 1, da CRP e 55.º da LGT), 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 ou de terceiro será imputável a culpa dos próprios serviços.
Esta culpa está, em regra, conexionada com a própria prática de uma liquidação ilegal e, por isso
ilícita (() No domínio da responsabilidade extracontratual por actos de gestão pública há coincidência
entre ilegalidade e ilicitude (art. 6.º, n.º 1, do DL n.º 48051, de 21-11-1967 e art. 9.º da Lei n.º 67/2007, de
31 de Dezembro).). Na verdade, quando uma determinada conduta constitui um facto que à face da lei é
qualificável como ilegal, deverá fazer-se decorrer da constatação da ilegalidade a existência de culpa, por
ser algo que em regra se liga ao próprio carácter ilícito do facto, só sendo de a afastar se se demonstrar que
ela, no caso, não ocorre. () Neste sentido, pode ver-se o acórdão do STA de 24-4-2002, recurso n.º 117/02.)
No caso em apreço, o n.º 4 do art. 48.º da Lei n.º 67-A/2007, ao determinar a aplicação retroactiva
do regime que se prevê expressamente no n.º 4 do art. 90.º-A, constitui um reconhecimento explícito
de que era ilegal a imputação de responsabilidade ao substituto tributário quando se comprovasse a
verificação dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção, mesmo que a comprovação
viesse a ser feita apenas depois do momento em que retenção deveria ser efectuada.
Na verdade, em face do referido princípio da legalidade a que está subordinada a actividade da
Administração Tributária, só com fundamento em ilegalidade se pode compreender que, na prática,
se anulassem por via legislativa liquidações de imposto já efectuadas, como faz aquela norma, ao
determinar a exclusão da responsabilidade do substituto tributário «independentemente de já ter sido
efectuada a liquidação do imposto».
E, efectivamente, em situações em que foi efectuada uma liquidação em momento que já se sabe
que não se verifica o facto tributário que lhe está subjacente, não pode deixar de entender-se que se está
perante um acto ilegal, desde logo à face dos princípios da justiça, da proporcionalidade e da igualdade
na repartição de encargos públicos, cuja observância é imposta à Administração Tributária pelo art. 55.º
da LGT e que são corolário dos princípios da justiça, da necessidade e da igualdade, genericamente
enunciados nos arts. 13.º e 18.º, n.º 2, da CRP e ínsitos no princípio do Estado de Direito Democrático.
Ora, foi uma situação desse tipo que sucedeu no caso em apreço, como se constata a fls… do
relatório para que se remete no ponto 3 da matéria de facto fixada:
– a Administração Tributária, ao efectuar uma inspecção em 2003, constatou que não haviam
sido efectuadas as retenções na fonte que estão subjacentes aos actos de liquidação, que deveriam ser
efectuadas nos anos de 2000 e 2001, por, nesses anos, a Impugnante não ser detentora de documentos
comprovativos de que os pagamentos em causa haviam sido efectuados a entidades não residentes;
– porém, nos momentos em que a Administração Tributária efectuou a inspecção e a subsequente
liquidação, já tinha conhecimento de que as entidades em causa eram efectivamente não residentes,
através de documentos que estavam na posse da Impugnante datados de 7/6/04 que lhe foram apresentados e que se referem no próprio relatório;
– assim, quando efectuou a inspecção e a posterior liquidação, a Administração Tributária já sabia
que não havia nenhuma dívida de imposto por parte das entidades não residentes referidas e, por isso,
não se poderia justificar que se impusesse à Impugnante o seu pagamento, como substituta tributária,
pois tal imposição é incompatível com os referidos princípios constitucionais e legais.
É certo que numa situação deste tipo, a actuação da Impugnante violou a lei, pois, como ainda não
tinha em seu poder os documentos em causa, deveria ter efectuado a retenção. Por isso, essa conduta é susceptível de integrar uma contra-ordenação fiscal, designadamente a tipificada no n.º 4 do art. 114.º do RGIT.
Mas, essa ilegalidade da actuação da Impugnante não pode justificar que seja liquidado imposto
que, no momento em que é efectuada a liquidação, já se sabe que não era devido.
Foi, aliás, este o entendimento que esteve subjacente à redacção do n.º 6 do art. 90.º-A introduzida
pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro, em que, apesar de se afirmar a subsistência da responsabilidade contra-ordenacional, se afasta a responsabilidade do substituto pela falta de retenção, nos casos
em que, posteriormente, se confirma que não se verificavam os pressupostos da exigência de imposto
às entidades não residentes.
Sendo assim, deverá entender-se que os actos impugnados enfermam de vício de violação de lei
por erro sobre os pressupostos de direito e este erro é imputável aos serviços, para efeitos no disposto
no art. 43.º, n.º 1, da LGT.
Consequentemente, há lugar a pagamento de juros indemnizatórios desde a data em que efectuou o pagamento do imposto liquidado pelo acto impugnado (7-4-2004, como se refere no ponto 7
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da matéria de facto fixada) até àquele em que vier a ser emitida a respectiva nota de crédito (art. 61.º,
n.º 3, do CPPT).
Os juros indemnizatórios serão calculados com base nas quantias pagas (€ 126.458,53 e 133.112,55)
e na taxa de juros legais de 4%, prevista na Portaria n.º 291/03, de 8 de Abril, aplicável por força do
preceituado nos arts. 35.º, n.º 10, e 41.º, n.º 4 da LGT e 559.º, n.º 1, do Código Civil, ou de outras que
venham a ser fixadas até à emissão da nota de crédito”.
7 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em:
– anular a sentença recorrida, por excesso de pronúncia, no segmento que conhece de um fundamento que confere validade ao acto de tributação, o qual não chegou a ser colocado à sua apreciação;
– conceder provimento ao recurso jurisdicional;
– revogar a sentença recorrida;
– julgar a impugnação procedente;
– anular a liquidação impugnada;
– condenar a Administração Tributária a pagar à impugnante juros indemnizatórios desde 7/4/04
até àquele em que vier a ser emitida a respectiva nota de crédito, à taxa legal de 4%, sem prejuízo de
eventual alteração que venha a ocorrer até à referida emissão.
Custas pela Fazenda Pública, apenas na 1ª instância, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 9 de Junho de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Valente Torrão — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 9 de Junho de 2010.
Assunto:
Crédito do IAPMEI. Competência material do tribunal tributário para conhecimento
da oposição à execução fiscal.
Sumário:
I — O processo de execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tributário
mesmo na fase em que corre perante as autoridades administrativas e é nesse
contexto que se pode afirmar que as execuções fiscais instauradas no serviço de
finanças são da competência do tribunal tributário.
II — Foi nesse contexto que o Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 503/00, julgou
inconstitucional a norma do artigo 30.º do DL 387/88, de 25 de Outubro, aprovada
no exercício de competências próprias do Governo, por violadora do artigo 168.º,
n.º 1, alínea q) da CRP, porquanto tal norma não se limitaria a definir a forma
processual adequada para a cobrança dos créditos do IAPMEI (execução fiscal),
mas regularia também, de forma indirecta, o tribunal materialmente competente
para esse processo executivo (tribunal tributário), quando essa matéria é da
competência da Assembleia da República.
III — Quando o IAPMEI instaura no serviço de finanças um processo de execução fiscal
para cobrança dos seus créditos não há como afirmar que o tribunal tributário
não é competente para a apreciação do processo de oposição deduzido contra
essa execução fiscal.
Processo n.º 1101/09-30.
Recorrente: Paula Cristina Pires Pinto Ribeiro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Paula Cristina Pires Pinto Ribeiro, com os demais sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela no âmbito de processo
de oposição que deduziu à execução fiscal instaurada no Serviço de Finanças de Bragança para cobrança
de dívida ao Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), decisão
que julgou o tribunal incompetente, em razão da matéria, para conhecimento da oposição e absolveu
a Fazenda Pública da respectiva instância.

1034
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1.ª O Ilustre Tribunal a quo concluiu que “Ora, se ab initio este TAF é incompetente em razão da
matéria, não se pode pronunciar sobre a questão levantada pelo oponente, nomeadamente aquela que
tem a ver com a própria incompetência do SF para cobrar a dívida exequenda” e, em consequência,
absolveu a Fazenda Pública da instância.
2.ª Salvo o devido respeito, a douta decisão é paradoxal e nega o direito: embora reconhecendo
que o serviço de finanças não é o competente para a presente execução, ao não declarar essa incompetência material a douta decisão acarreta como efeito prático a continuação do processo de execução
fiscal contra a oponente.
3.ª Concomitantemente, não sendo conhecida a sua oposição no Tribunal recorrido, por incompetência material, resulta que a oponente também não pode invocar os fundamentos da sua oposição
junto dos tribunais comuns:
- porque quando a execução fiscal corre nos serviços de finanças, o disposto no art.º 151º, n.º 1,
do CPPT apenas permite a respectiva dedução da oposição junto dos tribunais tributários;
- porque, como resulta do disposto no art.º 151º, n.º 2 e 152º, n.º 2, CPPT, só é admissível a dedução
de oposição à execução fiscal nos tribunais comuns, quando a execução fiscal corra nestes.
4.ª Desta forma, não podendo recorrer aos tribunais comuns, nem aos TAF’s, a oponente fica sem
meio judicial ao dispor para defesa dos seus interesses, o que contraria de forma flagrante a consagração
legal ordinária dos meios de protecção de direitos e dos princípios da protecção da confiança, ínsito na
ideia de estado de direito democrático, e da tutela jurisdicional efectiva, previstos, respectivamente,
nos arts. 2º e 20º da CRP.
5.ª Impõe-se por isso decisão diversa da recorrida, que conheça da incompetência material dos
serviços de finanças para o processo de execução que motivou a oposição em apreço. Assim:
6.ª Nos termos do art.º 10º, n.º 1, f) e 148º do CPPT, compete aos serviços da administração tributária instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a estes respeitantes, salvo os previstos
no n.º 1, do art.º 151º, do mesmo Código.
7.ª Este último preceito legal, da mesma forma que o art.º 49º, n.º 1, alínea d), do ETAF, estabelece
a competência dos Tribunais Tributários para decidir, designadamente, as oposições a tais execuções
(desde que as mesmas não corram nos tribunais comuns, como é o presente caso - cfr. art.º 151º, n.º 2
e 152º, nº2, CPPT.
8.ª Desta forma, serviços de finanças e Tribunais Tributários têm competência dividida para a
mesma execução fiscal, quando esta corre naqueles serviços, complementando-se relativamente aos
respectivos actos do processo.
9.ª Desta forma, sendo o TAF incompetente em razão da matéria, não pode deixar de se considerar
que, da mesma forma, o serviço de finanças é incompetente, o que deveria ter sido conhecido na douta
sentença recorrida. Acresce que
10.ª A incompetência material do serviço de finanças constitui fundamento válido de oposição,
nos termos do disposto no art.º 204º, n.º 1, alínea i), CPPT - neste sentido Jorge Lopes de Sousa, in
“Código de Procedimento e de Processo Tributário”, 4ª edição, 2003, página 910-911.
11.ª Tendo sido este, aliás, o sentido expresso na já invocada douta sentença proferida pelo mesmo
TAF de Mirandela em 13-3-2008, nos autos de oposição à execução n.º 27/07.1BEMDL, em que era
exequente o IFADAP, em execução que corria termos no Serviço de Finanças de Bragança.
12.ª Processo em que foi proferida decisão no sentido de julgar o serviço de finanças incompetente
em razão da matéria para a cobrança da dívida exequenda e, em consequência, absolver a executada da
instância executiva. Acresce ainda que
13.ª Existe argumento jurisprudencial que, definitiva e peremptoriamente, impunha que tivesse
sido diferente o sentido da douta decisão recorrida, sendo o caso da decisão expressa no douto Ac. do
Tribunal de Conflitos (STJ), de 13 de Maio de 2003.
14.ª Acórdão donde dimana a seguinte decisão: “Pendendo a execução fiscal numa repartição
de finanças e devendo esta remetê-la ao Tribunal Tributário, por força do disposto no n.º 1 do artigo 151º do CPPT, é este o competente para decidir da respectiva oposição e não os tribunais comuns.”.
15.ª Impõe-se por isso a revogação da douta decisão proferida.
Foram violados os arts. 10º, n.º 1, alínea f), 148º, 151º, nºs 1 e 2, 152º, n.º 2 e 204º, n.º 1, alínea i),
do CPPT; 49º, n.º 1, alínea d), do ETAF e arts. 2 e 20º, da Constituição da República Portuguesa.
1.2. A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser negado provimento
ao recurso, com a seguinte argumentação:
«O recorrente nas conclusões da sua alegação de recurso insurge-se contra o facto da decisão
recorrida “embora reconhecendo que o serviço de finanças não é o competente para a presente execução, ao não declarar essa incompetência material a douta decisão acarreta como efeito prático a
continuação do processo de execução fiscal contra o oponente”.
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Carece porém de razão, pois a decisão recorrida apenas afirma que sendo o tribunal incompetente
em razão da matéria, não se pode pronunciar sobre a questão levantada pelo oponente, nomeadamente
aquela que tem a ver com a própria incompetência do SF para cobrar a dívida exequenda.
Com efeito a decisão recorrida em nenhum passo reconheceu a incompetência do SF para a execução, referindo-se apenas à questão levantada pelo oponente, o que é coisa muito distinta. Aliás, se
o tivesse feito, seria nula por excesso de pronúncia, visto que nos termos do artigo 13.º do CPTA. “O
âmbito da jurisdição administrativa e a competência dos tribunais administrativos, em qualquer das
suas espécies, é de ordem pública e o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria.” Ora,
a única questão para que um tribunal incompetente é competente, é para apreciar a sua incompetência, sendo que, verificada esta, o tribunal fica impedido de entrar na apreciação, quer dos restantes
pressupostos processuais, quer do mérito da causa.
Por outro lado, como bem refere o Ministério Público na 1ª instância, “uma coisa é, pois, a aplicação do regime procedimental da execução fiscal à cobrança de certos créditos de que sejam titulares
entidades públicas, outra é a competência dos tribunais nas questões materialmente jurisdicionais a
decidir em sede de execução fiscal. Esta competência tanto pode caber aos tribunais comuns como
aos tribunais tributários.
Efectivamente, o próprio CPPT prevê que a execução fiscal possa, em certas circunstâncias,
decorrer perante os “tribunais comuns”, cabendo então a estes tribunais o integral conhecimento dos
incidentes, embargos, oposição, etc.”
O n.º 2 do artigo 151º do CPPT dá resposta às questões levantadas pela recorrente. De facto,
estabelece aquele preceito legal, que quando a execução fiscal deva correr nos tribunais comuns,
como é o caso, cabe a estes tribunais o integral conhecimento de incidentes, embargos e oposição,
incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária, a graduação e verificação de créditos e as reclamações de actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos
da execução fiscal.».
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 de julgamento ao considerar, no âmbito de processo de oposição que a ora Recorrente deduziu no
TAF de Mirandela contra a execução fiscal n.º … instaurada no Serviço de Finanças de Bragança para
cobrança de dívida ao IAPMEI, que esse Tribunal era materialmente incompetente para o conhecimento
da oposição, absolvendo, com esse fundamento, a Fazenda Pública da respectiva instância.
Para o efeito, convirá anotar que a execução fiscal em causa tem por base a certidão de dívida
documentada a fls. 22, emitida pelo Conselho Directivo do IAPMEI, onde se certifica que Paula Cristina
Pires Pinto Ribeiro é devedora de € 45.340,73 respeitante a reembolso de incentivo financeiro que lhe
havia sido concedido no âmbito do Programa de Apoio à Modernização do Comércio, e de € 3.919,72
de juros calculados sobre o incentivo transferido. E que em 22/02/2005 o IAPMEI requereu ao Serviço
de Finanças de Bragança a instauração de execução fiscal para cobrança dessa dívida, tendo a execução
sido autuada nesse serviço com o n.º ….
Citada a devedora para a execução, apresentou a presente oposição, onde, além do mais, alegou
que o Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 503/00, julgou inconstitucional a norma do artigo 30º do
Decreto Lei n.º 387/88, de 25 de Outubro, na interpretação segundo a qual cabe aos tribunais tributários
o processamento dos processos de execução fiscal para cobrança dos créditos do IAPMEI, tendo pedido,
com esse fundamento, a sua absolvição da instância executiva - cfr. os artigos 3.º a 5.º da petição inicial.
O Mmº Juiz do Tribunal “a quo” apreciou e decidiu a questão da seguinte forma:
«Como a Oponente alegou, o Tribunal Constitucional decidiu julgar inconstitucional a norma
do art.º 30.º do DL 387/88, de 25/10 (segundo a qual os créditos ao IAPMEI ficam sujeitos ao regime
da execução fiscal), na interpretação segundo a qual cabe aos tribunais tributários o processamento
dos processos de execução fiscal nele previstos.
Significa então que este TAF é incompetente em razão da matéria.
Ora, se ab initio este TAF é incompetente em razão da matéria, não se pode pronunciar sobre a
questão levantada pelo Oponente, nomeadamente aquela que tem a ver com a própria incompetência
do SF para cobrar a dívida exequenda.
Pelo exposto, julgo este Tribunal incompetente em razão da matéria e absolvo a FP da instância. –
arts. 101º, 105º, 493º, n.º 2, 494º, a) do CPC.
Custas pela Oponente.».
É contra esta decisão que se insurge a Oponente, ora Recorrente, advogando que o Tribunal deveria
ter retirado todos os efeitos da inconstitucionalidade do artigo 30.º do Dec.Lei n.º 387/88 e proferido
decisão no sentido de julgar o Serviço de Finanças incompetente em razão da matéria para a cobrança da
dívida exequenda, absolvendo-a da instância executiva conforme pedira. Argumenta, em síntese, que a
decisão recorrida acarreta a continuação do processo de execução no Serviço de Finanças de Mirandela
e que isso a impede de ir deduzir oposição perante os tribunais comuns, pois que tal só é admissível
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quando a própria execução fiscal corre perante esses tribunais. E não podendo recorrer aos tribunais
comuns nem aos TAF`s, fica sem meio judicial ao seu dispor para defesa dos seus interesses.
Vejamos.
Da leitura da decisão recorrida resulta que o Mmº Juiz não conheceu de nenhum dos fundamentos
invocados no processo de oposição, designadamente da incompetência do serviço de finanças para cobrar os créditos exequendos, por ter julgado (oficiosamente) que o tribunal tributário não dispunha de
competência material para apreciar o processo de oposição face ao entendimento vertido pelo Tribunal
Constitucional no acórdão n.º 503/00.
Perante tal decisão, depreende-se que o julgador entende que a oposição à referida execução fiscal
pendente no Serviço de Finanças de Bragança deve ser instaurada nos tribunais comuns, por serem esses
os tribunais materialmente competentes para o conhecimento dessa oposição. Na verdade, a decisão
de julgar o tribunal tributário incompetente para o conhecimento da oposição, com a consequente absolvição da Fazenda Pública da instância, tem como efeito prático a continuação da cobrança coerciva
do crédito do IAPMEI através da execução fiscal que corre no serviço de finanças (sabido que todas
as execuções que correm nesses serviços estão sujeitas ao regime processual da execução fiscal) e que
a executada tenha de ir aos tribunais comuns instaurar a respectiva oposição.
Todavia, não é isso que resulta do citado acórdão do Tribunal Constitucional, prolatado em
28/11/00 no processo n.º 658/99.
O que nele se diz é que a norma contida no n.º 1 do artigo 30.º do DL n.º 387/88, ao dispor que
«Os créditos devidos ao Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento ficam
sujeitos ao regime de execução fiscal», acaba por regular, de forma indirecta, a competência material
dos tribunais para a cobrança deste tipo de créditos, na medida em que a execução fiscal está intrinsecamente ligada à competência dos tribunais tributários, pelo que a norma teria introduzido uma alteração
no que toca à competência para conduzir as acções de execução em que seja exequente o IAPMEI,
subtraindo-as aos tribunais comuns e atribuindo-as aos tribunais fiscais.
Foi neste enquadramento que o Tribunal Constitucional julgou que a citada norma, aprovada no
exercício de competências próprias do Governo, violava o artigo 168.º, n.º 1, alínea q) da CRP, porquanto
não se limitava a definir a forma processual adequada para a cobrança de créditos, regulando também,
embora indirectamente, o tribunal materialmente competente para o processo executivo, quando tal
matéria é da competência da Assembleia da República.
O que se compreende, dado que a execução fiscal é unitária e integralmente um processo judicial
(artigo 103.º da LGT) e, por essa razão, pode e deve entender-se que fica na dependência do juiz do
Tribunal Tributário logo que é instaurada no serviço de finanças (embora a intervenção do juiz fique
reservada para as situações em que exista um conflito ou em que a relevância da questão o determine,
como acontece nas situações previstas no n.º 2 do artigo 151.º do CPPT, ou seja, quando se torne necessário apreciar e decidir os incidentes, os embargos, a oposição à execução, a verificação e graduação
de créditos e as reclamações dos actos praticados pelo órgão da execução). É neste sentido que se pode
e deve afirmar a competência dos tribunais tributários para os processos de execução fiscal, e foi nesse
contexto que o acórdão do Tribunal Constitucional equacionou a questão da inconstitucionalidade
orgânica do n.º 1 do artigo 30.º do DL 387/88.
Nesta medida, considerando que a execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tributário
mesmo na fase que corre termos perante as autoridades administrativas, e considerando que, no caso
vertente, o IAPMEI instaurou processo de execução fiscal no serviço de finanças para cobrança dos seus
créditos, não há como afirmar que o tribunal tributário não é competente para a apreciação da oposição
que a executada dirigiu contra essa execução, tendo em conta o disposto no artigo 151.º do CPPT.
Nem poderia ser de outro modo, pois que a decisão de julgar materialmente incompetente o
tribunal tributário para o conhecimento de oposição dirigida contra uma execução fiscal teria como
efeito prático a continuação da cobrança do crédito através da execução fiscal que corre no serviço de
finanças (sabido que todas as execuções que correm nesses serviços estão sujeitas ao regime processual
da execução fiscal) e que a executada teria de ir aos tribunais comuns deduzir a respectiva oposição,
quando tal não é permitido face ao disposto nos artigos 151.º e 152.º do CPPT, dos quais decorre que
quando a execução fiscal corre nos serviços de finanças a respectiva oposição tem de ser deduzida
perante o tribunal tributário, só sendo admissível a dedução de oposição nos tribunais comuns quando a
execução fiscal também corre nos tribunais comuns. Pelo que a executada ficaria, na verdade, sem meio
judicial ao seu dispor para defesa dos seus interesses, o que contraria, de forma flagrante, a consagração
legal ordinária dos meios de protecção de direitos e dos princípios da protecção da confiança, ínsito na
ideia de estado de direito democrático, e da tutela jurisdicional efectiva, previstos, respectivamente,
nos artigos 2.º e 20.º da CRP.
Nesta conformidade, impõe-se revogar a decisão recorrida e julgar o tribunal tributário materialmente competente para o conhecimento da oposição deduzida contra a execução fiscal que corre no
Serviço de Finanças de Bragança com o n.º ….
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Face ao provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca-se a questão
da possibilidade de conhecimento, em substituição, dos diversos fundamentos que integram a causa de
pedir da oposição, numa situação em que o tribunal recorrido não chegou a entrar no conhecimento do
mérito da causa e que, por isso, não chegou a fixar a factualidade pertinente para a boa decisão da causa.
Tal conhecimento em substituição, que encontra previsão no n.º 1 do artigo 753.º do CPC(1),
não é, contudo, aplicável ao Supremo Tribunal Administrativo, com poderes de cognição limitados a
matéria de direito, face à norma especial constante do n.º 2 do artigo 762.º do CPC e dada a falta do
poder/dever de se substituir nessas condições ao tribunal recorrido para fixar os factos relevantes para
o conhecimento do mérito da causa.
Assim, decide-se não entrar no conhecimento das questões suscitadas na oposição, mormente da
relativa à incompetência do serviço de finanças para cobrar os créditos exequendos, devendo os autos,
para esse efeito, voltar ao TAF de Mirandela, por ser esse o tribunal competente, em razão da matéria,
para o conhecimento desta oposição.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e
determinar que os autos prossigam no TAF de Mirandela, por ser esse o tribunal competente, em razão da
matéria, para o conhecimento da oposição à execução fiscal pendente no Serviço de Finanças de Bragança.
Sem custas.
Lisboa, 9 de Junho de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Pimenta do Vale — João Valente
Torrão.
(1) Trata-se de situação diferente daquela que, também relativa a conhecimento em substituição, encontra previsão no
n.º 2 do artigo 715.º do CPC previsto para os recurso de apelação e que é aplicável ao Supremo Tribunal dado que o art. 726.º
do CPC não afasta a sua aplicação ao recurso de revista. Esse preceito dirige-se àquelas situações em que o tribunal recorrido
entrou na apreciação do mérito da causa mas não tomou conhecimento de certas questões por força da solução que deu ao litígio.
Só em tais situações é que o Supremo Tribunal, se entender que o recurso procede e nada obsta à apreciação dessas questões,
conhecerá delas no mesmo acórdão em que revoga a decisão recorrida.

Acórdão de 16 de Junho de 2010.
Assunto:
Transmissibilidade de prejuízos fiscais. Deferimento tácito.
Sumário:
Os elementos mencionados no artigo 11º-A do EBF destinados a averiguar se deixou de
efectuar-se o pagamento de contribuições relativas ao sistema da segurança social,
não integram os elementos exigidos no n.º 7 do artigo 69º do CIRC para efeitos da
verificação do deferimento tácito ali também referido.
Processo n.º 103/10-30.
Recorrente: C. Santos — Veículos e Peças, S. A.
Recorrido: Ministério das Finanças.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. C. Santos — Veículos e Peças, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre do acórdão
proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, 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.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
I. O regime previsto no artigo 69º do Código do IRC sobre a transmissibilidade dos prejuízos não
configura um benefício fiscal, mas sim um desagravamento estrutural, nos termos do artigo 4º do EBF.
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II. A norma em causa não impede a tributação como é propósito dos benefícios fiscais, mas visa
apenas conter a obrigação de imposto na medida do rendimento real da empresa e na sua dimensão
inter-temporal e inter-societária.
III. Como refere Carlos Baptista Lobo “somos obrigados a concluir que não existe qualquer
fundamento de extra-fiscalidade para a justificação do regime fiscal previsto nos artigos 67º a 72º do
Código do IRC. Pelo contrário, o regime previsto traduz-se num desagravamento estrutural.”
IV. Concluindo que “A configuração destes instrumentos fiscais como benefícios fiscais é totalmente desadequada e redutora da realidade”
V. Tal foi também o entendimento do Grupo de Trabalho criado por Despacho de 1 de Maio de
2006, do Ministro de Estado e das Finanças, que procedeu à reavaliação dos benefícios fiscais.
VI. Considerou o Grupo de Trabalho que “Subjacente a tais normas não há pois uma verdadeira
extrafiscalidade, isto é, um específico objectivo económico e/ou social a ser prosseguido mas apenas
um mero propósito técnico”.
VII. Pelo que concluíram, peremptoriamente “Nesta medida, portanto, não estamos perante benefícios fiscais em sentido próprio.”
VIII. Por todos estes motivos, o art. 11º-A do EBF (actual artigo 13º do EBF) não é aplicável ao
regime estatuído no art. 69º do CIRC.
IX. Com este enquadramento legal, devia o Douto Tribunal recorrido, ter apreciado a questão do deferimento tácito do pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais registados nas sociedades incorporadas.
X. Porquanto, tendo a Recorrente requerido a 30 de Novembro de 2004, autorização para dedução de
prejuízos fiscais aos eventuais lucros que viesse a registar nos exercícios pós fusão, nos termos e para os
efeitos do disposto no art. 69º do CIRC, o respectivo deferimento tácito ocorreu em 30 de Maio de 2005.
XI. Atente-se que o requerimento foi apresentado cumprindo todos os requisitos formais e substanciais
em vigor à época, constantes do artigo 69º, n.º 2, do CIRC e da Circular 6/2002, de 2 de Abril, da DSIRC.
XII. E tal como o Acórdão do STA decidiu no processo 0548/08, de 22.04.2009, não pode a Administração Fiscal, mediante a Circular n.º 7/2005, de 16-05-2005, exigir a comprovação de inexistência
de dívidas à Segurança Social, porquanto a sua emissão “é posterior à data de apresentação dos pedidos
de transmissibilidade de prejuízos fiscais”.
XIII. Acrescentando que “é apenas do acompanhamento do requerimento por estes elementos
referidos no n.º 2 (do artigo 69º do CIRC) e não quaisquer outros eventualmente necessários ou convenientes para apreciação do pedido que o artigo 69º, n.º 7 do CIRC fazia depender a formação do
deferimento tácito”.
XIV. Não pode assim ser aceite vir agora a Administração Fiscal exigir por outra via, qualificando
algo como sendo benefício fiscal, outros documentos para além dos referidos no artigo 69º, n.º 2, do
CIRC e da Circular 6/2002, de 2 de Abril, da DSIRC.
XV. Constata-se que o facto da Administração Fiscal ter sentido necessidade de expressamente
abarcar esta exigência numa nova Circular relativa ao artigo 69º do CIRC (a Circular 7/2005, de 16 de
Maio) demonstra o quão forçado é a fundamentação de ser um benefício fiscal.
XVI. Por outro lado, só em 29 de Junho de 2006, ou seja, mais de um ano e meio após a data
em que a Recorrente apresentou o referido requerimento, a DSIRC solicitou à Recorrente o envio de
comprovativos da inexistência de dívidas à Segurança Social.
XVII. Pelo que esta solicitação da DSIRC não é susceptível de suspender a contagem do prazo
de deferimento tácito, dado o facto principal de este já ter decorrido totalmente.
XVIII. Por esse motivo, da matéria de facto constante dos autos e da Legislação aplicável, verificou-se um deferimento tácito à utilização dos prejuízos das sociedades incorporadas.
XIX. Este deferimento tácito consubstanciou um acto constitutivo de direitos para a Recorrente.
XX. Pelo que não poderia ser revogado, atendendo às limitações dos artigos 140º e 141º do Código
do Procedimento Administrativo.
XXI. Por esse facto, o Despacho do SEAF enferma de vício de violação de lei, não só por erro
sobre os pressupostos de facto, mas também por violação dos artigos 140º e 141º do Código do Procedimento Administrativo.
XXII. Nessa medida, deve ser declarada a possibilidade da Recorrente, com base no deferimento
tácito em deduzir os prejuízos reconhecidos nas sociedades incorporadas.
XXIII. Concomitantemente deve-se anular o Despacho do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais n.º 131/2007, de 6 de Fevereiro de 2007.
XXIV. Conclui-se, deste modo, que o Acórdão recorrido incorre em erro de julgamento, pelo que
não se poderá manter, devendo ser revogado de imediato, julgando-se procedente a acção, o que desde
já se requer para todos os efeitos legais.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da decisão recorrida.
1.3. Contra-alegou o recorrido, rematando com a formulação das Conclusões seguintes:
I. A transmissibilidade dos prejuízos fiscais, prevista no artigo 69º do CIRC, configura um benefício
fiscal que carece de reconhecimento, estando como tal sujeita ao disposto no artigo 11º-A, n.º 1 do EBF.

1039
II. Consistindo a transmissão de prejuízos fiscais numa consequente dedução na matéria colectável
apurada, à luz dos artigos 2º e 3º do EBF, a mesma não pode deixar de ser considerada como um benefício
fiscal, ainda que ao Requerente a pretenda designar por outra forma, mesmo que com idêntico sentido.
III. A formação do acto tácito está sempre dependente do preenchimento - no caso, por parte do
requerente - dos requisitos de deferimento tácito da pretensão, e se estes não estiverem reunidos, não
pode haver formação do acto tácito.
IV. Estando a Administração Tributária adstrita ao estrito cumprimento da legalidade, nunca poderia
vir a proferir uma decisão de mérito que se traduzisse no reconhecimento, ou não, de um verdadeiro
benefício fiscal, sem que se mostrassem reunidos todos os requisitos formais e substanciais para que
tal fosse possível.
V. Não é por dar cumprimento ao mencionado na Circular n.º 6/2002 - de 02.04.2002 - que a
Recorrente fica desobrigada do cumprimento do disposto no artigo 11º-A do EBF.
VI. Não foi a Circular n.º 7/2005 que veio determinar a obrigação legal de comprovação da regularidade da situação da Autora perante a Segurança Social - o que determina tal obrigação é próprio
texto legal ínsito no artigo 11º-A do EBF (em vigor desde Novembro de 2002).
VII. Tendo a omissão do preenchimento dos requisitos formais origem numa lacuna da Autora,
e não da Administração Tributária, não pode admitir-se que tenha ocorrido deferimento tácito (nem
em 30 de Maio de 2005, nem em qualquer outro momento, uma vez que não foram juntas certidões
relativas as todas as sociedades envolvidas no processo de fusão).
VIII. Não ocorrendo o deferimento tácito, e tendo sido proferido decisão expressa de indeferimento por parte do Recorrido, que reconhecidamente resulta de um juízo discricionário do seu autor
(apenas sindicável pelos Tribunais em caso de erro grosseiro ou manifesta desadequação ao fim legal,
cf. Acórdãos do STA proferidos nos processos n.º 142/06 e 1003/05, entre outros), deverá o mesmo ser
mantido, pois que não merece qualquer censura.
Termina com o pedido de confirmação do julgado.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, fundamentando-se no seguinte:
«A questão suscitada no presente recurso consiste em saber se se formou deferimento tácito sobre
o pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais formulado pela autora.
Alega a recorrente, que o regime previsto no artigo 69º do Código do IRC sobre a transmissibilidade dos prejuízos não configura um benefício fiscal, mas sim um desagravamento estrutural, nos
termos do artigo 4º do EBF.
E que assim o art. 11º-A do EBF (actual artigo 13º do EBF) não é aplicável ao regime estatuído
no art. 69º do CIRC.
Sendo que, com este enquadramento legal, devia o Tribunal recorrido, ter apreciado a questão do deferimento tácito do pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais registados nas sociedades incorporadas.
Pois que, tendo a recorrente requerido a 30 de Novembro de 2004, autorização para dedução de
prejuízos fiscais aos eventuais lucros que viesse a registar nos exercícios pós fusão, nos termos e para os
efeitos do disposto no art. 69º do CIRC, o respectivo deferimento tácito ocorreu em 30 de Maio de 2005.
Em abono desta sua tese sustenta que o requerimento foi apresentado cumprindo todos os requisitos formais e substanciais em vigor à época, constantes do artigo 69º, n.º 2, do CIRC e da Circular
6/2002, de 2 de Abril, da DSIRC.
E que não pode aceitar que venha agora a Administração Fiscal exigir por outra via, qualificando
algo como sendo benefício fiscal, outros documentos para além dos referidos no artigo 69º, n.º 2, do
CIRC e da Circular 6/2002, de 2 de Abril, da DSIRC.
Fundamentação:
Afigura-se-nos que o recurso merece provimento já que no caso se verificou efectivamente o
deferimento tácito.
Com efeito, independentemente da questão de saber se o regime especial de transmissibilidade dos
prejuízos fiscais previsto no art. 69º do CIRC tem a natureza de «benefício fiscal», questão que aliás não
é pacífica na doutrina e na jurisprudência (Vide Acórdão do Pleno da 2ª secção do Supremo Tribunal
Administrativo de 20.01.2010, recurso 548/08 e referencias doutrinárias ali feitas), sempre se dirá que a
verificação dos requisitos do art. 11º-A do EBF - inexistência de dívidas de imposto sobre o rendimento,
a despesa ou o património e das contribuições relativas ao sistema da segurança social - não fazia parte
dos pressupostos legais exigidos no art. 69º, n.º 7 do CIRC para verificação do deferimento tácito.
Na verdade, nos termos do referido normativo o pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais,
considera-se tacitamente deferido se a decisão não for proferida no prazo de seis meses, desde que
acompanhado dos elementos referidos no seu n.º 2.
E esses elementos são os necessários ou convenientes para 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, nos quais não se
incluem os necessários para se averiguar se existem ou não dívidas à segurança social.
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Como se sublinha no recente Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 27.01.2010,
recurso 1097/09, in www.dgsi.pt, que tratou de caso em tudo idêntico ao dos presentes autos, «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. 69º fazia
depender a formação de deferimento tácito».
No caso, e como resulta do probatório, pese embora o requerimento tenha dado entrada no dia
30.11.2004 nos SF de Oeiras, só em 23.06.2006, mais de um ano e meio depois, é que a Administração
Fiscal solicitou à autora o envio dos documentos comprovativos da inexistência de dívidas à Segurança
Social das sociedades incorporada e incorporante.
Sendo certo que a recorrente com o requerimento que apresentou em 30.11.2004 entregou todos
os elementos que a própria Administração Fiscal entendia como necessários ou convenientes para o
perfeito conhecimento da operação visada (e que elencou na circular 6/2002 de 2 de Abril).
Daí que se conclua que à data em que a Administração Fiscal solicitou os elementos adicionais
referentes à inexistência de dívidas à Segurança Social, já de há muito se encontrava formado o acto
de deferimento tácito (30.06.2005).»
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. No acórdão recorrido julgaram-se provados os factos seguintes:
a) Por requerimento entrado em 30.11.2004 no Serviço de Finanças de Oeiras 3 e dirigido ao
Exmo. Ministro das Finanças a ora autora veio peticionar que lhe fosse concedida autorização para
dedução aos eventuais lucros tributáveis que venha a registar nos exercícios após a fusão, dos prejuízos
fiscais dedutíveis apurados nas esferas da SPA e da ARAUTO (sociedades incorporadas) - cfr. processo
instrutor, cujas folhas não se mostram numeradas;
b) No âmbito deste procedimento, a AT solicitou à ora autora, em 23.6.2006, o envio dos documentos comprovativos da inexistência de dividas à Segurança Social das sociedades incorporada e das
incorporantes, que esta remeteu, mas apenas em parte, em 21.7.2006, não tendo remetido a relativa
à sociedade Spauto, por a mesma não ter ainda sido disponibilizada - cfr. mesmo processo instrutor;
c) Uma inspectora tributária principal emitiu parecer sobre tal pedido em 3.11.2006, tendo proposto
o indeferimento do pedido de autorização de transmissibilidade dos prejuízos fiscais, da SPA e SPAUTO
para a CSVP, nos termos do n.º 2 do artigo 69º do CIRC, uma vez que não se encontram cumpridos os
requisitos exigidos para a sua concessão, concretamente o da realização da fusão por razões económicas
válidas com reflexos positivos na estrutura produtiva,...o facto de as empresas apresentarem no seu
balanço um capital próprio negativo, indicia que, não possuem património seu. O passivo excede o
activo, o seu valor é menor que zero. Isto quer dizer que o contributo patrimonial das incorporadas para
a sociedade incorporante é negativo, a incorporação destas sociedades só vai prejudicar a sociedade
incorporante, aqueles patrimónios em nada contribuem para os resultados futuros da sociedade.
Por estes motivos, entendemos que a sociedade incorporante em nada beneficia com a integração
daquelas sociedades. Assim, no presente caso, o pressuposto legal do interesse económico da fusão,
fixado no n.º 2 do art. 69º do CIRC não se verifica, e, por conseguinte, não será de autorizar a dedução
dos seus prejuízos fiscais..., o que a chefe de divisão após o seu despacho de confirmo, em 9.11.2006,
bem como o Exmo. Subdirector-Geral, por subdelegação, após o seu despacho de concordo, em
13.11.2006 - cfr. mesmo processo;
d) Após o exercício do direito de audição foi junto ao procedimento uma “adenda à informação
n.º 1441/2006”, onde foram apreciados os fundamentos invocados pela ora autora em sede deste direito, e se propõe a convolação em definitivo do projecto de decisão no sentido de indeferir a requerida
transmissão dos prejuízos fiscais, onde o substituto legal do Director-Geral, em 5.1.2007, apôs o seu
despacho de concordo com o indeferimento, após o que foi lavrada a nota informativa onde se propõe
o consequente indeferimento, que o Exmo. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em 6.2.2007,
apôs o seu despacho de Concordo - cfr. mesmo processo;
e) O despacho supra foi notificado à ora autora pelo ofício 4589, datado de 26.2.2007 - cfr. mesmo
processo;
f) A petição inicial da presente acção administrativa especial deu entrada neste TCAS em 29.5.2007 cfr. carimbo aposto a fls. 3 dos presentes autos;
g) Por escritura pública de 22.10.2004, celebrada no Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, a ora autora representada por procuradora, bem como as outras duas igualmente
representadas, a Sociedade Portuguesa de Automóveis, SA, e a Spauto - Venda e Reparação de Automóveis, Lda., foi efectuada a fusão por incorporação, nos termos da qual estas duas últimas sociedades
são incorporadas naquela primeira, em que os bens activos e passivos que integram os patrimónios
daquelas são transmitidos para esta primeira, pelo seu respectivo valor líquido contabilístico, constantes
das respectivas contabilidades - cfr. doc. de fls. 92 e segs destes autos (doc. n.º 2).
3.1. Com base nesta factualidade, o acórdão recorrido decidiu pela improcedência da presente acção
administrativa especial, com fundamentação que, em síntese, é a de que, por um lado, não se formou o in-
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vocado acto de deferimento tácito e, por outro lado, uma vez que o despacho de indeferimento, por parte 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 desadequação ao fim legal, o que não
sucede no caso, sendo que também se não divisa que tal acto possa padecer do invocado vício formal da sua
insuficiente fundamentação, antes apresentando uma fundamentação clara, congruente e suficiente, atentas
a sua exteriorização e a sua apreensão manifestada pela autora na presente acção administrativa especial.
E, ainda de acordo com a fundamentação do acórdão recorrido, o acto de deferimento tácito não chegou,
no caso, a formar-se, dado que, estando em causa um benefício fiscal (transmissão de prejuízos fiscais com a
consequente dedução na matéria colectável apurada) no conceito do n.º 2 do art. 2º do EBF e sendo-lhe, portanto, aplicável também o disposto no seu art. 11º-A, então, uma vez que o procedimento foi iniciado já depois
da entrada em vigor do art. 11º-A do EBF (introduzido pelo art. 4º do DL n.º 229/2002, de 31/10), o pedido
formulado para a transmissão de prejuízos fiscais, estava sujeito também à comprovação de não haver contribuições em dívida à segurança social, sendo que a AT, quando notificou a autora para juntar os documentos
que considera em falta para instruir o pedido de autorização para dedução dos prejuízos fiscais das sociedades
incorporadas, fez juntar a Circular n.º 7/2005, de 16/5, em que são enumerados os requisitos a que devem obedecer os pedidos de transmissibilidade de prejuízos fiscais em casos de fusão, cisão e entrada de activos, em
cuja alínea h) consta, “Documento comprovativo da inexistência de dívidas à Segurança Social das sociedades
fundidas e da incorporante”. Ou seja, competindo à autora a prova dos pressupostos para obter tal benefício,
designadamente, entregando certidão comprovativa daquele requisito contido no citado art. 11º-A do EBF
(de nada dever à segurança social), não pode ocorrer o invocado deferimento tácito quando o procedimento
não se encontre instruído com todos esses elementos previstos nesta norma e na do art. 69º, n.º 7 do CIRC.
3.2. Discorda a recorrente, sustentando, como se viu, que o art. 11º-A do EBF (actual artigo 13º do
EBF) não é aplicável ao regime estatuído no art. 69º do CIRC e que, por isso, o acórdão recorrido devia ter
apreciado a questão do deferimento tácito do pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais registados
nas sociedades incorporadas, já que sendo o requerimento datado de 30/11/2004, o respectivo deferimento
tácito ocorreu em 30/5/2005, sendo que o pedido foi apresentado cumprindo todos os requisitos formais
e substanciais em vigor ao tempo, constantes do artigo 69º, n.º 2, do CIRC e da Circular 6/2002, de 2/4/,
da DSIRC, sendo que só em 29/6/2006, ou seja, mais de um ano e meio depois é que a DSIRC solicitou
o envio de comprovativos da inexistência de dívidas à Segurança Social e sendo que tal deferimento
tácito consubstanciou um acto constitutivo de direitos, pelo que não poderia ser revogado, atendendo às
limitações dos arts. 140º e 141º do CPA. Ou seja, o despacho do SEAF enferma de vício de violação de
lei, não só por erro sobre os pressupostos de facto, mas também por violação das ditas normas do CPA.
3.3. As questões a decidir são, assim, as de saber se, no caso, se formou o invocado acto de deferimento tácito quanto ao pedido de transmissibilidade de prejuízos fiscais feito pela recorrente e se o
despacho n.º 131/2007, de 6/2/2007, do SEAF, enferma, ou não, das aludidas ilegalidades.
Vejamos.
4.1. O n.º 1 do art. 11º-A do EBF, sob a epígrafe «Impedimento de reconhecimento do direito a
Benefícios Fiscais», dispunha, ao tempo (na redacção do DL 229/2002, de 31/10):
«1 – Os Benefícios Fiscais dependentes de reconhecimento não poderão ser concedidos quando
o sujeito passivo tenha deixado de efectuar o pagamento de qualquer imposto sobre o rendimento, a
despesa ou o património e das contribuições relativas ao sistema da segurança social.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, tal situação só será impeditiva do reconhecimento
dos Benefícios Fiscais enquanto o interessado se mantiver em incumprimento …».
4.2. Por sua vez, o art. 69º do CIRC dispunha (na redacção introduzida pelo DL n.º 221/2001, de
10/7 e pela Lei n.º 32-B/2002, de 30/12 (que vigorou até à alteração introduzida pela Lei n.º 50/2005,
de 30/8) o seguinte, no que aqui interessa:
«1 – Os prejuízos fiscais das sociedades fundidas podem ser deduzidos dos lucros tributáveis
da nova sociedade ou da sociedade incorporante até ao fim do período referido no n.º 1 do artigo 47º,
contado do exercício a que os mesmos se reportam, desde que seja concedida autorização pelo Ministro
das Finanças, mediante requerimento dos interessados entregue na Direcção-Geral dos Impostos até ao
fim do mês seguinte ao do registo da fusão na conservatória do registo comercial.
2 – A concessão da autorização está subordinada à demonstração de que a fusão é realizada por
razões económicas válidas, tais como a reestruturação ou racionalização das actividades das sociedades intervenientes, e se insere numa estratégia de redimensionamento e desenvolvimento empresarial
de médio ou longo prazo, com efeitos positivos na estrutura produtiva, devendo ser fornecidos, para
esse efeito, todos os elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da operação
visada, tanto dos seus aspectos jurídicos como económicos.
(...)
7 – O requerimento referido no n.º 1, quando acompanhado dos elementos previstos no n.º 2, considera-se
tacitamente deferido se a decisão não for proferida no prazo de seis meses a contar da sua apresentação, sem
prejuízo das disposições legais antiabuso eventualmente aplicáveis. (Redacção da Lei 32-B/02, de 30/12).
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8 – Para efeitos do cômputo do prazo referido no número anterior, considera-se que o mesmo se
suspende sempre que o procedimento estiver parado por motivo imputável ao requerente.
9 – No caso de ocorrer o deferimento tácito, a dedução dos prejuízos fiscais considera-se automaticamente escalonada por um período mínimo de três anos, não podendo em cada um dos dois primeiros
praticar-se dedução superior a um terço do total dos prejuízos.»
4.3. É da conjugação do disposto nestes normativos legais que o acórdão recorrido conclui que
não ocorreu, no caso, o deferimento tácito do pedido formulado pela recorrente, em 30/11/2004, ao Sr.
Ministro das Finanças, no sentido de que lhe fosse concedida autorização para dedução aos eventuais
lucros tributáveis que venha a registar nos exercícios após a fusão, dos prejuízos fiscais dedutíveis
apurados nas esferas da SPA e da ARAUTO (sociedades incorporadas).
Não é esta, porém, a interpretação decorrente da lei.
Com efeito, como claramente se diz no recente acórdão do Pleno (secção do contencioso tributário)
deste STA, de 20/1/2010, no processo n.º 0548/08, «nos termos do n.º 7 do artigo 69º do Código do IRC,
o início do prazo de deferimento tácito do 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 da 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 69º do Código do IRC, que a tal declaração de inexistência de dívidas se não refere, mas do artigo 11º-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 69º 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).»
No caso que nos ocupa, o acórdão recorrido convocou expressamente o art. 11º-A do EBF para
concluir pela impossibilidade de ocorrer o deferimento tácito.
Mas, salvo o devido respeito, não pode fazer-se tal convocação: é que, como igualmente se salienta no citado acórdão do Pleno, «… nos termos do n.º 7 do artigo 69º 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 69º do Código do IRC era já mais exigente quanto
aos requisitos do deferimento tácito do que o regime geral estabelecido no artigo 108º 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 108º do Código de Procedimento Administrativo).»
E este é o entendimento que igualmente perfilhamos (cfr. neste sentido, também os acórdãos desta
secção do STA, de 22/4/09, processo n.º 0548/08 e de 27/1/10, processo n.º 01097/09).
4.4. Retornando ao caso dos autos, vemos que o acórdão recorrido concluiu que, competindo à
autora a prova dos pressupostos para a obtenção do benefício em causa (designadamente, entregando
certidão comprovativa de nada dever à segurança social - requisito contido no art. 11º-A do EBF), o
invocado deferimento tácito não poderá ocorrer quando o procedimento não se encontre instruído com
todos esses elementos previstos quer nesta norma, quer na do art. 69º, n.º 7 do CIRC [sendo que a AT,
quando notificou a autora para juntar os documentos que considerou em falta para instruir o pedido,
fez juntar a Circular n.º 7/2005, de 16/5, em que são enumerados os requisitos a que devem obedecer
os pedidos de transmissibilidade de prejuízos fiscais em casos de fusão, cisão e entrada de activos, em
cuja alínea h) consta, “Documento comprovativo da inexistência de dívidas à Segurança Social das
sociedades fundidas e da incorporante”].
E na verdade, de acordo com a factualidade que vem provada (cfr. alínea b) do Probatório), em 23/6/2006
a AT solicitou à ora autora o envio dos documentos comprovativos da inexistência de dívidas à Segurança
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Social das sociedades incorporada e das incorporantes, elementos que esta remeteu, mas apenas em parte, em
21/7/2006, não tendo remetido a relativa à sociedade Spauto, por a mesma não ter ainda sido disponibilizada.
Ora, independentemente da questão, também versada no acórdão recorrido, de saber se este regime
especial de transmissibilidade dos prejuízos fiscais previsto no art. 69º do CIRC tem, ou não, a natureza
de «benefício fiscal» (questão que tem sido objecto de controvérsia na doutrina e na jurisprudência,
como bem se colhe da própria fundamentação do citado acórdão do Pleno), o que é certo é que, contrariamente ao que, como se viu, também se exara no mesmo acórdão recorrido, a verificação daqueles
requisitos mencionados no art. 11º-A do EBF não fazia parte dos pressupostos legais exigidos no n.º 7
do art. 69º do CIRC para a ocorrência do deferimento tácito: o pedido de transmissibilidade dos prejuízos fiscais, considera-se tacitamente deferido se a decisão não for proferida no prazo de seis meses,
desde que acompanhado dos elementos referidos no seu n.º 2, isto é, como se realça no douto Parecer
do MP, dos elementos necessários ou convenientes para 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. Não estão, portanto, aqui incluídos
quaisquer elementos necessários para a averiguação da existência ou não de dívidas à segurança social.
4.5. De todo o modo, como se disse, também é duvidosa a conclusão de estarmos perante um verdadeiro benefício fiscal, considerando que a própria natureza do regime em questão (o regime especial
de tributação dos grupos de sociedades, ou seja, o regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas
de activos e permutas de acções) tem em vista o princípio da neutralidade fiscal (de acordo, aliás, com
o regime de neutralidade previsto na Directiva 90/434/CEE).
Desde logo, porque o conceito de benefício fiscal, de acordo com o n.º 1 do art. 2º do EBF, se
traduz em medida de carácter excepcional instituída para tutela de interesses públicos extrafiscais
relevantes que sejam superiores aos da própria tributação que impedem, constituindo, pois, um facto
impeditivo do nascimento da obrigação tributária com o seu conteúdo normal (tributação-regra). Ou
seja, trata-se de situações que, estando sujeitas aos pressupostos objectivos e subjectivos da incidência do imposto, o legislador entende desagravar, excepcionalmente, em razão de interesses públicos
(extrafiscais) especialmente relevantes (sobre a diferenciação entre os conceitos de benefício fiscal e
desagravamento estrutural, cfr. Nuno Sá Gomes - Manual de Direito Fiscal, Vol. I, 323 e sgts., e Teoria
Geral dos Benefícios Fiscais, in Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 165).
Ora, aquele regime de neutralidade, que opera desde que sejam observadas determinadas condições
(Casalta Nabais, Direito Fiscal, Almedina, pag. 368), pretende, precisamente, assegurar uma tributação
do lucro real das empresas, assentando numa perspectiva de implícita continuidade da actividade das
mesmas, decorrente dos seus direitos e obrigações, sendo, por isso, um regime estrutural ao sistema
fiscal. Não se vislumbra aqui, portanto, qualquer fundamento extra-fiscal para justificar tal regime, de
modo a integrá-lo no conceito de benefício fiscal resultante do art. 2º do EBF.
Como refere Francisco Sousa da Câmara (As operações de reestruturação e a cláusula anti-abuso
prevista no art. 67º/10 do CIRC, in J.L. Saldanha Sanches e Outros, Reestruturação de Empresas e
Limites do Planeamento Fiscal, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, pp. 71/110) aquele regime especial
visa permitir que as respectivas «operações se possam realizar sob o signo da neutralidade fiscal (…)
Ou seja, trata-se de um regime que visa eliminar ou, pelo menos, reduzir substancialmente, os obstáculos fiscais à concretização e execução daquelas operações, mas que não tem por propósito conceder
isenções e/ou benefícios fiscais aos sujeitos passivos de imposto intervenientes nas operações ((Sem
prejuízo, claro está, de se poder entender que o diferimento da tributação e a eventual transmissão dos
prejuízos fiscais constituem desagravamentos fiscais).
Razão que «associada à necessidade de assegurar maior eficácia e celeridade às operações, terão
mesmo levado o legislador a alterar o regime da transmissão dos prejuízos no âmbito destas operações
e a criar uma norma de deferimento tácito, nas situações em que em que não fosse proferida decisão no
prazo de três meses contados a partir da data da apresentação do pedido, tal como consta do preâmbulo
do DL n.º 221/2001, de 7 de Agosto» (Ibidem, Anotação 7).
E no mesmo sentido vai o entendimento, acima já assinalado, de Anselmo Torres, ao referir que, relativamente à transmissibilidade dos prejuízos fiscais, no caso do regime dos arts. 67º e sgts. do CIRC, nenhum desses mecanismos constitui um benefício fiscal, pois «Não impedem a tributação, mas visam apenas
conter a obrigação de imposto na medida do rendimento real da empresa na sua dimensão inter-temporal
e inter-societária» (loc. cit. pag. 114/115), transmissibilidade esta que «obedece ao princípio da continuidade da actividade empresarial, o qual se destina a assegurar a tributação do rendimento real da actividade
empresarial sempre que os respectivos prejuízos fiscais e lucros tributários sejam realizados não apenas
em diferentes períodos de tributação mas também na esfera de diferentes sujeitos passivos» (pag. 131).
Acresce que, relativamente àquele regime (dos arts. 67º e sgts. do CIRC) outros há que referem não
se poder, sequer, afirmar que exista uma norma prévia de incidência a este título já que a situação de dissolução sem liquidação (conjugada com o princípio de sucessão universal) obstarão à existência do próprio
facto tributário, até porque em lado algum se vislumbra uma demonstração de capacidade contributiva,
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pelo que também o princípio da igualdade tributária seria violado [cfr. Carlos Baptista Lobo, Neutralidade
fiscal das fusões: benefício fiscal ou desagravamento estrutural? Corolários ao nível do regime de transmissibilidade de prejuízos, in Fiscalidade, 26/27 (Abril-Junho / Julho-Setembro de 2006), pags. 29 a 61].
4.6. Todavia, esta é questão que, no caso, se mostra irrelevante, dado que, como também acima
se referiu, independentemente da natureza que se atribua ao regime especial de transmissibilidade dos
prejuízos fiscais previsto no artigo 69º do CIRC (benefício fiscal ou desagravamento estrutural) e da
consequente aplicabilidade, ou não, do disposto no art. 11º-A do EBF, o que é certo é que, de acordo
com o então disposto no n.º 7 do mesmo art. 69º (nº 7 que foi eliminado pela Lei n.º 50/2005, de 30/8),
o deferimento tácito operava desde que o requerimento fosse acompanhado dos elementos referidos
no seu n.º 2, ou seja, todos os elementos necessários ou convenientes para o perfeito conhecimento da
operação visada, tanto nos seus aspectos jurídicos como económicos, no sentido da 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.
E, por isso, ao contrário do que igualmente parece decorrer das Conclusões III, VII e VIII das
contra-alegações do recorrido, no caso também não releva o disposto no n.º 8 do art. 69º do CIRC,
segundo o qual, para efeitos do cômputo do prazo de deferimento tácito, tal prazo se suspende sempre
que o procedimento esteja parado por motivo imputável ao requerente: é que, conforme vem provado,
o pedido foi apresentado em 30/11/2004 e só em 23/6/2006 a AT solicitou a apresentação dos ditos
elementos relativos à segurança social, não se provando qualquer outro 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 69º do CIRC.
Assim, quer nesta data em que foram solicitados os novos elementos, quer, por maioria de razão,
na data (6/2/2007) em que veio a ser proferido o despacho n.º 131/07, do SEAF, indeferindo expressamente o pedido, já de há muito se encontrava decorrido o prazo de 6 meses previsto no n.º 7 daquele
art. 69º do CIRC para a formação de deferimento tácito (30/5/2005), deferimento este que, consubstanciando um acto constitutivo de direitos para a recorrente, só poderia ser revogado com fundamento
em invalidade e no prazo de um ano após a verificação do deferimento tácito (arts. 108º, 140º e 141º
do CPA, subsidiariamente aplicáveis, ex vi do disposto na alínea c) do art. 2º da LGT e na alínea d) do
art. 2º do CPPT), o que não foi o caso.
O despacho de indeferimento (proferido em 6/2/2007) é, portanto, ilegal e, consequentemente, o
acórdão recorrido que assim não entendeu não pode manter-se na ordem jurídica.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em, dando provimento ao presente recurso jurisdicional:
a) revogar o acórdão recorrido;
b) julgar procedente a presente acção administrativa especial;
c) declarar que se formou deferimento tácito sobre o pedido de transmissibilidade de prejuízos
fiscais referido na alínea a) da matéria de facto provada e anular, consequentemente, o despacho
n.º 131/07, do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 6/2/2007.
Custas pelo Ministério das Finanças, na instância e neste STA, fixando-se a taxa de justiça devida
em cada um dos tribunais em 5 UCs e a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 16 de Junho de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 16 de Junho de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Artigo 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 — Justifica-se este tipo de recurso se estamos perante questão que é manifestamente
susceptível de se repetir num número de casos futuros indeterminados, isto é, se
verifica a capacidade de expansão da controvérsia que legitima o recurso de revista
como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação prática.
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Processo n.º 176/10-30.
Recorrente: Guennadi Victorovitch Agipa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Guennadi Victorivitch Agipa, melhor identificada nos autos, não se conformando com o acórdão
do TCA Sul, de fls. 173 e segs., que indeferiu o seu pedido de rectificação do acórdão do mesmo tribunal, de fls. 122 e segs., que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso interposto do despacho
do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que havia ordenado o desentranhamento e
devolução ao impugnante da p.i. e demais documentação anexa, por falta de prova do pagamento da taxa
de justiça inicial, dele vem, nos termos do disposto no artº 150º do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos, interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
I. O que está em causa neste momento nos presentes autos é o facto de o Tribunal ter considerado
que apesar da taxa de justiça por ter sido paga não se pode aceitar tal pagamento em virtude de no
documento comprovativo do mesmo junto a fls.36 não ter a indicação do NIP.
II. Ora do referido documento bancário resulta que o mesmo é o pagamento de uma taxa de justiça.
III. Tal conclusão resulta da Entidade aí identificada - 20666 IGFPJ, bem assim como da referência
666.666.666.
IV. Logo a tal respeito não pode ser colocada qualquer dúvida de que a taxa de justiça foi paga e
teve como destino os cofres do Estado - IGFPJ com a natureza de custas judiciais.
V. A questão em apreço, falta de indicação do NIP tem a sua origem num lapso bancário relativamente ao documento comprovativo do pagamento o qual devia indicar obrigatoriamente o NIP.
VI. Tal lapso é um mero lapso de escrita por omissão do banco e como tal devia e deve ser considerado.
VII. Já que quando foi pedido a rectificação de tal lapso ainda não se tinha verificado o transito
em julgado.
VIII. Na verdade, tal elemento NIP é essencial à tramitação financeira do processo, mas não à
sua tramitação jurídica.
IX. A única explicação para tal lapso em nossa opinião fica-se a dever ao facto de em 2006, tal
tipo de pagamento (taxa de justiça - via Internet) se encontrar numa fase embrionária.
X. Aliás com a nova tramitação informática dos processos judiciais, tais e outros lapsos vão ocorrer,
(aliás no dia 07-05-2009 diversos Tribunais ficaram parados devido a problemas do Citius) mas que
vão ser resolvidos atento o princípio da cooperação de todas as partes envolvidas.
XI. Face ao exposto como os lapsos de escrita nomeadamente por omissão podem ser corrigidos a
todo o tempo, o recorrente veio indicar o NIP - 218169574, juntou aos autos o documento comprovativo
e pediu que o lapso fosse relevado.
XII. Requereu assim com a devida vénia e o maior respeito aos Senhores Juízes Desembargadores
que fosse corrigir tal lapso, todavia sem sucesso.
XIII. É de elementar Justiça que tal lapso não pode ser imputado nem ao Tribunal nem ao cidadão
que pagou a taxa de justiça, mas ao sistema bancário que nos seus comprovativos devia indicar tal NIP.
XIV. Aliás, em bom rigor a questão controvertida não tem dignidade para ocupar Vossas Excelências.
XV. Uma vez que se trata de uma mera questão administrativa.
XVI. A qual devia ter sido resolvida inicialmente de forma simples e célere e com bom senso,
através de um contacto telefónico, por Email, por fax ou por outra forma da secção para a parte a solicitar a indicação do NIP.
XVII. A qual de imediato solicitava tal informação ao Advogado e a prestava nos autos de acordo
com o estipulado no artigo 8º do CPTA “Princípio da Cooperação e boa-fé processual”
XVIII. E o lapso tinha sido corrigido de imediato.
XIX. E desse modo se tinha evitado toda a tramitação posterior e os custos daí decorrentes.
XX. Concluindo e em síntese a questão em apreço nos presentes autos, a que V.Exas são alheios
é no mínimo estranha.
XXI. Foi paga a Taxa de justiça, mas porque falta um número então não foi paga.
XXII. Não se entende já que a mesma como afirmam as duas instâncias, foi paga e atempadamente.
XXIII. Então se foi paga atempadamente não se compreende a Douta Decisão aqui recorrida.
XXIV. Face ao exposto devem em nossa opinião ser revogadas as decisões recorridas e substituída
por outra que releve o lapso e considere paga a taxa de justiça e o NIP indicado e provado documentalmente devendo os autos prosseguir a sua tramitação normal.
XXV. As decisões recorridas violam artigo 20º e 203º da CRP, o artigo 8º do CPTA “Princípio da
Cooperação e boa-fé processual”, a parte final do artigo 667º do CPC e o artigo 266º n.º 2 do mesmo Código, o artigo 2º do ETAF, os artigos 476º e 467º n.º 3 e 5 ambos do CPC, artigo 14 n.º 3 do DL 329-A/95
de 12 de Dezembro e artigo 23º n.º 1, 24º n.º 2 e 28º do CCJ e 125º do CPPT - nulidade da decisão.
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A Fazenda Pública não contra-alegou.
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, pois que «…no caso sub judicie, a questão
suscitada, referente a lapso no documento comprovativo do pagamento de taxa de justiça, porque meramente pontual não concretiza tais postulados.
Sendo certo que não tem a relevância jurídica necessária, nomeadamente por não ser de importância
fundamental, considerando o relevo comunitário dos interesses em jogo e a complexidade das operações
jurídicas, e não sendo de concluir que é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.»
Desta questão prévia foram notificadas as partes (artº 704º do CPC), pronunciando-se quer a recorrida nos termos que constam de fls. 333 a 334, que se dão aqui por integralmente reproduzidos para
todos os efeitos legais, quer a recorrente de fls. 335 a 337 para concluir nos seguintes termos:
“Salvo melhor e Douto parecer de Vossas Excelências é opinião do ora recorrente que o recurso
não deve ser rejeitado, já que a Douta Decisão de Vossas Excelências é claramente necessária para
uma melhor aplicação do Direito, ou seja, para que em todas as situações da qual como é o caso resulte
evidente a qualquer pessoa um lapso no documento comprovativo do pagamento de taxas de Justiça,
da qual resulta que o pagamento foi efectivamente e atempadamente realizado, mas apenas falta a indicação de um número por parte do banco (NIP), as partes devem ser convidadas a rectificar tal lapso
no prazo de dez dias, com as legais consequências, não devendo ser desentranhado o articulado antes
de ter sido formulado tal convite.
Na verdade, quando existem evidentes lapsos de escrita, por acção ou por omissão, susceptíveis
de afectar de forma insanável a marcha de um processo e a sua continuação, que podem ser facilmente
corrigidos, devem as partes ser convidadas pelo Mº Juiz a corrigir tais lapsos, com a cominação legal
para a falta de resposta.
Sendo que o lapso de escrita em apreço nos autos até foi de um terceiro o Banco que recebeu o
pagamento da taxa de justiça, e no documento comprovativo não fez constar tal número (NIP).
Deste modo se uma sentença mesmo após o trânsito em julgado pode ser corrigida no que concerne
a lapsos de escrita por acção ou por omissão, por maioria de razão no caso em concreto devia ter sido
a parte notificada para indicar o referido número.
Mais, no caso dos autos a recorrente posteriormente juntou aos autos o alegado número em falta,
o NIP e pediu a correcção de tal lapso de escrita do Banco mas sem sucesso, razão pela qual se ainda
for possível vem pedir a Vossas excelência que seja corrigido tal lapso com as legais consequências,
sendo certo que todos os intervenientes processuais tinham uma certeza que A TAXA DE JUSTIÇA
FOI ATEMPADA E CORRECTAMENTE PAGA conforme consta dos autos.
Deste modo se conclui que a questão em apreço:
“Quando existem evidentes lapsos de escrita, por acção ou por omissão, susceptíveis de afectar de
forma insanável a marcha de um processo e a sua continuação, que podem ser facilmente corrigidos,
devem as partes ser convidadas pelo Mº Juiz a corrigir tais lapsos, com a cominação legal para a falta
de resposta”
É uma questão que pela sua relevância jurídica reveste uma importância fundamental e a Douta
Decisão de Vossas Excelências é claramente necessária para uma melhor aplicação do Direito.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
2 – O aresto recorrido considerou provada a seguinte matéria de facto:
A) O ora recorrente veio apresentar a sua petição inicial de impugnação judicial de fls. 5 e segs
dos autos, tendo, a final, indicado como valor da causa o de € 67.195,11;
B) Em 30.11.2006, foi efectuado um pagamento de serviços multibanco, operação 15379552, para
a conta 0000000158844873 - EUR - Conta à Ordem, entidade – 20666 - I.G.F.P.J., utilizador BGJN
7899, referência 666.666.666, montante: 311,50 EUR - conforme doc. de fls. 36 dos autos;
C) A fls. 49 dos autos veio o M. Juiz do Tribunal “a quo” a proferir o seguinte despacho:
«O documento de fls. 36 não com o n.º de identificação do processo (NIP).
Por falta de NIP não, se pode associar ao processo.
Tem de se considerar como uma situação em que não foi paga a taxa de justiça inicial.
O pagamento da taxa de justiça inicial autoliquidada é condição de promoção da acção (art.º 23.º
n.º 1 CCJ), atento o disposto nos artigos 28.º CCJ e 467.º, n.º 3 a 5 CPC, determino o desentranhamento
e devolução ao impugnante da p.i. e demais documentação anexa, ficando cópia nos autos».
D) Com a data de entrada no TAF de Lisboa em 11.12.2006 foi remetida ao mesmo Tribunal a
petição inicial de impugnação de fls. 5 e segs — cfr. doc. de fls. 3 e 4 dos autos.
3 – Antes do mais, importa apreciar se o presente recurso é admissível, questão esta, aliás, de
conhecimento oficioso.
Conforme resulta do requerimento de interposição do presente recurso excepcional de revista, a
fls. 193 e como referimos supra, este vem interposto do acórdão do TCA Sul, de fls. 173 e segs., que
indeferiu o pedido do recorrente de rectificação do acórdão do mesmo tribunal, de fls. 122 e segs. que,
por sua vez, havia negado provimento ao recurso interposto do despacho do Mmº Juiz do Tribunal
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Administrativo e Fiscal de Lisboa, que havia ordenado o desentranhamento e devolução ao impugnante
da p.i. e demais documentação anexa, por falta de prova do pagamento da taxa de justiça inicial.
Estabelece, porém, o artº 667º, n.º 2 do CPC, na redacção de então, que, “em caso de recurso, a
rectificação só pode ter lugar antes de ele subir, podendo as partes alegar perante o tribunal superior o
que entendam de seu direito no tocante à rectificação”.
Por sua vez, dispõe o artº 670º, n.º 2 do mesmo diploma legal que, “do despacho que indeferir
o requerimento de rectificação, esclarecimento ou reforma não cabe recurso. A decisão que deferir
considera-se complemento e parte integrante da sentença”.
Ora, sendo assim, não há que colocar-se aqui a questão da existência dos pressupostos a que se
refere o artº 150º, n.º 1 do CPTA, uma vez que o recurso não é admissível.
4 – Todavia e muito embora o predito requerimento não prime pela perfeição, da análise do mesmo
parece resultar que o recorrente interpôs também recurso da decisão rectificanda, como o atestam o item
n.º 23 (“deste modo, dúvidas não existem de que as decisões proferidas das quais se formula o presente
recurso (Ac. de 09-09-2008 e Ac. de 21-04-2009) são com o devido respeito formal e materialmente
injustas face ao alegado e comprovado pagamento da taxa de justiça) e conclusão XXIV (“Face ao
exposto devem em nossa opinião ser revogadas as decisões recorridas e substituída por outra que releve
o lapso e considere paga a taxa de justiça e o NIP indicado e provado documentalmente devendo os
autos prosseguir a sua tramitação normal”) da sua motivação do recurso.
E a ser assim, como é, o presente recurso não pode deixar de prosseguir, já que e como vem sendo
jurisprudência pacífica desta Secção do STA, 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, cabe apreciar se se verifica o requisito de admissibilidade do recurso por
este ser claramente necessário para a melhoria da aplicação do direito.
Com efeito, no caso dos autos e como também o reconhece a recorrente, foi ordenado o desentranhamento da petição inicial da impugnação judicial, uma vez que a falta de indicação do NIP na
liquidação efectuada da taxa de justiça, consubstancia situação idêntica à falta de de pagamento da
taxa de justiça.
Entende, porém, a recorrente, pelas razões supra referidas, que o tribunal recorrido cometeu um
erro ou lapso, subsumível ao disposto no artº 667º do CPC, o qual pretende, assim, ver rectificado, ou
seja e em suma, que a falta de indicação do NIP tem origem num “lapso bancário relativamente ao documento comprovativo do pagamento…”, que “…tal lapso é um mero lapso de escrita por omissão do
banco e como tal devia e deve ser considerado...Na verdade, tal elemento NIP é essencial à tramitação
financeira do processo, mas não à sua tramitação jurídica...”.
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Mais acrescenta a recorrente que está provado que a taxa de justiça foi já paga, pagamento esse
por todos reconhecido, nomeadamente pelos Mmºs Juízes Desembargadores e, “como os lapsos de
escrita nomeadamente por omissão podem ser corrigidos a todo o tempo, o recorrente veio indicar o
Nip - 218169574, juntou aos autos o documento comprovativo e pediu que o lapso fosse relevado”.
“Quando existem evidentes lapsos de escrita, por acção ou por omissão, susceptíveis de afectar de
forma insanável a marcha de um processo e a sua continuação, que podem ser facilmente corrigidos,
devem as partes ser convidadas pelo Mº Juiz a corrigir tais lapsos, com a cominação legal para a falta
de resposta”.
Ora, por aqui se vê que se trata de questão que é manifestamente susceptível de se repetir num
número de casos futuros indeterminados, isto é, se verifica a capacidade de expansão da controvérsia
que legitima o recurso de revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação
prática.
5 – Nestes termos, acorda-se em admitir o presente recurso de revista.
Sem custas.
Lisboa, 16 de Junho de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Brandão de Pinho — Jorge Lino.

Acórdão de 16 de Junho de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Obrigação de indemnização do n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral Tributária. «Erro» causa do “pagamento indevido da prestação tributária”.
Sumário:
I — A obrigação de indemnizar o contribuinte, por força do n.º 1 do artigo 43.º da Lei
Geral Tributária, implica um «erro» da Administração Fiscal, de que, em termos
de causalidade juridicamente adequada, resulte um “pagamento indevido da
prestação tributária”.
II — Do ponto de vista jurídico, só do «erro» respeitante aos pressupostos do acto da
respectiva liquidação de imposto é que poderá resultar um “pagamento indevido
da prestação tributária”.
III — E, assim, só na base de um «erro» tal poderá fundamentar-se o direito de juros indemnizatórios ao abrigo do n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral Tributária.
Processo n.º 205/10-30.
Recorrente: SM — Empreendimentos Imobiliários, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino
1.1 “S.M.-Empreendimentos Imobiliários, SA” vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra na parte em que, nos presentes autos de impugnação judicial, julgou «improcedente o pedido de condenação ao pagamento de juros indemnizatórios», «declarando nulo o acto de
liquidação de Contribuição Autárquica do ano de 2000».
1.2 Em alegação, a recorrente formula as seguintes conclusões.
1. Conforme decidiu – e decidiu bem – o douto Tribunal a quo, a anulação do acto de avaliação
determina ex vi legis a nulidade do acto de liquidação controvertido (v. artigo 133º, n.º 1, alínea i) do
Código de Procedimento Administrativo (CPA)), por ser consequente daquele.
2. Com efeito, sendo anulado o resultado da 2ª avaliação, deixa de existir valor patrimonial tributário
válido e, consequentemente, passa a estar em falta um elemento essencial para o cálculo da liquidação
impugnada (cfr. artigo 1º do CIMI), pelo que a liquidação se apresenta elaborada de forma errada.
3. É a preterição do referido valor patrimonial tributável, elemento essencial do acto de liquidação,
que consubstancia um erro nos pressupostos de facto e de direito desta – imputável aos serviços da
Administração Tributária –, originando o direito a juros indemnizatórios peticionados pela recorrente.
4. Retirados da ordem jurídica todos os efeitos decorrentes do acto de avaliação, eliminando-se,
designadamente, o valor patrimonial tributário apurado, falta a matéria colectável sobre a qual, nos
termos do previsto nos artigos 1º e 113º, n.º 1 do CIMI, deveria incidir a taxa de imposto, tornando
consequentemente ilegal a liquidação que teve por base a avaliação anulada.
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5. Basta que o acto de liquidação enferme de qualquer desvalor jurídico, para que haja lugar a
juros indemnizatórios, independentemente de tal desvalor resultar do facto de o acto de liquidação ser
consequente de um outro acto anulado e independentemente do vício de que padeça este último, tanto
mais nas situações, como a presente, em que nos deparamos com a liquidação de um imposto em que
a base de apuramento do valor patrimonial tributário que a sustenta é ilegal, facto que a Administração
Tributária não deveria ignorar.
6. O acto tributário impugnado nos autos enferma de erro sobre os seus pressupostos de facto e
de direito, na medida em que da anulação do acto de avaliação resultou a falta de um elemento essencial para o cálculo do imposto a cobrar, erro esse imputável aos serviços da Administração Tributária.
7. 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
8. A decisão recorrida padece assim de erro de julgamento e viola por errada interpretação e
aplicação o art. 43º, n.º 1 da LGT, ao interpretar restritivamente a expressão “erro” aí prevista, 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 artigos 268º, n.º 3 da CRP e 77º da LGT, conferindo assim
direito ao pagamento de juros indemnizatórios – cfr. Acórdão do TCAS, de 25/09/2007, Processo
n.º 01304/06, in www.dgsi.pt.
9. Há um erro no acto de liquidação do tributo, uma vez que o imposto municipal sobre imóveis,
referente ao ano de 2000, foi liquidado com base em valor patrimonial tributário do prédio ilegalmente
apurado.
10. O referido erro no acto de liquidação do imposto é imputável aos serviços da Administração
Tributária, enquanto entidade competente para proceder à liquidação, tendo a mesma sido sustentada
num valor patrimonial tributário ilegal.
11. A existência desse mesmo erro foi reconhecida pela sentença ora recorrida, que, em sede de
impugnação judicial, declarou nulo o acto de liquidação.
12. De tal erro resultou o pagamento de uma dívida tributária de montante totalmente indevido, pois
a ora recorrente, conforme resulta do Doc. 1, junto aos autos com a p.i., procedeu ao pagamento da primeira prestação da Contribuição Autárquica referente ao ano de 2000, no valor de 29.308.778$00, quando,
na realidade, o acto de liquidação era ilegal e, nesse sentido, obstava ao pagamento do referido valor.
13. Resulta assim que o pagamento indevido de parte do tributo pela recorrente gerou na esfera
jurídica da Administração Fiscal um enriquecimento em função dos juros que o montante prestado
rendeu, enriquecimento esse totalmente indevido porque decorrente da prática de um acto ilegal.
14. Encontram-se manifestamente verificados todos os pressupostos de aplicação do artigo 43º,
n.º 1 da LGT, havendo, por isso, lugar ao pagamento de juros indemnizatórios em consequência da
declaração de nulidade do acto de liquidação impugnado pela ora recorrente.
15. Se a Administração exige um tributo de modo ilegal, age erradamente – não há teoria ou artifício
conceptual que afaste este dado da vida real! E, agindo erradamente, logo, não sendo exigível a prestação,
deve a Administração responder por isso. Tal é o escopo do normativo expresso no artigo 43º da LGT.
16. 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,
ainda que porventura gerador de mera irregularidade não conducente à invalidade do acto) e não de
limitar o ressarcimento de danos aos casos em que o vício se reconduza ao “erro nos pressupostos de
facto ou de direito”, o que não tem o mínimo de correspondência com a letra da lei.
17. 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 conforme peticionado pela recorrente.
18. A decisão recorrida padece de erro de julgamento e viola por errada interpretação e aplicação
o artigo 43º, n.º 1 da LGT, ao interpretar restritivamente a expressão “erro” aí prevista, verificando-se
assim que se encontram preenchidos todos os pressupostos de que se faz depender o direito da recorrente a receber juros indemnizatórios, motivo pelo qual o pedido da ora recorrente não deveria ter sido
julgado de outra forma que não procedente.
19. Conforme resulta do artigo 173º, n.º 1 do CPTA, a reconstituição da situação hipotética que
existiria se o acto de liquidação declarado nulo não tivesse sido praticado, implica, necessariamente,
a devolução do montante indevidamente cobrado pela Administração Tributária e efectivamente pago
pela recorrente.
20. A reconstituição da situação hipotética não se basta com tal restituição, implicando também, o
pagamento de juros indemnizatórios, uma vez que o contribuinte foi ilegalmente privado da utilização
do capital, desde que efectuou o pagamento, em Abril de 2001, até ao momento.
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21. Os juros indemnizatórios consagrados no n.º 1 do artigo 43º da LGT, correspondem à concretização de um direito de indemnização que tem fundamento no artigo 22º da CRP, devendo ser interpretado como um conjunto não exaustivo de situações em que é de presumir a existência de um prejuízo
para os contribuintes com a decorrente responsabilidade da Administração pela ocorrência do mesmo.
22. A sentença recorrida enferma de erro de julgamento por errada interpretação e aplicação do
previsto no artigo 43º, n.º 1 da LGT, ao julgar improcedente o pedido formulado pela recorrente, por
considerar que nas situações em que os actos tributários são anulados por vício de forma não são devidos juros indemnizatórios ao contribuinte, por não existir qualquer erro da Administração Tributária,
quando é certo que está em causa a compensação pelos prejuízos que a privação de capital decorrente
da liquidação e cobrança ilegal do tributo lhe causou.
TERMOS EM QUE Deve o presente recurso ser julgado provado e procedente, com as legais
consequências.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso não merece provimento,
e a decisão impugnada deve ser confirmada – apresentando a seguinte fundamentação.
1. A sentença exprime o entendimento de que não são devidos juros indemnizatórios, por inexistência de erro imputável aos serviços, quando o acto de liquidação é nulo enquanto acto consequente
de antecedente acto de avaliação, anulado com exclusivo fundamento em vício de forma (in casu falta
de fundamentação do acto de avaliação de prédio urbano).
Esta tese, merecendo o sufrágio do Ministério Público, alinha com jurisprudência consistente do
STA – secção de Contencioso Tributário (acórdãos 2.12.2009 processo n.º 892/09; 12.11.2009 processo n.º 822/09; 5.05.1999 processo n.º 5557-A; 17.11.2004 processo n.º 772/04; 1.10.2008 processo
n.º 244/08; 29.10.2008 processo n.º 622/08; 21.01.2009 processo n.º 945/08; 25.06.2009 processo
n.º 346/09; 9.09.2009 processo n.º 369/09; 4.11.2009 processo n.º 665/09), 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 nulidade do acto consequente
(liquidação)(art.133º, n.º 2, alínea i) CPA);
b) a nulidade 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).
1.5 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 no caso há lugar à condenação da Administração Tributária
ao pagamento de juros indemnizatórios.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
a) Em 4 de Janeiro de 1996, a ora Impugnante, SM – Empreendimentos Imobiliários, 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. 27 a 30 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. 51 e 52 do PAT apenso aos autos;
c) 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.
documentos a fls. 59 e 60 do PAT apenso aos autos;
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d) 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. 181 a 187 dos autos;
e) 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. oficio a fls. 211;
f) 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,
o qual decidiu revogar a sentença recorrida e anular o acto tributário impugnado – Cfr. certidão de
fls. 233 a 265;
g) O Acórdão do TCAS referido em g), que antecede, transitou em julgado em 12 de Junho de
2008 – Cfr. certidão de fls. 233;
h) Em 26 de Março de 2001 a Impugnante foi notificada da nota de cobrança n.º 2000/143888603
referente à liquidação da Contribuição Autárquica do ano de 2000 das fracções AA, AB, AC, AD, AE,
C, F, G, H, L, M, N, e O, na qual consta a colecta de 58.617.555$00 – Cfr. documento 1 junto com a
p.i., o qual se dá aqui por integralmente reproduzido;
i) Em 17 de Setembro de 2001 deu entrada a presente Impugnação Judicial – Cfr. carimbo aposto
na p.i. a fls. 1.
2.2 Nos termos do artigo 22º da Constituição da República Portuguesa «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 desse exercício, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo
para outrem».
Remete a Constituição para o regime da responsabilidade civil, pelo que serão de aplicar as respectivas regras aos casos pertinentes.
Assim, o efeito directo do facto (danoso) gerador de responsabilidade civil é a obrigação de indemnização [artigo 483º do Código Civil], e, então, são indemnizáveis, não só os prejuízos sofridos,
como os benefícios que se deixaram de obter [artigos 563º e artigo 564º do Código Civil].
E, tendo garantia constitucional tal direito indemnizatório, o seu exercício não está limitado pelas condições e limites previstos na lei tributária – o que significa que o contribuinte pode pedir uma
indemnização superior à que resulta da lei tributária e exigi-la em circunstancialismos diferentes das
previstas na lei tributária.
De tal modo que a disposição do artigo 43º da Lei Geral Tributária terá de ser vista como previsão
genérica de juros indemnizatórios a favor do contribuinte (previsão que, evidentemente, não prejudica os
regimes especialmente estabelecidos), e 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 prejuízo.
Reza o artigo 43.º da Lei Geral Tributária, sob a epígrafe “Pagamento indevido da prestação
tributária”, no seu n.º 1, 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».
Quer dizer: para serem devidos juros indemnizatórios ao contribuinte, é preciso que se verifique:
(1) «erro» estabelecido ou determinado «em reclamação graciosa ou impugnação judicial»; (2) que
seja o «erro imputável aos serviços»; (3) e que desse «erro» tenha resultado «pagamento da dívida
tributária em montante superior ao legalmente devido».
Como se vê, só o «erro» de que «resulte pagamento da dívida tributária em montante superior
ao legalmente devido» é susceptível de fundamentar um pedido de juros indemnizatórios, ao abrigo
do n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral Tributária.
E, assim, por exemplo, a ilegalidade ou vício de falta de fundamentação do acto de uma avaliação
predial não constitui válido fundamento de pedido de indemnização, ao abrigo do n.º 1 do artigo 43.º
da Lei Geral Tributária, pois que esse vício não integra «erro» de que resulte, em termos de eficiente
causalidade juridicamente adequada, um «pagamento da dívida tributária em montante superior ao
legalmente devido».
Com efeito, só o «erro» respeitante aos pressupostos do acto da liquidação é que poderá
conduzir à exigência pela Administração Fiscal de um “pagamento indevido da prestação tributária” – conforme, aliás, é o sentido da jurisprudência corrente desta Secção do Supremo Tribunal
Administrativo.
Ademais, havemos de considerar que o acto de avaliação predial é um acto prejudicial do acto
de liquidação na medida em que este necessariamente tem de se conformar com aquele. Como ensina
Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 256, “se o acto prejudicial foi praticado
com vícios – e dado que é susceptível de impugnação autónoma – uma de duas hipóteses se pode
também verificar: ou a invalidade do acto prejudicial não foi directamente invocada e preclude-se o
seu conhecimento, que já não poderá ser solicitado a respeito do acto prejudicado; ou a invalidade foi
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invocada e reconhecida, e neste caso acarreta a necessária invalidade derivada do acto tributário, que
deve ser anulado, substituído ou modificado, consoante os casos, de modo a conformar-se com o juízo
formulado a respeito do acto prejudicial”.
Aliás – e reforçando a nota da possibilidade de substituição ou modificação do acto tributário
de que fala Alberto Xavier –, dir-se-á, um tanto lateralmente embora, que à falada substituição
do acto tributário não obstará a caducidade do direito à respectiva liquidação, pois o artigo 46.º,
n.º 2, alínea a), da Lei Geral Tributária, ao determinar, a respeito da “Suspensão e interrupção do
prazo de caducidade”, que o prazo de caducidade da liquidação se suspende «Em caso de litígio
judicial de cuja resolução dependa a liquidação do tributo, desde o seu início até ao trânsito em
julgado da decisão», poderá muito bem ser entendido como aplicável à “acção judicial tendente à
anulação ou declaração de nulidade de actos ou negócios jurídicos que integrem factos geradores
do imposto” (cf. Alfredo Sousa, e Silva Paixão, no Código de Processo Tributário, Comentado e
Anotado, 4ª edição, nota 10. ao artigo 33.º). Assim – dizem estes Autores, na ob. e loc. cit. –, “tal
prazo [de caducidade da liquidação] inicia-se com a ocorrência do facto, suspende-se com a instauração da acção (artigo 267.º, n.º 1, do Código de Processo Civil) e retoma a sua contagem logo
após o trânsito em julgado da respectiva decisão final”. Cf. ainda, por exemplo, Lima Guerreiro,
Lei Geral Tributária Anotada, pág. 222, defendendo a aplicação de tal normativo sempre que a
Administração Fiscal, “por qualquer motivo legal típico, estiver legalmente impedida de proceder
à liquidação do tributo”.
2.3 No caso sub judicio, especificamente sobre o pedido de juros indemnizatórios a prestar à
impugnante, ora recorrente, pela Administração Fiscal, e sufragando o Acórdão de 21/01/2009, proferido no âmbito do recurso n.º 945/08, desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, na sentença
recorrida escreve-se, além do mais:
“(...) nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula a
actividade da Administração, aquela nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter indevido da prestação, à face das normas fiscais substantivas. Nestes casos, a anulação do acto não implica
que tenha havido uma lesão da situação jurídica substantiva e, consequentemente, da anulação não se
pode concluir que houve um prejuízo que mereça reparação.
Por isso se justifica que, nestas situações, não se comprovando a existência de um prejuízo,
não se presuma o seu valor, fixando juros indemnizatórios, mas apenas se deva restituir aquilo que
foi recebido, o que poderá constituir já um benefício para o contribuinte, perante a realidade da sua
situação tributária.
Trata-se de uma solução equilibrada, inclusivamente no domínio processual. Na verdade, perante
o simples reconhecimento judicial de um vício de forma ou de incompetência fica-se na dúvida sobre
se estavam reunidos os pressupostos de facto e de direito de que a lei faz depender o pagamento de
uma prestação tributária; se essa dúvida é um motivo suficiente para não exigir uma deslocação patrimonial do contribuinte para a Fazenda Pública (justificando a restituição da quantia paga) também,
por identidade de razão, será suporte bastante para não impor uma deslocação patrimonial efectiva em
sentido inverso (pagamento de uma indemnização); verdadeiramente, a regra aplicável, a mesma em
ambos os casos, é a de não impor deslocações patrimoniais sem uma prova positiva da existência de
uma situação, ao nível da relação tributária, em que elas devem ocorrer.
Assim, compreende-se que, nos casos em que há uma anulação de um acto administrativo ou
de liquidação por não se verificarem os pressupostos de facto ou de direito em que devia assentar,
casos em que há a certeza de que a prestação patrimonial foi indevidamente exigida, seja atribuída
uma indemnização (no caso sob a forma de juros), e não seja feita idêntica atribuição nos casos em
que a decisão judicial não implica a antijuricidade material da exigência daquela prestação. (...)”.
Como se vê, a sentença recorrida considera, mormente, que «verifica-se que a ilegalidade do
acto de liquidação impugnado decorre da anulação do acto avaliativo do prédio de que é proprietária
a Impugnante, o qual, como se conclui da leitura do Acórdão do TCAS cuja certidão se encontra junta
aos autos, foi anulado por se considerar verificado o vício de falta de fundamentação»; «o que não
significa que não possa ser praticado acto de idêntico conteúdo, corrigido que seja o vício de falta de
fundamentação do acto avaliativo»; «ora, precisamente pelo facto de o acto poder ser renovado, não
há lugar ao pagamento de juros indemnizatórios, pois que não se pode considerar ter ocorrido erro imputável aos serviços de que resultasse pagamento da dívida tributária em montante superior ao devido,
nos termos exigidos pelo n.º 1 do artigo 43º da LGT».
Também o Ministério Público neste Supremo Tribunal expende, em especial, que «a ocorrência de
vício de forma per se, 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».

1053
Por nós – aliás na esteira de Alberto Xavier, supracitado –, entendemos que a anulabilidade, por
vício de falta de fundamentação, do acto prejudicial da avaliação predial acarreta, no caso, a necessária
invalidade derivada da liquidação, a qual poderá ser substituída ou modificada de modo a conformar-se, mormente, com um correcto e fundamentado juízo formulado a respeito do acto prejudicial da
avaliação predial (que foi anulada).
E, por isso, é que julgamos que, em termos de objectiva causalidade adequada e eficiente,
o «pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido» não resulta do
vício de falta de fundamentação do acto de 2.ª avaliação, ilegalidade cometida neste caso, e apenas poderia resultar adequadamente do acto da respectiva liquidação de imposto – o qual, aqui
invalidado por ilegalidade derivada, poderá ser «substituído ou modificado, consoante os casos,
de modo a conformar-se com o juízo formulado a respeito do acto prejudicial» (para voltar a dizer
com Alberto Xavier).
E, assim, concluímos que só o «erro» respeitante aos pressupostos do acto da liquidação – «erro»
que seguramente não está demonstrado nos presentes autos – é que poderia causar ou ocasionar um “pagamento indevido da prestação tributária”, que pudesse fundamentar um pedido de juros indemnizatórios.
Realmente, sem o estabelecimento de um “pagamento indevido da prestação tributária” – que,
em definitivo, não está determinado nos autos – não se encontra verificada a condição sine qua non
para a exigência à Administração Fiscal de juros indemnizatórios nos termos do n.º 1 do artigo 43.º da
Lei Geral Tributária.
Assim se vê que a ora recorrente carece inteiramente de razão. E, da nossa perspectiva, não fazem
sentido algum mormente as afirmações da ora recorrente, de que esteja «em causa a compensação pelos
prejuízos que a privação de capital decorrente da liquidação e cobrança ilegal do tributo lhe causou»;
ou a «cobrança ilegal do tributo»; ou um aventado «enriquecimento» «totalmente indevido» que deva
justificar a «reconstituição da situação hipotética» existente imediatamente anterior à data do pagamento da liquidação em causa – pois, como já se disse, só do «erro», respeitante aos pressupostos do
acto da liquidação, que não está em causa nestes autos, é que poderia resultar, em termos jurídicos, um
“pagamento indevido da prestação tributária”.
E também não faz sentido, a nosso ver, vir dizer a ora recorrente (a qual, de resto, nada demonstra
a tal respeito) que ocorre a violação do n.º 3 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa,
a preceituar que «Os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma
prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos» – quando a 2.ª avaliação em foco é anulada por falta de fundamentação,
justamente no respeito desse comando constitucional.
Não se vê ainda que seja afrontado o supracitado artigo 22º da Constituição da República Portuguesa, se não antes que a ele se dá efectivo cumprimento, pela aplicação do n.º 1 do artigo 43.º da Lei
Geral Tributária, interpretado no sentido de conferir o direito de juros indemnizatórios ao contribuinte
por «erro» (apenas) de que resulte um “pagamento indevido da prestação tributária”.
Estamos deste modo a concluir, e em resposta à questão decidenda, que no caso não há lugar
à condenação da Administração Tributária ao pagamento de juros indemnizatórios – pelo que,
com a presente fundamentação embora, deve ser confirmada a sentença recorrida que decidiu
neste pendor.
E, então, havemos de convir, em síntese, que a obrigação de indemnizar o contribuinte, por força do
n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral Tributária, implica um «erro» da Administração Fiscal, de que, em termos de causalidade juridicamente adequada, resulte um “pagamento indevido da prestação tributária”.
Do ponto de vista jurídico, só do «erro» respeitante aos pressupostos do acto da respectiva liquidação de imposto é que poderá resultar um “pagamento indevido da prestação tributária”.
E, assim, só na base de um «erro» tal poderá fundamentar-se o direito de juros indemnizatórios
ao abrigo do n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral Tributária.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida, na
parte impugnada.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60%.
Lisboa, 16 de Junho de 2010. — Jorge Lino (relator) — Valente Torrão (com a seguinte declaração
de voto: concordo com a decisão, e nomeadamente com a afirmação de que existindo vício de forma
não há lugar a juros indemnizatórios. No entanto, em termos de fundamentação, entendo ser de seguir
a doutrina habitual deste Tribunal no sentido de que na sequência da avaliação a liquidação é nula por
ser acto consequente da avaliação.) — Isabel Marques da Silva (Declaração: voto a decisão, quanto
aos juros indemnizatórios, que não são devidos, pelos fundamentos expostos. Considero, porém, que
a invalidade derivada da anulabilidade do acto de avaliação deve ser qualificada como nulidade, de
acordo com o disposto no CPA para os actos subsequentes. Neste sentido preferia a fundamentação
tradicionalmente acolhida por este Tribunal, também adoptada no Acórdão de 12 de Novembro de 2009
(rec. n.º 822/09), de que fui relatora.
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Acórdão de 16 de Junho de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional.
Sumário:
I — O recurso de revista contemplado no artigo.º 150 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 questões nem sequer
suscitadas no recurso da sentença, meramente singulares e que não extravasam
do âmbito puramente individual, sem qualquer generalidade.
Processo n.º 296/10-30.
Recorrentes: Snack Bar Rik Rak, Unipessoal — Representada por Maria Fernanda Varela Monteiro Ortet.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Snack Bar Rik Rak, Unipessoal 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 oposição que deduziu à execução fiscal contra si instaurada para cobrança de dívida
respeitante a incentivo financeiro atribuído pelo IAPMEI.
Formulou as seguintes conclusões:
“
A- A questão suscitada em sede de Recurso de Revista radica na violação e preterição de princípios fundamentais, nomeadamente, na violação do principio do contraditório, na desvaloração dos
elementos de prova indicados nos autos, numa aplicação do direito por remissão directa e decalcada
de outras decisões já proferidas; porém, com contornos e especificidades diferentes, que não podem
por si só sumariamente aplicar-se ao caso em concreto sub Júdice, sob pena da denegação da justiça.
B- Pelo que, para uma melhor aplicação do direito não foi aplicado o previsto no n.º 3 do artº 32
do C.P.C., aplicado por força do artº 1 do C.P.T.A., considerando-se ter havido a ofensa de disposição
expressa na lei que prevê a produção de prova, conforme a esta se refere o excerto do Acórdão proferido
pelo TAC em sede da referência ao disposto na alínea b) do n.º 1 do artº 204º do C.P.P.T.. Ademais, a
prova da culpa não se presume.
C- Por outro lado, muitos foram os Institutos Públicos que, em determinado período histórico
e conjuntural, procederam à celebração de contratos, com aplicação das normas de direito privado,
concedendo e esbanjando financiamentos com critérios pouco claros, não tornados públicos, porquanto
não sujeitos a registo e que, mais tarde, são rescindidos por alegado incumprimento e cobráveis através
da execução fiscal!
D- Ora, as questões suscitadas pelas dividas dos contratos de direito privado não registados e, por
conseguinte, que não constituam contribuições e impostos, mas cobráveis através da execução fiscal,
não está estabelecida no código de Processo Tributário; pelo que, o Acórdão do Tribunal Administrativo
Central, ao invocar/aplicar, sem mais, o artº 24º da LGT, está a violar a lei substantiva.
E- Razão, por que, se considera que a apreciação pelo STJ, como Tribunal de Revista da aplicação
do direito, destas questões supra elencadas, são de supra relevância jurídica e social, visando uma melhor aplicação do direito e da justiça, pois que, o Acórdão do TAC, limita-se a aderir à tese do Tribunal
Tributário de Lisboa, fazendo assim uma interpretação sumária, simplista e pró-fisco, colando-se a
outras decisões proferidas, sem curar de exercer o contraditório e aplicar o direito e a justiça ao caso
concreto e com a acuidade que estas matérias merecem pela sua relevância social na vida financeira
das Empresas e até dos particulares.
F- Significa que, a regulação dos pressupostos da responsabilidade dos gerentes por dividas não
tributárias, não cabe ou não está estabelecida no Código de Processo Tributário nem na lei substantiva
tributária, cuja regulação do preenchimento dos pressupostos dessa responsabilidade é deixada a outras
leis, designadamente, no código das Sociedades Comerciais, conforme a natureza da divida.
G- Ou seja, o próprio Acórdão do TAC foi mais longe, quando indevida e erroneamente, se refere
ao artº 258º do C.S.C. e termina concluindo pela aplicação do artº 24º da lei Geral Tributária!
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H- Logo, não sendo aplicável ao caso dos presentes autos, o certo é que o artº 24º da Lei Geral
Tributária, limita a responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores às dividas tributárias,
o que, não é o caso dos autos de execução fiscal subjacentes, uma vez que a divida em execução não
respeita a contribuições e impostos (e nesse sentido já se pronunciaram diversos Acórdãos do Supremo
Tribunal Administrativo, da 2ª secção, do ano 2003 e 2005)
I- Dai que, na presente acção como em outras possíveis acções que venham a ser interpostas com
o mesmo fundamento se está perante questões de clara violação de lei substantiva ou processual, bem
como de ofensa de disposição legal, quanto à produção de prova através do exercício do principio do
contraditório.
J- Estas questões suscitadas pela sua controvérsia, inadequação ao caso concreto e eventual repetição, revestem-se de importância fundamental, pela sua relevância jurídica mas também social, que
necessita de uma clara e melhor aplicação do direito e da justiça motivo pelo qual, se justifica assim,
salvo melhor opinião, de uma reapreciação, revista por esse Venerando Tribunal, de acordo com o
plasmado no artº 150º, nº1 do C.P.T.A.
O que ora se Requer em prol do Direito e da Justiça.!
Nestes termos e nos mais de direito, deve o presente recurso de Revista ser admitido e, como tal,
considerado procedente, em consequência revogando-se o Acórdão Recorrido e substituindo-o por outro
que espelhe o caso concreto, determine o exercício do contraditório, através do julgamento/inquirição
das testemunhas em 1ª instância e julgando-se inadmissível a aplicação do artº 24º da LGT, com que
Vªas Exªas, VENERANDOS CONSELHEIROS, farão a Costumada e Clamada JUSTIÇA.
“
Não houve contra - alegações.
O Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido da rejeição do recurso, por
não se verificarem os respectivos pressupostos.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal
Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo
quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos,
em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.
O STA tem acentuado repetidamente, nemine discrepante - cfr., por todos, o acórdão da Secção
do Contencioso Administrativo de 24 de Maio de 2005, recurso n.º 579/05 - que o recurso de revista
daquele artigo 150.º, “quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei,
não deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas
poderá ser admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz
fortemente restritiva”.
Na mesma orientação, refere Mário Aroso, que “não se pretende generalizar o recurso de revista,
com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios»,
cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma
válvula de segurança do sistema”.
Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss.
O artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.
E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo,
isto é, a utilidade jurídica da revista”; e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de
modo a ultrapassar os limites da situação singular.
Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há-de resultar da possibilidade de repetição, num
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.
Ora, face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos.
Desde logo, e como bem refere o M.P., a questão referente à violação do contraditório e à desvalorização dos elementos de prova indicados nos autos nem sequer foi suscitada no recurso da sentença,
pelo que o tribunal ora recorrido dela se não ocupou.
Aliás, a falta de inquirição de testemunhas, tal como é desenhada pelo recorrente, sempre constituiria nulidade processual, a arguir logo na 1ª instância – ou, ao menos, no recurso da sentença -, o
que não aconteceu.
E aquela desvalorização, ao menos parcialmente imbrica decisivamente com apreciação da matéria
de facto, vedada ao STA.
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Ao que acresce que se trata de questão meramente pontual pois que tal desvalorização sempre
tem de se equacionar face à prova que se pretende ter produzido – ou se devia produzir -, quer dizer,
tem características individuais e não genéricas, como seria mister face ao acima referido.
Por outro lado, a referência efectuada ao art. 24 da LGT, no aresto recorrido, in fine, não constitui
mais que um obter dictum, não é ratio decidendi mas antes meramente extrapolante.
A subordinante de tal decisão está, antes, na falta de assentimento do credor IAPMEI à alegada transmissão da dívida, como seria preciso face ao disposto no art. 595 do CPC, e à inexistência do contrato aludido na sua alínea a) concluindo-se, pois, que “os promotores não efectuaram a transmissão da dívida”, nos
termos do mesmo normativo, considerando-se consequentemente o recorrente parte legitima na execução.
Ainda, não se vê inconveniente legal “numa aplicação do direito por remissão directa e decalcada
de outras decisões já proferidas”, sendo que a lei, até expressamente, admite a pura e simples remissão
para a decisão recorrida – art. 713, n.º 5 do CPC.
Como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007 – rec. n.º 0357/07: “(…) o que
em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso
subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para
isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional,
que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira linha,
o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a apreciação de uma questão
que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir a pronúncia
desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.
Termos em que se acorda, por inverificação dos requisitos expressos no n.º 1 do artigo 150.º do
CPTA, não admitir o recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 16 de Junho de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Caducidade do direito de impugnar. Audiência prévia. Projecto de decisão. Indeferimento da reclamação. Competência do STA.
Sumário:
I — Se a Recorrente não pugna pela modificação da matéria de facto plasmada na
decisão recorrida nem diverge das ilações de facto que dela se devam retirar,
limitando-se a defensar a tese de que os actos que ordenam a audição do interessado
sobre propostas de indeferimento se transformam automaticamente em actos de
indeferimento expresso no caso ele nada dizer, não pode deixar de se reconhecer
que o objecto do recurso se reconduz ao conhecimento de uma mera questão de
direito, da competência do STA.
II — O despacho que ordena a audição da reclamante sobre a proposta de indeferimento
da reclamação deduzida ao abrigo do artigo 16.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de
Dezembro contra acto de liquidação de taxas das autarquias locais constitui um
mero acto preparatório da decisão final, que não é susceptível de se transformar,
automaticamente, face ao silêncio da reclamante, no acto final de indeferimento
expresso dessa reclamação.
III — Se no momento em que é apresentada a impugnação judicial, que vem deduzida contra um acto de indeferimento da reclamação, ainda não fora proferido
qualquer acto expresso de indeferimento da reclamação, não pode deixar de se
considerar que a impugnação tem por objecto a ficção de um indeferimento (acto
tácito) que se forma com o decurso do prazo legal de decisão (60 dias a contar da
entrada da reclamação nos serviços do Município de Lisboa, em harmonia com
o disposto no artigo 16.º, n.º 3 da Lei 53-E/2006 e do artigo 57.º, n.º 5 da LGT).
IV — Verificada a caducidade do direito de impugnar, em fase não inicial do processo,
impõe-se ao juiz a absolvição do réu da instância, em harmonia com o preceituado
no n.º 2 do artigo 493.º do CPC e na alínea h) do n.º 1 do artigo 89.º do CPTA.
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Processo: 100/10-30.
Recorrente: R. Bensimon — Publicidade Marketing, Unipessoal, L.da
Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. R. BENSIMON – PUBLICIDADE MARKETING, UNIPESSOAL, LDA, com os demais
sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão do T.A.F. de Lisboa que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação de receita fiscal autárquica, no
montante de € 4.989,03, efectuado pela Câmara Municipal de Lisboa com referência ao licenciamento,
no 2º trimestre do ano de 2006, da afixação de uma tela publicitária na fachada de um prédio urbano
de propriedade particular.
Rematou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I A Douta Sentença proferida pelo Tribunal “a quo” entendeu julgar procedente a excepção da
caducidade do direito de acção, e consequentemente, absolveu a IMPUGNADA, ora RECORRIDA do
pedido, uma vez que, apesar de a RECORRENTE não ter exercido o seu direito de audição prévia, tal
não revela que tenha sido emitido qualquer acto expresso de indeferimento.
II Sucede porém que, não tendo a RECORRENTE exercido o seu direito de audição prévia no
prazo de 10 dias, a verdade é que ocorreu um indeferimento expresso, e a decisão da RECORRIDA
tornou-se válida e eficaz.
III Ora, a RECORRIDA notificou a RECORRENTE do projecto de decisão de indeferimento do
pedido formulado, para que esta em 10 dias exercesse o direito de audição prévia.
IV Contudo, a RECORRENTE não exerceu o mencionado direito no prazo estabelecido.
V Assim sendo, a RECORRENTE ao não ter reagido contra o mencionado projecto, a verdade é
que se verificou o indeferimento expresso da reclamação graciosa deduzida contra o tributo referente
à factura n.º 40000046515.
VI Pelo que, tendo a RECORRIDA notificado a RECORRENTE da sua intenção de indeferir, e
não tendo a RECORRENTE contestado, o projecto passou de intenção a uma decisão válida e eficaz.
VII Ora, contrariamente ao proclamado na Douta Sentença, a RECORRENTE não deduziu o
articulado inicial, com fundamento no indeferimento tácito, e sim com fundamento no indeferimento
expresso, pois após o decurso do prazo que dispunha para exercer o seu contraditório, relativamente
ao projecto de decisão de indeferimento da reclamação, o mesmo passou a produzir os seus efeitos,
ou seja, a Reclamação foi indeferida expressamente.
VIII Perante o exposto, mal andou o Tribunal “a quo” ao julgar procedente a excepção da
caducidade do direito de acção procedente, e consequentemente absolveu a RECORRIDA do pedido.
IX Assim, a excepção da caducidade do direito de acção, jamais poderia ter sido julgada procedente, uma vez que, ocorreu o indeferimento expresso.
Termos em que deverá ser dado provimento ao recurso, julgando improcedente a excepção da
caducidade do direito de acção, decidindo V. Exas. no sentido do provimento do presente recurso,
conforme é do direito e da justiça.
1.2. A Recorrida apresentou contra-alegações, que concluiu do seguinte modo:
1º Estabelece o n.º 1 do art. 280º do CPPT, que das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclusivamente
de direito, situação em que o recurso deverá ser dirigido à Secção do Contencioso Tributário do STA;
2º Nos presentes autos, a Recorrente questiona matéria de facto dada como assente, uma vez que
pretende defender que a Impugnação Judicial na qual foi proferida a douta Decisão recorrida incidiu
sobre o indeferimento expresso da Reclamação, enquanto que, na douta Sentença, é dado como provado
(e bem, acrescenta-se), que tal Reclamação não foi decidida, razão pela qual só pode concluir-se pela
incompetência desse Venerando Supremo Tribunal;
3º A Impugnação Judicial de cuja Decisão final vem interposto o presente recurso carece de
objecto, por não ter sido praticado o acto expresso sobre o qual a ora Recorrente pretendeu fazer a
mesma incidir;
4º Efectivamente, a Reclamação Graciosa autuada sob o n.º 21931/DMSC/07, de cujo indeferimento vem deduzida a Impugnação Judicial em causa nos presentes autos foi impulsionada em 2 de
Julho de 2007, como a douta Sentença recorrida deu como assente;
5º Pretende a Recorrente que, uma vez notificada, no âmbito da aludida Reclamação Graciosa,
para se pronunciar, querendo, em sede de exercício do direito de audição e não o tendo feito, findo o
prazo de pronúncia, “verificou-se o indeferimento expresso da reclamação graciosa que apresentou”,
assistindo-lhe o direito de impugnar o mesmo;
6º É certo que dispunha a Impugnante, como qualquer sujeito passivo, do direito de impugnar os
actos da administração tributária, contudo, importa determinar os actos que em concreto se impug-
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nam, ou seja, considerando o caso concreto e de acordo com a posição assumida nos presentes autos,
ou o acto de indeferimento tácito da Reclamação Graciosa ou o indeferimento expresso da mesma;
7º Logo, importa questionar se, uma vez decorrido o prazo de pronúncia em sede de audiência
de interessados, se produz o acto expresso, questão que só poderá ter resposta negativa;
8º Na verdade, decorrido aquele prazo, deveria a Recorrente ter aguardado a notificação da
decisão final para, face à mesma, caso o pretendesse fazer, impugnar a decisão, sobretudo porque, no
momento em que foi notificada para pronunciar-se, querendo, sobre a proposta de decisão, havia já
decorrido o prazo de impugnação do indeferimento tácito;
9º Assim, pretendendo a Recorrente fazer incidir a Impugnação Judicial sobre o acto de indeferimento expresso da Reclamação Graciosa, como afirma, carece a mesma de objecto, uma vez que,
à data da sua apresentação, não existia, ainda, tal acto, de igual modo inexistindo neste momento;
10º O princípio da participação encontra a sua sede, no procedimento tributário, no art. 60º da LGT,
dispositivo legal que determina as situações e o momento procedimental em que o mesmo deverá ocorrer,
sem que, no entanto, fixe os respectivos pressupostos, efeito para o qual terá de recorrer-se ao CPA;
11º No CPA, a audiência dos interessados é consagrada nos arts. 100º e ss., o qual fixa o momento em que se inicia tal fase do procedimento, após a conclusão da instrução (nº 1, do art. 100º) e
“antes de ser tomada a decisão final”, devendo aquela audiência conter informação “sobre o sentido
provável desta”;
12º O art. 101º do mesmo Código determina os termos em que deverá ser realizada a audiência escrita, caso a administração opte por tal forma, como aconteceu in casu. O art. 104º permite a
realização de diligências complementares consideradas convenientes, oficiosamente ou a pedido dos
interessados, após o que, de acordo com o art. 105º, é elaborado o relatório do instrutor, consagrando
a denominada fase de preparação da decisão;
13º Finda a fase da Audiência dos Interessados, a qual se processa nos sobreditos termos, inicia-se,
então, a fase da decisão, mediante a qual, para o que interessa na presente discussão, o procedimento
se extingue, de acordo com o art. 106º, constituindo a denominada decisão final expressa o acto típico
que põe termo ao procedimento administrativo;
14º Não se vislumbra, assim, em que fundamentação jurídica poderá a Recorrente assentar a
tese que pugna nos presentes autos, no sentido de o acto expresso se produzir logo que finde o prazo
concedido pela Administração para pronúncia em sede de audiência de interessados;
15º Dificilmente se poderá compatibilizar tal interpretação com as normas que, efectivamente,
regulam o procedimento administrativo tributário e disciplinam o mesmo;
16º Tal realidade pode observar-se no caso concretamente sob apreciação, uma vez que, deduzida
a presente Impugnação Judicial, a Reclamação Graciosa foi enviada à signatária, para os efeitos do
n.º 3 do art. 11º e do n.º 4 do art. 110º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
tendo sido junta aos autos com a Contestação, no estado em que se encontrava, ou seja, sem que tenha
sido proferida a decisão final;
17º Só pode concluir-se, assim, pela inimpugnabilidade do acto que a Recorrente elegeu para
objecto dos presentes autos, porquanto aquele, no momento da interposição destes, simplesmente, não
existia, como bem decidiu a douta Sentença recorrida;
18º Efectivamente, reitera-se, ainda que a Recorrente pretendesse fazer incidir a presente Impugnação Judicial sobre o indeferimento tácito da Reclamação Graciosa, a mesma sempre seria
extemporânea;
19º Com efeito, a Reclamação Graciosa n.º 21931/DMSC/07 deu entrada nos serviços da Impugnada em 02/07/2007 e a Impugnação Judicial em 29/11/2007, após o que foi enviada a esse douto
Tribunal, para distribuição;
20º Considerando o n.º 3 do art. 16º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, a Reclamação
presume-se indeferida, para efeitos de impugnação judicial, caso não seja decidida no prazo de 60 dias,
ao que acresce, de acordo com o n.º 4 da referida norma, que do indeferimento tácito cabe Impugnação
Judicial, no prazo de 60 dias a contar do mesmo;
21º Em consequência, o indeferimento tácito da Reclamação ocorreu em 31 de Agosto de 2007 e,
por seu turno, volvidos 60 dias, o prazo de interposição da Impugnação Judicial eventualmente incidente
sobre o mesmo terminou em 30 de Outubro do mesmo ano, nos termos do n.º 1, do art. 20º, do CPPT
e do art. 279º do CC, sendo certo que a douta Petição Inicial que impulsionou a presente Impugnação
Judicial deu entrada na CML em 29 de Novembro, conforme foi dado como provado;
22º O prazo de apresentação de impugnação judicial é contínuo, correndo seguidamente, mesmo
durante os sábados, domingos, dias feriados e férias, revestindo natureza substantiva, sendo peremptório, de caducidade e de conhecimento oficioso, pelo que o respectivo decurso extingue o direito de
praticar o acto, nos termos do n.º 3, do art. 145º, do CPC, ex vi da alínea e), do art. 2º, do Código de
Procedimento e de Processo Tributário;
23º Assim, ainda que, face à inexistência de acto expresso impugnável, se pretendesse considerar,
como objecto dos presentes autos, o indeferimento tácito, verificar-se-ia uma excepção, peremptória,
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à luz do previsto no n.º 3, do art. 493º do CPC, ex vi da alínea e), do art. 2º do C.P.P.T., a qual, de
idêntico modo, importaria, para o Município de Lisboa e ao abrigo do mesmo dispositivo legal, a
absolvição, do pedido;
24º Decorrido o prazo de interposição da Impugnação Judicial com base em indeferimento tácito
sem que a mesma tenha sido tempestivamente impulsionada e na falta de decisão expressa da Reclamação Graciosa, sempre aquela improcederia, por extemporaneidade ou por falta de objecto, não
sendo possível a dedução de Impugnação Judicial, nos termos em que a Recorrente o fez, e como ora
defende, considerando o disposto nos n.ºs 3 e 4, do art. 16.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser negado
provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«A representante da Fazenda Pública levanta a questão prévia da incompetência do STA em razão
da hierarquia. Entendemos, no entanto, que nem nas alegações nem nas suas conclusões se invocam
factos que possam colocar em causa os poderes de apreciação deste Supremo Tribunal. Com efeito, a
jurisprudência deste STA vem-se consolidando no sentido de que a sua competência se mantém para
o conhecimento da questão de direito, se os factos invocados nas conclusões, abstractamente considerados, não relevarem para o conhecimento de tal questão (entre outros o acórdão do STA de 20 de
Janeiro de 2010, processo n.º 950/09).
Ora, o que a Recorrente alega no ponto VII das conclusões, é que a sentença recorrida terá considerado que o fundamento da impugnação terá sido o indeferimento tácito da reclamação graciosa
apresentada. Não é, porém, isso que diz a sentença recorrida, onde se afirma, expressamente, que a
impugnante vem deduzir impugnação judicial do indeferimento expresso da reclamação graciosa (artigo
24.º da p.i.) com entendimento de que tal indeferimento se verificou em 27/11/2007.
Aliás, considerou ser a impugnação intempestiva por antecipação, relativamente a decisão expressa que não veio a acontecer.
Subscrevemos este entendimento, dado não ter qualquer suporte legal a tese da impugnante, ora
recorrente, de que ao não exercer o direito de audição prévia no prazo estabelecido se terá verificado
o indeferimento expresso decorrido aquele prazo;
O que a decisão recorrida fez foi apreciar também a hipótese da impugnante poder deduzir impugnação com fundamento em indeferimento tácito da reclamação graciosa, julgando que a mesma
seria igualmente intempestiva, por na data em que deu entrada já haver caducado o direito de acção.
Na verdade, tendo em conta o disposto no artigo 16.º do Regime Geral das Taxas, aprovado pela
Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, como a reclamação graciosa não foi decidida no prazo de 60
dias, presume-se tacitamente indeferida em 31 de Agosto de 2007, pelo que, podia a Recorrente deduzir
impugnação judicial no prazo de 60 dias a contar deste indeferimento (n.º 4 do artigo 16º), prazo este
que se esgotava em 30 de Outubro de 2007.
Como a impugnação foi apresentada em 29/11/2007, sempre seria manifestamente intempestiva.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência
as questões colocadas neste recurso.
2. A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A A impugnante é uma sociedade comercial que se dedica à prestação de serviços na área da publicidade e de marketing, concepção e produção de artes gráficas, projectos, consultoria e representações.
B No âmbito dessa sua actividade, a Impugnante, faz exploração comercial de publicidade, designadamente, através da afixação de suportes publicitários em empenas cegas ou fachadas laterais
de edificações particulares sediadas na cidade de Lisboa.
C Foi emitida a factura n.º 40000046515 no montante total de € 4.989,03, pela “publicidade em
empenas ou fachadas laterais”, “taxa referente a lona publicitária, referente ao 2º trimestre de 2006”.
D A lona publicitária em causa foi afixada em imóvel de propriedade particular.
E A impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação mencionada em C) em 02/07/2002.
F Em 12/11/2007 foi assinado o aviso de recepção referente ao ofício n.º 722/DAJAF/DAT/07
pelo qual a Câmara Municipal de Lisboa notificou a impugnante para exercer o direito de audição
prévia, no prazo de 10 dias, nos termos da alínea a) do n.º 1 da Lei Geral Tributária sobre o projecto
de indeferimento da reclamação graciosa mencionada em E).
G A impugnante não exerceu o seu direito de audição prévia para o qual foi notificada.
H A reclamação graciosa não foi decidida.
I A impugnante apresentou impugnação judicial em 29/11/2007.
3. A única questão que a Recorrente submete à apreciação deste tribunal de recurso é a de saber
se a sentença incorreu em erro ao julgar que ocorria a caducidade do direito de acção.
Porém, tendo a Recorrida suscitado a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, deste
Tribunal para o conhecimento do recurso, há que começar por apreciar esta questão, tendo em conta que a
infracção das regras da competência em razão da hierarquia determina a incompetência absoluta do Tribunal,
que é de conhecimento oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final (artigos 16.º
n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 101.º e segs. do Código de Processo Civil).
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3.1. Tal como resulta da normatividade inserta no ETAF, aprovado pela Lei n.º 107-D/2003, de
31 de Dezembro, a competência do Supremo Tribunal Administrativo para apreciação dos recursos
jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários restringe-se, exclusivamente, a matéria
de direito [artigo 26.º, alínea b)], constituindo, assim, uma excepção à competência generalizada do
Tribunal Central Administrativo, ao qual compete conhecer “dos recursos de decisões dos Tribunais
Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º [artigo 38.º, alínea a)].
Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, há que olhar para as
conclusões da alegação do recurso (sabido que elas definem e delimitam o objecto e âmbito do mesmo
- cf. os arts. 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do CPC) e verificar se, perante elas, as questões controvertidas
se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se,
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto - seja porque o recorrente defende
que os factos levados ao probatório não estão provados, seja porque diverge das ilações de facto que
deles se devam retirar, seja porque invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em
abstracto, indiferentes para o julgamento da causa.
A Recorrida entende que no recurso se questiona matéria de facto porquanto na decisão recorrida se
deu como provado que a reclamação graciosa nunca fora decidida [alínea H) do probatório] e a Recorrente vem afirmar que a impugnação judicial incidiu sobre o indeferimento expresso dessa reclamação.
Não lhe assiste, porém, razão, dado que a Recorrente não pugna pela modificação ou ampliação
da matéria de facto plasmada na decisão nem diverge das ilações de facto que deles se devam retirar.
O que a Recorrente advoga é que, uma vez que não exerceu o direito de audição, para cujo efeito fora
notificada, o projecto de indeferimento da reclamação passou automaticamente de intenção a decisão
e, por essa razão, deve considerar-se que a impugnação foi deduzida contra esse acto de indeferimento
manifestado no projecto de decisão. Ou seja, essa afirmação da Recorrente não constitui uma afronta
à materialidade vertida no probatório, constituindo, antes, uma posição de carácter jurídico, uma
mera tese argumentativa no sentido de que os actos que ordenam a audição prévia sobre propostas
de indeferimento se transformam em actos de indeferimento expresso se o interessado nada disser.
E assim sendo, o objecto do recurso reconduz-se, ainda aqui, ao conhecimento de uma mera
questão de direito – de saber se o projecto de decisão de indeferimento de reclamação graciosa de acto
de liquidação, notificado ao reclamante para exercício do direito de audição, se transforma ou não
automaticamente em decisão final pelo facto de o reclamante nada dizer – sem necessidade de dirimir
qualquer questão de facto.
Improcede assim a suscitada questão prévia, nada obstando a que este Supremo Tribunal aprecie
o mérito do presente recurso jurisdicional.
3.2. Aqui chegados, cumpre então apurar se a sentença incorreu em erro ao julgar que ocorria a
caducidade do direito de acção.
A sentença julgou procedente a excepção da caducidade do direito de acção com base no entendimento de que, não tendo sido expressamente decidida a reclamação deduzida contra o acto de liquidação
de receita fiscal autárquica, a presente impugnação judicial não podia deixar de ter por objecto o acto
de indeferimento tácito dessa reclamação, o qual tinha de ser judicialmente atacado no prazo de 60
dias face ao disposto no artigo 16º, n.º 3, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei 53-E/2006, de 29 de Dezembro. Prazo que se encontrava ultrapassado quando foi apresentada
a impugnação judicial.
Advoga, porém, a Recorrente que se tem de considerar tempestiva a impugnação em face da formação de acto expresso de indeferimento na sequência do seu silêncio perante a proposta de indeferimento
constante do projecto de decisão da reclamação que lhe foi notificado para efeitos de audição. Ou seja,
na sua perspectiva, uma vez que não contestou o projecto de decisão “o projecto passou de intenção,
a uma decisão válida e eficaz”, passando “a produzir todos os seus efeitos, ou seja, a Reclamação foi
indeferida expressamente”.
Todavia, e salvo o devido respeito, não lhe assiste razão.
Como se deixou já explicado nos acórdãos que este Tribunal proferiu em 21/04/2010 e em
9/12/2009, nos recursos n.ºs 0101/10 e 0594/09, respectivamente, a propósito de situação em tudo idêntica
à dos autos (em que estava em causa um tributo da mesma natureza, liquidado a esta mesma empresa),
«a tese defendida pela Impugnante, de que os actos que ordenam a audição prévia sobre propostas
de indeferimento se transformam em actos de indeferimento expresso se o interessado nada disser,
não tem qualquer fundamento legal. O acto que determina a notificação para exercício do direito de
audição é um mero acto preparatório da decisão final que, mesmo quando contém projecto de decisão
(como impõe o n.º 5 do artº. 60.º da LGT), não dispensa um ulterior acto final de decisão do procedimento, que, mesmo quando concorda com o teor da proposta de decisão, é um acto distinto daquela,
materializado numa declaração de concordância, como se estabelece no n.º 1 do artº. 77.º da LGT.».
Deste modo, o despacho que ordenou a audição da reclamante, ora Recorrente, sobre a proposta
de indeferimento, constituía um mero acto preparatório da decisão final, que não era susceptível de se
transformar, automaticamente, face ao silêncio da reclamante, no acto final de indeferimento expresso
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da reclamação. E porque até ao momento em que foi apresentada a impugnação não tinha sido proferido
qualquer acto expresso de indeferimento da reclamação, a impugnação apenas poderia ter por objecto a
ficção desse indeferimento (acto tácito), que se forma com o decurso do prazo legal de decisão (60 dias
a contar da entrada da reclamação nos serviços do Município de Lisboa, em harmonia com o disposto
no artigo 16.º, n.º 3 da Lei 53-E/2006 e do artigo 57.º, n.º 5 da LGT).
Acresce que na falta de norma especial que disponha em contrário, só os actos lesivos e os actos
finais dos procedimentos tributários são contenciosamente impugnáveis, em harmonia com o princípio
da impugnação unitária contido no artigo 54.º do CPPT, e, por isso, o objecto da impugnação também
não podia ser constituído pelo acto que ordenou a notificação da reclamante para exercício do direito
de audição - por não ser um acto lesivo nem ser o acto final do procedimento. Pelo que é totalmente
indefensável a tese da Recorrente, no sentido de que se havia formado acto expresso de indeferimento
da reclamação e que era a partir dele que se contava o prazo para deduzir a presente impugnação.
E porque sem acto expresso se torna insustentável a instauração da impugnação, por carência de
objecto, justifica-se plenamente a interpretação dada pelo julgador, no sentido de que o acto de indeferimento impugnado não podia deixar de reportar-se ao acto de indeferimento tácito da reclamação graciosa.
Neste contexto, e considerando que, em face do artigo 16.º da Lei n.º 53-E/2006, a impugnação
judicial dos actos de liquidação de taxas das autarquias locais está dependente de prévia reclamação
graciosa, a apresentar no prazo de 30 dias a contar da notificação da liquidação, a qual se presume
indeferida caso não seja decidida no prazo de 60 dias, e que desse acto de indeferimento tácito cabe
impugnação no prazo de 60 dias, não podem restar dúvidas sobre o acerto do julgado quanto à intempestividade da presente impugnação judicial.
Nesta conformidade, a sentença não merece a censura que lhe é dirigida, devendo ser mantida,
embora com a ressalva de que a julgada caducidade do direito de impugnar conduz, não à improcedência
do pedido, mas à absolvição da instância do Município de Lisboa, em harmonia com o preceituado no
n.º 2 do artigo 493.º do Código de Processo Civil e na alínea h) do n.º 1 do artigo 89.º do Código de
Processo nos Tribunais Administrativos.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em absolver o Município de Lisboa da instância, assim negando provimento ao recurso jurisdicional.
Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão.

Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
IVA. Conselho Técnico Aduaneiro. Decisão. Acto destacável. Recurso contencioso.
Impugnação autónoma.
Sumário:
I — As decisões do Conselho Técnico Aduaneiro, nos termos do disposto nos artigos 6.º
e 22.º, alínea b) do Decreto-Lei n.º 281/91 de 9 de Agosto, são válidas até que sejam
anuladas por decisão, transitada em julgado, proferida em recurso contencioso
(hoje acção administrativa especial).
II — Embora preparatórios do acto final de liquidação, enquanto actos destacáveis,
porque lesivos, essas decisões são susceptíveis de impugnação contenciosa autónoma e própria, sob pena de, à míngua desta, se firmarem na ordem jurídica
como caso resolvido ou decidido.
III — Todavia, a falta de dedução de recurso contencioso dessas decisões não preclude
o direito de impugnação judicial do acto de liquidação com fundamento em vícios próprios e autónomos, que nada tenham a ver com o conteúdo ou objecto
das mesmas, que estiveram na origem desse mesmo acto, como sejam a falta de
audiência prévia e a falta de fundamentação.
IV — Com efeito, as disposições legais supra referidas, respeitam apenas à impugnação
contenciosa dessas decisões. É o conteúdo ou objecto desses actos e não mais do
que isso, cuja impugnabilidade directa a lei autoriza ou impõe, já por ser ele o
resultado final do procedimento da liquidação e importar que a questão se esgote
no campo administrativo antes de ser colocada nos tribunais.
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Processo n.º 107/10-30.
Recorrente: Prisfar — Produtos Farmacêuticos, S. A., e Outro.
Recorrido: Director Regional de Contencioso e Controlo Aduaneiro do Porto — Alfândega do
Aeroporto do Porto.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Prisfar - Produtos Farmacêuticos, SA, melhor identificada nos autos, não se conformando
com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente a impugnação
judicial que deduziu contra os actos de liquidação adicional de IVA, relativos ao ano de 1994, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. A questão relativa natureza das mercadorias não é uma questão técnica-alfandegária e como
tal, não está sujeita à prévia sindicância do Conselho Técnico-Aduaneiro.
2. Nada existe na lei que impeça os Recorrentes de suscitar a natureza das mercadorias em sede de
Impugnação Judicial, independentemente de qualquer “recurso contencioso” prévio (cfr. Ac. do STA,
de 23/02/200, proferido no processo 024229).
3. A decisão tomada pelo Conselho Técnico Aduaneiro apenas é vinculativa para efeitos de liquidação de direitos aduaneiros.
4. O IVA das importações, embora Liquidado pela Administração Alfandegária, não constitui um
direito aduaneiro (aliás, nem sequer uma receita aduaneira), não estando consequentemente sujeito às
regras específicas do direito aduaneiro.
5. A determinação da taxa aplicar a uma determinada operação em sede de IVA, faz-se por referência, não à Pauta Aduaneira e às suas regras interpretativas, mas sim tendo em atenção as regras
dispostas no CIVA, isto é considerando em primeiro lugar a natureza do bem (ou serviço) em causa, e
posteriormente o teor das Listas previstas no artigo 18º do CIVA.
6. Não tendo as decisões do Conselho Técnico Aduaneiro efeitos em sede de IVA, a sua não
impugnação de modo algum constituí impedimento legal, para que os aqui Recorrentes possam deduzir impugnação judicial das liquidações adicionais de IVA, com fundamento, entre outros, na errada
avaliação quanto à natureza dos produtos e consequentemente na sua errada classificação pautal (cfr.
STA de 04/04/2001, proferido no processo 025637).
7. O disposto nos artigos 6º, e 22º, alínea b) do DL 281/91, de 09 de Agosto, não contêm uma
excepção ao princípio da impugnação unitária previsto no artigo 86º da LGT, nos termos do qual só o
acto final de liquidação de IVA é contenciosamente recorrível, porquanto, pelas razões já expostas esse
regime legal só é aplicável aos direitos aduaneiros.
8. Assim, e ao contrário do disposto na decisão recorrida os Recorrentes poderiam ter deduzido
Impugnação Judicial dos actos de liquidação, nos termos do disposto nos artigos 97º e 99º do CPPT e
ainda 97º do CIVA,
9. Sem prejuízo, ainda que se entenda que a decisão da Administração Alfandegária é também
vinculativa para efeitos de IVA e que o processo de impugnação judicial não obedece à forma processualmente correcta, então o processo de impugnação judicial, deveria nos termos do disposto nos
artigos 97º, n.º 3 da LGT, 98º, n.º 4 do CPPT e 7º do CPTA, ser convolado numa acção administrativa
especial, porquanto:
(i) Por um Lado a causa de pedir constante na petição inicial - ilegalidade da decisão tomada pelo
Conselho Técnico Aduaneiro - é consentânea com a Acção Administrativa Especial;
(ii) Por outro lado, a formulação de um pedido de anulação dos actos tributários com fundamento
na ilegal decisão do Conselho Técnico Aduaneiro, tem implícita uma pretensão de eliminação jurídica
dessa decisão.
10. Não há razões legais que impeçam a convolação, sendo certo que a eventual necessidade de
fazer uma correcção ao pedido não constitui impedimento legal à convolação, como já foi decidido
pelo STA, através dos Acórdãos, 0688/08, de 21/01/2009, 0924/08, de 11/02/2009, 051/08, de 16/04.
11. Mais uma vez, sem prescindir do supra exposto, e ainda que se entenda que o acto lesivo e
impugnável é a decisão do Conselho Técnico Aduaneiro, o que só por mera hipótese se coloca, tal não
impede que os Recorrentes apresentem Impugnação Judicial com fundamento em vícios próprios e
autónomos, como é o caso da falta de fundamentação e ausência do direito de audição.
12. Vícios esses que o Tribunal não se poderia abster de os conhecer, (cfr. Ac. do STA n.º 0924/08,
de 11/02/2009), sendo por isso, a Sentença recorrida nula, nos termos do disposto no artigo no artigo 668º,
n.º 1, alínea e) do CPC.
Destarte, podemos e devemos concluir que a Sentença recorrida violou o disposto nos artigos 86º
e 97º, n.º 3 da LGT, 97º, 98º, n.º 4, e 99º do CPPT, 18º e 97º do CIVA, artigo 6º e 22º, alínea b) do DL
281/91, de 09 de Agosto, 7º do CPTA e 668º, n.º 1, alínea e) do CPC.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
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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:
─ No acto de desalfandegamento, o técnico verificador responsável pela classificação pautal não
concordou com a classificação efectuada pelo despachante oficial, tendo procedido à reclassificação da
mercadoria importada pela impugnante para a posição 2106 90 92 80, denominada na pauta aduaneira
de “outras operações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições”.
─ A Impugnante não concordou com tal classificação e apresentou a respectiva contestação para
o Conselho Técnico Aduaneiro — cfr. documento n.º 2 junto com a petição inicial, cujo teor aqui se
tem por integralmente reproduzido.
─ O Conselho Técnico Aduaneiro manteve a classificação atribuída inicialmente pelo técnico verificador — cfr. documento n.º 1 junto com a petição inicial, cujo teor aqui se tem por integralmente reproduzido.
─ Na sequência de tais decisões, a Alfândega do Aeroporto do Porto notificou o despachante oficial,
ora impugnante, para proceder ao pagamento das quantias liquidadas, referentes a direitos aduaneiros
e a IVA — cfr. documento n.º 1 junto com a petição inicial.
─ As decisões do Conselho Técnico Aduaneiro, em causa, sobre as contestações apresentadas
de carácter técnico, relacionadas com a classificação pautal das mercadorias, não foram anuladas por
decisão proferida em recurso contencioso/acção administrativa especial.
─ Posteriormente às notificações das decisões do Conselho Técnico Aduaneiro, não foi apresentada
judicialmente qualquer acção administrativa especial com vista à impugnação desses actos.
─ A presente impugnação judicial foi apresentada em 02/02/2004 — cfr. carimbo aposto no rosto
da petição inicial e registo no sistema informático (SITAF).
3 – Comecemos pela apreciação dos vícios formais alegados, por que prejudiciais.
Cabe realçar que o que está em causa nestes autos é a questão de saber se é possível deduzir impugnação judicial dos actos de liquidação adicional de IVA sem que tivesse sido accionado “recurso
contencioso” da decisão tomada pelo Conselho Técnico Aduaneiro.
Com efeito, resulta da matéria de facto apurada que, na sequência da notificação das decisões
daquele Conselho, no sentido de manter a classificação pautal atribuída pelo técnico verificador, a
impugnante não sindicou contenciosamente estas decisões, tendo-se limitado a apresentar o presente
processo de impugnação judicial.
Na sentença recorrida decidiu-se, em suma, que, constituindo as decisões daquele Conselho actos
destacáveis, só é possível, nos termos do disposto nos artºs 6º e 22º, alínea b) do Decreto-lei n.º 281/91
de 9/8, anular essas decisões, em sede de impugnação judicial, depois de aquelas terem sido atacadas
na competente acção administrativa especial.
É contra o assim decidido que se insurge agora a recorrente, nos termos que constam das conclusões da sua motivação do recurso, supra transcritas.
Vejamos se lhe assiste razão.
4 – Não se questiona que as decisões do Conselho Técnico Aduaneiro constituem actos destacáveis, tal como se refere na sentença recorrida e que só podem ser impugnados por forma autónoma,
principalmente, nos casos em que sejam praticados por entidades distintas da que deve proferir a decisão
final e quando esteja previsto na lei, de forma expressa, como é o caso (vide Jorge Sousa, in CPPT
anotado, 5ª ed., Vol. I, pág. 424).
Dispõe, porém, o artº 99º, n.º 1 do CPPT (artº 120º do CPT) “que constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, designadamente:…Errónea qualificação e quantificação dos rendimentos,
lucros, valores patrimoniais e outros factos tributários;...Incompetência; …Ausência ou vício da fundamentação legalmente exigida; …Preterição de outras formalidades legais”.
Temos, assim, que constitui fundamento de impugnação judicial qualquer ilegalidade do acto tributário.
Tal é postulado pela garantia constitucional de acesso à justiça tributária para a tutela plena, efectiva
e em tempo útil de todos os direitos ou interesses legalmente protegidos (cfr. artº 268º, n.º 4 da CRP).
E razão não tem o tribunal recorrido quando a tal opõe preclusão processual impeditiva do conhecimento do mérito da causa, decorrente da existência de “caso decidido ou resolvido”, por ausência de
“recurso contencioso” (acção administrativa especial) das decisões do Conselho Técnico Aduaneiro,
em relação à classificação pautal em causa.
Com efeito, as disposições legais referidas e que constam do predito Decreto-lei n.º 281/91, respeitam
apenas à impugnação contenciosa dessas decisões. É o conteúdo ou objecto desses actos e não mais do que
isso, cuja impugnabilidade directa a lei autoriza e impõe, já por ser ele o resultado final do procedimento da
liquidação e importar que a questão se esgote no campo administrativo antes de ser colocada nos tribunais.
Sendo assim, é de admitir a impugnação autónoma do acto de liquidação quando sejam arguidas
ilegalidades que não tenham a ver com o acto administrativo que deu origem a esse mesmo acto de
liquidação, ou seja, quando são arguidas ilegalidades do próprio acto de liquidação, já que estas questões não estão precludidas.
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Ora, no caso dos autos e da análise da petição inicial, resulta que a recorrente impugna actos de
liquidação adicional de IVA, imputando-lhes vícios próprios e autónomos, que nada têm a ver com
os actos administrativos que estiveram na origem desse mesmo acto, como sejam a falta de audiência
prévia e a falta de fundamentação, pedindo a sua anulação.
E, nessa medida, estamos perante situação em que será admissível a impugnação autónoma dos
actos de liquidação em causa, já que não se perfila, seguramente, “caso decidido ou resolvido” impeditivo do conhecimento do mérito da causa.
5 – Nestes termos e com estes fundamentos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância a fim de se pronunciar sobre as questões suscitadas na impugnação judicial proposta, se a tal outra causa não obstar,
ficando, assim, prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas na motivação do recurso.
Sem custas.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incompetência em razão da hierarquia.
Sumário:
I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal de Administrativo, nos
recursos interpostos directamente das decisões dos TT de 1ª Instância, apenas
tem competência para conhecer de matéria de direito (cfr. artigos 12.º, n.º 5,
26.º, alínea b), 31.º, n.º 3 e 38.º, alínea a) do ETAF/04 e 280.º, n.º 1 do CPPT).
II — Se, nas conclusões das suas alegações, o recorrente invocar matéria de facto que
não foi levada em consideração na decisão recorrida, é aquela Secção incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, sendo competente o
Tribunal Central Administrativo.
Processo n.º 136/10-30.
Recorrente: Bertex — Fábrica de Confecções, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Bertex - Fábrica de Confecções, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando com
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a impugnação judicial
que deduziu contra os actos de liquidações adicionais de IVA, relativos aos anos de 1992, 1993 e 1994, no
valor global de € 97.964,40, dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
a) A obrigação de respeitar o segredo de justiça relativamente a factos constantes de autos de
processo-crime, enquanto se mantiver a fase secreta desse processo, obriga a Administração Fiscal a
não utilizar a informação aí colhida para quaisquer outros fins, nomeadamente para a abertura e fundamentação de um procedimento administrativo visando a liquidação de imposto.
b) Provado que, no caso concreto, o único motivo da acção inspectiva foi o conhecimento de factos
apurados em processo-crime, que tal acção teve lugar quando tais factos se encontram ainda cobertos
pelo segredo de justiça e que em tal procedimento foram utilizadas declarações prestadas por uma
arguida nessa fase de inquérito, há que concluir que a acção inspectiva violou norma legal imperativa
[artº 87º do CPP], pelo que é nula a liquidação impugnada.
c) Pelo menos após a entrada em vigor do CPA que é obrigatória a audição prévia dos interessados, antes da conclusão dos procedimentos administrativos que culminem numa decisão desfavorável.
d) Não ficou provado que a ora Recorrente tivesse tido oportunidade de, por alguma forma, participar na formação das decisões de fixação da matéria colectável que conduziram às liquidações ora
impugnadas, sendo que tal ónus cabia à A.F..
e) Os factos provados mostram que a audição prévia do sujeito passivo era relevante, que existiam
“elementos novos” a serem considerados.
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f) A liquidação ora impugnada deve pois ser anulada por preterição de formalidade legal essencial.
g) A nomeação do vogal do contribuinte é formalidade essencial do procedimento de revisão da
matéria colectável fixada por métodos indirectos, pois sem tal vogal nunca poderá ser logrado o “acordo”
que tal procedimento visa alcançar.
h) Cabia à A.F., em nome do princípio da colaboração, e por aplicação analógica do disposto no
art. 76º do CPA, notificar a impugnante para esta suprir a omissão do seu requerimento inicial (não
nomeação do vogal).
i) São, pois, de anular as liquidações consequentes à fixação de uma matéria colectável por métodos
indiciários em que não teve lugar a reunião da comissão de revisão por a A.F. ter entendido que o vogal
do sujeito passivo havia faltado injustificadamente quando, na realidade, ele nunca havia sido nomeado.
j) As exigências formais que o art. 5º do DL n.º 198/90, de 19 de Julho, (com remissão para o
art. 3º do DL 48/98 de 11 de Fevereiro) viola o direito comunitário, nomeadamente o art. 17º da 6ª Directiva IVA, uma vez que condicionam, de forma injustificada e, portanto, desproporcionada, o direito
à dedução do IVA suportado, originando, por razões meramente formais, “duplicações” do imposto
recebido pelo Estado.
k) Assim não se entendendo, estaremos perante uma questão prejudicial uma “dúvida” razoável
sobre a qual não é conhecida jurisprudência do TJCE, o que obrigaria esse Tribunal a proceder ao
necessário reenvio a título prejudicial.
1) O art. 3º do DL n.º 198/90, ao restringir as condições em que é possível exercer o direito da
dedução do IVA suportado nas aquisições, tem como resultado um aumento do imposto a pagar, em
circunstâncias como as do caso concreto.
m) O disposto no n.º 5 do DL n.º 198/90 resulta, objectivamente, numa alteração à incidência do
IVA, pelo que tais normas teriam de constar de Lei da AR ou Decreto-Lei Autorizado.
n) É abusiva a invocação, feita pelo DL n.º 198/90, da autorização legislativa constante do art. 29º
da LOGE para 1990, pois em tal norma nada consta que possa ser, minimamente, entendido como conferindo ao Governo autorização para alterar os requisitos formais das facturas ou outros documentos
que titulam o direito à dedução do IVA suportado.
o) O art. 3º do DL n.º 198/90 é, assim, organicamente inconstitucional, pelo que não pode ser invocado para recusar o direito à dedução do IVA, tal como foi feito na sentença, de que ora se recorre.
p) Por sufragar diferente entendimento quanto ao antes exposto, a sentença recorrida deve ser
revogada e, em consequência, devem ser declaradas nulas, ou, assim não se entendendo, anuladas as
liquidações impugnadas.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer suscitando a questão prévia da incompetência,
em razão da hierarquia, deste STA para conhecer do recurso, uma vez que a recorrente, nas conclusões
da sua motivação do recurso “vem pôr em causa os juízos de apreciação da prova feitos pelo Tribunal
recorrido, manifestando clara divergência nas ilações de facto retiradas do probatório e afirmando factos
que o Tribunal recorrido não estabeleceu na sentença recorrida.
É o que se apura nomeadamente da conclusão d)…”.
Desta questão prévia foram notificadas as partes (cfr. artº 704º do CPC), tendo respondido, apenas,
a recorrente, nos termos que constam de fls. 196, que aqui se dão por integralmente reproduzidos para
todos os efeitos legais.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A Administração fiscal procedeu às seguintes liquidações adicionais de IVA:
a) n.º 972090006, ano de 1992, foi emitida em 08.07.1997, no valor de 2.311.246$00, com data
limite de pagamento 30.09.1997;
b) n.º 97209017, ano de 1993, no valor de 4.141.323$00, com data limite de pagamento 30.09.1997;
c) n.º 98108387, ano de 1993, no valor de 2.116.077$00, com data limite de pagamento 30.09.1998;
d) n.º 97209020, ano de 1994, no valor de 244.550$00, com data limite de pagamento 30.09.1998;
e) n.º 98108407, ano de 1994, no valor de 1.440.000$00, com data limite de pagamento 30.09.1997:
f) Procedeu ainda às respectivas liquidações de juros compensatórios, cujas liquidações constam
de fls. 22 a 43, do PA que aqui se dão por integralmente por reproduzidas e tendo por data limite de
pagamento em 30.09.1997 e 30.09.1998;
2. Em 30.09.1998, a Impugnante interpôs reclamação graciosa, ao abrigo do art. 97º n.º 1 do CPT
(fls. 3 a 32 do PA apenso aos autos):
3. A acção de fiscalização à Impugnante ocorreu em entre 15 de Fevereiro de 1995 e foi concluída
em 28 de Fevereiro de 1997:
4. Por carta registada de 06.10.1997, a Impugnante foi notificada do dia e hora para a realização
da reunião da comissão, a realizar no dia 22.10.1997, pelos 10 horas (fls. 263 do PA);
5. Da notificação constava que “Mais se informa que foi, hoje, convocado o vogal indicado na....
Reclamação.
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Caso se verifique a falta do vogal indicado à reunião da comissão será a mesma (....) marcada para
o 5º dia subsequente ou 1º dia útil seguinte (...) tendo a mesma no lugar ainda que este não compareça,
o qual deverá justificar à primeira reunião (fls. 266 do PA);
6. Por carta registada, de 06.10.1997, foi notificado o Sr. Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha,
na qualidade de vogal, do dia e hora designado para a reunião;
7. O Sr. Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha não compareceu à reunião tendo a mesma sido
marcada para o dia 27.10.1997, a qual não se veio a realizar por falta de comparência do vogal do
contribuinte;
8. Em 16.11.1997, foi a Impugnante notificada da fixação da matéria colectável definida pela
Comissão de Revisão (fls. 282 do PA);
9. No relatório de inspecção tributária, que aqui se dá por integralmente reproduzido, no item
7.2.1.5, consta que o sujeito passivo deduziu o IVA, nos termos do n.º 2 do art. 19º do CIVA, no valor
de 1.097.563$00, os quais não conferem o direito à dedução, em virtude de não terem sido processados
de forma legal, imposta pelo art. 5º do Dec-Lei n.º 198/90 de 19 de Junho em conjugação com o n.º 3
do art. 3º do Dec-Lei n.º 45/89 de 11.02.
10. As facturas a que refere o relatório, no item 7.2.1.5, não constavam a indicação da tipografia
em que haviam sido impressas.
3 – Comecemos por apreciar a questão prévia suscitada pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto,
aliás, de conhecimento oficioso (cfr. artº 16º, n.º 2 do CPPT).
Como é sabido, o STA só é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos
das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância se em causa estiver, apenas, matéria de direito.
Versando o recurso, também, matéria de facto, competente é, não já o STA, mas sim o TCA.
É o que resulta do disposto nos artºs 12º, n.º 5, 26º, alínea b), 31º, n.º 3 e 38º, alínea a) do ETAF/04
e 280º, n.º 1 do CPPT.
Sendo assim e fazendo aplicação dos princípios consagrados nos citados dispositivos legais ao
caso subjudice, verifica-se que, na conclusão d) da sua motivação do recurso, a recorrente refere que:
“d) Não ficou provado que a ora Recorrente tivesse tido oportunidade de, por alguma forma,
participar na formação das decisões de fixação da matéria colectável que conduziram às liquidações
ora impugnadas, sendo que tal ónus cabia à A.F.”.
Ora, no probatório não vem referido se foi (ou não) exercido o direito de audição quer sobre o
conteúdo do relatório de inspecção, quer antes da decisão do director de finanças que corrigiu definitivamente a matéria tributária.
Aliás, na sentença recorrida apenas se refere que, à data da acção inspectiva, não era obrigatória
a audiência prévia, nos termos do artº 8º do CPA.
Pelo que, não se pode ver nela, mesmo de modo implícito, um juízo sobre se a recorrente foi ou
não notificada para esse efeito.
Por outro lado e nessas situações, essa audição prévia da impugnante é relevante, sabido como é
que o direito de audiência é uma concretização do direito constitucional de participação dos cidadãos
na formação das decisões administrativas que lhes digam respeito, garantido pelo artº 267º, n.º 5 da
CRP e visa assegurar-lhes uma tutela preventiva contra lesões dos seus direitos ou interesses, na medida
em que não é de afastar a possibilidade de a decisão do procedimento administrativo poder vir a ser
influenciada pela intervenção do interessado.
Conforme, aliás, jurisprudência pacífica desta Secção do STA.
Assim, a questão de saber se foi exercido (ou não) o direito de audição, envolve a apreciação
de matéria de facto, uma vez que tem de ser apreciada com aplicação de regras da vida e da experiência.
Por isso, não pode deixar de ver-se no referido ponto das conclusões das alegações do recurso
jurisdicional a afirmação de um facto que não foi dado como provado, muito embora a recorrente assente nesse facto a fundamentação do seu direito.
Deste modo, o teor de tal conclusão não oferece dúvidas de que a recorrente não cingiu a sua
divergência com a decisão “a quo” à interpretação e aplicação da lei, uma vez que nela se faz referência
a matéria de facto, pelo que o mesmo não versa apenas matéria de direito.
Assim, deve entender-se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de
direito, pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é hierarquicamente incompetente para o seu
conhecimento (cfr. artºs 12º, n.º 5, 26º, alínea b), 31º, n.º 3 e 38º, alínea a) do ETAF/04 e 280º,
n.º 1 do CPPT).
4 – Nestes termos, acorda-se declarar esta Secção do STA incompetente, em razão da hierarquia,
para conhecer do presente recurso, sendo competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo
Norte (Secção do Contencioso Tributário) (cfr. artº 18º, n.º 3 do CPPT).
Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em 3 Ucs e a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçalves.
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Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Taxa de ocupação e utilização do subsolo. Concessionária.
Sumário:
A quantia liquidada pelo município pela utilização individualizada do subsolo com
a ocupação de condutas de gás aí instaladas e mantidas pela empresa concessionária da exploração da respectiva rede de distribuição configura uma taxa, que
tem contrapartida na disponibilização e utilização do subsolo para a satisfação
dos interesses próprios da concessionária, embora verificando-se, igualmente, a
satisfação do interesse público.
Processo n.º 191/10-30.
Recorrente: Lisboagás GDL — Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S. A.
Recorrido: Município de Sintra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Lisboagas GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., com os demais
sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra,
lhe julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação de taxa municipal
devida pela ocupação do subsolo, relativa ao ano de 2003, no montante de € 470.999,69, efectuada
pela Câmara Municipal de Sintra.
1.2. Por despacho de 09/03/2010 (fls. 447) o TCAS ordenou a remessa dos autos ao STA, por
terem sido indevidamente remetidos àquele Tribunal.
1.3. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1. A Recorrente é concessionária em regime de exclusivo de serviço público da rede de distribuição
regional de Gás Natural de Sintra (cfr. Bases II e III das Bases de Exploração de Redes de Distribuição
Regional de Gás Natural anexas ao Decreto-Lei n.º 33/91, de 16 de Janeiro e o contrato de concessão
cuja cópia foi junta na p.i. e ponto 1) da factualidade assente vertida na sentença recorrida);
2. No exercício das suas funções, a Recorrente obrigou-se a construir para o Estado todas as
infra-estruturas necessárias à implantação da rede de distribuição regional de gás natural, nelas se
compreendendo, naturalmente, todas as tubagens necessárias que passarão para o Estado (cfr. Bases I,
V e VI anexas ao Decreto-Lei n.º 33/91);
3. 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;
4. 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 que ora se junta aos autos e que se dá
por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, concluindo-se pela impossibilidade por parte
dos municípios de cobrar tributos às concessionárias de serviços públicos;
5. A Recorrente foi notificada da liquidação da taxa em causa e impugnou judicialmente a mesma;
6. A sentença ora proferida limitou-se a apreciar a natureza do tributo em causa tendo concluído
pela existência de sinalagma, característica dos tributos bilaterais, ou seja, taxas;
7. A sentença recorrida limitou-se a seguir a jurisprudência recente sobre esta matéria mas não
atendeu aos argumentos invocados pela Recorrente;
8. A Recorrente alegou, na sua p.i., diversos problemas que, independentemente da natureza do
tributo, lograriam na conclusão de que o tributo é ilegal: invoca a nulidade do tributo por invasão das
atribuições do Estado-concedente, tendo ainda problematizado a natureza da figura da concessão;
9. Mesmo que se entenda que o tributo em causa tem natureza de taxa — o que não se concede — a
mesma seria sempre ilegal caso se atendessem aos argumentos expostos pela ora Recorrente na p.i.;
10. Em termos tributários, pode definir-se a taxa como uma prestação pecuniária, imposta coactiva
ou autoritariamente pela 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;
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11. Aplicando ao caso em apreço a definição exposta, conclui-se que não estamos perante uma
taxa uma vez que a mesma pressupõe uma utilização individualizada dos bens semipúblicos, que não
ocorre no mesmo;
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. 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;
16. 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;
17. No caso do tributo em causa na presente oposição, 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;
18. 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;
19. 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;
20. 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;
21. 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;
22. 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;
23. 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;
24. 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 28 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;
25. Atendendo a tais características, certo é que a Concessionária presta um serviço de utilidade
pública, servindo puramente interesses colectivos;
26. 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;
27. 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;
28. A razão de ser do domínio público é a afectação funcional de bens à utilidade pública;
29. A sujeição dos bens ao regime da dominialidade, caracterizada pelos princípios da inalienabilidade, imprescritibilidade, da impenhorabilidade e, claramente, da incomercialibilidade, visa garantir
a afectação desses bens à satisfação das necessidades em causa;
30. 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;
31. 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;
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32. 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;
33. 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;
34. 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;
35. 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;
36. Não sendo possível a taxação desta utilização, não previu, obviamente, o legislador ou o
contrato de concessão qualquer isenção;
37. 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;
38. 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 da Gás Natural;
39. 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;
40. 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;
41. Assim, tendo o Estado optado pela concessão do serviço público de distribuição de gás natural
a uma entidade privada, transferiu para esta não só um conjunto de direitos e de obrigações, como também um conjunto de prerrogativas de autoridade de que dispõe para prosseguir essa atribuição — cfr.
art. 23º, alínea c) do Decreto-Lei n.º 374/89, de 25 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 8/2000,
de 8 de Fevereiro;
42. 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;
43. 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;
44. 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;
45. 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;
46. 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;
47. 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;
48. 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. (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 — Cfr. doc. n.º 1 junto à pi.);
49. 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;
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50. 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;
51. 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;
52. 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;
53. 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;
54. 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;
55. 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;
56. 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;
57. Sem prejuízo de quanto fica dito, ainda que se considerassem os tributos em causa configuráveis
como verdadeiras taxas, as mesmas nunca seriam devidas porquanto a situação dos autos se subsumiria
na norma de isenção contida no art. 33º, n.º 1 da Lei n.º 42/98;
58. A extensão da isenção aos concessionários é admissível em direito e justifica-se plenamente
na medida em que, por força da concessão, são transferidos do Estado para o concessionário os poderes
ou privilégios inerentes ao status jurídico do concedente;
Nestes termos e nos demais de direito deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser revogada a sentença recorrida julgando-se procedente a Impugnação Judicial e anulando-se
a liquidação do tributo.
1.4. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.5. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, fundamentando-se no seguinte:
«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.»
1.6. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1 - A impugnante é concessionária do serviço público da rede de distribuição regional de gás
natural de Lisboa ao abrigo de um contrato de concessão por si celebrado com o Estado, outorgado em
16.12.93. — cfr contrato de concessão de fls. 25 a 81 dos autos
2 - Em 12.03.04 foi notificada pelo Município de Sintra para proceder ao pagamento das taxas de
ocupação/utilização do subsolo relativa ao ano de 2003, na quantia de €470.999,69, prevista no nº2.2,
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do artº 26º, da Tabela de Taxas e Licenças em vigor para o Município de Sintra para o ano de 2003,
conforme Guia emitida que acompanha o Oficio de notificação constante de fls. 84 a 91. — cfr. Oficio
de notificação de fls. 82 e 83 dos autos
3 - A liquidação da taxa devida referida supra foi efectuada de acordo com o “Regulamento e
Tabela de Taxas e outras receitas”, da C.M. de Sintra para o ano de 2003 — cfr “Aviso n.º 1099/2003”
da C.M. Sintra, de 14.01.03 e Regulamento e Tabela de Taxas, de fls. 198 a 212, dos autos.
3.1. Assentando nesta factualidade, a sentença recorrida veio a julgar improcedente a impugnação,
com a fundamentação que, em síntese, é a seguinte:
- A taxa em questão é devida de acordo com o princípio geral da onerosidade da ocupação desse
mesmo domínio público, reforçado pelo princípio constitucional da autonomia patrimonial e financeira
das autarquias locais.
- Os critérios constantes de uma norma de incidência tributária serão adequados à concretização
do sinalagma característico das taxas se permitirem avaliar a vantagem individualizada que o particular
retira dessa utilização e, no caso, verificam-se a utilização e ocupação do subsolo pertencente ao domínio
público municipal, com as consequentes vantagens daí retiradas pela impugnante, não existindo, por outro
lado, desproporcionalidade do tributo face àquela utilização individualizada do mesmo domínio público.
- Quanto à alegação de que aquela utilização é feita ao abrigo de uma concessão por parte do Estado
e de que, portanto, a sua afectação ao interesse público geral se deve sobrepor àquele domínio público
municipal, é questão que não se coloca em termos dicotómicos entre aquele interesse e o direito do
município a uma justa percepção de uma taxa por aquela ocupação/utilização do domínio público, já que
nem a Lei das Finanças Locais nem outra legislação própria introduzem objectivamente uma exclusão
geral de todas as actividades de interesse público, antes se limitando a conferir uma isenção subjectiva
ao Estado e demais entidades mencionadas no n.º 1 do art. 33º da mesma lei, pelo que a prossecução de
uma actividade dessa natureza por si só, não beneficia daquela isenção de tributação, tanto mais que a
actividade desenvolvida pela concessionária é também de interesse privado enquanto empresa comercial.
3.2. A recorrente discorda do assim decidido, reiterando que não estamos perante um tributo que
tenha a natureza de taxa, devido à inexistência de contraprestação individualizada e devido ao facto de
o mesmo se encontrar fora do âmbito das atribuições dos municípios, sendo que, por outro lado, não
é possível aos municípios cobrarem tributos às concessionárias de serviços públicos, dada a utilização
do domínio público para fins de interesse colectivo.
A questão a decidir no presente recurso reconduz-se, assim, à de saber se a sentença incorreu em
erro no julgamento desta questão atinente à natureza do tributo liquidado pela ocupação/utilização do
subsolo do domínio público municipal.
Com efeito, apesar de nas Conclusões 8ª e 9ª a recorrente invocar que, embora na petição inicial
tenham sido alegados «… diversos problemas que, independentemente da natureza do tributo, lograriam na conclusão de que o tributo é ilegal: invoca a nulidade do tributo por invasão das atribuições
do Estado-concedente, tendo ainda problematizado a natureza da figura da concessão;» e que «Mesmo
que se entenda que o tributo em causa tem natureza de taxa — o que não se concede — a mesma seria
sempre ilegal caso se atendessem aos argumentos expostos pela ora Recorrente na p.i.», não estamos
perante arguição de nulidade da sentença, por omissão de pronúncia: trata-se, como a recorrente explicita, apenas de «argumentos», a ter em conta, naturalmente, na apreciação daquela questão a decidir.
Vejamos, pois,
4.1. Esta questão da natureza do tributo liquidado pela ocupação/utilização do subsolo do domínio
público municipal, tem sido apreciada exaustivamente a nível da jurisprudência deste STA (quer a nível
da secção do contencioso tributário, quer a nível do Pleno da mesma secção), firmando-se o entendimento de que se trata de um tributo que tem a natureza de taxa, devido ao seu carácter sinalagmático já
que o respectivo montante se destina a pagar a utilização individualizada do subsolo onde as tubagens
em causa foram colocadas.
Nesse sentido, podem ler-se, entre muitos outros, os acórdãos desta secção do STA, de 17/11/04,
de 27/04/05, de 9/5/07, de 16/01/08, de 9/10/08, de 3/06/09, de 8/07/09, de 16/09/09, de 4/11/09, de
17/03/10 e de 19/5/10, respectivamente, nos recursos nºs. 654/04, 1338/04, 648/06, 603/07, 500/08,
207/09, 458/09, 332/09, 671/09, 931/09, e 1247/09, bem como nos acórdãos do Pleno, de 17/12/08, de
6/05/09, de 6/05/09, de 23/09/09, de 28/10/09 e de 20/01/10, respectivamente, nos recursos nºs. 276/08
(Pleno), 43/08 (Pleno), 963/08 (Pleno), 377/09 (Pleno), 570/09 (Pleno) e 731/09 (Pleno).
Ora, como se deixou dito neste último aresto do Pleno da Secção, cuja fundamentação sufragamos,
«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”.
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Por outro lado, como se refere no n.º 2 do art. 4º 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, 4ª 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. 84º), 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, pois, 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 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”.».
4.2. E também o Tribunal Constitucional se tem pronunciado neste mesmo sentido, como se pode
ver, entre outros, dos respectivos acórdãos nºs. 128/1999, 365/2003, 366/2003, 354/2004, 355/2004,
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396/2006, e 45/2010, proferidos, respectivamente, em 3/3/99, 14/07/03, 14/07/03, 19/5/04, 19/05/04,
28/6/06 e 3/02/10.
E como se exara neste último, 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.».
4.3. Carece, portanto, de razão a recorrente quando alega (cfr. Conclusões 18ª a 20ª) a violação
do princípio da igualdade previsto no art. 13º da CRP, na medida em que não há razões bastantes para
que se entenda que ela, recorrente, deve ser tributada e não já os demais beneficiários da rede, pois,
embora ela 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, ou, 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.
Com efeito, este princípio da igualdade estabelecido no art. 13º da CRP, é um princípio que, impondo
limites à discricionariedade legislativa, «não exige o tratamento igual de todas as situações, mas, antes,
implica que sejam tratados igualmente os que se encontram em situações iguais e tratados desigualmente
os que se encontram em situações desiguais, de maneira a não serem criadas discriminações arbitrárias
e irrazoáveis, porque carecidas de fundamento material bastante. O princípio da igualdade não proíbe
que se estabeleçam distinções, mas sim, distinções desprovidas de justificação objectiva e racional» (cfr.,
por todos, o citado acórdão do Tribunal Constitucional n.º 128/99, de 3/3/1999, proferido no processo
n.º 140/97, publicado no BMJ 485/26. Ou seja, só ocorreria violação deste princípio da igualdade, caso
o Regulamento e a Tabela de Taxas da Câmara Municipal de Sintra visasse apenas tributar a recorrente e
não todas as empresas que estivessem na mesma situação; o que, no caso, não se demonstra. Aliás, porque
a exigência da taxa resulta, não do uso de interesse público do subsolo, mas do uso do interesse privado
que, concomitantemente, a recorrente dele retira, então, sendo essa «taxa igual para todos os que ocupam o
subsolo, sejam ou não concessionários de serviços públicos, não ofende o princípio da igualdade, nem o da
proporcionalidade» (cfr. citados acórdãos do STA, de 8/11/06, rec. n.º 648/06 e de 16/9/09, rec. n.º 332/09).
E carece, igualmente, de razão, quando alega (cfr. Conclusões 46ª e 47ª) a ilegalidade do tributo por
violar o contrato de concessão e a Lei de Bases em que esse contrato assentou e a consequente invasão
das atribuições do Estado, geradora de nulidade, à face do disposto no art. 133º, n.º 2, alínea b), do CPA.
Desde logo, porque, como se disse, «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».
Por outro lado, como se refere no supra citado ac. deste STA, de 16/1/2008, rec. n.º 603/07, «a definição dos bens do domínio público e o seu regime inserem-se na reserva relativa de competência legislativa
da Assembleia da República e já se inseriam nessa reserva à face da redacção da Constituição vigente
em 1991, saída da revisão constitucional de 1989 [art. 168.º, n.º 1, alínea z)]», pelo que «essas eventuais
alterações só poderiam ser efectuadas pelo Governo ao abrigo de autorização legislativa, o que, não
aconteceu, pois o DL n.º 33/91 foi emitido ao abrigo da competência legislativa própria do Governo (…).
Por isso, se se pudesse encontrar no referido DL n.º 33/91 ou no contrato de concessão uma hipotética alteração, total ou parcial, da inclusão do subsolo das estradas municipais no domínio público
municipal ou alteração do seu estatuto jurídico, esses diplomas seriam, nessa parte, organicamente
inconstitucionais (…)
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Assim, não pode, com base nos direitos atribuídos à concessionária do serviço público de distribuição de gás natural pelo Governo naquele DL n.º 33/91 ou no contrato de concessão, concluir que
foram por esses diplomas restringidos os poderes da Câmara Municipal de Lisboa de cobrar taxas pela
ocupação do subsolo do domínio público municipal.»
Consequentemente, não pode também, com base em tal diploma, concluir-se que a Câmara Municipal de Sintra invadiu as atribuições do Governo, ao estabelecer taxas pela ocupação do subsolo
do domínio público municipal por empresas que comercializam gás natural, pelo que não ocorre,
consequentemente, a nulidade invocada pela recorrente, prevista no art. 133º, n.º 2, alínea b), do CPA.
Concluímos, portanto, que a sentença recorrida não padece do erro de julgamento que a recorrente
lhe imputa, improcedendo, assim, todas as conclusões das alegações do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Ilegitimidade. Responsável subsidiário. artigo 24.º n.º 1,
alíneas A) e B) da Lei Geral Tributária. “Prazo legal de pagamento”.
Sumário:
I — Atento ao disposto nos artigos 84.º e 85.º números 1 e 2 do CPPT, deve entender-se
que a expressão legal utilizada no n.º 1 do artigo 24.º da LGT – “prazo legal de
pagamento” –, se refere ao prazo de pagamento voluntário da dívida tributária,
sendo estes os fixados nas leis tributárias e, na sua ausência, o de 30 dias após a
notificação para pagamento efectuada pelos serviços competentes.
II — No Código do IRC, os prazos legais de pagamento (voluntário) são diversos consoante o imposto seja autoliquidado (caso em que o pagamento deve ser efectuado
até ao termo do prazo para a entrega da declaração – cfr. artigos 109.º, 104.º
n.º 1 e 108.º do Código do IRC) ou liquidado pelos serviços, caso em que o sujeito
passivo é notificado para pagamento no prazo de 30 dias a contar da notificação
(artigo 110.º do Código do IRC).
III — No caso dos autos, não tendo o IRC de 2001 sido autoliquidado mas liquidado
pelos serviços e estando fixado no probatório que o prazo para cobrança voluntária do IRC de 2001 terminou em 21.06.2005, conforme despacho a fls. 33 do
processo executivo junto aos autos, é este, e não outro, o termo do prazo legal
para pagamento do imposto.
IV — A bipartição de regimes quanto à repartição do ónus da prova que a LGT introduziu através das duas alíneas do n.º 1 do seu artigo 24.º (de forma inovadora
em relação ao antes disposto no artigo 13.º do Código de Processo Tributário),
parte da distinção fundamental entre “dívidas tributárias vencidas” no período do
exercício do cargo e “dívidas tributárias vencidas” posteriormente (cfr. a alínea c)
do n.º 15 do artigo 2.º da Lei n.º 41/98, de 4 de Agosto), sendo este igualmente o
sentido que lhe atribui a generalidade da doutrina que ex professo versou o tema
em face do regime actual.
V — Consequentemente, tendo o recorrido já cessado funções na data em que terminou
o prazo legal de pagamento do IRC de 2001, o regime no qual se poderia fundar
a sua responsabilidade pela dívida social é o previsto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 24.º da LGT, que, para ser efectivado, pressupunha que a Administração
fiscal demonstrasse, e não o fez, a sua culpa na insuficiência do património social
para a satisfação da dívida exequenda.
Processo n.º 304/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Filipe Martins Pereira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Braga, de 18 de Janeiro de 2010, que julgou procedente a oposição deduzida por Filipe
Martins Faísca, com os sinais dos autos, às execuções fiscais contra si revertidas e consequentemente
extintas estas quanto ao oponente, para o que apresentou as conclusões seguintes:
1. A douta decisão em recurso violou o artigo 24º, n.º 1, alínea b), da LGT, na parte relativa à
extinção do processo executivo por dívida de IRC de 2001.
2. O artigo 24º, n.º 1, alínea b), abrange as situações em que a gerência foi exercida, simultaneamente, no período de formação do tributo em dívida e no período em que, caso todas as obrigações
fiscais tivessem sido cumpridas, aquele tributo devia ter sido, voluntariamente, liquidado e pago,
sendo irrelevante a circunstância do tributo ter sido adicional ou oficiosamente liquidado e colocado
a pagamento em momento posterior.
3. Para ANTÓNIO LIMA GUERREIRO in LGT Anotada, Editora Reis dos Livros, 2001, página
142, as dívidas abrangidas pela disposição legal em referência “(…) são as legalmente vencidas no
período de administração ou gerência. São, assim, as que deveriam ter sido pagas no período compreendido pela responsabilidade, independentemente de terem sido efectivamente liquidadas ou postas à
cobrança nesse espaço de tempo. Solução contrária beneficiaria injustamente os administrador ou
gerentes que, por motivo de incumprimento dos seus deveres legais de cooperação com a administração fiscal, inviabilizassem o pagamento das obrigações tributárias legalmente vencidas no período
do exercício do seu cargo, em detrimento dos que os vieram substituir. Não é, pois, relevante para a
definição do âmbito da responsabilidade prevista na alínea b), do número 1, do presente artigo, a data
de apuramento da dívida por meio de acção de inspecção, mas o termo do prazo legal da obrigação
de pagamento.” (sublinhado nosso)
4. Ao caso concreto dos autos aplica-se a referida alínea b), do n.º 1, do artigo 24.º, da LGT,
porquanto, o tributo em dívida diz respeito ao IRC de 2001, o prazo legal de pagamento desse tributo
terminou em 2002 e, atento os pontos 1. e 2. dos factos provados da douta decisão em recurso, o recorrido exercer a gerência desde 2001 a 2004.
5. Na douta decisão em recurso, da matéria de facto provada, não consta qualquer circunstancialismo fáctico susceptível de afastar a culpa do recorrido na falta de pagamento do IRC de 2001
pelo que o recorrido não provou a ausência de culpa no pagamento.
6. Por força da alínea b), do n.º 1, do artigo 24.º, da LGT, o recorrido responde subsidiariamente
pelo pagamento da dívida de IRC de 2001 pelo que Tribunal “a quo” não podia extinguir, quanto a
ele e nessa parte, o processo executivo.
Nestes termos e nos mais de direito, que serão doutamente supridos por Vs. Exas., deverá ser
dado provimento ao presente recurso.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Apurar o âmbito de aplicação das alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso interposto pela Fazenda Pública restringe-se à parte da sentença que julgou extinta,
quanto ao Oponente, a execução fiscal contra ele revertida por dívida de IRC de 2001, da Sociedade
Comercial designada «Construções Sem Nome, Lda.».
A Recorrente defende que pelo pagamento daquela dívida responde o recorrido, subsidiariamente,
ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 24.º da LGT, porque exerceu a gerência, simultaneamente no momento em que o tributo em dívida se formou e no momento em que, caso todas as
obrigações fiscais tivessem sido cumpridas, aquele tributo devia ter sido, voluntariamente, liquidado
e pago.
Ao contrário, na decisão recorrida, entendeu-se que o caso “sub judicio” configura uma situação
enquadrável na alínea a), do n.º 1 do citado artigo 24.º da LGT, uma vez que o prazo legal de pagamento ou entrega do IRC de 2001 terminou já em período em que o Oponente não exercia o cargo de
gerente, ou seja, em 21/06/2005.
Considerar-se a situação enquadrável numa ou noutra alínea do referido artigo 24.º, n.º 1 faz toda
a diferença, porquanto na alínea a) não se prevê qualquer presunção de culpa do gerente da sociedade,
ficando, por isso, a cargo da Fazenda Pública, o ónus de provar que tenha sido por culpa daquele que
o património social se tornou insuficiente para satisfação das dívidas tributárias.
Para sabermos em que alínea é enquadrável o caso dos autos há que olhar para o probatório.
Deu-se como provado que “o prazo para cobrança voluntária do IRC terminou em 21/06/2005.”
(ponto 4 do probatório)
Deu-se igualmente como provado que “o oponente foi nomeado gerente da executada originária, exercendo o cargo durante todo o período a que respeitam as dívidas exequendas.” (ponto 2 do
probatório)
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As dívidas exequendas respeitam aos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004 (ponto 1 do probatório).
Perante este enquadramento factual entendemos que a situação se enquadra na alínea a), do n.º 1,
do artigo 24.º da LGT. Na verdade, o facto constitutivo da dívida de IRC de 2001 ocorreu no período
de exercício de gerência do Oponente e, o prazo legal para cobrança voluntária, terminou já depois
deste ter cessado aquelas funções.
A Fazenda Pública, por sua vez, não logrou fazer prova de ter sido por culpa do Recorrido que
o património da sociedade se tornou insuficiente para satisfazer a dívida exequenda.
CONCLUSÃO
Atento o exposto entendemos não merecer o recurso provimento.
4 – Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público (fls. 111 a 113 dos autos), respondeu
o recorrido dizendo que subscreve na íntegra tal douto despacho/parecer, Pelo que deve improceder o
recurso, como é de JUSTIÇA (fls. 116 dos autos).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questão a decidir
É a de saber se à responsabilidade do gerente pela dívida revertida objecto de recurso - IRC relativo ao exercício de 2001, cujo prazo para cobrança voluntária terminou em 21/06/2005 – é aplicável
o regime da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da Lei Geral Tributária (LGT).
6 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. Foi instaurada execução fiscal com o n.º 0400200601053450, contra a firma “Construções
Sem Nome, Lda.“, NIPC 503 757 748, para cobrança da quantia global de 84.302,62 €, respeitante
a IRC do ano de 2001 e coimas fiscais relativas a factos ocorridos nos anos de 2002, 2003 e 2004;
2. O oponente foi nomeado gerente da executada originária, exercendo o cargo durante todo o
período a que respeitam as dívidas exequendas;
3. A actividade da executada foi cessada oficiosamente em 30.06.2003 – cfr. doc. a fls. 14 e ss.
dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
4. O prazo para cobrança voluntária do IRC de 2001 terminou em 21.06.2005, conforme despacho
a fls. 33 do processo executivo junto aos autos;
5. A executada originária foi citada a 21/03/2007 – cfr. doc. a fls. 14 e ss. dos autos que aqui se
dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
6. Realizada as diligências necessárias, foi elaborado auto no qual se constatou executada originária não dispunha de bens susceptíveis de penhora, nos seguintes termos: “… não são conhecidas
quaisquer instalações ou sede pertencentes à mesma, também não é conhecida qualquer actividade
exercida pela executada, como não é conhecido qualquer imobilizado, bens móveis ou imóveis, ou outros bens e direitos susceptíveis de penhora, pertencentes à executada” – cfr. docs. a fls. 18 do apenso
e 14 e ss. dos autos que aqui se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais;
7. O oponente foi notificado em 26.02.2009, com cópia das certidões de dívida, para exercer direito
de audição – cfr. docs. a fls. 18 a 40 do apenso e 14 e ss. dos autos que aqui se dão por integralmente
reproduzidos para todos os efeitos legais;
8. O A. exerceu o seu direito de audição em 09.03.2009 –cfr. doc. a fls. 14 e ss. dos autos que aqui
se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
9. Foi proferido despacho de reversão em 01.04.2009 – cfr. doc. de fls. 33 e ss. do apenso de
execução fiscal a doc. a fls. 14 e ss. dos autos que aqui se dão por integralmente reproduzidos para
todos os efeitos legais;
10. O oponente foi citado a 02/04/2009 – cfr. doc. a fls. 14 e ss. dos autos que aqui se dá por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
7 – Apreciando.
7.1 Da aplicabilidade da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT à responsabilidade tributária do
gerente pela revertida dívida de IRC
A sentença recorrida, a fls. 76 a 85 dos autos, julgou procedente a oposição deduzida pelo ora
recorrido e extinta a execução contra ele revertida, por ter entendido, quanto às dívidas revertidas por
coimas, que a Fazenda Pública não beneficia de qualquer presunção legal que inverta as regras do
ónus da prova e que nada alegou de relevante quanto à culpa da Oponente na apontada insuficiência
patrimonial, e, quanto à dívida de IRC, que se estava perante uma situação enquadrável na alínea a)
do n.º 1 o artigo 24.º da LGT, uma vez que o prazo legal de pagamento ou entrega do IRC de 2001
terminou em período em que o A. já não exercia o cargo de gerente, em 21.06.2005, sendo que, também
nesta alínea, ao contrário de que pretende a F.P., não há qualquer presunção de culpa e esta não foi
demonstrada (cfr. sentença recorrida, a fls. 82, 84 e 85 dos autos).
Discorda do decidido quanto ao IRC a Fazenda Pública, sustentando, em síntese, que à responsabilidade pela dívida de IRC era aplicável o regime da alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT, porquanto,
o tributo em dívida diz respeito ao IRC de 2001, o prazo legal de pagamento desse tributo terminou em
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2002 e, atento os pontos 1. e 2. dos factos provados da douta decisão em recurso, o recorrido exercer
a gerência desde 2001 a 2004, mais alegando, suportando a sua alegação em LIMA GUERREIRO
(in LGT Anotada, Editora Reis dos Livros, 2001, página 142 – transcrito no segmento relevante),
que a alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT abrange as situações em que a gerência foi exercida,
simultaneamente, no período de formação do tributo em dívida e no período em que, caso todas as
obrigações fiscais tivessem sido cumpridas, aquele tributo devia ter sido, voluntariamente, liquidado
e pago, sendo irrelevante a circunstância do tributo ter sido adicional ou oficiosamente liquidado e
colocado a pagamento em momento posterior. Ora, assim interpretada a referida disposição legal, e
porque da matéria de facto provada, não consta qualquer circunstancialismo fáctico susceptível de
afastar a culpa do recorrido na falta de pagamento do IRC de 2001, por força da alínea b), do n.º 1,
do artigo 24.º, da LGT, o recorrido responde subsidiariamente pelo pagamento da dívida de IRC de
2001 pelo que Tribunal “a quo” não podia extinguir, quanto a ele e nessa parte, o processo executivo
(cfr. as conclusões das alegações de recurso supra transcritas).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos e supra transcrito defende que o não provimento do recurso, atento os factos constantes do probatório fixado.
Vejamos, pois.
A divergência entre o decidido e a posição ora sustentada pela recorrente Fazenda Pública prende-se no essencial com a questão de saber se “o prazo legal de pagamento” do revertido IRC relativo a
2001 terminou no período do exercício do cargo do gerente ou já depois do término das suas funções,
dependendo da resposta que se dê a esta questão a aplicabilidade do regime previsto na alínea b) do n.º 1
do artigo 24.º da LGT (com a sua inerente inversão do ónus da prova da culpa na falta de pagamento)
ou a aplicabilidade do regime da alínea a) do n.º 1 do mesmo preceito legal (no qual inexiste inversão
do ónus da prova da culpa da insuficiência do património social para a satisfação da dívida).
A recorrente não põe em causa os factos fixados no probatório – designadamente, que o recorrido
exerceu funções entre 2000 e 2004 e que o prazo para cobrança voluntária do IRC de 2001 terminou
em 21.06.2005-, o que entende, a final, é que não é o término do prazo para cobrança voluntária do
imposto o momento relevante para a aferição do regime aplicável, mas o prazo em que caso todas as
obrigações fiscais tivessem sido cumpridas, aquele tributo devia ter sido, voluntariamente, liquidado
e pago, entendendo que porque o tributo em dívida diz respeito ao IRC de 2001, o prazo legal de pagamento desse tributo terminou em 2002.
Não obstante o bem fundado na justificação material apresentada por LIMA GUERREIRO para
que o legislador pudesse ter consagrado a orientação que propugna na interpretação do questionado
preceito, não nos parece, contudo, que tal interpretação deva ser a adoptada, pelas razões seguintes.
Importa fixar o sentido e alcance da expressão legal utilizada no n.º 1 do artigo 24.º da LGT – “prazo
legal de pagamento ou entrega” –, procurando determinar o sentido que o próprio legislador lhe atribuiu,
recorrendo para tal aos demais preceitos da legislação tributária que a utilizam.
Assim, dispõe o artigo 84.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), que o
pagamento efectuado dentro do prazo estabelecido nas leis tributárias constitui pagamento voluntário
da dívida, dispondo o n.º 1 e 2 do artigo seguinte daquele Código (artigo 85.º do CPPT) que os prazos
de voluntário dos tributos são regulados nas leis tributárias, sendo que nos casos em que as leis tributárias não estabeleçam prazo de pagamento, este será de 30 dias após a notificação para pagamento
efectuada pelos serviços competentes.
No Código do IRC, as regras relativas ao pagamento constam actualmente dos artigos 104.º a 116.º
do CIRC, havendo que distinguir, quanto aos prazos de pagamento fixados pela lei, ou seja, quanto aos
prazos legais de pagamento, as situações em que o imposto é autoliquidado (caso em que o pagamento
deve ser efectuado até ao termo do prazo para a entrega da declaração – cfr. artigos 109.º, 104.º n.º 1
e 108.º do Código do IRC), dos casos em que o imposto é liquidado pelos serviços, caso em que o
sujeito passivo é notificado para pagamento no prazo de 30 dias a contar da notificação (artigo 110.º
do Código do IRC).
Resulta do exposto que o legislador, por um lado, faz coincidir o alcance das expressões “prazo
legal de pagamento” e “prazo para pagamento voluntário” (embora tal equiparação possa não ser rigorosa, pois que o pagamento voluntário contrapõem-se ao pagamento coercivo e o que está rigorosamente
em causa é o pagamento “pontual”, em tempo, dentro do prazo), por outro, que, para efeitos de IRC,
a lei fixa prazos de pagamento distintos consoante o imposto tenha sido ou não autoliquidado, sendo
que quer um, quer outro dos prazos, são prazos legais, pois que fixados pela lei.
Ora, no caso dos autos, o revertido IRC de 2001 não terá sido autoliquidado mas liquidado pelos
serviços, estando fixado no probatório – cfr. o seu número 4 – que o prazo para cobrança voluntária
do IRC de 2001 terminou em 21.06.2005, conforme despacho a fls. 33 do processo executivo junto
aos autos, sendo este, e não outro, o termo do prazo legal para pagamento do imposto relevante para
efeito dos presentes autos.
Olhando à autorização legislativa ao abrigo da qual a Lei Geral Tributária foi aprovada (Lei
n.º 41/98, de 4 de Agosto), colhe-se um outro argumento no sentido de que a bipartição de regimes
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quanto ao ónus da prova que a LGT introduziu através das duas alíneas do n.º 1 do seu artigo 24.º (e
de forma inovadora em relação ao antes disposto no artigo 13.º do Código de Processo Tributário)
parte da distinção fundamental entre “dívidas tributárias vencidas” no período do exercício do cargo e
“dívidas tributárias vencidas” posteriormente (cfr. a alínea c) do n.º 15 do artigo 2.º da Lei n.º 41/98,
de 4 de Agosto), sendo este igualmente o sentido que lhe atribui a generalidade da doutrina que ex
professo versou o tema em face do regime actual (cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS/BENJAMIM
SILVA RODRIGUES/JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária: Comentada e Anotada,
3.ª ed., Lisboa, Vislis, 2003, p. 142 – notas 9 e 10 ao art. 24.º da LGT; SÉRGIO VASQUES, «A
Responsabilidade dos Gestores na Lei Geral Tributária», Fiscalidade, n.º 1, 2000, pp. 47 ss., em
especial p. 58; SOFIA DE VASCONCELOS CASIMIRO, A Responsabilidade dos Gerentes, Administradores e Directores pelas Dívidas Tributárias das Sociedades Comerciais, Coimbra, Almedina,
2000, pp. 115 ss.; MARIA DULCE SOARES, «A Responsabilidade dos Administradores e Gerentes
pelas Dívidas Tributárias: a avaliação da culpa na insuficiência do património (Anotação ao Acórdão
do STA de 16 de Janeiro de 2002, rec. n.º 26.475)», in Jurisprudência Fiscal Anotada, Coimbra,
Almedina, 2002, pp. 59 ss.; TÂNIA MEIRELES DA CUNHA, Da Responsabilidade dos Gestores
de Sociedades perante os Credores Sociais: A Culpa nas Responsabilidades Civil e Tributária,
Coimbra, Almedina, 2004, pp. 136 ss.; PEDRO SOUSA e SILVA, «A Responsabilidade Tributária
dos Administradores e Gerentes na Lei Geral Tributária e no CPPT», Revista da Ordem dos Advogados, ano 60, Dezembro 2000, pp. 1445 ss.; ABÍLIO MORGADO, «Responsabilidade Tributária:
Ensaio sobre o Regime do artigo 24.º da Lei Geral Tributária», Ciência e Técnica Fiscal, n.º 415,
Jan.-Junh. 2005, pp. 67 ss. e JOANA PATRÍCIA DE OLIVEIRA SANTOS, «Responsabilidade dos
Corpos Sociais e Responsáveis Técnicos: Análise do artigo 24.º da Lei Geral Tributária», in Estudos de Direito Fiscal: Teses Seleccionadas do I Curso de Pós-Graduação em Direito Fiscal, CIJE
– Centro de Investigação Jurídico-Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto,
Coimbra, Almedina, 2006, pp. 5 ss.).
E assim sendo, necessário é concluir, atento aos factos fixados no probatório e donde resulta que
o ora recorrido havia já cessado funções na data em que terminou o prazo legal de pagamento do IRC
de 2001, que o regime no qual se poderia fundar a sua responsabilidade pela dívida social é o previsto
na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT, que, para ser efectivado, pressupunha que a Administração
fiscal demonstrasse, e não o fez, a sua culpa na insuficiência do património social para a satisfação da
dívida tributária.
A sentença recorrida que assim o julgou não merece, pois, qualquer censura.
O recurso não merece provimento.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — Valente Torrão.

Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Falta de notificação da liquidação antes
da instauração da execução. artigo 204.º, n.º 1, alínea i) do CPPT.
Sumário:
Nos casos em que não foi efectuada notificação da liquidação e foi instaurada execução
fiscal, está-se perante uma situação de ineficácia do acto de liquidação, que constitui
fundamento de oposição enquadrável na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.
Processo n.º 317/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria Ivone Inchado Costa Leite das Neves.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Mirandela, de 31 de Outubro de 2009, que julgou procedente a oposição deduzida por Maria
Ivone Inchado Costa Leite das Neves, com os sinais dos autos, à execução n.º …, que contra si pende
no Serviço de Finanças de Bragança para cobrança coerciva de dívida de IRS relativa ao ano de 1999,
para o que apresentou as conclusões seguintes:
A-) Quer o Oponente/recorrido, na petição inicial, quer a Fundamentação e Dispositivo da Douta
sentença recorrida, invocam, conquanto fundamento de oposição è (sic) execução fiscal, a alínea e)
do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, por considerarem que a falta de notificação da liquidação do tributo
nestes autos, ocorreu antes de decorrido o prazo de caducidade, implicando ineficáca (sic) daquela,
e, por consequência, a inexigibilidade da dívida.
B-) Aceite e reconhecida, judicialmente, e nestes autos, a falta de notificação da liquidação do
tributo em causa, o objecto de discussão nestes autos é este: tal falta ocorreu no, ou fora do, prazo de
caducidade? E se ocorrida decorrido o prazo de caducidade, constitui fundamento legal da oposição
à execução nos termos da alínea e) do art.204.º do CPPT ou fundamento de Impugnação Judicial?
Qual o meio legal de reacção próprio e adequado, nesse caso?
C-) O tributo –IRS –objecto de liquidação vai referido ao exercício fiscal do ano de 1999, com
respectiva liquidação a ocorrer em 2001, e, portanto, antes de esgotado o prazo de caducidade do
respectivo direito, que é de 4 anos – cfr. art. 45º LGT,
D-) A notificação da liquidação do IRS de 1999 não foi efectuada, no prazo de caducidade, nem
em prazo posterior, o que significa que a falta de notificação da liquidação do tributo, ocorreu, não
dentro do prazo de caducidade do direito à liquidação, mas já passado esse prazo, e, assim, temos a
resposta à 1.ª questão – saber se tal falta ocorreu, no, ou fora do, prazo de caducidade?
E-) A resposta a dar à 2.ª questão – E se ocorrida decorrido o prazo da caducidade, constitui
fundamento legal da oposição à execução nos termos da alínea e) do art. 204.º do CPPT ou fundamento de impugnação judicial? Qual o meio legal de reacção próprio e adequado, nesse caso? – deve
ser achada em vários Arestos do STA, que, formando jurisprudência dominante, deve ser adoptada
nestas situações, e de que são exemplo: Ac. STA de 27.3.2002 – rec. n.º 26722; Ac. STA n.º 0788/07
de 31.10.2007; Ac. STA n.º 0979/08 de 20.5.2009 in site www.dgsi.pt.
F-) Nestes é firmado o entendimento, segundo o qual, depois de decorrido o prazo de caducidade (e, portanto, caducado o direito à liquidação), a falta de notificação da liquidação do tributo
reconduz-se à situação de ilegalidade da liquidação, face a essa caducidade, sendo que só ocorre o
inverso, seja, antes do decurso do prazo de caducidade, e, portanto, enquanto este ainda corre, a falta
de notificação da liquidação implica a sua ineficácia, e já não a sua ilegalidade, porque a AF ainda
está em tempo de proceder à notificação e, assim, escapar à caducidade
G-) A falta de notificação ocorrida para além do prazo de caducidade, que é o caso dos autos,
remete para a discussão da caducidade do direito de liquidar, que importa a ilegalidade da liquidação,
e verificada este torna-se inútil a discussão da sua (in)eficácia, por falta de notificação, por falta de
notificação, por, precisamente, o vício de invalidade do acto se sobrepôr e consumir a ineficácia do
mesmo acto, e estar a discutir um problema que não existe.
H-) Donde, conclusivamente, o fundamento legal de oposição invocado na PI e fundamento
da Douta sentença recorrida – falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade
– não se verificar
I-) Por a Ilegalidade da liquidação constituir fundamento de Impugnação judicial do acto de
liquidação, mas não de oposição à execução, o meio processual próprio de reacção, no caso presente,
não é a oposição à execução, mas a impugnação judicial da liquidação, porquanto esta ilegal e não
meramente ineficaz
J-) Erro na forma do processo que, contudo, não permite convolação na forma de processo
adequado, atenta a inadequação do pedido formulado – “… ser decretada a extinção da execução,
por inexigibilidade da divida exequenda …” – à forma adequada de processo, entendimento este supra, constitutivo de Jurisprudência dominante de que é exemplo o Acórdão do STA proc n.º 788/07 de
31.10.2007, in site www.dgsi.pt.
L-) Erro na forma do processo que impõe a anulação de todo o processado e a Absolvição da
Instância
Termos em que, e nos melhores de Direito aplicáveis, deve:
Ser concedido provimento ao Recurso, e, em consequência, ser revogada a Douta Sentença,
proferida pelo Meretíssimo Juíz (sic) do tribunal “a quo”, que julgou a Oposição procedente e, por
efeito, extinta a execução contra a Oponente
Ser declarado o Erro na forma do processo, anulando-se todo o processado de Oposição à execução fiscal, e absolvendo-se a Fazenda Pública da Instância
Assim se fazendo inteira, JUSTIÇA
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2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto: Apurar se, não tendo sido efectuada nenhuma notificação válida da liquidação e tendo
sido instaurada execução fiscal, aquela falta de notificação pode constituir fundamento de oposição.
FUNDAMENTAÇÃO
A Recorrente entende que, tendo em conta o facto de não ter sido efectuada a notificação da
liquidação do IRS de 1999, nem no prazo de caducidade nem em qualquer outro momento posterior,
se deve considerar aquela falta como ocorrida já passado aquele prazo.
Daí parte para o entendimento de que, depois de decorrido o prazo de caducidade e, por isso,
caducado o direito à liquidação, a falta da notificação se reconduz a uma situação de ilegalidade da
própria liquidação
Conclui, depois, louvando-se em jurisprudência deste Supremo tribunal, que a falta de notificação
ocorrida para além do prazo de caducidade, remete para a discussão da caducidade do direito de liquidar,
que importando a ilegalidade da liquidação, constitui fundamento de impugnação e não de oposição.
Há, de facto, quem entenda que, estando os fundamentos da oposição à execução taxativamente
elencados no artigo 204.º do CPPT e dos mesmos não constando a falta de notificação do tributo, não
seja possível considerar aquela falta de notificação da liquidação exequenda fundamento legal de
oposição, mas antes fundamento de impugnação judicial.
Inclinamo-nos para entendimento diverso, eloquentemente expresso pelo Conselheiro Jorge Lopes de
Sousa, em Código de Procedimento e de Processo Tributário, comentado e anotado, II volume, 5.ª edição,
anotação 37, a), fls. 362, que, com a devida vénia, passamos a transcrever:”…, mesmo a adoptar-se a
referida posição do STA, a sua tese de que, se já tiver decorrido o prazo de caducidade do direito de
liquidação o interessado deve impugnar e não deduzir oposição, apenas se poderá compreender quando
tenha sido efectuada uma notificação, esteja ou não decorrido o prazo de caducidade do direito de
liquidação, pois só com ela se começa a contar o prazo de impugnação da liquidação (como se deduz
das várias alíneas do n.º 1 do art.º 102.º do CPPT). Por isso, se não foi efectuada nenhuma notificação
válida e foi instaurada execução fiscal, mesmo que já tenha decorrido o prazo de caducidade do direito
de liquidação e a falta de notificação já possa ser considerada vício do acto de liquidação, parece não
poder impor-se ao contribuinte a obrigação de impugnar sem prévia notificação, pois ele tem direito
ao prazo de impugnação previsto na lei, a contar da notificação, para imputar ao acto os vícios que
entender e não apenas o da extemporaneidade da liquidação ou da sua notificação e esse prazo, sem
a notificação, ainda não começou. Por outro lado, tem de ser reconhecido ao executado no processo
de execução fiscal um meio de se defender da pretensão do exequente, que não pode deixar de ser a
oposição à execução fiscal, que é o meio naturalmente adequado para contestar aquela pretensão.
No caso “sub judicio”, como ficou provado, não foi efectuada nenhuma notificação válida. Esta
falta de notificação deve considerar-se facto que apenas afecta a eficácia do acto de liquidação e não
a sua validade, sendo a oposição o meio adequado para a invocar, constituindo fundamento previsto
na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT. O acórdão do STA de 17/05/2006, processo n.º 231/06,
apoiou este entendimento.
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
4 – Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público (fls. 105 a 107 dos autos), nada vieram
dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 5 – Questão a decidir
É a de saber se a falta de notificação (válida) da liquidação constitui fundamento de oposição à
execução fiscal.
6 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. A ora Oponente, citada que foi para o efeito, vem deduzir oposição à execução fiscal que lhe
foi instaurada para cobrança coerciva de dívida de Imposto sobre o rendimento das Pessoas singulares
(IRS) do ano de 1999, alegando, em síntese, a falta de notificação em tempo legal da liquidação em
causa com a consequente caducidade desta e pugnando a final pela inexigibilidade da dívida exequenda.
Facto provado pelos articulados (já considerando a correcção do lapso inicialmente cometido
pela Oponente pois que o imposto se refere ao ano de 1999 e não de 2001, conforme de resto admitido
pela Fazenda Pública) e pelos documentos em geral integrados nos autos,
2.Não consta dos autos que o ora Oponente tenha sido notificada daquela liquidação de IRS do
ano de 1999 nem por via pessoal nem por via de carta registada com aviso de recepção.
Facto provado pelos articulados e pelos documentos integrados nos autos,
3. Efectuada a liquidação em 14/02/2001, a Administração Tributária (AT) remeteu à contribuinte
(ora Oponente) carta sob registo em 23/02/2001 não resultando dos autos que tenha sido entregue.

1081
Facto provado pelos articulados e pelos documentos integrados nos autos.,
7 – Apreciando.
7.1 Da falta de notificação da liquidação como fundamento de oposição
A sentença recorrida, a fls. 72 a 79 dos autos, julgou procedente a oposição deduzida pela ora
recorrida, por ter considerado, em conclusão que a falta de notificação da liquidação antes de decorrido
o prazo de caducidade, implica a ineficácia daquela e, por consequência, a inexigibilidade da dívida
exequenda o que constitui fundamento da oposição à execução tal como tipificado na alínea e) do n.º 1
do art 204º do CPPT (cfr. sentença recorrida, a fls. 79 dos autos).
Apoia-se o decidido em jurisprudência deste Tribunal, que cita, do Tribunal Central Administrativo, que cita e transcreve, e bem assim em anotação de JORGE LOPES DE SOUSA ao artigo 204.º
do CPPT (cfr. sentença recorrida, a fls. 77 e 78 dos autos).
Discorda do decidido a Fazenda Pública, sustentando que não tendo a notificação da liquidação do
imposto sido (validamente) efectuada nem dentro do prazo de caducidade nem após este, deve entender-se que a falta de notificação da liquidação ocorreu, não dentro do prazo de caducidade do direito à
liquidação, mas já passado esse prazo, o que, na sua perspectiva – também apoiada em jurisprudência
deste Supremo Tribunal, que cita -, conduziria à ilegalidade da liquidação, somente invocável como
fundamento de impugnação judicial e não de oposição à execução fiscal. Sustenta, assim, verificar-se
erro na forma de processo, insusceptível de convolação na forma de processo adequado, atenta a
inadequação do pedido formulado para ser apreciado em impugnação judicial (cfr. as conclusões das
alegações de recurso supra transcritas).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos e supra transcrito defende que o não provimento do recurso, apoiando o seu entendimento na posição expressa
por Jorge Lopes de Sousa, acolhida no Acórdão deste Tribunal de 17 de Maio de 2006 (rec. n.º 231/06).
Vejamos, pois.
Não tem sido objecto de interpretação unânime neste Supremo Tribunal o âmbito da alínea e) do n.º 1 do
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) – falta da notificação da liquidação
do tributo no prazo de caducidade – decidindo-se nalguns acórdãos (entre os quais os citados pela recorrente
Fazenda Pública), que não cabem nesta alínea os casos de em que a notificação da liquidação ocorreu já
depois de esgotado o prazo de caducidade do direito à liquidação (que constituiriam, antes, fundamento de
impugnação judicial), e outros, entre os quais o citado pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto
deste Tribunal, que a notificação da liquidação efectuada depois de decorrido o prazo de caducidade do
direito à liquidação constitui fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na alínea e) do n.º 1 do
art. 204.º do CPPT. Esta última interpretação foi a adoptada no Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso
Tributário deste Supremo Tribunal do passado dia 20 de Janeiro (rec. n.º 832/08), e aquela na qual a relatora
se revê, por adesão aos fundamentos proficuamente expostos no referido acórdão. Não é, contudo, a posição
sufragada pelos adjuntos com vistos neste processo, que apuseram declaração de voto no citado acórdão.
Esta divergência na interpretação do sentido e alcance da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do
CPPT não é, contudo, decisiva no caso dos autos.
De facto, o que se verificou no caso dos autos (cfr. os números 2 e 3 do probatório fixado), como
aliás reconhece a recorrente Fazenda Pública na conclusão D) das suas alegações de recurso, é que a
recorrida não foi validamente notificada da liquidação de IRS de 1999 nem antes, nem depois do decurso do prazo de caducidade, verificando-se, deste modo, que a execução fiscal foi instaurada antes
da ora recorrida ter sido validamente notificada da liquidação.
Ora, sendo este o caso dos autos, há consenso na jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr. o
citado Acórdão do Pleno de 20 de Janeiro de 2010, rec. n.º 832/08) no sentido de que se verifica o fundamento de oposição previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, pois que sendo a notificação
requisito de eficácia do acto tributário notificando (cfr. o n.º 7 do artigo 77.º da Lei Geral Tributária),
quando foi instaurada a execução fiscal o acto de liquidação não validamente notificado era ineficaz,
pelo que se está perante um fundamento de oposição à execução fiscal seguramente enquadrável na
alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
E assim sendo, é correcta a decisão tomada na decisão recorrida de julgar procedente a oposição
à execução e, em consequência, determinar a extinção da execução fiscal contra a oponente.
Pelo exposto, tem de concluir-se que o presente recurso não merece provimento, sendo de confirmar, com a presente fundamentação, a sentença recorrida.
- Decisão 8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida,
com a presente fundamentação.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, com procuradoria de 1/8.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — João
Valente Torrão.
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Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Admissibilidade.
Sumário:
Nos termos dos artigos 5º, n.º 3 e 7º da Lei 15/2002, de 22 de Fevereiro (alterada
pela Lei 4-A/2003, de 19 de Fevereiro), não é aplicável aos processos pendentes
em 01/01/2004, o disposto no art. 150 do CPTA, que prevê o recurso excepcional
de revista.
Processo nº. 360/10.
Recorrente: Tupperware — Industria Lusitana artigos Domésticos, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Tupperware — Industria Lusitana de artigos Domésticos, Lda, vem, nos termos do art. 150 do
CPTA, interpor recurso de revista do aresto do TCA Sul de 02/02/2010, que concedeu provimento ao
recurso que a Fazenda Pública interpusera da sentença que, por sua vez, julgou parcialmente procedente
a impugnação judicial por aquela sociedade deduzida contra a liquidação adicional de IRC de 1996,
derrama e respectivos juros compensatórios.
A recorrente alegou oportunamente, concluindo pela violação no disposto pelo artigo 23, n.º 1
do CIRC.
E contra-alegou a Fazenda Pública, pugnando pela rejeição do recurso, dada a sua inadmissibilidade, tese que teve a aceitação do MP.
Questão que há que apreciar prioritariamente.
Vejamos, pois:
Nos termos do n.º 3 do art. 5º da Lei 15/2002, de 22 de Fevereiro (alterada pela Lei
n.º 4-A/2003 de 19 de Fevereiro), “não são aplicáveis aos processos pendentes as disposições
que excluem recursos que eram admitidos na vigência da legislação anterior, tal como também
não o são as disposições que introduzem novos recursos que não eram admitidos na vigência da
legislação anterior”.
O recurso de revista excepcional, ora previsto no art. 150 do CPTA, não era admitido pela legislação anterior.
Sendo que o presente processo de impugnação judicial foi instaurado em 12/03/2002, consequentemente antes da entrada em vigor do CPTA, que teve lugar em 01/01/2004 (art. 7º da Lei
15/2002, na redacção da Lei 4-A/2003), pelo que o dito recurso excepcional de revista não é aplicável
nos autos.
Termos em que se acorda não admitir o recurso.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça de 3 UC´s.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Brandão de Pinho (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Privilégio creditório. Reclamação de créditos.
Sumário:
O n.º 1 do artigo 240.º do CPPT deve ser interpretado em sentido amplo, de modo a
terem-se por abrangidos na letra da lei todos os créditos a que a lei substantiva
atribui causas legítimas de preferência, nomeadamente privilégios creditórios.
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Processo n.º 365/10-30.
Recorrente: Ministério Público e Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos, SA e Nuno Miguel Vaz Caeiro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO e a FAZENDA PÚBLICA recorrem para o Supremo Tribunal
Administrativo da sentença de verificação e graduação de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo
e Fiscal de Almada, na parte em que nela se decidiu não admitir à graduação os créditos reclamados
pela Fazenda Pública provenientes de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS).
As alegações dos recursos mostram-se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
1.1. Recurso da Fazenda Pública
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 111.º 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 à cobrança;
C Privilegio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do credito, concede a certos
credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros (art. 733.º do Código
Civil);
D A circunstância do privilégio creditório geral ser uma mera preferência de pagamento não implica o afastamento do credito 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, “(...) o seu regime é o das garantias reais, para o efeito de justificar a
intervenção no concurso de credores.” (cf. Salvador da Costa, “O Concurso de Credores”, 3.ª Edição,
Almedina, 2005, pag. 388);
F Motivo porque de harmonia com o entendimento jurisprudencial largamente maioritário do STA
“O artigo 240.º 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 legitimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.” (cf. A titulo de exemplo o
Acórdão do STA de 18-05-2005, recurso n.º 0612/04);
G Ao não admitir os créditos de IRS relativos aos exercícios de 2004 e 2006, reclamados pela
Fazenda Pública, a douta sentença ora recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação
das normas constantes nos art.º 240.º, n.º 1 e 246.º ambos do CPPT e no art.º 111.º do CIRS.
Nestes termos e nos mais de Direito aplicáveis, com o douto suprimento judicial, requer-se a
V. Exas. que o presente recurso seja julgado procedente por provado, revogando a douta sentença
recorrida, substituindo-a por sentença que admita e gradue os créditos reclamados no lugar que lhe
competir, assim se fazendo a costumada JUSTICA.
1.2. Recurso do Ministério Público
1. Nos autos foi reclamado pela F.P. créditos relativo a IRS dos anos de 2004 e 2006 que gozam
de privilégio imobiliário geral sobre o bem objecto de penhora nos autos de execução fiscal pertença
do executado;
2. Pese embora a natureza jurídica do privilégio creditório geral, sempre a jurisprudência dos
Tribunais Superiores admitiu, expressa ou implicitamente, a possibilidade da reclamação dos créditos
que gozam desse privilégio;
3. Mesmo que se entenda que os privilégios creditórios gerais não constituem garantias reais,
mas meras preferências de pagamento, o seu regime é o das garantias reais, para efeito de justificar a
intervenção no concurso de credores, como defende, maioritariamente, a jurisprudência;
4. Daí que o n.º 1 do artigo 240º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 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 geral, “stricto senso”, mas também aqueles a quem a lei
substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios;
5. A Mmª Juiz “a quo”, ao não admitir a graduação dos créditos reclamados relativos ao IRS de
2004 e 2006, violou, assim, as disposições conjugadas dos arts. 604º, n.º 2, do Código Civil, 111º do
C.I.R.S., e 240º, n.º 1 do CPPT, motivo pelo qual deve a douta sentença ser revogada e substituída por
outra que admita e gradue tais créditos no lugar que lhes pertence.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu como assente a seguinte factualidade:
1. A Fazenda Pública instaurou em 22/11/2006, contra o executado Nuno Miguel Vaz Caeiro o
processo de execução fiscal n.º … do Serviço de Finanças de Seixal 1ª, tendo por objecto dívidas de
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IRS do exercício de 2005, no montante de € 18.652,66 e de que os presentes autos de verificação e
graduação de créditos constituem apenso (cfr. cópia certificada do processo de execução fiscal junto
aos autos);
2. Em 13/11/1998, foi celebrado entre o executado e a mulher e a Caixa Geral de Depósitos, S.A.
um contrato Mútuo no montante de Esc. 13.500.000$00, com hipoteca incidindo esta sobre a fracção
autónoma designada pela letra “H”, correspondente, ao terceiro andar direito destinada exclusivamente à
habitação, do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito na Rua …, nº, Casal do Marco,
freguesia de Paio Pires, concelho do Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal sob
o número 00723/910806 da referida freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 750, com
valor patrimonial de € 38.847,83 (cfr. doc. juntos a fls. 19 a 32 dos autos);
3. Em 16/1011998, foi registada hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, S.A., incidente
sobre o imóvel melhor identificado em 2), penhorado no processo de execução de que os autos constituem apenso, com vista à garantia da quantia de Esc. 13.500.000$00, referente a capital, à taxa de
juro anual de 9,544%, acrescido em 4% em caso de mora, despesas no montante de Esc.: 540.000$00
e com montante máximo de Esc. 19.525.320$00 (cfr. fls. 9 do processo instrutor junto aos autos, cujo
teor aqui que se dá por integralmente reproduzido);
4. Em 12/09/2007, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dívidas
nele referidas, foi efectuada a penhora da fracção autónoma designada pela letra “H”, correspondente
ao terceiro andar direito, destinada exclusivamente à habitação, do prédio urbano constituído em
propriedade horizontal, sito na Rua …, n.º …, Casal do Marco, freguesia de Palo Pires, concelho do
Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal sob o número 00723/910806 da referida
freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 750, com valor patrimonial de € 38.847,83, a
qual foi registada a favor da Fazenda Nacional em 27/09/2007, para garantia da quantia de € 20.621,02
(cfr. fls. 9 e 10 do processo instrutor junto aos autos, cujo teor se da por integralmente reproduzido);
5. Em 2007 foi inscrita para cobrança o IRS referente ao exercício de 2006 (cfr. doc. junto a fls. 5
dos autos);
6. Em 2008 foi inscrito para cobrança o IRS de 2004 (cfr. doc. junto a fls. 5 dos autos);
7. O executado é devedor à Fazenda Pública dos créditos exequendos e reclamados;
8. O executado é devedor à Caixa Geral de Depósitos, S.A. da quantia reclamada.
3. O inconformismo dos Recorrentes, 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 ter julgado que os créditos reclamados provenientes de IRS (relativos aos anos de 2004 e
2006), que gozam de privilégio imobiliário geral mas não têm a seu favor qualquer garantia real, não
podem ser reclamados em execução fiscal ao abrigo da norma contida no artigo 240.º, n.º 1, 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».
Na verdade, na sentença impugnada, a Mmª Juiz do tribunal “a quo” decidiu não admitir à graduação os créditos reclamados pela Fazenda Pública respeitantes a IRS, graduando os restantes pela
forma seguinte:
1.º - Créditos reclamados pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., garantido por hipoteca registada
em 16/10/1998 e juros até ao limite de três anos;
2.º - Créditos exequendos (IRS do ano de 2005, garantido pela penhora).
Na base da decisão está o entendimento de que os créditos que gozem apenas de privilégio imobiliário e que não tenham, para além dele, uma garantia real, não podem ser reclamados nos termos do
artigo 240.º do CPPT, porquanto não gozam de garantia real sobre os bens penhorados.
Todavia, não é esse o entendimento perfilhado pela jurisprudência dominante neste STA e que
aqui se deixa, mais uma vez, sufragada e reafirmada.
Com efeito, embora constitua uma querela antiga a de saber se o n.º 1 do artigo 240.º do CPPT
deve ser interpretado 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 se deve, antes, ser interpretado em sentido
restrito, abrangendo apenas os credores que gozam de uma verdadeira garantia real que atribua ao seu
titular o direito de sequela, o certo é que a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal, maxime
a nível do Pleno da Secção de Contencioso Tributário, já deu resposta no primeiro sentido, afirmando,
repetidamente, que o preceito em questão deve ser interpretado no sentido de abranger todos os créditos
a que a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.
Nesse sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos: de 4.02.2004, no recurso n.º 2078/03; de
13.10.2004, no recurso n.º 382/04; de 20.10.2004, no recurso n.º 614/04; de 27.10.2004, no recurso
n.º 822/04; de 7.12.2004, no recurso n.º 472/04; de 18.05.2005, no recurso n.º 612/04 (Pleno); de
13.04.2005, no recurso n.º 442/04 (Pleno); de 2.07.2003 no recurso n.º 882/03; de 4.02.2004, no recurso
n.º 2078/03; de 19.04.2006, no recurso n.º 1110/05; de 9.05.2007, no recurso n.º 239/07; de 17.06.2009,
no recurso n.º 432/09; de 13.05.2009, no recurso n.º 169/09; de 2.12.2009, no recurso n.º 724/09.
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A jurisprudência contrária, constante dos acórdãos proferidos em 16.06.2004 e 7.07.2004, nos
recursos n.º 612/04 e n.º 442/04, apesar da douta argumentação em que se apoia, foi, pois, contrariada
pelos citados acórdãos do Pleno e mostra-se superada pela doutrina que actualmente é perfilhada por
esta Secção de Contencioso Tributário.
Neste cenário, e face à proficiente fundamentação aduzida no acórdão que recentemente foi
proferido no recurso n.º 169/09, limitar-nos-emos a transcrever o que aí se deixou explicado sobre a
problemática em questão.
«O legislador fiscal determinou a execução de bens individualizados do património do executado
para satisfação do crédito do exequente, permitindo todavia aos credores que gozem de garantia real
sobre os bens penhorados que reclamassem os seus créditos na execução. É o que resulta do disposto
no artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em consonância com o
artigo 865.º do Código de Processo Civil no respeitante à execução comum. Mas, para alguma doutrina,
direitos reais de garantia em sentido próprio serão apenas a penhora, o penhor, a hipoteca, o direito
de retenção e a consignação de rendimentos. Já quanto aos privilégios creditórios, que o artigo 733.º
do Código Civil define como “a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos
credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros”, não há unanimidade, entendendo alguns que não serão verdadeiros direitos reais de garantia, mas qualidades do
crédito, atribuídas por lei em atenção à sua origem. Praticamente unânime é o entendimento quanto
aos privilégios gerais: estes não são qualificáveis como direitos reais de garantia. Em todo o caso, há,
na doutrina, como na jurisprudência, concordância quanto a que os privilégios creditórios conferem
preferência sobre os credores comuns.
Nos termos do artigo 111.º (antes artigo 104.º) do Código do IRS, para pagamento de IRS relativo
aos três últimos anos a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens
existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou de acto equivalente.
Gozando o crédito reclamado de privilégio imobiliário, não preferindo embora aos credores com
garantia real, não deixa, por isso, de poder ser reclamado e graduado no lugar que lhe competir.
Neste sentido se têm pronunciado que o Supremo Tribunal Administrativo quer o Supremo Tribunal
de Justiça em inúmeros acórdãos.
Aliás, assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva
estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva obstasse à concretização da
preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso.
Exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar
sem sentido útil o privilégio, pois nesse caso o crédito passaria a dispor de garantia real, sendo-lhe
inútil o privilégio legal.
Assim, afigura-se dever o artigo 240.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário
ser interpretado no sentido de abranger não apenas os credores que gozam de garantia real, stricto
sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios – cf. neste sentido, quase textualmente, o acórdão do Pleno desta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 18-05-2005, no recurso n.º 612/04, o qual, por sua vez,
seguiu o acórdão do Pleno desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 13-04-2005, no recurso
n.º 442/04, a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de
2-7-2003, e de 4-2-2004, proferidos respectivamente nos recursos n.º 882/03 e n.º 2078/03.».
Nesta conformidade, visto que é inquestionável que os créditos de IRS reclamados (2004 e 2006)
gozam do privilégio imobiliário previsto no artº 111.º do CIRS (porque relativos aos três últimos anos)
e não foram impugnados, deviam os mesmos ter sido verificados e graduados no lugar próprio, isto
é, em segundo lugar e a par do crédito exequendo (IRS/2005), dado que este goza de igual privilégio
imobiliário além da garantia da penhora.
Termos em que merecem provimento ambos os recursos.
4. Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em, concedendo provimento a ambos os recursos, revogar a sentença recorrida no segmento impugnado e,
julgando reconhecidos os créditos reclamados pela Fazenda Pública, proceder à respectiva graduação
pela seguinte forma:
1.º - Créditos reclamados pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., garantido por hipoteca registada
em 16/10/1998 e juros até ao limite de três anos;
2.º - Créditos reclamados pela Fazenda Pública (IRS/2004 e 2006), garantidos por privilégio imobiliário, a par do crédito exequendo (IRS/2005), garantido por igual privilégio para além da garantia
da penhora.
Sem custas.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente
Torrão.
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Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Recurso para o Pleno da Secção. Alegação. Prazo. Deserção.
Sumário:
Deve ser julgado deserto o recurso interposto para o Pleno da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, quando, notificado do despacho de
admissão do recurso, o recorrente não apresentar a respectiva alegação no prazo
de oito dias — de harmonia com o disposto no artigo 284.º, n.ºs 3 e 4, do Código
de Procedimento e de Processo Tributário.
Processo n.º 715/09-30.
Recorrente: Rogério dos Santos Fontes.
Recorrido: António Manuel Simões Brás e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Rogério dos Santos Fontes, recorrente nos presentes autos de reclamação e verificação de
créditos, «notificado do despacho de 14.04.2010, de fls. 214, que julgou deserto o recurso interposto
por requerimento de 09.12.2009, vem requerer que, sobre a matéria do despacho, recaia Acórdão, nos
termos do disposto no artº 700º, n.º 3, do CPC».
1.2 Para o efeito, o reclamante alega e conclui do seguinte modo.
a) A carta de notificação do despacho de admissão do recurso foi expedida em 21.12.09, como o
despacho reconhece.
b) O 3º dia posterior foi o de 24 de Dezembro, que é não útil porque está incluído no período de
férias judiciais, que decorrem de 22 de Dezembro a 3 de Janeiro, nos termos do disposto no artº 12º da
Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.
c) A notificação do despacho teve lugar em 4 de Janeiro, nos termos do disposto no artº 39º, n.º 1,
do CPPT, e artº 144º, n.º 1, do CPC aplicável por força do artº 20º, n.º 2, do CPPT.
d) Ao contrário do que refere o despacho, o MP não invocou o artº 284º, n.º 2, do CPPT como
fundamento da sua promoção.
Como se vê de fls. 175, o MP invocou o artº 282º, n.º 4, do CPPT.
Neste ponto, o despacho é inexacto.
e) Se o fundamento do recurso para o Pleno fosse a oposição de Acórdãos, isso teria que constar
do requerimento de interposição do recurso, sob pena de o mesmo não ser admitido, como dispõe o
n.º 1 daquele artº 284º.
Analisando o requerimento de interposição do recurso, o despacho que o admitiu e as alegações,
vê-se que o fundamento não é a oposição de Acórdãos.
O artº 284º do CPPT não é aplicável ao recurso interposto pelo recorrente, pelo que inexiste o
fundamento legal invocado no despacho.
f) Ao recurso aplica-se o artº 282º do CPPT, disposição invocada pelo MP.
O n.º 3 deste artigo fixa em 15 dias o prazo para alegações.
É de 15 dias, e não de 8 como refere o despacho, o prazo de que o recorrente dispunha para alegar,
contado desde a notificação do despacho de admissão, nos termos do n.º 3 do artº 282º do CPPT.
g) O prazo terminava em 19 de Janeiro e as alegações entraram em prazo, porque nesse dia.
h) O recorrente, ao pronunciar-se sobre a promoção, invocou os elementos de facto e de direito
que fundamentaram a sua conclusão (de não ser atendida a promoção e de ser proferido o Acórdão
anteriormente requerido).
i) Contendo inexactidão de facto [anterior alínea d)] e inexistindo o fundamento legal invocado,
o despacho é inválido.
j) O despacho de 27 de Janeiro, a promoção de 2 de Fevereiro, e o despacho de 10 de Março,
deixaram de ter cabimento, porque a notificação (como o recorrente invocou nos requerimentos de 5
de Fevereiro, 30 de Março e no presente, como decorre do despacho de 14 de Abril, e se verifica da
cópia da carta de notificação do despacho proferido a fls. 169) não ocorreu na data de 21 de Dezembro,
mas sim em 04.01.10.
Assim, e nos termos do disposto no artº 700º, n.º 3, do CPC, na redacção em vigor à data do início
do processo no TAF, requer que a matéria do despacho de 14.04.10 seja submetida à conferência para
que sobre ela recaia um Acórdão que declare nulo o referido despacho.
1.3 Notificados os interessados no presente processo de reclamação de créditos, nada disseram.
1.4 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
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Em face do teor da pretensão manifestada pelo recorrente, ora reclamante, a questão que aqui se
coloca é a de saber se «é de 15 dias, e não de 8 como refere o despacho, o prazo de que o recorrente
dispunha para alegar».
2.1 De acordo com o n.º 3 do artigo 284.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
«Dentro dos 8 dias seguintes ao despacho de admissão do recurso o recorrente apresentará uma alegação
tendente a demonstrar que entre os acórdãos existe a oposição exigida».
E, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 284.º, «Caso a alegação não seja feita, o recurso será
julgado deserto».
Por outro lado, a alínea e) do artigo 279.º do Código Civil [aplicável ao processo tributário]
preceitua que «O prazo que termine em domingo ou dia feriado transfere-se para o primeiro dia útil;
aos domingos e dias feriados são equiparadas as férias judiciais, se o acto sujeito a prazo tiver de ser
praticado em juízo».
Este artigo 279.º aplica-se ao termo dos prazos, transferindo-o para o primeiro dia útil seguinte,
se este se verificar em domingo, dia feriado, ou férias judiciais.
Tal normativo vale, “mutatis mutandis”, para a fixação dos prazos legais (cf. Pires de Lima e
Antunes Varela, Código Civil Anotado).
Cf. desenvolvidamente sobre o tema o acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
de 5-7-2007, proferido no recurso n.º 359/07.
2.2 A questionada decisão do relator [«despacho de 14.04.2010, de fls. 214, que julgou deserto o
recurso»] apresenta o seguinte teor integral, ipsis verbis.
O requerente foi notificado do despacho de admissão de recurso para o Pleno da Secção, por
registo postal do dia 21/12/09 (fls. 170).
No dia 19/1/10, o requerente fez chegar ao processo, por fax, as “alegações” constantes de
fls. 185 a 190.
O Mº Pº promoveu a deserção do recurso, nos termos do artº 284º, n.º 2, do CPPT – tendo sido
ouvido o requerente que veio dizer que “não deve ser atendida a promoção”.
Como assim, julgo deserto o recurso, nos termos dos nºs 3 e 4 do artº 284º do CPPT, por falta de
apresentação de alegações no prazo legal de oito dias.
Incidente com custas a cargo do requerente, fixando-se a taxa de justiça em 1 UC.
Notifique.
No caso sub judicio, o recorrente, ora reclamante, interpôs recurso para o Pleno da Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo do acórdão de 18-11-2009, proferido pela
Secção (cf. fls. 155 a 158, e 166).
O recorrente, ora reclamante, «notificado do despacho de admissão de recurso para o Pleno da
Secção, por registo postal do dia 21/12/09», veio só em 19-1-2010 apresentar a «alegação tendente a
demonstrar que entre os acórdãos existe a oposição exigida».
Porém, está manifestamente fora de prazo para a apresentação de tal alegação – pelo que foi o
recurso “julgado deserto nos termos dos nºs 3 e 4 do artº 284º do CPPT, por falta de apresentação de
alegações no prazo legal de oito dias” (conforme se escreve no despacho ora reclamado).
Com efeito, no presente caso, o prazo conta-se a partir do dia 24 de Dezembro (terceiro dia posterior
ao do registo) e não, como pretende o recorrente, a partir de 4 de Janeiro seguinte, ainda que se suspenda
durante as férias. A consequência é a de que o dia 4 de Janeiro já conta para o prazo de 8 dias.
Elabora abertamente em erro o recorrente, ora reclamante, quando vem dizer que «é de 15 dias,
e não de 8 como refere o despacho, o prazo de que o recorrente dispunha para alegar, contado desde
a notificação do despacho de admissão, nos termos do n.º 3 do artº 282º do CPPT» – pois o certo é
que este dispositivo legal prevê a tramitação geral para a interposição de recurso, e não a tramitação
específica e os prazos de interposição de recurso jurisdicional para o Pleno da Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, como é o presente recurso que foi interposto.
Como assim, é de confirmar o despacho do relator que, no presente caso de recurso para o Pleno
da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, julgou deserto o recurso,
nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 284º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, por falta
de apresentação de alegações no prazo legal de oito dias.
E, então, havemos de convir, em síntese, que deve ser julgado deserto o recurso interposto para o
Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, quando, notificado do
despacho de admissão do recurso, o recorrente não apresentar a respectiva alegação no prazo de oito dias
– de harmonia com o disposto no artigo 284.º, n.ºs 3 e 4, do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
3. Termos em que, pelos fundamentos nele expostos, se acorda confirmar o despacho reclamado
do relator.
Custas pelo recorrente/reclamante, fixando-se a procuradoria em um sexto.
Vale.

Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Pimenta do
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Acórdão de 23 de Junho de 2010.
Assunto:
Acto Lesivo. Impugnabilidade Contenciosa. Regime Simplificado. Mudança de Regime
de Tributação.
Sumário:
I — A questão da impugnabilidade do acto tributário que constitui o objecto da impugnação judicial é de conhecimento oficioso do tribunal, em qualquer altura da
instância.
II — Por força do princípio da impugnação unitária, plasmado no artigo 54.º do CPPT,
só é possível, em princípio, impugnar o acto final do procedimento tributário, dado
que só esse acto atinge ou lesa, imediatamente, a esfera jurídica do contribuinte,
sendo que no contencioso tributário o critério da impugnabilidade dos actos é o
da sua lesividade objectiva, imediata, actual e não meramente potencial.
III — Os actos interlocutórios do procedimento não são, em princípio, imediatamente
lesivos, razão por que a sua ilegalidade só pode ser suscitada aquando da eventual
impugnação deduzida contra o acto final lesivo, a menos que se trate de actos
interlocutórios cujo escrutínio judicial imediato e autónomo se encontre expressamente previsto na lei (são os chamados “actos destacáveis”, que na falta de
imediata impugnação se fixam na ordem jurídica, ficando precludido o direito ou
a faculdade processual de posteriormente discutir a sua legalidade) ou de actos
que, embora inseridos no procedimento tributário e anteriores à decisão final,
sejam imediatamente lesivos, abrindo-se então a possibilidade da sua impugnação imediata, sem prejuízo de a sua ilegalidade poder, ainda, ser suscitada na
impugnação que venha a ser deduzida contra o acto final.
IV — O acto praticado pela Direcção Geral de Impostos que determina a correcção da
declaração de IRS submetida via internet, substituindo o anexo B pelo anexo C,
representa a prática de um acto imediatamente lesivo, por conter, ainda que de
forma implícita, a decisão de mudar o regime de tributação declarado e de dar
sem efeito, nos termos da Portaria n.º 159/2003, de 18.12, a declaração apresentada, e por tal provocar efeitos jurídicos negativos imediatos na esfera jurídica
do contribuinte.
V — O período mínimo de permanência no regime simplificado de tributação é de três
anos, prorrogável por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar a
alteração do regime pelo qual se encontra abrangido (n.º 5 do artigo 28.º do CIRS).
VI — E em face do n.º 6 do artigo 28.º do CIRS, a aplicação desse regime só cessa se
algum dos limites a que se refere o n.º 2 tiver sido ultrapassado em dois períodos
de tributação consecutivos ou num único exercício em montante superior a 25%
desses limites, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade organizada
se fará, então, a partir do período de tributação seguinte ao da verificação de
qualquer desses factos.
Processo n.º: 1032/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Maria Manuela Costa Mendonça Pena Loulé.
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 recorreu para o Tribunal Central Administrativo Sul da sentença
proferida pelo T.A.F. de Loulé que julgou procedente a impugnação judicial apresentada por MARIA
MANUELA COSTA MENDONÇA PENA LOULÉ contra o acto da Direcção Geral de Impostos que
lhe determinou que procedesse à correcção da declaração de IRS (modelo 3) submetida via internet,
substituindo o anexo B (correspondente ao regime simplificado de tributação) pelo anexo C (correspondente ao regime de contabilidade organizada).
Rematou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
a). A douta sentença enferma de erro de julgamento quanto à valoração que deu aos factos e ao
direito, quando entendeu que se deveria aplicar, ao caso sub judice, a norma do n.º 6 do art. 28º do
CIRS, em vez da aplicação do n.º 2 desse mesmo artigo;
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b). O período de permanência no regime simplificado é de TRÊS ANOS. Esse período será automaticamente prorrogado por iguais períodos caso “... não tenham ultrapassado na sua actividade, no
período de tributação imediatamente anterior, qualquer dos seguintes limites: a) Volume de vendas: €
149.739,37; b) Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: € 99.759,00”;
c). Assim, um contribuinte que se encontre abrangido pelo Regime Simplificado de Tributação,
no final dos três anos, a renovação automática do Regime depende do pressuposto de que no último
período de tributação não tenha ultrapassado qualquer dos limites acima referidos;
d). O n.º 6 do art. 28º do CIRS reporta-se às situações que podem ocorrer dentro do decurso do
triénio que fazem cessar a aplicação do Regime Simplificado, logo a partir do período de tributação
seguinte ao da verificação de qualquer dessas situações. Diferente é a redacção do n.º 2 do art. 28º do
CIRS que estabelece que a renovação automática no regime simplificado só se verifica se no período
de tributação anterior não se tiver ultrapassado nenhum dos dois limites aí estabelecidos;
e). Face à factualidade exposta, bem andou a Administração Tributária quando enquadrou automaticamente a impugnante no Regime da Contabilidade Organizada, uma vez que, perante o início dum
novo triénio (2007-2009) era necessário a verificação do preenchimento ou não dos requisitos para o
enquadramento no Regime Simplificado de Tributação, e tal não se verificou efectivamente, porque
no período de tributação anterior, em 2006, o seu rendimento tributável foi de € 104.249,47 (Anexo B
da Mod. 3 de IRS), portanto um valor superior ao limite previsto no art. 28º n.º 2 alínea b) do CIRS (€
99.759,58), pelo que não poderia permanecer naquele Regime, ainda que possa não agradar à impugnante a sua passagem para o Regime da Contabilidade Organizada;
f). Trata-se, efectivamente, de um imperativo legal que não se encontra na disposição nem da
Administração Tributária nem da Impugnante;
g). Assim sendo, a douta sentença aplicou erradamente, ao caso sub judice, a norma legal do n.º 6
do art. 28º do CIRS quando deveria ter aplicado o n.º 2 alínea b) do art. 28º do CIRS.
Pelo exposto e pelo muito que V. Ex.ªs doutamente suprirão, deve ser dado provimento ao presente
recurso e consequentemente revogada a sentença recorrida, só assim se fará JUSTIÇA.
1.2. A Recorrida apresentou contra-alegações, que rematou com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso, por versar matéria exclusivamente de direito, deveria ter sido interposto
na Secção do Contencioso do Supremo Tribunal de Justiça.
B. A infracção das regras em razão da hierarquia, gera a incompetência absoluta do Tribunal
e a consequente absolvição da recorrida, nos termos do disposto nos arts. 101º, 105º e 288º todos
do CPC.
Mas, ainda que tal não se entenda, acresce que
C. A recorrida encontra-se enquadrada no regime simplificado de tributação desde 1/01/2001, tendo
mantido os pressupostos legais desse regime nos triénios de 1/01/2001 a 31/12/2003 e de 1/01/2004
a 31/12/ 2006.
D. Só no ano de 2006 é que apresentou um rendimento superior a 99.759,58 €, já que nesse ano
de 2006, teve um rendimento de 104.249,47 €.
E. Nos termos do disposto no n.º 6 do art. 28 do CIRS, o regime simplificado só cessa quando o
contribuinte ultrapassar um rendimento anual de 99.759,58 € em dois períodos de tributação consecutivos
ou quando ultrapassar, num único exercício, o montante de 124.699,47 € (25% de 99.759,58 €).
F. A recorrida não ultrapassou nenhum dos limites previstos no referido n.º 6, nem requereu a
mudança de regime.
G. Daí que a Administração Tributária não tem suporte legal para afirmar que há um imperativo
legal de mudança do regime simplificado para a contabilidade organizada, uma vez que, no último ano
de um período tributário (2006), o contribuinte teve apenas um rendimento de 104.249,47 €.
H. Na fixação do regime tributário a um contribuinte com actividade há vários anos, como é o caso
da recorrida, tem que ser observado não só o n.º 2 do art. 28º, mas também o seu n.º 6. Isto é, há que
verificar se o contribuinte ultrapassou, ou não, os limites previstos no n.º 6 do art. 28º do CIRS. Isto é,
tem que verificar se foram ultrapassados em 2 períodos tributários o montante de 99.759,58 € (o que
não sucedeu) ou se, num único exercício, ultrapassou 124.699,47 € (o que também não sucedeu).
I. Pelo que, a Administração Tributária não tem razão, nem base legal para determinar à recorrida a
alteração do regime simplificado para o regime da contabilidade organizada, sendo, consequentemente,
esse despacho nulo, por contrário à lei, violando o n.º 6 do art. 28º do CIRS.
J. E, sendo o despacho ilegal, a Douta sentença proferida pela Mª. Juiz a quo só podia ser a de
anular o despacho proferido pela Administração Tributária.
1.3. Por acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul a fls. 121/130, foi declarada
a incompetência, em razão da hierarquia, desse tribunal para o conhecimento do recurso, e declarada a
competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
1.4. Neste Supremo Tribunal, o Exm.º Procurador-Geral Adjunto emitiu o seguinte parecer:
«1. O sujeito passivo deduziu impugnação judicial contra o acto da administração tributária que
solicitou a correcção da declaração IRS (modelo 3) mediante a entrega do anexo C (correspondente
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ao regime de contabilidade organizada) em substituição do anexo B (correspondente ao regime simplificado de tributação).
Esta solicitação não representa a prática de qualquer acto tributário lesivo (designadamente de
determinação da matéria colectável, de liquidação do imposto ou de fixação de valor patrimonial),
susceptível de impugnação contenciosa, por isso não constando do elenco de meios processuais utilizáveis no processo judicial tributário (art. 97º n.º 1 CPPT)
Na sequência da eventual recusa de correcção mediante entrega do anexo C, a declaração é
considerada sem efeito [Portaria n.º 159/2003, 18 Fevereiro; art. 7º alínea d)]
Oportunamente, procedendo a administração tributária à liquidação do imposto com base nos
elementos de que disponha (art. 76º n.º 1 alínea c) CIRS), poderá o sujeito passivo exercer as faculdades legais que lhe são conferidas: pedido de revisão da matéria tributável, reclamação graciosa ou
impugnação judicial.
2. Apesar de não suscitada no decurso do processo (nem sequer nas alegações de recurso) a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade da impugnação judicial é do conhecimento oficioso
do tribunal.
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento (embora com diversa fundamentação).
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que não conheça da impugnação judicial deduzida por inimpugnabilidade do acto praticado pela administração tributária.»
1.5. Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre a questão suscitada pelo Ministério Público, veio a Recorrida defender que o despacho que determinou a mudança para o regime da
contabilidade organizada é ilegal e, como tal, susceptível de impugnação judicial nos termos da alínea h)
do artigo 97.º, conjugado com o artigo 99.º, ambos do CPPT, enunciando a seguinte argumentação:
«Em primeiro lugar, o objecto do presente recurso visa sobretudo saber se a Administração Tributária fez, ou não, uma correcta interpretação do art. 28.º do CIRS.
E, sendo incorrecta a interpretação da Administração Tributária, a exigência que esta fez à recorrida para entrega do modelo C, querendo obrigá-la à mudança do regime simplificado para o da
contabilidade organizada, é ilegal, por contrariar o texto do n.º 6 do citado art. 28.º.
Consequentemente, se o exigido pela administração é ilegal, por contrário à lei, o despacho que
determinou a não aceitação da declaração de rendimentos da recorrida deve ser anulado e, aceite a
declaração da recorrida.
Em segundo lugar, a decisão da AT em considerar que a recorrida passou para o regime da
contabilidade organizada, exigindo-lhe o anexo C, lesa a recorrida.
Com efeito, a interpretação incorrecta que a AT faz do n.º 6 do art. 28.º do CIRS, impediu a recorrida de fazer em tempo útil a sua declaração de rendimentos. E, se infelizmente na nossa sociedade,
há alguns que não gostam de cumprir com as suas obrigações, os que querem cumprir, não podem ser
impedidos de o fazer.
No caso em apreço, para ter sido aceite em tempo útil a declaração da recorrida, esta teria que
ter preenchido o anexo C, mudando para o regime da contabilidade organizada (mudança com que não
concorda), conforme decisão que lhe foi comunicada pela AT, decisão esta que é ilegal, por contrária
ao n.º 6 do art. 28.º CIRS.
Daí que, a errada interpretação de uma disposição legal por parte da administração tributária
impediu a recorrida de cumprir em tempo útil com a sua obrigação fiscal e, com isso, é evidente que
a recorrida ficou lesada.
E, tendo precisado, para efeitos bancários, de uma certidão da declaração de IRS do ano em
causa, a recorrida viu-se impedida de a obter, ficando, por esse facto, lesada.
Por outro lado, a recorrida tem direito a ser-lhe reconhecido que, por aplicação do disposto n.º 6
do art. 28.º do CIRS, está no regime simplificado e não no regime da contabilidade organizada que a
administração tributária lhe quer impor.
Nos termos da alínea h) do art. 97.º do CPPT, assiste ao cidadão o direito de instaurar acção para
o reconhecimento de um direito e, nos termos do disposto no art. 99º do CPPT, constitui fundamento
de impugnação qualquer ilegalidade.
Ora, na presente acção, a recorrida pretende ver reconhecido que, por aplicação do n.º 6 do
art. 28.º do CIRS, tem direito a permanecer no regime simplificado, pelo que a declaração de IRS que
apresentou em 26/05/2008 deveria ter sido aceite pela administração tributária.
A AT, ao impor, para aceitação da declaração de IRS, que a recorrida apresente o anexo C, comete
uma ilegalidade, por violação da citada alínea 6 do referido art. 28.º do CIRS.
Assim sendo, nos termos da alínea h) do art. 97.º, conjugado com o art. 99.º do CPPT, o despacho
que determinou a mudança da recorrida para o regime da contabilidade organizada é ilegal e, como
tal, susceptível de impugnação judicial.».
1.6. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir as questões
colocadas.
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2. Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante encontra-se enquadrada no regime simplificado de tributação desde 01-01-2001
(fls. 42, dos autos);
2. No triénio de 01-01-2001 a 31-12-2003 mantiveram-se os pressupostos legais de tributação no
regime simplificado de tributação (fls. 44 a 47 dos autos);
3. No triénio que começou em 01-01-2004 e terminou em 01-01-2006, só no ano de 2006 apresentou um rendimento de € 104.249,47 (fls. 48 a 50 dos autos);
4. Em 26-05-2008 a impugnante enviou via internet a sua declaração de rendimentos tendo preenchido o anexo B do mod. 3 de IRS, declarando um rendimento de € 95.433,24 (fls. 15 dos autos);
5. Em 04-06-2008 a Direcção Geral de Impostos notificou a impugnante para entregar o anexo
C mod. 3 do IRS, para o ano de 2008, que se dá por reproduzido, para todos os efeitos legais e que se
reproduz (fls. 9 e 16, dos autos):
«MODELO 3 DE I.R.S.
Comprovativo de entrega via internet
110303881
110303873
Data da Emissão: 2008-05-30
ASSUNTO: Erros centrais na declaração Mod. 3 de IRS. Exercício de 2007
Para a declaração mod. 3 de IRS, submetida via internet, foi verificada a existência dos seguintes
erros, após validação central:
B55 TITULAR DO RENDIMENTO DEVERIA TER ENTREGUE ANEXO C
Solicita-se a V. Exa. que proceda à correcção, para o que deverá entrar de novo na “Entrega de
Declarações Via internet”, dispondo de um prazo de 30 dias (Portaria n.º 159/2003 de 18 de Fevereiro,
7.º alínea d)), contado a partir da data de emissão do presente documento.
Decorrido este prazo, poderá entregar a sua declaração de rendimentos em qualquer serviço de
Finanças ou voltar a entregá-la via internet, caso em que consideraremos a data dessa entrega como a
data de recepção, com todas as consequências legais.».
6. A impugnante deu entrada com a impugnação em 02-09-2008 (fls. 4 dos autos).
3. As questões a decidir no presente recurso jurisdicional – considerando o teor das conclusões da
alegação da Recorrente e a posição adoptada pelo Ministério Público – consistem em saber se que acto
impugnado nos presentes autos representa ou não um acto tributário susceptível de impugnação contenciosa autónoma (questão prévia suscitada pelo Ministério Público) e, no caso afirmativo, se a sentença
recorrida incorreu em erro ao julgar que esse acto era ilegal por violação do n.º 6 do artigo 28.º do Código
do IRS, por virtude de a norma legal aplicável ser, antes, a prevista no n.º 2 alínea b) desse artigo 28.º.
3.1. Da questão prévia.
O Exm.º Magistrado do Ministério põe em causa que o acto sindicado nos presentes autos seja
susceptível de impugnação judicial, invocando a falta de lesividade desse acto. Argumenta que embora
a recusa de correcção leve a que a declaração do sujeito passivo seja considerada sem efeito (art.º 7.º,
alínea d), da Portaria n.º 159/2003, 18.02), o certo é que só quando a administração tributária proceder
à liquidação do imposto com base nos elementos de que disponha (art.º 76.º, n.º 1, alínea c) do CIRS)
é que o sujeito passivo poderá exercer as faculdades de defesa que a lei lhe confere, apresentando,
designadamente, impugnação judicial contra esse acto tributário lesivo.
Embora se trate de uma questão nova, que não foi objecto de apreciação na sentença recorrida, tal
não obsta a que, agora, dela se conheça, pois que a impugnabilidade do acto constitui um pressuposto
processual que, não tendo sido apreciado anteriormente e, portanto, não havendo nenhuma decisão
judicial sobre a questão transitada em julgado, pode ser sempre conhecido até à decisão final. Como
se decidiu no acórdão de 30/07/1997 do Pleno da Secção de Contencioso Administrativo, no recurso
n.º 30441, «a questão da natureza do acto contenciosamente impugnado, no tocante à sua recorribilidade em juízo, é do conhecimento oficioso do tribunal, em qualquer altura da instância».
Pelo que, antes de mais, há que apreciar e decidir tal questão.
Estabelece o artigo 54.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) que «1- Salvo
quando forem imediatamente lesivos dos direitos do contribuinte ou disposição expressa em sentido
diferente, não são susceptíveis de impugnação contenciosa os actos interlocutórios do procedimento,
sem prejuízo de poder ser invocada na impugnação da decisão final qualquer ilegalidade anteriormente cometida.».
Tal preceito consagra o denominado princípio da impugnação unitária, segundo o qual só é
possível, em princípio, impugnar o acto final do procedimento, e não já os actos interlocutórios ou
procedimentais, dado que só aquele acto final atinge ou lesa, imediatamente, a esfera jurídica do con-
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tribuinte, fixando a posição da administração tributária perante este e definido os seus direitos e obrigações. E dele resulta, ainda, que no contencioso tributário, ao contrário do que acontece actualmente
no contencioso administrativo, o critério da impugnabilidade dos actos é o da sua lesividade imediata,
ou seja, é a lesividade objectiva, imediata, actual e não meramente potencial.
Na verdade, enquanto a partir da entrada em vigor do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) e da opção legislativa materializada no n.º 1 do seu artigo 51.º, a lesividade imediata do
acto administrativo deixou de constituir atributo da sua impugnabilidade, pois que deixou de se exigir
que o acto tenha sido praticado no termo de uma sequência procedimental, passando essa impugnabilidade a depender apenas da externalidade do acto, ou seja, da susceptibilidade de produzir efeitos
jurídicos que se projectem para fora do procedimento onde o acto se insere (lesividade potencial) (1), já
no âmbito do contencioso tributário a impugnabilidade do acto continua a depender da sua lesividade
imediata e actual, da produção de efeitos negativos imediatos na esfera jurídica do contribuinte, pela
violação dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos.
E porque é a esta luz que deve ser visto o princípio da impugnação unitária, inviabilizador da
impugnabilidade dos actos procedimentais, compreende-se que ele só deve ceder naqueles casos em
que o legislador consagrou norma expressa em sentido contrário ou naqueles casos em que se verifica a
lesividade imediata do acto e em que, por isso, se torna imprescindível assegurar a tutela judicial efectiva
em relação a esse tipo de acto, sendo que o conceito engloba apenas as situações de lesão imediata e
actual, estando excluídas da garantia os actos cuja lesividade seja apenas potencial.
Deste modo, e concluindo, os actos interlocutórios do procedimento tributário, sendo meramente
instrumentais ou preparatórios da decisão final, ainda que ilegais, não são, em princípio, lesivos dos
interesses do contribuinte, pois a sua situação tributária não fica com eles definida ou resolvida (2).
Razão por que a sua ilegalidade só pode ser suscitada aquando da eventual impugnação deduzida contra o acto final lesivo. A menos que se trate de actos interlocutórios cujo escrutínio judicial imediato
e autónomo se encontre expressamente previsto na lei (são os chamados “actos destacáveis”, que, na
falta de imediata impugnação, se fixam ou consolidam na ordem jurídica, ficando precludido o direito
ou a faculdade processual de posteriormente discutir a sua legalidade e afastada a possibilidade de
impugnar, com base nessa ilegalidade, a liquidação que desse acto partiu) ou dos actos que, embora
inseridos no procedimento tributário e anteriores à decisão final, sejam imediatamente lesivos, abrindo-se então a possibilidade da sua impugnação imediata, sem prejuízo de a sua ilegalidade poder, ainda,
ser suscitada na impugnação que venha a ser deduzida contra o acto final, pois que do artigo 54.º do
CPPT não decorre a preclusão desse direito para os actos não destacáveis e tal dimanar, similarmente,
da regra contida no n.º 3 do artigo 51.º do CPTA, de aplicação supletiva ao contencioso tributário.
No caso vertente, a Impugnante deduziu impugnação judicial contra o acto praticado pela Direcção
Geral de Impostos que lhe determinou que procedesse à correcção da declaração de IRS (modelo 3)
submetida via internet, substituindo o anexo B (correspondente ao regime simplificado de tributação)
pelo anexo C (correspondente ao regime de contabilidade organizada).
Não se tratando de um acto previsto na lei como um acto destacável, a sua impugnabilidade contenciosa directa e autónoma dependerá da sua qualificação como acto imediatamente lesivo.
Ora, numa primeira leitura, tal acto não representa a prática de um acto imediatamente lesivo, por
não parecer ser susceptível de provocar, por si, efeitos jurídicos negativos imediatos na esfera jurídica
da Impugnante. A entrega da declaração de rendimentos referente a um determinado ano constitui o
acto propulsor do procedimento tributário tendente à determinação da colecta e à liquidação do imposto,
isto é, constitui o acto impulsionador e preparatório desse procedimento tributário, pelo que as suas
vicissitudes, mormente aquelas que se traduzem em apelos formulados pela administração fiscal no
sentido da correcção da declaração e respectivos anexos, não afectam, em princípio, de forma imediata,
a esfera jurídica do contribuinte, a qual só será atingida com o acto final de liquidação do imposto
realizado pela administração fiscal.
Pelo que, à primeira vista, seríamos tentados a dar razão ao Ministério Público, no sentido de que a
Impugnante teria de esperar pelo acto final de liquidação que viesse a ser efectuado pela administração
fiscal com base nos elementos de que ela disponha e de acordo com o regime de tributação que julgue
adequado, em conformidade com o disposto artigo 76.º, n.º 1, alínea c) do Código do IRS, pois só esse
acto de liquidação, no qual se cristalizam os vícios ocorridos durante o procedimento, teria efeitos
negativos sobre a sua esfera jurídica.
Todavia, há que recordar que a Portaria n.º 159/2003, de 18 de Fevereiro, que aprovou os modelos
de impressos para cumprimento da obrigação declarativa prevista no n.º 1 do artigo 57.º do CIRS e que
estabelece as regras para a sua transmissão electrónica, determina, relativamente aos sujeitos passivos
que optem pela transmissão electrónica, que «A declaração considera-se apresentada na data em que é
submetida, sob condição de correcção de eventuais erros no prazo de 30 dias. Se, findo este prazo, não
forem corrigidos os erros detectados, a declaração é considerada sem efeito» - cfr. artigo 7.º, alínea d).
O que significa que se o contribuinte não procede à correcção solicitada pela administração fiscal
relativamente a uma declaração de IRS submetida via internet, designadamente porque não concorda
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com ela, essa declaração fica automaticamente sem efeito após o decurso do prazo legal de 30 dias
concedido para a correcção. E foi essa a cominação transmitida à Impugnante, pois que a notificação
que lhe foi enviada pela DGI continha a informação de que ela dispunha de «um prazo de 30 dias
(Portaria n.º 159/2003 de 18 de Fevereiro, 7.º, alínea d)), contado a partir da data de emissão do
presente documento. Decorrido este prazo, poderá entregar a sua declaração de rendimentos em
qualquer serviço de Finanças ou voltar a entregá-la via internet, caso em que consideraremos a data
dessa entrega como a data de recepção, com todas as consequências legais».
Donde decorre que o acto aqui em questão, que determina a correcção da declaração, contém,
ainda que de forma implícita, a manifestação de vontade da administração fiscal de dar sem efeito a
declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte caso ela não seja corrigida, no pressuposto
de que a declaração apresentada está errada quanto ao regime de tributação indicado. Ou seja, contém,
de forma implícita, a decisão da administração fiscal de mudar o regime de tributação declarado e de
dar sem efeito a declaração, na medida em que esta operará ope legis, produzindo efeitos jurídicos na
esfera jurídica do contribuinte logo que decorrido o aludido prazo para a correcção, sem necessidade
de qualquer outro acto decisório nesse sentido.
Ora, essa perda de efeitos da declaração apresentada, afastando-a como elemento base propulsor
do procedimento de liquidação do imposto sobre o seu rendimento, gera diversos efeitos e consequências jurídicas imediatas e negativas para o contribuinte, como seja a de o desapossar do seu direito à
apresentação da declaração fiscal, vedando-lhe o direito de prestar à administração fiscal os seus dados
e informações de natureza contabilística e fiscal e de ver atendidos esses elementos na liquidação do
imposto, isto é, retira-lhe o direito de cooperar no apuramento do seu rendimento líquido efectivo, quando
o nosso sistema fiscal coloca na esfera de actuação dos contribuintes a iniciativa no procedimento de
apuramento, fixação e pagamento dos impostos, estando a administração fiscal vinculada a liquidar os
tributos com base na declaração, sem prejuízo do direito que lhe é concedido de proceder, a posteriori,
ao controlo dos factos declarados e às consequentes correcções das declarações.
E priva-o, também, do direito de se servir da sua declaração de rendimentos em todas as situações em
é necessária a exibição desse documento como meio de prova dos rendimentos auferidos (como acontece,
designadamente, para efeitos de concessão de apoio judiciário, para efeitos de fixação de indemnização
por acidente de viação, para efeitos de candidatura para apoio social, para efeitos de crédito bancário, etc.).
Além de que o facto de ficar sem efeito a declaração pode, mesmo, acarretar a instauração de
procedimento contra-ordenacional contra o contribuinte, com todos os efeitos nefastos daí decorrentes
(pese embora o direito de defesa que aí lhe tem de ser assegurado, de comprovar a oportuna entrega da
declaração e o circunstancialismo em que ela foi dada sem efeito).
Ora, neste contexto, não podemos deixar de concluir que o acto impugnado constitui uma determinação actualmente lesiva, na medida em que afecta, de forma actual e imediata, os direitos ou
interesses legalmente protegidos da Impugnante, e que, por isso, reclama a possibilidade de impugnação
autónoma e imediata, subtraída ao regime regra de impugnação unitária.
Termos em que não pode deixar de improceder a questão suscitada pelo Ministério Público.
3.2. Do objecto do recurso.
Como vimos, a questão que a Recorrente coloca é a de saber se a sentença recorrida incorreu em
erro ao julgar que o acto impugnado era ilegal por violação do n.º 6 do artigo 28.º do Código do IRS,
em virtude de a norma legal aplicável ser, antes, a prevista no n.º 2 desse preceito legal. O que implica
saber se a administração fiscal tem ou não suporte legal para determinar a correcção do regime de tributação declarado pelo sujeito passivo e ordenar a substituição do anexo B (correspondente ao regime
simplificado) pelo anexo C (correspondente ao regime de contabilidade organizada).
Tal como resulta da factualidade fixada na sentença recorrida, a Impugnante encontrava-se enquadrada no regime simplificado de tributação desde 1/01/2001, sendo que, como é reconhecido pela
Fazenda Pública nos presentes autos, ela nunca exerceu a opção pelo regime de contabilidade organizada.
No triénio que naquela altura se iniciou (1/01/2001) e que findou em 31/12/2003, mantiveram-se os
pressupostos legais de tributação no regime simplificado (ponto 2.º do probatório) e no triénio seguinte,
iniciado em 1/01/2004 e findo em 31/12/2006, só no ano de 2006 é que foi apresentado um rendimento
de € 104.249,47 (ponto 3.º do probatório).
Na perspectiva da Fazenda Pública, este rendimento de € 104.249,47 auferido no exercício de 2006,
porque superior a um dos valores previstos no n.º 2 do artigo 28.º do CIRS, determinou o enquadramento
automático da Impugnante no regime de contabilidade organizada, «uma vez que, perante o início dum
novo triénio (2007-2009) era necessário a verificação do preenchimento ou não dos requisitos para o
enquadramento no Regime Simplificado de Tributação, e tal não se verificou efectivamente, porque no
período de tributação anterior, em 2006, o seu rendimento tributável foi de € 104.249,47, portanto um
valor superior ao limite previsto no art. 28º n.º 2 alínea b) do CIRS (€ 99.759,58)». E é neste pressuposto
que defende a legalidade da actuação da DGI, de determinar a substituição do anexo B pelo anexo C.
A sentença recorrida anulou, porém, esse acto, dando razão à Impugnante com base no entendimento de que a aplicação do regime simplificado só cessava se ela tivesse manifestado essa vontade,
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o que não aconteceu, ou se tivessem ocorrido os requisitos previstos no n.º 6 do artigo 28.º, segundo o
qual «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». O que também
não aconteceu, dado que os limites referidos no n.º 2 não foram ultrapassados durante dois períodos
consecutivos nem foi ultrapassado esse limite num só exercício em montante superior a 25%.
É contra essa decisão que se insurge a Fazenda Pública, ora Recorrente, defendendo a tese de que
a prorrogação automática do período de três anos de permanência no regime simplificado, prevista no
n.º 5 do artigo 28.º do CIRS, está dependente da verificação dos requisitos descritos no n.º 2 e não dos
requisitos previstos no n.º 6. Requisitos que não ocorreram, dado que a Impugnante excedeu o limite previsto na alínea b) do n.º 2 ao declarar, no exercício de 2006, rendimentos superiores a € 99.759,58.
Todavia, não lhe assiste razão, pelas razões que passamos a expor.
O artigo 28.º do CIRS, na redacção aplicável (conferida pelo Decreto Lei n.º 211/2005, de 7.12),
determina o seguinte:
Artigo 28.º
Formas de determinação dos rendimentos empresariais e profissionais
1 - A determinação dos rendimentos empresariais e profissionais, salvo no caso da imputação
prevista no artigo 20.º, faz-se:
a) Com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado;
b) Com base na contabilidade.
2 - Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua
actividade, não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior qualquer dos
seguintes limites:
a) Volume de vendas: € 149 739,37;
b) Valor ilíquido dos restantes rendimentos desta categoria: € 99 759,58.
3 - Os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado podem optar pela determinação dos
rendimentos com base na contabilidade.
4 - A opção a que se refere o número anterior deve ser formulada pelos sujeitos passivos:
a) Na declaração de início de actividade;
b) Até ao fim do mês de Março do ano em que pretendem alterar a forma de determinação do
rendimento, mediante a apresentação de declaração de alterações.
5 - O período mínimo de permanência em qualquer dos regimes a que se refere o n.º 1 é de três
anos, prorrogável por iguais períodos, excepto se o sujeito passivo comunicar, nos termos da alínea b)
do número anterior, a alteração do regime pelo qual se encontra abrangido.
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 - (...)
(...)».
Donde decorre que ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício
da sua actividade, não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior qualquer
dos limites fixados no n.º 2 (€ 149 739,37 de volume de vendas ou € 99 759,58 de valor ilíquido dos
restantes rendimentos) e não tenham optado pela determinação dos rendimentos com base na contabilidade na declaração de início de actividade ou até ao fim do mês de Março do ano em que pretendem
alterar a forma de determinação dos rendimentos.
Ora, no caso em apreço, é inquestionável que a Recorrida se encontrava abrangido pelo regime
simplificado de tributação no triénio 2001/2003. E por força do n.º 5 do artigo 28.º, o período mínimo
de permanência nesse regime é de três anos, prorrogável por iguais períodos, excepto se ela tivesse
comunicado, até ao fim do mês de Março, a alteração do regime pelo qual se encontrava abrangido.
Assim sendo, e porque a Recorrida não optou por essa alteração, foi automaticamente prorrogado, por igual período (triénio de 2004/2006), o período de permanência no regime simplificado. E
em face da redacção conferida ao n.º 6 do artigo 28.º, é evidente que esse regime só cessava se algum
dos limites a que se refere o n.º 2 do artigo 28.º CIRS tivesse sido ultrapassado em dois períodos de
tributação (leia-se triénios) consecutivos ou num único exercício em montante superior a 25% desses
limites, caso em que a tributação pelo regime de contabilidade organizada se faria, então, a partir do
período de tributação seguinte ao da verificação de qualquer desses factos.
Ora, no período de permanência da Recorrida no regime simplificado, não ocorreu nenhuma das
situações previstas no n.º 6 do artigo 28.º CIRS, pois, tal como foi salientado na sentença, os limites
referidos no n.º 2 não foram ultrapassados durante dois períodos consecutivos, nem foram ultrapassados
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esses limite num só exercício em montante superior a 25% (o que só aconteceria se, num dos exercícios,
o total das vendas fosse superior a € 187.174,21 [149.739,37 x 25%)] ou se o total dos outros rendimentos fosse superior a € 124.699,47 [€ 99.759,58 x 25%)]. O que não ocorreu, sequer, no exercício
de 2006, já que o rendimento declarado nesse exercício foi de € 104.249,47.
Em suma, encontrando-se a Recorrida enquadrada no regime simplificado no triénio 2001/2003,
e não tendo optado pela alteração desse regime no momento em que o poderia ter feito, tal regime foi
automaticamente prorrogado por igual período, nos termos do n.º 5 do artigo 28.º do CIRS, mantendo-se tal regime até que ela opte pela determinação do rendimento com base na contabilidade ou até que
ele cesse pela verificação de alguma das situações previstas no n.º 6 do mesmo artigo.
Nesta conformidade, a sentença não merece a censura que lhe é dirigida, devendo ser mantida,
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 pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/8.
Lisboa, 23 de Junho de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Pimenta do Vale — Valente Torrão.
(1) Cf. o Prof. Mário Aroso de Almeida, in “O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos”, 2ª Ed., págs.
135/136 e Mário Aroso de Almeida e Fernandes Cadilhe, in “Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Comentado”,
2ª Ed., notas 1, 2 e 3 ao artigo 51º, págs. 306 a 313.
(2) Na verdade, sendo o procedimento de liquidação tributária constituído por uma série de actos preparatórios e instrumentais, interligados e dirigidos à concretização de um resultado jurídico final, ou seja, à liquidação do montante do imposto
que o contribuinte tem de entregar nos cofres do Estado, compreende-se que só o acto final (liquidação em sentido estrito)
seja susceptível de afectar, de forma objectiva e imediata, a esfera jurídica do contribuinte, sendo esse, por conseguinte, o acto
lesivo e contenciosamente impugnável.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
IRC. Definição da matéria colectável. Determinação do lucro tributável. Reporte de
prejuízos.
Sumário:
Nos termos das disposições combinadas dos artigos 15.º, n.º 1, 17.º e 46.º do CIRC,
na redacção anterior ao Decreto-Lei n.º 198/2001 de 3 de Julho, na definição da
matéria colectável do IRC, devem ser deduzidos, ao lucro tributável do exercício, os
prejuízos fiscais até à sua concorrência, só então sendo possível deduzir, por força
do valor remanescente, se o houver, os benefícios fiscais existentes.
Processo n.º 59/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Frutembal — Produção e Exportação de Embalagens 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 do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria que julgou procedente a impugnação judicial que Frutembal - Produção e Exportação de
Embalagens, Lda, melhor identificada nos autos, deduziu contra o acto de liquidação de IRC, relativo
ao exercício de 1995 e juros compensatórios, no valor global de 2.716.741$00, dela vem interpor o
presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) Determinou a douta sentença sob recurso a anulação da liquidação de IRC e respectivos juros
compensatórios, no montante de 2.716.741$00, referente ao exercício de 1995, por entender que a interpretação dos artigos 15º e 46º do CIRC preconizada pela AF para corrigir, naquele exercício, o valor
de prejuízos fiscais deduzidos ao lucro tributável não tinha qualquer concordância com a letra da lei.
B) Ao invés a AF defende que, da conjugação dos artigos 15º e 46º do Código respectivo, resulta
a regra de que, primeiramente, devem ser deduzidos ao lucro tributável do exercício os prejuízos fiscais
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até à sua concorrência, deduzindo-se só então os benefícios fiscais existentes, na hipótese de existir
um valor remanescente.
C) No caso vertente, a impugnante apurou os prejuízos fiscais no exercício de 1991, tendo optado, no exercício de 1992, por não deduzir quaisquer prejuízos fiscais ao lucro tributável apurado e,
no exercício imediato de 1993, por deduzir, apenas, uma parte, de forma a não inviabilizar a dedução
à colecta dos benefícios fiscais.
D) Comportamento adoptado à revelia da lei fiscal que determina que sejam deduzidos os prejuízos
fiscais aos lucros tributáveis dos cinco anos seguintes.
E) Pretendeu a impugnante aproveitar, desde logo, dos benefícios fiscais (no caso, CFI) dedutíveis
à colecta, deixando para os exercícios posteriores a dedução dos prejuízos fiscais.
F) Ora, relativamente à dedução de prejuízos fiscais, o artigo 46º do CIRC (doravante sempre na redacção vigente à data dos factos), salvo melhor opinião, é claro no sentido de que estes só podem ser deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, nos cinco exercícios posteriores e, em conjugação com o art. 15º/
1-a) do mesmo código, respeitante às regras para o cálculo da matéria colectável, resulta que em primeiro
lugar devem ser expurgados do lucro tributável os prejuízos fiscais até à sua concorrência, deduzindo-se, posteriormente e caso exista um valor remanescente, os eventuais benefícios fiscais existentes.
G) Subjacente à letra e ao espírito das normas constituídas pelos artigos 15º e 46º do CIRC, não
se vislumbra qualquer possibilidade legal de o contribuinte poder escolher o exercício em que deduz
os prejuízos fiscais, de forma a não inviabilizar a dedução dos benefícios fiscais.
H) Deste modo, a prioridade do reporte de prejuízos até à concorrência do lucro tributável aplica-se
sempre, e não apenas quando existem benefícios fiscais por deduzir, e a dedução dos prejuízos fiscais
deverá concretizar-se logo no exercício em que seja apurado lucro tributável, por ordem cronológica
de antiguidade e respeitando o limite temporal definido legalmente.
I) Este o entendimento sufragado pela doutrina administrativa fiscal, vertida, designadamente,
no Ofício-Circulado n.º 9/97, de 12/11 da Direcção de Serviços do IRC e na Informação Vinculativa
prestada no processo n.º 962/2008, acolhendo Despacho do Sr. Subdirector-Geral de 9/7/2008.
J) A douta sentença sob recurso faz errada interpretação das normas legais aplicáveis, postergando
as regras de interpretação contidas nos n.º 1 e 2 do art. 9º do CC, aplicável ex vi o art. 11º/1 da LGT.
K) A douta sentença sob recurso faz ainda errada aplicação dos artigos 15º e 46º do CIRC, pelo
que não pode manter-se.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de ser concedido provimento ao
presente recurso, uma vez que e “Antes de mais porque a afirmação constante da douta sentença recorrida no sentido de que o citado preceito não estabelece qualquer prioridade na dedução dos prejuízos
em relação aos benefícios não tem suficiente fundamentação, nem resulta a nosso ver do texto da lei.
Com efeito, e admitindo que a letra da lei não é de aplicação automática, ela tem de ser o ponto
de partida e de referência do intérprete para reconstruir a racionalidade operante que será sempre um
dos seus pressupostos.
Como refere Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, p. 182 «quando,
como é de regra, as normas (fórmulas legislativas) comportam mais que um significado, então a função positiva do texto traduz-se em dar mais forte apoio a, ou sugerir mais fortemente, um dos sentidos possíveis.
É que, de entre os sentidos possíveis, uns corresponderão ao significado mais natural e directo
das expressões usadas, ao passo que outros só caberão no quadro verbal da norma de uma maneira
forçada, contrafeita...»
Ora havendo uma enumeração, a lógica aponta para que ela seja sequencial, não sendo aceitável,
mas antes forçado, o argumento de que o legislador estabeleceu uma enumeração de deduções no cálculo da matéria colectável sem uma lógica de ordenamento, deixando ao contribuinte uma margem de
liberdade no apuramento desse valor.
Não há na verdade nenhum elemento interpretativo que aponte nesse sentido, nem a eles se faz
apelo na decisão recorrida.
Já pelo contrário a pretensão da recorrente colhe apoio não só no elemento literal mas também
no elemento teleológico.
O artigo 15º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas indica o caminho
a seguir para se alcançar a fase líquida do imposto, que designa por determinação da matéria colectável.
Mas a ordem ali estabelecida não é arbitrária, seguindo uma lógica - a tal racionalidade operante
que é pressuposto da lei - que, como refere a recorrente, se poderá esquematizar na fórmula matéria
colectável=lucro tributável - prejuízos – benefícios.
Assim apurado o lucro bruto (base do imposto), há que lhe abater os prejuízos e ainda os benefícios
fiscais, pois só após estas operações se consegue obter a matéria colectável líquida, à qual será aplicada
a respectiva taxa para a determinação do quantitativo de imposto em divida.
Esta lógica está patente nas diversas fórmulas de determinação da matéria colectável - vide demais
alíneas do artº 15º, n.º 1 - quer se trate de entidades residentes que exerçam ou não, a título principal
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uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, quer se trate de entidades não residentes,
desde que disponham de estabelecimento estável em território português.
Termos em que somos de parecer que a liquidação de IRC impugnada não padece do vício que
lhe é imputado na sentença recorrida, pelo que o presente recurso deve ser julgado procedente”.
A recorrida não contra-alegou.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A sentença recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
A. A Impugnante, “Frutembal — Produção e Exportação de Embalagens Lda.,” com o
NIPC 501 396 632, encontrava-se, à data dos factos, a exercer a actividade de produção de embalagens,
com o CAE 20400, sujeito ao regime geral do IRC - não contestado.
B. Da nota de liquidação de IRC do ano de 1991, da aqui Impugnante (nº 25070220770) resultam
prejuízos fiscais no valor de 15.987.141$00— cfr. fls. 10 dos autos
C. No exercício do ano de 1992 o aqui impugnante apurou um lucro de 6.199.463$00, tendo
deduzido 0$00, na rubrica “prejuízos fiscais — cfr. quadro 18 da decl. mod. 22 fls. 37v dos autos.
D. No exercício do ano de 1993 o aqui Impugnante apurou um lucro de 8.065.316$00, tendo deduzido 3.576.455$00, na rubrica “prejuízos fiscais — cfr. quadro 18 da decl. mod. 22 fls. 43v dos autos.
E. No exercício do ano de 1994 o aqui Impugnante apurou um lucro de 1.459.009$00, tendo deduzido o mesmo valor na rubrica “prejuízos fiscais — cfr. quadro 18 da decl. mod. 22 fls. 49v dos autos.
F. No exercício do ano de 1995 o aqui impugnante apurou um lucro de 5.888.417$00, tendo deduzido o mesmo valor na rubrica “prejuízos fiscais — cfr. quadro 18 da decl. mod. 22 fls. 18 dos autos.
G. Do quadro de recolha — Mapa de apuramento — Mod. DC 22 do ano de 1995 elaborado pela
Administração tributária em 08/01/98, relativamente ao aqui Impugnante consta o lucro tributável de
5.888.417$00 e o prejuízo fiscal do valor de 263.353$00, com a seguinte fundamentação, cito:
“Não aproveitou o reporte de prejuízos fiscais em exercícios anteriores 1992 e 1993, como deveria ter aproveitado, segundo o artigo 46º do CIRC. Como consequência, considerou como dedução de
prejuízos fiscais 5.888.417$00 quando só tinha direito a deduzir 263.353$00”
Tudo conforme fls. 14 e 15 dos autos.
H. A DDF de Leiria endereçou em 29/01/98 carta à aqui Impugnante a dar conta da correcção
supra referida — cfr. fls. 13 dos autos
I. O imposto e juros compensatórios impugnados no montante de 2.716.741$00, foram pagos em
30/03/1998— cfr. fls. 9 e 11 dos autos.
3 – Como vimos, está aqui em causa a liquidação de IRC e juros compensatórios relativos ao
exercício de 1995.
E a questão que vem posta é a de saber se a sentença recorrida fez uma interpretação e aplicação
errada do disposto nos artºs 15º, n.º 1, alínea a) e 46º do CIRC, na redacção de então.
Sob a epígrafe “Definição da matéria colectável”, o artº 15º do Código do IRC, na redacção anterior ao Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3/7, dispõe, no seu n.º 1, como segue:
“1 - Para efeitos deste Código:
a) Relativamente às pessoas colectivas e entidades referidas na alínea a) do n.º 1 do artigo 3º, a
matéria colectável obtém-se pela dedução ao lucro tributável, determinado nos termos dos artigos 17.º
e seguintes, dos montantes correspondentes a:
1) Prejuízos fiscais, nos termos do artigo 46º;
2) Benefícios fiscais eventualmente existentes que consistam em deduções naquele lucro…”
Intitulado “Base do imposto” o artº 3º, n.º 1, alínea a) do CIRC preceitua do modo seguinte: “O
IRC incide sobre…O lucro das sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, das cooperativas
e das empresas públicas e o das demais pessoas colectivas ou entidades referidas nas alíneas a) e b) do
n.º 1 do artigo anterior que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial
ou agrícola”.
E nas als. a) e b) do n.º 1 do artº 2º do mesmo Código, epigrafado de “sujeitos passivos”, prevê-se
como segue:
“1 - São sujeitos passivos do IRC:
a) As sociedades comerciais ou civis sob forma comercial, as cooperativas, as empresas públicas
e as demais pessoas colectivas de direito público ou privado, com sede ou direcção efectiva em território português;
b) As entidades desprovidas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva em território português, cujos rendimentos não sejam tributáveis em imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares (IRS) ou em IRC directamente na titularidade de pessoas singulares ou colectivas…”.
Sob a epígrafe “Determinação do lucro tributável”, o artº 17º daquele diploma legal dispõe que:
“1 - O lucro tributável das pessoas colectivas e outras entidades mencionadas na alínea a)
do n.º 1 do artigo 3.º é constituído pela soma algébrica do resultado líquido do exercício e das
variações patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo período e não reflectidas na-
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quele resultado, determinados com base na contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos
deste Código.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, os excedentes líquidos das cooperativas consideram-se como resultado líquido do exercício.
3 - De modo a permitir o apuramento referido no n.º 1, a contabilidade deve:
a) Estar organizada de acordo com a normalização contabilística e outras disposições legais em
vigor para o respectivo sector de actividade, sem prejuízo da observância das disposições previstas
neste Código;
b) Reflectir todas as operações realizadas pelo sujeito passivo e ser organizada de modo que os
resultados das operações e variações patrimoniais sujeitas ao regime geral do IRC possam claramente
distinguir-se dos das restantes...”.
Por sua vez, o artº 46º do Código do IRC, na redacção de então, sob a epígrafe “Dedução de prejuízos fiscais”, dispõe, no seu n.º 1, 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 cinco exercícios posteriores”.
4 – A questão dos autos prende-se, assim, com as regras da definição da matéria colectável e
consequente determinação do lucro tributável.
Para o efeito, nos termos legais, há que apurar os proveitos e os custos, recte, “a diferença entre
os valores do património liquido no fim e no início do período de tributação”, pois que aquele não é
senão uma resultante destes.
Como o são igualmente os prejuízos.
Efectivamente, da consideração dos proveitos e dos custos resultam os lucros ou os prejuízos (não
se considerando aqui a hipótese neutra do resultado zero).
E isto, tanto no respectivo exercício como, no que se reporta aos prejuízos, quanto aos referidos
no artº 46º.
Assim, para se obter o lucro têm os proveitos que ser superiores aos custos.
Todavia, os prejuízos referidos no artº 46º não são senão custos de exercícios anteriores, à mingua
de proveitos correspondentes.
Havendo, pois, que considerá-los em paridade com os custos do exercício.
E haveremos então de diminuir ao lucro tributável do exercício, os prejuízos previstos no artº 46º
- seja, efectivar o chamado reporte de prejuízos - artº 15º n.º1 alínea a) - pois que, como se disse, estão
no mesmo plano dos custos do exercício.
E, havendo superhavit, teremos então de considerar os benefícios fiscais - sua alínea b).
O exposto pode traduzir-se na fórmula referida pela recorrente e postulada pelo M.P.: “matéria
colectável = lucro tributável – prejuízos – benefícios”.
E obteremos assim “a racionalidade operante que é pressuposto da lei”, como refere o M.P.
A enumeração referida no dito artº 15º não é pois arbitrária, nem pode ficar na disponibilidade
do contribuinte, antes é fixada imperativamente, em termos sequenciais como o impõe a predita lógica
na determinação da matéria colectável, não podendo pois o contribuinte escolher o exercício em que
deduz os prejuízos, de forma a não inviabilizar a dedução dos benefícios fiscais.
Temos, assim, que, como pretende a recorrente, da conjugação do disposto nos referidos artigos 15º e 46º resulta que “devem ser deduzidos, ao lucro tributável do exercício, os prejuízos fiscais
até à sua concorrência, deduzindo-se só então os benefícios fiscais, na hipótese de existir um valor
remanescente”.
Ao invés do procedimento adoptado pela impugnante que, tendo apurado prejuízos no exercício
de 1991, não os deduziu ao lucro tributável apurado no exercício de 1992, deduzindo-os apenas
parcialmente no de 1993, de forma a não inviabilizar a dedução dos benefícios fiscais, à colecta
respectiva.
Isto em contravenção ao disposto no predito artº 46º.
Como refere Rogério Fernandes Ferreira, in Tributação do Lucro Real, 2ª Edição, pág. 223,
“as deduções dos prejuízos vão-se fazendo a partir do ano mais remoto para a frente…”, isto é,
a dedução dos prejuízos fiscais tem de efectuar-se logo no primeiro exercício em que se apure
lucro tributável, por ordem cronológica e respeitando obviamente o limite temporal legalmente
definido.
Pelo que, assim sendo, não pode manter-se a decisão recorrida.
Sendo pois igualmente devidos os liquidados juros compensatórios.
5 – Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente recurso, revogar a sentença
recorrida e, em consequência, julgar improcedente a impugnação judicial.
Custas pela impugnante na instância, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Alfredo Madureira — Valente
Torrão.

1099

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Reclamação para a conferência. Despacho do relator. Recurso jurisdicional. Convolação.
Sumário:
I — Numa acção administrativa especial intentada no TCA, do despacho saneador/
sentença do relator cabe reclamação para a conferência nos termos do artigo 27.º,
n.º 2 do CPTA e não imediato recurso jurisdicional para o STA.
II — A petição de recurso não deve ser convolada em reclamação para a conferência
no caso da sua apresentação ter ocorrido para além do prazo de dez dias, previsto
no artigo 153.º, n.º 1 do CPC para este último efeito.
Processo n.º 156/10-30.
Recorrente: Associação dos Inquilinos Lisbonenses, CRL.
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- O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, notificado do despacho do Relator de fls. 152 e
seguinte, datado de 2010-04-28, nos termos do qual o recurso jurisdicional interposto foi convolado em
reclamação para a conferência no TCA Sul, veio reclamar para a conferência nos termos dos artigos 1.º
e 27.º do CPTA e n.º 3 do artigo 700.º do Código de Processo Civil.
Na reclamação de deduzida, no essencial, vem alegado que na data em que o recurso jurisdicional
foi interposto (26/10/09) já se encontraria ultrapassado o prazo de dez dias para a reclamação para a
conferência ser deduzida (artigo 153.º n.º 1 do CPC), o qual tinha terminado no precedente dia 6/10/09,
e daí que a constatada intempestividade constituísse um obstáculo à convolação ordenada.
Concluindo, a reclamante pede a revogação do despacho e a sua substituição por outro que julgue
findo o recurso.
2- Notificada da apresentação desta reclamação, a recorrente Associação dos Inquilinos Lisbonenses nada veio dizer.
Sem vistos, vêm os autos a conferência para decisão da reclamação.
3- O despacho reclamado tem o seguinte teor integral:
O recurso jurisdicional vem interposto do despacho saneador-sentença que, conhecendo de mérito
nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 87.º do CPTA, julgou improcedente a acção administrativa
especial que fora deduzida TCA Sul.
Nas conclusões 1) a 4) das conclusões da sua alegação, a Fazenda Pública, no que é acompanhada
pelo Ex.mo Procurador-Geral Adjunto no seu douto parecer de fls. 147 e seguinte, vem defender que
o recurso deve ser julgado findo dada a sua inadmissibilidade, uma vez que do despacho proferido
pelo relator ao abrigo das competências conferidas pela alínea b), do n.º 1 do artigo 87.º do CPTA, não
cabe recurso jurisdicional mas sim reclamação para a conferência, nos termos do artigo 27.º, n.º 2 do
mesmo diploma e 700.º, n.º 3 do CPC.
A Recorrente nada veio dizer a respeito da questão prévia assim suscitada, muito embora tenha
sido para o efeito expressamente notificada.
Vejamos, então.
Não se afigura passível de controvérsia que do despacho saneador sob recurso, proferido pelo relator
do TCA Sul ao abrigo das poderes que lhe são conferidos pela citada alínea b), do n.º 1 do artigo 87.º
do CPTA, não cabe recurso jurisdicional mas sim reclamação para a conferência nos termos do n.º 2 do
artigo 27.º n.º 2 do mesmo diploma, desde logo porque este normativo não fez qualquer distinção entre
o conteúdo dos despachos do relator, ou entre os meios processuais em que são proferidos, ou entre as
vestes em que em que o mesmo age- cfr. acórdão de 15/03/06, no recurso n.º 1173/05.
Por outra parte, certo é que o artigo 97.º da LGT estabelece no artigo 970 n.º 3, tendo em vista a
“celeridade da justiça tributária” e a concessão de uma “tutela jurisdicional efectiva e plena”, cfr- n.ºs
1 e 2, a” correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei”, dessa forma
se visando obviar a que o tribunal deixe de pronunciar-se sobre o mérito da causa, apesar de se ter
verificado uma errada eleição da forma processual idónea.
Trata-se de uma injunção ao próprio juiz, só se desonerando do dever de correcção no caso de tal
se mostrar de todo inviável.
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Traduz essa injunção a aplicação dos princípios antiformalista, proactione e profavoritate instantiae,
com expressão ainda nos artigos 7.º do CPTA (Promoção do acesso à justiça) e 199.º do CPC-cfr. acórdão
de 12/09/07, no recurso n.º 430/07.
Acontece que nos autos não vislumbra qualquer obstáculo, substantivo ou adjectivo, à convolação
do recurso em reclamação para a conferência no TCA, uma vez que aquela é tempestiva e idónea, com
as necessárias adaptações, para o efeito.
Termos em que, por a questão ser simples, ao abrigo do preceituado no artigo 27.º, n.º 1, alínea i)
do CPTA, convola-se a petição de recurso em reclamação para a conferência.
Baixem os autos ao TCA.
Sem custas.
4- Como se vê do despacho reclamado, após se ter concluído que do despacho saneador recorrido, proferido no âmbito de uma acção administrativa especial, não cabia recurso jurisdicional mas
sim reclamação para conferência e no pressuposto da inexistência de qualquer obstáculo para o efeito,
nomeadamente em decorrência de eventual intempestividade do requerimento e alegações de recurso
apresentadas para efeito do seu aproveitamento como reclamação para a conferência, procedeu-se à
convolação contra a qual o reclamante se insurge.
Funda-se o inconformismo do reclamante no facto do recurso ter sido interposto para além do
prazo de 10 previsto no n.º 1 do artigo 153.º do CPC para a reclamação ser deduzida, o que obstaria à
convolação ordenada.
E certo é que assiste razão ao reclamante.
De facto, tendo para o efeito o respectivo ofício sido remetido ao recorrente a 21/09/09 (fls. 98),
a notificação presume-se feita no sequente dia 24/09/09, nos termos do n.º 3 do artigo 254.º do CPC,
o que determina que o prazo de dez dias para a reclamação ser deduzida (artigo 153.º n.º 1 do mesmo
diploma) expirava no sequente dia 6/10/09.
Sendo assim, como é, inexiste qualquer possibilidade do recurso jurisdicional interposto e alegado a 27/10/09 (cfr. fls. 102), dada a sua manifesta intempestividade, poder ser aproveitado como
reclamação para a conferência.
Com efeito, neste contexto, a convolação ordenada redundaria num acto inútil, cuja prática é
expressamente vedada pelo artigo 137.º do CPC e daí que não possa manter-se tal decisão proferida
no despacho reclamado.
Reafirma-se, no entanto, tudo o que no despacho reclamado se disse a respeito da inadmissibilidade
do recurso jurisdicional por interposto de despacho do relator, uma vez que do mesmo apenas caberia
reclamação para a conferência.
Termos em que se acorda deferir a reclamação apresentada e, em consequência, revogando-se o
despacho reclamado, não se toma conhecimento do recurso.
Custas a cargo da recorrente, com 5 UCs de taxa de justiça e 1/6 de procuradoria.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Miranda de Pacheco (relator) — Pimenta do Vale — Jorge Lino.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Prescrição. Responsável subsidiário. Facto interruptivo.
Sumário:
I — Estando em causa uma dívida de IVA referente aos 1.º e 2.º trimestres do ano de
2000 e sendo este tributo um imposto de obrigação única (e não um imposto periódico) o termo inicial do prazo de prescrição (de 8 anos) que se contava, à luz
da inicial redacção do n.º 1 do artigo 48.º da LGT, a partir da data da ocorrência
dos respectivos factos tributários e não a partir do início do ano civil seguinte,
passou a contar-se, por via da alteração que o artigo 40.º da Lei n.º 55-B/2004
introduziu neste n.º 1, a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se
verificou a exigibilidade do imposto, ou seja, no caso, a partir de 1/1/2001.
II — A citação do responsável subsidiário, se for o primeiro facto interruptivo ocorrido
na vigência da Lei n.º 53- A/2006, 29/12 (que introduziu a actual redacção ao
n.º 3 do artigo 49.º da LGT), interrompe o prazo que, relativamente a ele, ainda
estiver em curso, impedindo o decurso do mesmo até à decisão que puser termo
ao processo de execução fiscal.
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Processo n.º 158/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Carlos Gaspar Pedro e Rosa Maria Lopes de Oliveira Pedro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida no TAF de Coimbra, julgou procedente,
com fundamento na prescrição da dívida exequenda, a oposição à execução fiscal, deduzida por José
Carlos Gaspar Pedro e Rosa Maria Lopes de Oliveira Pedro, com os demais sinais dos autos. A execução foi inicialmente instaurada contra a sociedade “IdFoz – Construção de Edifícios e Obras Públicas,
Lda.”, por dívidas de IVA do 1º e 2º trimestres do ano de 2000, no valor de € 5.522,09 e veio a ser
revertida contra os referidos oponentes.
1.2. A recorrente termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1. A oposição refere-se ao Processo de Execução Fiscal (PEF) n.º 382420010101080.8 instaurado
para cobrança coerciva de IVA do ano de 2000 - 1º e 2º trimestres no montante total de 5.522,09 euros.
2. As questões alegadas na oposição foram a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo
de caducidade, a ilegalidade da dívida exequenda e a prescrição da dívida por já terem decorrido mais
de cinco anos a contar da liquidação.
3. A douta sentença apenas apreciou a questão da prescrição da dívida, por a sua procedência
inviabilizar o conhecimento das demais questões, julgando procedente a oposição e declarou prescrita
a dívida de IVA do ano de 2000, da qual respeitosamente se discorda.
4. A douta sentença deu como provados os seguintes factos:
a) A execução foi instaurada em 06-12-2001 (processo n.º 3824-01/101080.8), contra a executada
“IDFOZ - Construção de Edifícios e Obras Públicas, Lda.”, para cobrança de dívida de IVA do ano de
2000 (1º e 2º trimestres), no montante total de € 5.522,09;
b) A sociedade devedora foi citada da instauração do processo de execução fiscal em 07-12-2001;
c) Em 21 de Janeiro de 2008 foi elaborado o projecto de reversão da dívida da sociedade “IDFOZ Construções de Edifícios, Lda.” com fundamento na inexistência de bens penhoráveis, contra os responsáveis subsidiários José Carlos Gaspar Pedro e mulher Rosa Maria Lopes de Oliveira Pedro;
d) A sociedade por quotas executada “IDFOZ - Construção de Edifícios e Obras Públicas, Lda.”,
com sede na Rua da Fonte Nova, Casal da Eira, no distrito de Coimbra com a matrícula n.º 503867543 e
registada na AP. 06/19970424 da Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz, da qual eram
sócios os ora oponentes José Carlos Gaspar Pedro e Rosa Maria Lopes de Oliveira Pedro, figurando
como gerente José Carlos Gaspar Pedro;
e) Por despacho do Chefe de Finanças Adjunto, por delegação de poderes, de 9-07-2008 foi determinada a reversão das dívidas, com fundamento na inexistência de património da devedora originária;
f) Os oponentes foram citados do despacho de reversão em 11-06-2008;
g) A oposição foi instaurada em 4-06-2008;
h) No processo de execução fiscal n.º 3824-01/101080.8 nas datas de 2002-01-03, 2002-03-01 e
2002-05-09 foram efectuados pagamentos;
i) Em 15 de Julho de 2003, a Direcção Geral das Contribuições e Impostos, através do Serviço
de Finanças do concelho da Figueira da Foz remeteu à executada originária um ofício, notificando-a a
comparecer naquele serviço a fim de regularizar as dívidas fiscais;
j) A executada originária através do mod. 50 em 2007-12-21 e 2007-12-28 procedeu aos pagamentos;
k) A execução fiscal esteve parada entre 16.07.2003 e 20-12-2007.
5. Face ao período temporal a que se referem os factos tributários, IVA do ano de 2000, o regime
legal aplicável é o previsto na Lei Geral Tributária (LGT) que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1999.
6. A douta sentença concluiu que tendo os oponentes, na qualidade de responsáveis subsidiários,
sido citados apenas em 11-06-2008, após o 5º ano posterior ao da liquidação do tributo, a dívida fiscal
estava prescrita conforme disposto pelo n.º 3 do art. 48º da LGT.
7. Ora, o n.º 3 do art. 48º da LGT não estabelece nenhum prazo de prescrição, como parece
alcançar-se/resultar da douta sentença.
8. O n.º 3 do art. 48º da LGT apenas limita o efeito interruptivo da prescrição contra o devedor
principal na esfera jurídica do responsável subsidiário. Esse efeito interruptivo cessa, nos termos deste
n.º 3, quando a citação dos responsáveis subsidiários, no processo de execução fiscal for efectuada após
o 5º ano posterior ao da liquidação.
9. A citação do devedor principal interrompe a prescrição da obrigação do responsável subsidiário,
mas esse efeito cessa “ex tunc”, caso a reversão se não faça nos cinco anos posteriores ao da liquidação,
contando-se então o prazo de prescrição desde o início, como se nunca tivesse sido interrompido.
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10. Nos termos do n.º 1 do art. 48º da LGT o início do prazo de prescrição, por se tratar de dívida
de IVA do ano de 2000, conta-se a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou o
facto tributário, seja 2001.
11. Por força do n.º 1 do art. 49º da LGT a prescrição interrompe-se com a citação que ocorreu
em 07-12-2001.
12. No entanto, porque a citação dos oponentes, na qualidade de responsáveis subsidiários, foi
efectuada em 11-06-2008, após o 5º ano posterior ao da liquidação, tem como efeito a ineficácia das
interrupções anteriores (nº 3 do artigo 48º LGT).
13. Assim, desde 01-01-2001 até 11-06-2008, haviam já decorrido 7 anos, 5 meses e 11 dias, pelo
que a dívida ainda não se encontrava prescrita.
14. A citação dos oponentes em 11-06-2008, e porque depois da actual redacção dada ao n.º 3
do art. 49º da LGT (Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro) é a primeira causa de interrupção, tem o
efeito de reiniciar novo prazo de prescrição de 8 anos.
15. Contando 8 anos a partir de 12-6-2008 verifica-se que a dívida de IVA do ano de 2000 não
se encontra prescrita.
Termina pedindo que a sentença recorrida seja revogada e substituída por acórdão que julgue
improcedente a oposição.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido do provimento do recurso, fundamentando-se, em síntese,
no seguinte:
a) Por um lado, a dívida não está prescrita.
Sendo a dívida proveniente de IVA, o prazo de prescrição de 8 anos conta-se a partir do início do
ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto (art. 48º n.º 1 LGT, na redacção
do art. 40º da Lei n.º 55-B/2004, de 30/12).
A citação do devedor originário produz efeitos em relação aos responsáveis solidários e subsidiários (arts. 18º n.º 3 e 48º n.º 2 LGT), embora a interrupção não produza efeitos quanto ao responsável
subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º ano posterior ao
da liquidação (art. 48º n.º 3 LGT).
Mas o efeito desta norma é apenas o de tornar irrelevante em relação ao responsável subsidiário
as causas de interrupção da prescrição verificadas em relação ao devedor originário, sem prejuízo do
efeito interruptivo resultante da sua própria citação, se ocorrer antes do termo do 8º ano a contar do
início do prazo de prescrição (cf. Jorge Lopes de Sousa Notas sobre a aplicação no tempo das normas
sobre prescrição da obrigação tributária 6. pp. 36/39)
No caso, o prazo de prescrição teve início em 1/1/2001, mas a citação da sociedade devedora
originária, em 7/12/2001, interrompeu esse prazo de prescrição.
Todavia, embora esta citação não produza efeitos quanto aos responsáveis subsidiários porque
foram citados em 11/6/2008, após o 5º ano posterior ao da liquidação do imposto (art. 48º n.º 3 LGT),
já a sua própria citação como responsáveis subsidiários, nessa data de 11/6/2008, interrompeu o prazo
de prescrição conexo com a sua própria responsabilidade, na medida em que foi efectuada antes do
termo do prazo de 8 anos, iniciado em 1/1/2001.
E porque esta citação é o primeiro facto interruptivo ocorrido na vigência da Lei n.º 53- A/2006,
de 29/12 (que conferiu a actual redacção ao art. 49º n.º 3 LGT), ficou inutilizado, como consequência,
o prazo decorrido em relação aos mesmos responsáveis subsidiários e ficou impedido o decurso do
prazo até à decisão que puser termo ao processo de execução fiscal (arts. 326º n.º 1 e 327º n.º 1 CCivil,
adaptados aos factos interruptivos previstos na LGT).
b) Por outro lado, as questões da inexigibilidade da dívida por falta de notificação da liquidação
no prazo de caducidade e de ilegalidade da liquidação de IVA (por alegada inactividade da sociedade
no ano 2001) não foram apreciadas na sentença recorrida porque prejudicadas pela solução da questão
da prescrição da dívida tributária.
Ora, sendo a decisão do tribunal de recurso no sentido da inexistência de prescrição justificar-se-ia o conhecimento das questões prejudicadas, em substituição do tribunal recorrido (arts.715º n.º 2 e
726º CPC/art. 2º alínea e) CPPT).
Mas, no caso, a insuficiência da matéria de facto fixada e a intervenção do STA na qualidade de
tribunal de revista (com poderes de cognição restritos a matéria de direito) impedem a sua apreciação,
pelo que a sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que declare a inexistência
de prescrição da dívida exequenda e ordene a devolução do processo ao Tribunal a quo, para apreciação
das questões prejudicadas pela solução da questão da prescrição da dívida exequenda, após pertinente
ampliação da matéria de facto.
1.5. Notificadas as partes para querendo se pronunciarem sobre esta questão (cfr. art. 704º do
CPC), nenhuma delas o fez.
1.6. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
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FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados e não provados os factos seguintes:
2.1. Factos provados
1) O processo de execução fiscal n.º 3824-01/101080.8 foi instaurado em 6 de Dezembro de 2001
contra a executada “IdFoz - Construção de Edifícios e Obras Públicas, Lda.”, por dívidas de IVA do
ano de 2000, referentes ao 1º e 2º trimestres (003T e 006T), liquidadas no ano de 2001, no montante
total de € 5.522,09, conforme resulta do teor das certidões juntas a fls. 1 a 2 do apenso cujos termos
se dão aqui por reproduzidos.
2) A sociedade devedora foi citada da instauração do processo de execução fiscal em 07.12.2001,
conforme teor de fls. 4 do apenso e 9 a 10 dos autos cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
3) Em 21 de Janeiro de 2008 foi elaborado o projecto da reversão da dívida da sociedade “IdFoz
- Construção de Edifícios, Lda.”, com fundamento na inexistência de bens penhoráveis em nome do
sujeito passivo contra os responsáveis subsidiários José Carlos Gaspar Pedro e mulher Rosa Maria Lopes
de Oliveira Pedro, conforme teor de fls. 16 cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
4) A sociedade por quotas executada “IdF0z - Construção de Edifícios e Obras Públicas, Lda.»,
com sede na Rua da Fonte Nova, Casal da Areia, no distrito de Coimbra com a matrícula n.º 503867543
e registada na Ap. 06/19970424 da Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz, da qual
eram sócios os ora oponentes José Carlos Gaspar Pedro e Rosa Maria Lopes de Oliveira Pedro figurando
como gerente José Carlos Gaspar Pedro, conforme resulta do teor da certidão da conservatória do Registo comercial junta a fls. 22 a 25 do apenso cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
5) Por despacho do Chefe de Finanças Adjunto, por delegação de poderes, de 9 de Junho de 2008
foi determinada a reversão das dívidas referidas em 1), com fundamento na inexistência de património
da devedora originária, conforme teor de fls. 46 a 48 do apenso cujos termos se dão aqui por integralmente reproduzidos.
6) Os oponentes foram citados do despacho de reversão em 11.06.2008, conforme resulta do teor
de fls. 46 a 55 do apenso.
7) A oposição foi instaurada em 4 de Julho de 2008.
Mais resulta demonstrado nos autos:
8) No processo de execução fiscal n.º 3824-01/101080.8, nas datas de 2002.01.03, 2002.03.01 e
2002.05.09 foram efectuados os pagamentos das quantias melhor indicadas nas guias de pagamento
juntas ao apenso da execução a fls. 5 a 7 cujo teor das mesmas se dá aqui por integralmente reproduzido.
9) Em 15 de Julho de 2003, a Direcção Geral das Contribuições e Impostos, através do Serviço
de Finanças do Concelho da Figueira da Foz remeteu à executada originária um ofício, notificando-a
a comparecer naquele serviço a fim de regularizar as dívidas fiscais, nos termos constantes de fls. 8 e
que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
10) A executada originária através do modelo 50 em 2007.12.21 e 2007.12.28 procedeu aos pagamentos melhor indicados nas confirmações juntas aos autos a fls. 9 a 12 cujos termos damos aqui
por integralmente reproduzidos.
11) A execução fiscal esteve parada entre 16.07.2003 e 20.12.2007.
3.1. Referenciando que, tendo em conta as questões suscitadas (inexigibilidade da dívida por falta
de notificação da liquidação no prazo de caducidade, ilegalidade da liquidação de IVA, por alegada
inactividade da sociedade originária no ano de 2001, e prescrição da dívida), esta última seria de conhecer prioritariamente, a sentença veio a concluir pela procedência da oposição por considerar que
ocorreu a invocada prescrição, com a fundamentação que em síntese, é a seguinte:
Sendo aplicável o regime previsto nos arts. 48º e 49º da LGT (que entrou em vigor em 1/1/1999),
resulta que, no caso, estando em causa dívidas de IVA dos 1º e 2º trimestres de 2000 e sendo este um
imposto de obrigação única, o termo inicial da prescrição se conta a partir do início do ano civil seguinte
àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto, ou seja, a partir de 1/1/2001. Ora, tendo em conta
as causas de interrupção da prescrição legalmente previstas, bem como a circunstância de a citação da
devedora originária ter ocorrido em 7/12/2001 (sendo este o facto que releva para este efeito, atento
o disposto no n.º 3 do art. 49º da LGT), temos que o prazo de prescrição se interrompeu 10 meses e 6
dias após, iniciando-se nova contagem da prescrição.
Por outro lado, embora as causas de suspensão ou de interrupção da prescrição aproveitem
igualmente ao responsável subsidiário, se este for citado após o 5º ano subsequente ao da liquidação, o
prazo de prescrição corre ininterruptamente, não se suspendendo por qualquer causa relativa ao devedor
principal. Mas o devedor subsidiário tem de ser citado no prazo de 8 anos, prescrevendo a dívida caso
assim não suceda.
No caso, o despacho de reversão está datado de 9/6/2008 e os oponentes foram citados da reversão
em 11/6/2008. Por outro lado há que ter em conta que a Lei 53-A/2006, de 29/12, revogou o disposto
no n.º 2 do art. 49º da LGT (que estipulava que “a paragem do processo por período superior a um ano
por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando-se,
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neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação”),
revogação que se aplicou a todos os prazos em curso, designadamente ao prazo aqui em questão, 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.
Ora, tendo ficado provado que, até se verificarem os pagamentos por parte da devedora originária, o processo de execução fiscal teve uma paragem superior a um ano, ou seja, uma paragem entre
16/7/2003 até 20/12/2007 - de 4 anos 5 meses e 5 dias, tal período acresce aos iniciais 10 meses e 6
dias, perfazendo, assim, nesta última data (até 20-12-2007), um prazo total de prescrição decorrido de
5 anos 3 meses e 11 dias, sendo que os pagamentos efectuados pela executada originária, nas datas de
3/1/2002, 1/3/2002 e 9/5/2002 (nº 8 do Probatório) e 21/12/2007 e 28/12/2007 (nº 10 do Probatório)
ocorreram nos termos do n.º 2 do art. 264º do CPPT, pelo que não serão de considerar como integrando
uma das causas legalmente previstas de suspensão. Ou seja, na execução fiscal em referência não
ocorreu qualquer causa de suspensão.
Porém, dado que os oponentes, na qualidade de responsáveis subsidiários, apenas vieram a ser
citados em 11/6/2008, ou seja, após o 5º ano posterior ao da liquidação do tributo, a sentença concluiu
que, necessariamente, ocorreu a prescrição da dívida, conforme disposto no n.º 3 do art. 48º da LGT.
3.2. A Fazenda Pública discorda do assim decidido, sustentando, como se viu, que a dívida não
se encontra prescrita.
No seu entendimento, a dívida (IVA do ano de 2000) não está prescrita dado que, tendo decorrido
(desde 1/1/2001 até 11/6/2008) 7 anos, 5 meses e 11 dias, e tendo nesta última data (11/6/2008) ocorrido
a citação dos oponentes (a qual, constituindo a primeira causa de interrupção da prescrição ocorrida
depois da actual redacção dada ao n.º 3 do art. 49º da LGT – pela Lei n.º 53-A/2006, de 29/12 -, tem o
efeito de reiniciar novo prazo de prescrição de 8 anos), então, contando 8 anos a partir de 12/6/2008,
tal prazo ainda não decorreu, sendo que, ao contrário do que parece resultar da sentença recorrida, o
n.º 3 do art. 48º da LGT não estabelece nenhum prazo de prescrição.
3.3. A questão primeira que importa decidir é, portanto, a de saber se ocorreu a prescrição da dívida.
Vejamos.
4.1. Os arts. 48º e 49º da LGT, na sua redacção inicial, dispunham:
Artigo 48º
«Prescrição
1 – As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e,
nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.
2 – As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários.
3 – A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao
responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º ano
posterior ao da liquidação.»
Artigo 49º
«Interrupção e suspensão da prescrição
1 – A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação
do tributo interrompem a prescrição.
2 – A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando-se, neste caso, o tempo que decorrer
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
3 – O prazo de prescrição legal suspende-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal
em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação ou recurso.»
4.2. A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º, os quais ficaram a ter a seguinte
redacção:
«1 – A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
3 – O prazo de prescrição legal suspende-se por motivo de paragem do processo de execução
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação
ou recurso.»
4.3. Posteriormente, a Lei n.º 55B/2004, de 30/12, alterou o n.º 1 daquele art. 48º da LGT, o qual
ficou com a redacção seguinte:
«1 – As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos
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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.»
4.4. Finalmente, a Lei n.º 53ºA/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da LGT, tendo:
- sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica 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 - art. 91º da Lei n.º 53-A/2006, de 29/12);
- sido alterada a redacção do seu n.º 3;
- e tendo sido aditado o actual n.º 4.
Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1 – A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2 – Revogado
3 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o
facto que se verificar em primeiro lugar.
4 – O prazo de prescrição legal suspende-se em virtude de pagamento de prestações legalmente
autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão
da cobrança da dívida.»
5.1. Aplicando aos factos dos autos este quadro legal, temos:
Estando em causa uma dívida de IVA referente aos 1º e 2º trimestres do ano de 2000 e sendo este
tributo um imposto de obrigação única (e não um imposto periódico) o prazo de prescrição de 8 anos
contava-se, à luz da inicial redacção do n.º 1 do art. 48º da LGT, a partir da data da ocorrência dos
respectivos factos tributários e não a partir do início do ano civil seguinte.
Contudo, por via da alteração que o art. 40º da Lei n.º 55-B/2004 introduziu neste n.º 1, o dito
termo inicial do prazo começou a contar-se a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se
verificou a exigibilidade do imposto, ou seja, no caso, a partir de 1/1/2001.
Com efeito, esta nova redacção do preceito e este novo modo de contagem do prazo de prescrição são já aplicáveis no presente caso, dado que se trata de prazos que estavam em curso no início da
vigência da lei que introduziu tal alteração, não havendo aqui qualquer aplicação retroactiva da nova
disposição legal, uma vez que, como aponta o MP, o facto extintivo do direito à cobrança coerciva da
dívida tributária é duradouro (o decurso do prazo) e não instantâneo (o início do prazo em momento
temporal determinado) – cfr. o segmento final do n.º 2 do art. 12º do CCivil (entendimento idêntico
tem, aliás, vindo a ser afirmado pela jurisprudência desta secção do STA, a propósito da alteração do
prazo de caducidade da liquidação, após a alteração introduzida no n.º 4 do art. 45º da LGT pela Lei
n.º 32-B/2002, de 30/12, como pode ver-se, entre outros, dos acs. de 26/11/08, no rec. n.º 598/08; de
20/5/09, no rec. n.º 293/09; de 25/6/09, no rec. n.º 1109/08; e de 3/3/10, no rec. n.º 1076/09).
Na verdade, como se refere neste último aresto, citando a lição de Baptista Machado (Introdução
ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 2002, pags. 235 e 242/243), «(…) 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 «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, não sendo o início do prazo de prescrição, mas o seu integral decurso, o facto extintivo
do direito à cobrança da dívida por parte da AT, é de concluir que, por aplicação da regra contida no
segmento final daquele n.º 2 do art. 12º do CCivil e no n.º 1 do art. 12º da LGT, a nova redacção do
preceito é aplicável ao presente caso.
E, por isso, o prazo de prescrição (de 8 anos) iniciou-se em 1/1/2001.
5.2. A sociedade devedora originária foi citada para a execução em 7/12/2001.
E a citação desta produziria, em princípio, efeitos interruptivos daquele prazo de prescrição, relativamente aos responsáveis solidários e subsidiários, por força do princípio da unicidade da relação
jurídica tributária, abrangendo todos os obrigados ao cumprimento da obrigação (arts. 18º, n.º 3 e 43º,
n.º 2 da LGT).
No presente caso, porém, visto que os responsáveis subsidiários só vieram a ser citados para a
execução em 11/6/2008 (ou seja, depois do 5º ano posterior ao da liquidação -cfr. n.º 3 do citado art. 48º
da LGT), este efeito interruptivo não produz efeitos quanto a eles, isto é, perdeu eficácia quanto a
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eles. Na verdade, o efeito deste normativo é apenas o de tornar irrelevante em relação ao responsável
subsidiário as causas de interrupção da prescrição verificadas em relação ao devedor originário, sem
prejuízo do efeito interruptivo resultante da sua própria citação, se ocorrer antes do termo do 8º ano a
contar do início do prazo de prescrição (cfr. Jorge Lopes de Sousa Notas sobre a aplicação no tempo
das normas sobre prescrição da obrigação tributária, pags. 36/39).
E é, precisamente, por força deste mesmo efeito interruptivo resultante da sua (dos responsáveis
subsidiários) própria citação para a execução, ocorrida em 11/6/2008, antes, portanto, de esgotado o dito
prazo de 8 anos (contado desde 1/1/2001) e por força da consequente interrupção do prazo de prescrição
conexo com a sua própria responsabilidade, que a dívida não está prescrita: é que esta citação, sendo o
primeiro facto interruptivo ocorrido na vigência da Lei n.º 53- A/2006, 29/12 (que introduziu a actual
redacção ao n.º 3 do art. 49º da LGT), teve a virtualidade de interromper esse prazo ainda em curso,
inutilizando, assim, o prazo decorrido em relação aos responsáveis subsidiários e impedindo agora o
decurso do mesmo até à decisão que puser termo ao processo de execução fiscal (arts. 326º n.º 1 e 327º
n.º 1 CCivil, adaptados aos factos interruptivos previstos na LGT).
A sentença recorrida enferma, portanto, deste alegado erro de julgamento, procedendo, nesta
medida, as Conclusões das alegações da recorrente Fazenda Pública.
6. E concluindo-se pela não verificação da prescrição da dívida exequenda relativamente aos oponentes e pela consequente revogação da sentença recorrida, importaria então apreciar, em substituição
(arts. 715º, n.º 2 e 726º do CPC, aplicáveis subsidiariamente), as questões atinentes à inexigibilidade da
dívida por falta de notificação da liquidação no prazo de caducidade e à ilegalidade da liquidação de IVA
(por alegada inactividade da sociedade no ano 2001), invocadas nos arts. 2ª a 4º da PI), as quais não foram
apreciadas na sentença, por prejudicadas pela solução da questão da prescrição da dívida exequenda.
Todavia, como aponta o MP, a insuficiência da matéria de facto fixada e a intervenção do STA
na qualidade de tribunal de revista (com poderes de cognição restritos a matéria de direito) impedem
tal apreciação, impondo-se, então, a devolução do processo ao TAF de Coimbra para, após pertinente
ampliação da matéria de facto, serem apreciadas aquelas questões, tidas por prejudicadas face à solução
da questão da prescrição da dívida exequenda.
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em, dando provimento ao recurso:
- revogar a sentença recorrida e julgar improcedente a oposição quanto ao invocado fundamento
da prescrição da dívida exequenda;
- ordenar a baixa dos autos ao Tribunal recorrido para, após pertinente ampliação da matéria de
facto, serem apreciadas, se nada obstar, as demais questões também invocadas na Petição Inicial.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Contra-ordenação. Recurso judicial. Prazo.
Sumário:
I — Para além dos casos previstos no artigo 83.º do RGIT, é admissível em casos
justificados o recurso em processo de contra-ordenação tributário com base em
fundamentos previstos no artigo 73.º Lei-Quadro das Contra-Ordenações, aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, sendo um dos casos em que tal
manifestamente se justifica - pois que em causa está a garantia constitucional de
tutela jurisdicional efectiva (artigos 20.º, n.º 1 e 268.º n.º 4 da Constituição da
República) e a vertente judicial do direito de defesa do arguido no processo de
contra-ordenação (artigo 32.º, n.º 10 da Constituição da República) — aquele em
que a impugnação judicial da decisão administrativa de aplicação da coima foi
rejeitada.
II — Nos termos do artigo 63.º daquela lei, também subsidiariamente aplicável ex vi
da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, do despacho do juiz que rejeite o recurso por
extemporâneo há recurso, independentemente do valor da coima aplicada.
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III — Se em face de uma notificação pouco clara se suscitam dúvidas quanto ao termo
inicial do prazo indicado para a interposição do recurso, tem o mandatário judicial do arguido o ónus de as procurar esclarecer, tanto mais que para tal bastaria
consultar o preceito legal expressamente indicado na notificação e do qual resulta
de modo inequívoco tanto o prazo como o termo inicial da sua contagem, não lhe
sendo lícito pretender, com fundamento na pretensa obscuridade da notificação,
ter direito a mais prazo para recorrer do que aquele que a lei confere a todos.
IV — É de 20 dias contados da notificação o prazo de que o arguido dispõe para interpor recurso da decisão administrativa de aplicação da coima (artigo 80.º n.º 1 do
RGIT), havendo que contar este prazo nos termos do artigo 60.º da Lei Quadro
das Contra-ordenações (ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT), donde resulta
que o prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados.
Processo n.º 164/10-30.
Recorrente: Lagar Village — Urbanização e Construção, L.da
Recorrido: Ministério Público e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Lagar Village - Urbanização e Construção, Lda, melhor identificada nos autos, não se conformando com o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada que não admitiu, por intempestivo, o recurso que havia interposto da decisão de aplicação de coima, no valor de € 550,00, dela vem
interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A. A recorrente não pode aceitar a rejeição do recurso de contra ordenação, por intempestividade,
constante do despacho de fls. (…)
B. A divergência da Recorrente com o Tribunal “a quo” reside, salvo melhor opinião, apenas na
interpretação da notificação dos Serviços de Finanças de Palmela (Doc. 7 junto aos autos.).
C. Entende o Tribunal “a quo” que só existe um prazo de 20 dias e que tendo a Recorrente sido
notificada em 25.03.2009 e apresentado o recurso no dia 04.05.2009, este é extemporâneo.
D. Entende a Recorrente que há dois prazos distintos e cumulativos na referida notificação e que
o prazo de interposição de recurso da contra ordenação, atento o disposto no ponto 1 da notificação
dos Serviços de Finanças de Palmela e o que acima alegou, decorre durante os 20 dias subsequentes ao
termo do prazo de 15 dias previstos no ponto 2 da mesma, pelo que o prazo de recurso decorreu entre
10.04.2009 e 08.05.2009, e,
E. Que tendo o recurso dado entrada no dia 04.05.2009 é tempestivo.
O Ministério Público, junto da 1ª instância, contra-alegou nos termos que constam de fls. 82 e
segs., que se dão aqui por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, para concluir do
seguinte modo:
- o prazo de recurso da decisão de aplicação de uma coima por entidade administrativa é, apenas,
o de 20 dias previstos no artigo 80º n.º 1 do RGIT;
- a arguida, ora Recorrente, foi notificada dessa decisão em 25/03/2009, pelo que o prazo de interposição de recurso dessa decisão iniciou-se em 26/03/2009 e terminou em 23/04/2009;
- o presente recurso foi interposto em 04/05/2009, pelo que se verifica a sua extemporaneidade.
- o despacho recorrido fez uma correcta apreciação dos factos provados e uma adequada aplicação
do direito.
O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de acompanhar a contra-motivação
daquele Magistrado, acrescentando, ainda, dois arestos desta Secção do STA que perfilham o mesmo
entendimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – A decisão recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. Em 13/03/2009, foi proferida decisão de aplicação da coima no montante de € 550,00 acrescida
de custas, por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Palmela, pela prática da contra-ordenação
prevista e punida pelo art. 119º, n.º 1 e art. 26º, n.º 4, ambos do Regime Geral das Infracções Tributárias
(cfr. fls. 14/15).
2. Em 25/03/2009 (data da assinatura do aviso de recepção de fls. 17 dos autos), a ora recorrente foi
notificada através do ofício do Serviço de Finanças de Palmela, com o nº2302 datado de 13/03/2009, da
decisão de aplicação da coima, bem como da possibilidade de deduzir recurso da decisão de aplicação
da coima, no prazo de 20 dias contados da data de assinatura do aviso de recepção, e nos termos do
art. 80º do Regime Geral das Infracções Tributárias (cfr. fls. 13-A).
3. Em 04/05/2009 foi apresentada por correio electrónico a petição inicial registada com a entrada
nº59018 (cfr. fls. 49/54).
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4. E em 14/05/2009 foi apresentada nova petição, em substituição da anterior, dando origem ao
processo de impugnação judicial n.º 638/09.OBEALM (cfr. fls. 21/27).
5. A petição mencionada no ponto anterior foi convolada em recurso da decisão de aplicação da
coima e remetida ao respectivo Serviço de Finanças (cfr. despacho de fls. 36).
3 – São duas as questões a conhecer no presente recurso, a saber: uma prévia e que tem a ver com
a admissibilidade do recurso e tempestividade do recurso da decisão que aplicou a coima.
Questões idênticas às agora transcritas foram já apreciadas no Acórdão desta Secção do STA de
3/6/09, in rec. n.º 349/09, que o Relator subscreveu, pelo que vamos aqui proceder à sua transcrição,
com as adaptações adequadas, procurando desta forma obter uma interpretação e aplicação uniformes
do direito (cfr. artº 8º, n.º 3 do CC).
Assim e quanto à primeira das referidas questões, aliás, prejudicial, escreve-se naquele aresto que
“estabelecem os números 1 e 2 do artigo 83.º do RGIT que o arguido e o Ministério Público podem
recorrer da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, ou para
a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo se o fundamento exclusivo
do recurso for matéria de Direito, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um quarto da
alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção acessória.
No caso dos autos não foi aplicada sanção acessória e a coima aplicada é no valor de € 550,00,
inferior, pois, à alçada dos tribunais tributários (correspondente a um quarto da alçada estabelecida para os
tribunais judiciais de 1.ª instância – ou seja, 1250,00 euros – cfr. o artigo 24.º n.º 1 da Lei de Organização
e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, na redacção do Decreto-Lei n.º 303/2007 de 24 de Agosto).
Admite-se, contudo, que em casos justificados se receba o recurso com base em fundamentos
previstos no artigo 73.º Lei-Quadro das Contra-Ordenações (LQC), aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, sendo um dos casos em que tal manifestamente se justifica - pois que em causa está
a garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva (artigos 20.º, n.º 1 e 268.º n.º 4 da Constituição
da República) e a vertente judicial do direito de defesa do arguido no processo de contra-ordenação (artigo 32.º, n.º 10 da Constituição da República) - neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA/MANUEL
SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 3.ª ed., Lisboa, pp. 577/578 (nota
7 ao art. 83.º do RGIT) - aquele em que a impugnação judicial da decisão administrativa de aplicação
da coima foi rejeitada, situação prevista na alínea d) do n.º 1 do art. 73.º da LQC e que se configura nos
autos, pois que o despacho recorrido rejeitou a impugnação da decisão administrativa de aplicação da
coima, com fundamento na sua intempestividade (cfr. despacho a fls. 58 dos autos).
Acresce que, nos termos do artigo 63.º da LQC, também subsidiariamente aplicável ex vi da
alínea b) do artigo 3.º do RGIT, do despacho do juiz que rejeite o recurso feito fora do prazo há recurso,
recurso este que não depende do valor da coima aplicada.
Assim, não obstante o valor da coima aplicada se situar abaixo do valor da alçada dos tribunais
tributários, decide-se admitir o presente recurso com fundamento na alínea d) do n.º 1 do artigo 73.º e
no n.º 2 do artigo 63.º da LQC, aplicáveis ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT”.
4 – Quanto à segunda daquelas questões, escreve-se, também, no predito aresto que “o fundamento
para a rejeição pelo tribunal “a quo” do recurso interposto da decisão administrativa de aplicação da
coima foi a sua intempestividade, pois que o prazo para a interposição do recurso é de 20 dias após a sua
notificação (artigo 80.º, n.º 1 do RGIT), este prazo não é um prazo judicial (pelo que não se lhe aplica o
n.º 5 do artigo 145.º do Código de Processo Civil), o arguido foi notificado da decisão em 25/3/09 mas a
impugnação da decisão só deu entrada no Serviço de Finanças de Palmela em 4/5/09, ou seja, já depois de
expirado o prazo para a impugnar, que teria terminado em 23/4/09 (cfr. despacho recorrido a fls. 58 e segs.).
Contra este entendimento reage a recorrente, que não pondo em causa que recebeu a notificação em
25/3/09, vem alegar, em suma, que o prazo de 20 dias que nesta lhe era indicado para interpor recurso
judicial se contaria após os 15 dias de que dispunha para efectuar o pagamento voluntário da coima
(al. D) das conclusões da motivação do recurso), pelo que teria em tempo apresentado a sua defesa.
Vejamos.
A notificação da decisão administrativa da coima, a fls. 40 dos autos, consiste num texto pré-formatado que, efectivamente, não é um modelo de clareza nem no que respeita ao prazo para interposição do recurso nem quanto a outros aspectos.
É certo que dele não resulta a indicação inequívoca de que o prazo de 20 dias para recorrer se
conta da notificação, mas também não resulta inequivocamente que tal prazo se conte findo o de 15 dias
para requerer o pagamento voluntário. Consideramos que a dúvida quanto ao termo inicial da contagem
do prazo seria legítima em face da pouca clareza do texto na notificação, mas havendo dúvida havia o
ónus de a ver esclarecida, esclarecimento este de muito fácil obtenção pois que a notificação indica de
forma expressa o preceito legal aplicável (o artigo 80.º do RGIT), deste resulta de modo inequívoco
tanto o prazo como o termo inicial da sua contagem, acrescendo ainda que a arguida se faz representar
no processo por advogado, que está funcionalmente obrigado a conhecer a lei.
Não lhe é, pois, lícito pretender, com fundamento na pretensa obscuridade da notificação, ter
direito a mais prazo para recorrer do que aquele que a lei confere a todos.
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É, pois, de 20 dias após a notificação o prazo de que o arguido dispunha para interpor recurso
da decisão administrativa de aplicação da coima (artigo 80.º n.º 1 do RGIT), havendo que contar este
prazo nos termos do artigo 60.º da LQC (ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT), donde resulta que
o prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados”.
Neste sentido, pode ver-se, entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 1/7/09, in rec.
n.º 479/09 e de 18/2/10, in rec. n.º 1.181/09.
Posto isto e voltando ao caso dos autos, conclui-se que o prazo para interposição do recurso terminou efectivamente em 23/4/09.
Daí que, a decisão judicial que assim o considerou e em conformidade rejeitou por extemporâneo o
recurso da decisão de aplicação da coima, não merece, pois, qualquer censura, devendo ser confirmada.
5 – Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter o despacho
recorrido.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Pimenta do Vale (relator) — Jorge Lino — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Oposição à execução. Indeferimento liminar. Omissão de pronúncia. Impossibilidade da
prestação por causa não imputável ao devedor. Artigos 204.º e 209.º, n.º 1, alínea c)
do CPPT. Artigo 790.º do Código Civil.
Sumário:
I — Não se verifica nulidade por omissão de pronúncia da sentença recorrida se o
tribunal “a quo” não tomou conhecimento do mérito da oposição por ter julgado
verificado fundamento legal de rejeição liminar da oposição, sendo que, se tal
juízo não for de confirmar, verificar-se-á erro de julgamento da sentença recorrida,
determinante da respectiva revogação, e não nulidade desta.
II — A impossibilidade de cumprimento da prestação a que se refere o artigo 790.º do
Código Civil, preceito no qual a recorrente pretende fundamentar a sua pretensão
jurídica de extinção da execução fiscal, embora em abstracto possa integrar o
fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, não se tem por verificada quando em causa esteja uma mera
impossibilidade “relativa à pessoa do devedor” de cumprimento de uma obrigação
pecuniária, aliás não demonstrada.
III — Sendo manifestamente improcedente a oposição deduzida há lugar à rejeição
liminar da oposição (artigo 209.º n.º 1 alínea c) do CPPT).
Processo n.º 199/10-30.
Recorrente: Maria Adelina Ferreira Basto.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – Maria Adelina Ferreira Basto, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 15 de Maio de 2009, que rejeitou liminarmente a oposição por si deduzida à execução fiscal contra si instaurada pelo Serviço de Finanças do
Porto 1, para cobrança coerciva de cotizações e contribuições para a Segurança Social no montante de
€ 8.936,67, (n.º 1301200701349309 e apensos), para o que apresentou as conclusões seguintes:
1ª) – Ao não se pronunciar sobre a extinção da prestação tributária arguida pela recorrente nos
termos do disposto no artº. 790º do Cód. Civil, a aliás douta sentença recorrida padece, salvo o devido
respeito por opinião contrária, do vício de omissão de pronúncia, a que alude o art.º 668º-1-d), 1ª parte
do C.P.C., vício esse causal da sua nulidade.
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2ª) – Ao não valorar a prova documental produzida pela recorrente a aliás douta sentença recorrida padece, salvo o devido respeito por opinião contrária, do vício de omissão de pronúncia, a que
alude o artº. 668º-1-d), 1.ª parte do C.P.C., vício esse causal da sua nulidade.
3ª) – A ora recorrente fundamentou a oposição à execução fiscal, na impossibilidade de cumprir
a obrigação tributária, por facto imputável ao Estado Português, provando a culpabilidade deste com
a junção de prova documental especialmente qualificada.
4ª) – O fundamento referido na precedente conclusão 4ª, não se encontra referido em nenhuma
das restantes alíneas do n.º 1 do artº. 204º do C.P.P.T e encontra-se documentalmente provado, pelo
que é acolhido pela alínea i) do preceito em apreço.
5ª) – Ao considerar que a argumentação expendida pela oponente, ora recorrente não será subsumível a nenhuma das alíneas supostamente consagradas com carácter taxativo nas várias alíneas do
n.º 1 do art.º 204º do C.P.P.T., a aliás douta sentença recorrida violou, salvo devido respeito por opinião
contrária, o disposto nos artºs 204º-1-i) do C.P.P.T. e 790º do Cód. Civil.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: despacho de rejeição liminar da petição inicial de oposição à execução.
Alega a recorrente que fundamentou a oposição na impossibilidade de cumprir a obrigação
tributária por facto imputável ao Estado Português e que tal fundamento é acolhido pela alínea i) do
art.º 204.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Fundamentação: a nosso ver o recurso não merece provimento.
Com efeito no caso é manifesto e evidente que a pretensão da recorrente não pode proceder e
que os fundamentos por si invocados não podem caber na previsão do artº 204º, n.º 1, alínea a) do
Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que, consequentemente, também não se verifica
qualquer omissão de pronúncia.
Como anota Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário,
anotado, 5.ª edição, volume II, pag. 368 a alínea i) do n.º 1 do artº 204º do CPPT constitui «uma
disposição de carácter residual em que serão enquadráveis todas as situações não enquadráveis nas
outras alíneas do mesmo número, em que há um facto extintivo ou modificativo da dívida exequenda
ou que afecta a sua exigibilidade».
Assim os fundamentos previstos na referida alínea devem consubstanciar-se, como vem entendendo
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, em factos modificativos ou extintivos da dívida,
ou que afectam a sua exigibilidade, importando a sua verificação, consequentemente, a impossibilidade
de prosseguimento da instância executiva, ao menos, nos precisos termos em que foi instaurada – cf.,
neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal administrativo de 12.02.2003, 1529/02,in www.dgsi.pt.
Não é seguramente esse o caso do fundamento invocado – facto imputável ao Estado Português
que terá colocado a oponente em situação económica difícil, impeditiva de cumprir as suas obrigações
fiscais.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls.89 a a 91 dos autos) nada vieram
dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação –
5 – Questões a decidir
Importa primeiramente verificar se a sentença recorrida enferma do vício de omissão de pronúncia
que lhe imputa a recorrente nas conclusões 1.ª e 2.ª das suas alegações de recurso.
Não se verificando o alegado vício, haverá então que conhecer do alegado erro de julgamento
que também é imputado à sentença recorrida (cfr. conclusões 3ª a 5ª da alegações de recurso), por ter
julgado que o fundamento invocado pela recorrente não seria subsumível nos fundamentos da oposição à execução fiscal enunciados no n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT).
6 – Apreciando.
6.1 Da alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida
A sentença recorrida (a fls. 54 e 55 dos autos), decidiu rejeitar liminarmente, nos termos do artigo 209.º, n.º 1, alínea b) do CPPT, a oposição deduzida pela ora recorrente, por ter entendido que de
acordo com o disposto no artigo 204.º n.º 1 do CPPT, a Oposição à execução apenas poderá ter por
fundamento os ali taxativamente enumerados, sendo que a argumentação expendida pela oponente
não é subsumível a qualquer uma das situações consagradas naquele segmento normativo, estando,
assim, votada ao insucesso. Mais acrescentando que, nos termos do art. 209.º n.º 1 alínea c) do CPPT,
sendo manifesta a improcedência, a oposição deve ser liminarmente rejeitada.
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Alega a recorrente, desde logo (cfr. conclusões 1.ª e 2.ª das suas alegações de recurso), que a douta
sentença recorrida padece do vício de omissão de pronúncia, a que alude o art.º 668.º-1-d), 1.ª parte
do C.P.C., por não se ter pronunciado sobre a extinção da prestação tributária arguida pela recorrente
nos termos do disposto no artº. 790º do Cód. Civil e bem assim por não valorar a prova documental
produzida pela recorrente.
A Meritíssima Juíza “a quo” sustentou o decidido (fls. 83 dos autos), pronunciando-se o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no sentido de que é manifesto e evidente que a
pretensão da recorrente não pode proceder e que os fundamentos por si invocados não podem caber
na previsão do artº 204º, n.º 1, alínea i) do Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que,
consequentemente, também não se verifica qualquer omissão de pronúncia.
Vejamos.
É nula, por omissão de pronúncia, a sentença que deixe de apreciar questão que deva conhecer e
que não esteja prejudicada pela solução dada a outra (artigos 125.º, n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d)
e 660.º n.º 2 do Código de Processo Civil -CPC).
No caso dos autos, verifica-se que o tribunal “a quo” decidiu rejeitar liminarmente a petição de
oposição, sem conhecimento do respectivo mérito, pois que entendeu que a argumentação expendida
pela oponente não é subsumível a qualquer uma das situações consagradas no n.º 1 do artigo 204.º
do CPPT, estando, assim, votada ao insucesso, mais acrescentando que nos termos do art. 209.º n.º 1
alínea c) do CPPT, sendo manifesta a improcedência, a oposição deve ser liminarmente rejeitada.
Ora, dispõe o n.º 1 do artigo 209.º do CPPT que «Recebido o processo, o juiz rejeitará logo a
oposição por um dos seguintes fundamentos: a) Ter sido deduzida fora de prazo; b) Não ter sido alegado
algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º; c) Ser manifesta a sua improcedência».
Torna-se assim manifesto que o não conhecimento do mérito da oposição é a decorrência lógica e
natural do julgamento efectuado no sentido da inverificação de fundamento(s) legal(ais) para a rejeição
liminar da oposição, em conformidade com o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 209.º do CPPT.
Não se verifica, deste modo, qualquer omissão de pronúncia da sentença recorrida, pois que
verificando-se fundamento para a rejeição liminar da oposição, o juiz não pode apreciar o mérito desta,
sob pena de excesso de pronúncia.
Questão diversa, e que importa apreciar de seguida, é se o juízo emitido sobre a existência de
fundamento legal para a rejeição liminar da oposição se revela conforme à lei ou se, pelo contrário,
terá a sentença recorrida incorrido em erro de julgamento ao assim ter julgado.
Trata-se, porém, de questão diversa, a determinar, se procedente, a revogação da sentença recorrida, e não a sua anulação.
Improcedem, pelo exposto, as alegações da recorrente sintetizadas nas conclusões 1.ª e 2.ª que
apresentou.
6.2 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
Como se disse já, a sentença recorrida entendeu que a argumentação expendida pela oponente
não é subsumível a qualquer uma das situações consagradas no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, estando,
assim, votada ao insucesso, mais acrescentando que nos termos do art. 209.º n.º 1 alínea c) do CPPT,
sendo manifesta a improcedência, a oposição deve ser liminarmente rejeitada.
Alega, contudo, a recorrente, que tendo fundamentado a oposição à execução fiscal, na impossibilidade de cumprir a obrigação tributária, por facto imputável ao Estado Português, provando a culpabilidade deste com a junção de prova documental especialmente qualificada, tal pretensão constituiria
fundamento legal de oposição subsumível na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, pois que não
se encontra referido em nenhuma das restantes alíneas do n.º 1 do artº. 204º do C.P.P.T e encontra-se
documentalmente provado, pelo que a sentença recorrida, ao considerar que a argumentação expendida
pela oponente, ora recorrente não será subsumível a nenhuma das alíneas supostamente consagradas
com carácter taxativo nas várias alíneas do n.º 1 do art.º 204º do C.P.P.T., teria violado o disposto
nos artºs 204º-1-i) do C.P.P.T. e 790º do Cód. Civil (cfr. as conclusões 3.ª a 5.ª das suas alegações de
recurso supra transcritas).
Vejamos.
Tem a jurisprudência deste Tribunal sufragado a posição de JORGE LOPES DE SOUSA – aliás
citada quer na sentença recorrida, quer no parecer do Ministério Público junto aos autos -, quanto
ao sentido e alcance do fundamento de impugnação previsto na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do
CPPT. Como escreve este insigne autor (Código de Procedimento e de Processo Tributário: anotado
e comentado, 5.ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2007, p. 368 – nota 43 ao art. 204.º do CPPT) o citado
artigo constitui «uma disposição de carácter residual em que serão enquadráveis todas as situações
não enquadráveis nas outras alíneas do mesmo número, em que há um facto extintivo ou modificativo
da dívida exequenda ou que afecta a sua exigibilidade».
Ora, se a alegada impossibilidade de cumprir a obrigação tributária, por facto imputável ao Estado
Português, fosse subsumível, como pretendido e alegado, no âmbito do artigo 790.º do Código Civil,
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poderia, em abstracto, configurar-se como facto extintivo da obrigação, atendível como fundamento
de oposição se documentalmente provado.
É, contudo, manifesto que tal se não verifica.
É consensualmente aceite entre os civilistas que a impossibilidade de cumprimento da prestação
a que se refere o artigo 790.º do Código Civil, preceito no qual a recorrente pretende fundamentar a
sua pretensão jurídica de extinção da execução fiscal, é uma impossibilidade objectiva, e não subjectiva ou “relativa à pessoa do devedor”, superveniente, e não originária e absoluta, e não meramente
relativa («difficultas praestandi») sendo tais características de muito difícil - se não mesmo de impossível - verificação nas obrigações pecuniárias, cuja prestação é por natureza fungível (cfr. PIRES DE
LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, Volume II, 4.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora,
1997, pp.42/43, notas 2 e 3 ao art. 790.º do Código Civil; ANTUNES VARELA, Anotação ao Acórdão
do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de Outubro de 1982, Revista de Legislação e Jurisprudência,
ano 119.º, pp. 176/179; MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito Das Obrigações, 11.ª ed.,
Coimbra, Almedina, 2008, pp. 1074/1078; LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito
Das Obrigações, Volume II, 6.ª ed., Coimbra, Almedina, 2008, pp. 117/120; FERNANDO PESSOA
JORGE, Direito Das Obrigações, Lisboa, AAFDL, 1973, p. 141).
Ora, no caso dos autos, a alegada impossibilidade de cumprimento corresponde, quando muito, à
extrema onerosidade da prestação por parte do devedor no cumprimento prestações pecuniárias (cotizações e contribuições à segurança social), respeitantes, aliás, a períodos posteriores à data da conduta
ilícita pela qual a Administração foi condenada a indemnizar a oponente, ao trânsito em julgado desta
condenação e ao alegado incumprimento do dever de execução da sentença condenatória, sendo, pois,
manifesto, não se estar perante situação enquadrável naquelas que são visadas pelo artigo 790.º do
Código Civil.
Assim sendo, manifesta é a improcedência da oposição deduzida com fundamento na alínea i) do
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, sendo que o único fundamento invocado na oposição em nenhuma outra
das alíneas daquele preceito legal encontra cabimento.
Impunha-se, por isso, em face do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 209.º do CPPT, rejeitar
liminarmente a oposição deduzida.
A sentença recorrida que assim decidiu, não merece, pois, qualquer censura, estando o recurso
votado ao insucesso.
– Decisão –
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em, com a presente fundamentação, negar provimento ao recurso,
confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6, sem prejuízo do concedido apoio judiciário.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António
Calhau.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Prescrição. Interrupção. Iva. Início do prazo. Nulidade processual.
Sumário:
I — Se o Recorrente não contesta a factualidade fixada na sentença nem pretende adversar quaisquer ilações de facto, limitando-se a discordar da aplicação do direito
a essa factualidade, não pode deixar de se reconhecer a competência hierárquica
do STA para o conhecimento do recurso.
II — O aviso que no processo de execução fiscal foi emitido para citação da devedora
principal não tem a virtualidade de interromper o prazo prescricional de dívidas
em cobrança nas execuções fiscais que posteriormente foram instauradas e apensadas àquele processo.
III — Não havendo acto interruptivo da prescrição relativamente à devedora principal,
não há que aplicar e interpretar o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 48.º da LGT
sobre os efeitos desse acto relativamente ao responsável subsidiário.
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IV — A citação do responsável subsidiário determina a interrupção da prescrição nos
termos previstos no n.º 1 do artigo 49.º da LGT, com a consequente inutilização
de todo o período de prescrição anteriormente decorrido (artigo 326.º, n.º 1 do
Código Civil).
V — A redacção dada ao n.º 1 do artigo 48.º da LGT pela Lei n.º 55-B/2004, de 30 de
Dezembro, relativa à forma de contagem do prazo de prescrição das dívidas de
IVA, é aplicável aos prazos de prescrição ainda em curso à data da sua entrada
em vigor.
VI — A falta de notificação do despacho de reversão ao mandatário constituído não é
susceptível de gerar a nulidade ou a anulação desse despacho, da citação e do
despacho determinativo da penhora de bens, pois que essa falta, não respeitando
à legalidade destes actos, não é susceptível de inquinar a sua validade.
VII — Tal falta, podendo constituir uma nulidade processual determinante da anulação dos termos subsequentes considerados como absolutamente dependentes da
formalidade omitida (artigo 201.º n.º 2 do CPC), deve ser suscitada no próprio
processo executivo e decidida pelo respectivo órgão, com reclamação da decisão
desfavorável para o respectivo tribunal.
Processo n.º 201/10-30.
Recorrente: Carlos Manuel dos Santos Peixoto.
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. CARLOS MANUEL DOS SANTOS PEIXOTO, com os demais sinais dos autos, recorre
para este Supremo Tribunal da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada (a
fls. 87/92), que julgou improcedente a reclamação que deduziu, ao abrigo do disposto nos artigos 276º
e seguintes do CPPT, contra o despacho que ordenou a penhora dos seus bens no processo de execução
fiscal n.º 2240 2001 0101051.4 e apensos, contra si revertido.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A O recorrente insurge-se contra a decisão de primeira instância que, assentando numa errada
interpretação e aplicação do direito ao caso concreto, julgou, por um lado, não se encontrarem prescritas
as dívidas exequendas revertidas (IRC de 2000 e 2001, IVA 2000, 2001 e 2002) e, por outro, irrelevar
a falta de notificação do despacho de reversão aos mandatários judiciais constituídos no processo.
B Desde logo, errou a sentença recorrida na interpretação e aplicação dos artigos 48.º e 49.º da Lei
Geral Tributária (doravante L.G.T.) e na subsunção aos mesmos à factualidade provada nos autos.
C Na verdade, e não obstante ter considerado assente que, em 14/09/2001, foi emitido o aviso-citação da sociedade devedora (facto 3), a decisão a quo não deu como provado qualquer facto relativo à sociedade devedora originária susceptível de determinar a interrupção do prazo prescricional.
D O facto interruptivo, atenta a ratio do artigo 49.º n.º 1 da L.G.T. e do próprio instituto da prescrição, é tão só, mas não menos, a efectiva e regular citação pessoal da executada originária - que
não ficou provada nem por qualquer modo demonstrada - donde se pudesse presumir ou ter por certa
a susceptibilidade do seu conhecimento.
E Ora, apenas a citação, enquanto acto pessoal e receptício, cuja função é dar conhecimento ao
destinatário (neste caso, a devedora originária) que contra ele corre termos um processo de execução
fiscal, chamando-o à execução e fazendo iniciar o prazo para deduzir oposição e exercer os demais
direitos que lhe são facultados, explica e justifica a interrupção do prazo prescricional.
F A emissão ou mesmo a expedição da carta - aviso para citação (que, aliás, se deve considerar
como meramente provisória) não tem qualquer relevância interruptiva do prazo prescricional em
curso, até porque não permite presumir, garantir ou ter por assente que o destinatário teve ou pôde
ter conhecimento que contra ele foi instaurada a execução.
G Não decorre, além do mais, do probatório que a citação tenha sido pessoal, em cumprimento do
artigo 191.º do C.P.P.T. (que fixa em 250 UC o limite para além do qual a citação tem de ser pessoal).
H Sendo certo que, apesar de este admitir a citação por simples postal no caso de dívidas exequendas de valor relativamente baixo - que, de qualquer modo, não é o caso, por estarem em causa
centenas de milhares de euros - deverá considerar-se, na esteira da melhor doutrina, que não se trata
aqui de uma verdadeira citação, até porque o artigo 193.º n.º 2 do C.P.P.T. impõe a citação pessoal
do executado, aquando da penhora.
I Não poderia, pois, a sentença recorrida ter considerado interrompido o prazo prescricional,
por não ter base factual dada como provada para assim o concluir.
J Acresce, por outro lado, que a decisão a quo interpretou e aplicou erroneamente a lei, quando
considerou que este pretenso efeito interruptivo seria oponível ao revertido, não obstante a reversão

1114
ter ocorrido em meados de 2009, pois “considerando os prazos de pagamento voluntário constantes
das certidões de dívidas revertidas (2004 e 2006), verifica-se que a citação do responsável subsidiário
não ocorreu após o 5º ano posterior”.
K Erra, assim, ao convocar, para a aplicação do artigo 48.º n.º 3 da L.G.T., os prazos de pagamento
voluntário de dívidas relativas aos exercícios de 2004 e 2006, não constando do probatório qualquer
elemento relativo ao concreto ano da liquidação, sendo que o termo do pagamento voluntário tanto se
poderá referir ao prazo subsequente à notificação das liquidações (artigos 84.º e ss do C.P.P.T.) como
se poderá referir, num sentido mais lato, ao prazo de 30 dias após a citação.
L Erra também, porquanto as dívidas a que a sentença a quo se reporta, nesta sede, não foram
objecto de reversão contra o recorrente (apenas foram revertidas as dívidas correspondentes aos anos
de 2000 a 2002).
M E erra ainda no cômputo do prazo dos cinco anos referido no artigo 48.º n.º 3 da L.G.T., quando
é certo que a melhor interpretação deste impõe que a contagem deste prazo se faça a partir do ano
a que se reporta efectivamente a liquidação e assim, a partir de 2000, 2001 e 2002, respectivamente,
posto serem estes (e não outros) os anos das liquidações subjacentes às dívidas exequendas revertidas.
N Assim, a pretensa citação do recorrente, ocorrida em 2009 (a existir e considerar-se perfeita
e eficaz) é muito posterior aos indicados 5 anos, não produzindo, pois, efeitos interruptivos da prescrição quanto a este.
O Pelo que, se acaso tivesse ocorrido algum efeito interruptivo anterior relativo à sociedade
originária (e não existe, como já se demonstrou), sempre seria forçoso concluir pela inoponibilidade
de tal efeito ao aqui recorrente, por força do artigo 48.º n.º 3 da L.G.T..
P Finalmente, errou ainda a sentença ao considerar desnecessária, com base numa equiparação
sem fundamento legal, a notificação do despacho final de reversão aos mandatários constituídos no
respectivo procedimento administrativo.
Q O ora recorrente, aquando da apresentação da defesa em sede de audição prévia no procedimento de reversão, constituiu mandatários judiciais, outorgando procuração forense que oportunamente
foi junta aos autos.
R Por força do disposto no artigo 40.º do C.P.P.T., o despacho de reversão - acto administrativo
inserido num procedimento - deveria ter sido notificado aos mandatários judiciais, na pessoa destes
e no seu escritório, sob pena de ineficácia do próprio acto.
S No entanto, o despacho de reversão não foi notificado a qualquer dos mandatários que, assim,
não puderam ter conhecimento da decisão final do respectivo procedimento, que fundamentou a citação.
T A falta de notificação ao mandatário do recorrente do despacho final de reversão - ao arrepio
do expressamente consagrado no artigo 40.º do C.P.P.T. - configura uma nulidade, conforme decorre
do artigo 201.º do C.P.C., inquinando os actos subsequentes do mesmo, incluindo a penhora e a própria
citação, por influir decisivamente no exame e na decisão da causa.
U Aliás, preterida que foi uma formalidade legal, sempre o acto se teria por anulável, determinando a nulidade dos actos consequentes (e assim, da própria citação).
V Por outro lado, viola também o direito à tutela jurisdicional efectiva e de acesso ao direito
consagrado no artigo 20.º da C.R.P., que abarca o direito de defesa, de constituir e ser representado
por mandatário judicial, no âmbito de um qualquer procedimento ou processo, e de se fazer acompanhar por um advogado perante qualquer autoridade (cfr. também artigo 62.º do Estatuto da Ordem
dos Advogados e artigo 6.º do C.P.P.T.) - tendo o recorrente e o seu mandatário confiado que todos os
actos do procedimento, maxime o final, seriam notificados a este último, permitindo, assim, o exercício
atempado dos direitos que aquele assistiam.
W Pelo que, não poderá o acto de reversão produzir quaisquer efeitos e, se não nulo ou anulável,
mostra-se pelo menos ineficaz, não podendo servir de base ou título executivo contra o ora recorrente,
nem de fundamento a própria citação, que deverá considerar-se, por isso, nula e também ela insusceptível de produzir efeitos jurídicos.
X Não pode, pois, aceitar-se, como o fez a sentença recorrida, que a matéria irrelevava, invocando
uma suposta especialidade do artigo 191.º n.º 3 relativamente ao artigo 40.º do C.P.P.T., que implicaria a desaplicação deste último, quando é certo o âmbito de ambos em nada se confunde: a citação é
o primeiro acto do processo de execução fiscal, enquanto o despacho de reversão – autonomamente
impugnável – é a decisão final do procedimento de reversão.
Y O despacho de reversão - independentemente de acompanhar a citação pessoal do próprio
executado - deverá sempre ser notificado ao mandatário constituído no processo, até porque é autonomamente impugnável.
Z E os actos subsequentes ao mesmo, e assim, a citação e a penhora, que dependem da sua validade e eficácia, devem também, em consequência, ser declarados nulos ou anulados.
AA Pelo que deverá ser ordenada a referida notificação, com a respectiva supressão de todos os
actos consequentes ao acto de reversão, nomeadamente a citação, determinando-se a invalidade do
acto de penhora entretanto reclamado.
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1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exm.º Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal, através do parecer de fls. 144/145,
sustentou a incompetência hierárquica deste Tribunal para o conhecimento do recurso, nos termos
seguintes:
«O Recorrente no ponto C) das conclusões da sua alegação de recurso afirma que “Na verdade,
e não obstante ter considerado assente que, em 14/09/2001, foi emitido aviso-citação da sociedade
devedora (facto 3), a decisão a quo não deu como provado qualquer facto relativo à sociedade devedora
originária susceptível de determinar a interrupção do prazo prescricional.”
Prossegue, depois, na alínea D) das mesmas conclusões, afirmando que, “O facto interruptivo,
atenta a ratio do artigo 49.º, n.º 1 da LGT e do próprio instituto da prescrição, é tão só, mas não
menos, a efectiva e regular citação pessoal da executada originária - que não ficou provada nem por
qualquer modo demonstrada - donde se pudesse presumir ou ter por certa a susceptibilidade do seu
conhecimento.”.
No ponto G) das conclusões, considera que “Não decorre, além do mais, do probatório que a
citação tenha sido pessoal, em cumprimento do artigo 191.º do CPPT...”.
E, conclui no ponto I) que “Não poderia, pois, a sentença recorrida ter considerado interrompido
o prazo prescricional, por não ter base factual dada como provada para assim concluir”.
Constata-se, assim, que o Recorrente põe em causa juízos de apreciação de prova feitos pelo
Tribunal Recorrido, manifestando clara divergência nas ilações de facto retiradas do probatório,
pretendendo desse modo retirar apoio para a sua fundamentação jurídica.
O Recorrente controverte o julgamento de facto levado a efeito pelo juiz, retirando daí relevantes
consequências jurídicas.
No caso concreto não pode considerar-se ter o recurso por fundamento exclusivo matéria de
direito, dado o Recorrente concluir que a sentença recorrida não podia ter considerado interrompido
o prazo prescricional, por não ter base factual dada como provada para assim concluir.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que “se nas conclusões das
alegações de recurso o recorrente controverte o julgamento de facto levado a efeito pelo Mm. Juiz,
retirando daí relevantes consequências jurídicas, é competente para conhecer do recurso o Tribunal
Central Administrativo.” (acórdão do STA de 28/10/2009, processo n.º 695/09).
Verifica-se, portanto, em nosso entender, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo
para o conhecimento do recurso, já que versando matéria de facto, será, competente para dele conhecer
o Tribunal Central Administrativo do Sul.».
1.4. Notificado que foi o Recorrente para se pronunciar sobre a questão suscitada pelo Ministério
Público, veio sustentar a competência deste Tribunal para o conhecimento do recurso, argumentando que
as questões que coloca são questões exclusivamente de direito e que não põem em causa o julgamento
de facto efectuado pelo tribunal a quo, discordando apenas das ilações jurídicas que o tribunal retirou
dos factos assentes, pois que, na sua tese, o facto interruptivo da prescrição que a sentença ponderou
relativamente à devedora originária e cujos efeitos estendeu a si - a emissão de aviso-citação - não é
susceptível de determinar a interrupção da prescrição.
1.5. 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. A sociedade Soldaconde - Materiais de Soldadura e Ferramentas, Lda, foi registada na Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra em 04/09/1990, sendo um dos sócios o ora reclamante,
pertencendo a gerência a todos os sócios e obrigando-se a sociedade com a assinatura de 3 gerentes
(cfr. fls. 113/114 do processo executivo em apenso).
2. Em 13/09/2001 foi instaurado no Serviço de Finanças de Sesimbra o processo de execução
fiscal n.º 2240-01/101051.4 e apensos em nome de Soldaconde - Materiais, Soldadura e Ferramentas,
Lda, por dívidas de coimas de 2004, 2005, 2006 e 2008, IRC de 2001, 2002 e 2003 e IVA de 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, no montante total de € 363.691,58 (cfr. fls. 1/13 do processo
executivo em apenso).
3. Em 14/09/2001 foi emitido o aviso-citação da sociedade devedora (cfr. fls. 3 do apenso).
4. Em 21/11/2002 foi registada na Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra a nomeação
do sócio João David do Couto Baptista como gerente da sociedade e obrigando-se esta com a assinatura do gerente (cfr. fls. 117/121 do apenso).
5. Em 12/02/2009 foi proferido despacho relativo à preparação do processo para efeitos de reversão contra o ora reclamante, na qualidade de responsável subsidiário (cfr. fls. 20/22 do apenso).
6. Em 19/02/2009 o ora reclamante foi notificado do despacho referido no ponto anterior bem
como da possibilidade de exercício do direito de audição prévia (cfr. fls. 42/45 do apenso).
7. Em 09/03/2009 foi apresentado junto do Serviço de Finanças o requerimento relativo ao exercício
do direito de audição prévia em nome de Carlos Manuel dos Santos Peixoto, tendo o requerimento sido
subscrito por advogada e sido junta a respectiva procuração forense (cfr. fls. 52/68 do apenso).
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8. Em 14/05/2009 foi proferido despacho de reversão da execução contra o ora reclamante,
na qualidade de responsável subsidiário pelas dívidas cujo facto constitutivo ou cujo prazo legal de
pagamento tenha ocorrido antes de 06/11/2002 (data da renúncia a gerência) e que corresponde ao
IVA de 2000, 2001 e 2002 e de IRC de 2000 e 2001, no montante de € 339.748,36 (cfr. fls. 126/127
do apenso).
9. Em 22/05/2009 o ora reclamante foi citado por reversão, tendo-lhe sido enviado o despacho
com os fundamentos da reversão (cfr. fls. 134 e 134-A do apenso).
10. A citação referida no ponto anterior foi efectuada através de carta registada com aviso de
recepção (cfr. fls. 134/134-A do apenso).
11. Em 26/06/2009 foi determinada a penhora de bens para garantia dos valores em dívida (cfr.
fls. 137 do processo executivo).
12. Em 01/08/2009 foi efectuada a penhora de vencimento através do site das penhoras automáticas (cfr. teor de fls. 150 do apenso).
13. O processo de execução fiscal n.º 2240200501000632 relativo ao IRC de 2000 foi autuado
em 16/01/2005 e esteve parado desde essa data até 10/02/2009 (cfr. fls. 10 do processo executivo e
respectivo apenso).
14. O processo de execução fiscal n.º 2240200601005278 relativo ao IRC de 2001 e 2002 foi
autuado em 22/02/2006 e esteve parado desde essa data até 10/02/2009 (cfr. fls. 10 do processo executivo e respectivo apenso).
15. O processo de execução fiscal n.º 2240200501000063 referente a IVA de 2000, 2001 e 2002
foi autuado em 07/01/2005 e esteve parado desde essa data até 10/02/2009 (cfr. fls. 10 do processo
executivo e respectivo apenso).
3. Importa começar por conhecer a questão prévia da incompetência absoluta suscitada pela Recorrida, porquanto a sua eventual procedência prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão
face ao disposto nos artigos 16.º n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e
101.º e segs. do Código de Processo Civil (CPC).
3.1. Tal como resulta da normatividade inserta no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais,
aprovado pela Lei n.º 107-D/2003, de 31 de Dezembro, a competência do Supremo Tribunal Administrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários
restringe-se, exclusivamente, a matéria de direito [artigo 26.º, alínea b)], constituindo, assim, uma
excepção à competência generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete conhecer
“dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º”
[artigo 38.º, alínea a)].
Por essa razão, o artigo 280.º, n.º 1 do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários
de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo (TCA), salvo quando a matéria
for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo (STA).
Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, há que olhar para as
conclusões da alegação do recurso (sabido que elas definem e delimitam o objecto e âmbito do mesmo
- cf. os arts. 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1 e 3, do CPC) e verificar se, perante elas, as questões controvertidas
se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se,
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto - seja porque o recorrente defende
que os factos levados ao probatório não estão provados, seja porque diverge das ilações de facto que
deles se devam retirar, seja porque invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em
abstracto, indiferentes para o julgamento da causa.
Por conseguinte, ainda que sejam invocados factos que não constam do probatório, haverá que
ponderar se com eles o recorrente pretende contrariar a factualidade fixada ou contrariar as ilações de
facto extraídas pelo julgador, pois só nesse caso se verifica a incompetência do STA para conhecimento
do recurso. E, por outro lado, se os factos invocados forem, em abstracto, irrelevantes para a decisão das
questões colocadas no recurso ou se se traduzirem em meras ilações jurídicas, já não se pode afirmar
a incompetência do STA.
No caso vertente, o Recorrente não contesta a factualidade fixada na sentença recorrida, mormente
a que se encontra fixada no ponto 3.º do probatório, onde consta que «Em 14/09/2001 foi emitido o
aviso-citação da sociedade devedora», nem pretende adversar quaisquer ilações de facto, limitando-se
a discordar da aplicação do direito a essa factualidade, porquanto, na sua perspectiva, aquele aviso não
representa o acto de citação pessoal da sociedade devedora e, por isso, não pode ser encarado como
acto interruptivo da prescrição à luz do artigo 49.º, n.º 1 da LGT. E uma vez que, como resulta do
probatório, nada se provou quanto à efectivação de um acto de citação pessoal da sociedade, defende
que a sentença não podia ter julgado interrompido o prazo prescricional, por não ter base factual dada
como provada para assim o concluir – [Conclusões B) a I)].
Por conseguinte, o fundamento do recurso cinge-se, exclusivamente, à errada interpretação de
normas jurídicas adoptada pela sentença recorrida, mormente da contida no artigo 49.º, n.º 1, da LGT,
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e à sua aplicação ao caso concreto, por entender o Recorrente que o conteúdo normativo desse preceito
não comporta, na sua “factispecie”, o facto considerado como provado no ponto 3.º do probatório.
E este é o um fundamento que constitui, exclusivamente, matéria de direito.
Pelo que improcede a questão prévia suscitada, declarando-se este Tribunal competente para
conhecer do recurso.
3.2. A primeira questão colocada pelo Recorrente traduz-se em saber se a sentença incorreu em
erro ao julgar que não se encontravam extintas, por prescrição, as dívidas tributárias cuja cobrança
reverteu contra si. E a segunda questão, cujo conhecimento ficará prejudicado no caso de procedência
da primeira, traduz-se em saber se a sentença incorreu em erro ao julgar que a falta de notificação do
despacho de reversão na pessoa dos mandatários constituídos pelo executado, ora Recorrente, não constitui irregularidade que conduza à anulação desse despacho de reversão e de todos os que dele dependam.
Começando, então, pelo conhecimento da primeira questão, convém realçar que a execução fiscal
n.º 2240200101010514, que constitui o processo executivo principal, foi instaurada no Serviço de Finanças em 13/09/2001 com vista à cobrança de dívida proveniente de IVA do ano de 1999, no montante
de Esc. 1.112.529$00. Nela foi emitido em 14/09/2001 o aviso-citação a que se refere o ponto 3.º do
probatório (cfr. fls. 3 do processo apenso a esta reclamação), destinado à sociedade devedora. E só
posteriormente lhe foram apensados outros processos executivos, instaurados em momento ulterior,
com vista à cobrança de outras dívidas (coimas, IVA e IRC), sendo que os processos que reverteram
contra o ora Recorrente dizem respeito a IVA dos anos de 2000, 2001 e 2002 e a IRC dos anos de 2000
e 2001, em cobrança nos processos de execução apensos ns.º 2240200501000063, 2240200501000632
e 2240200601005278 – cfr. pontos 8.º, 13º, 14º e 15º do probatório.
A sentença julgou improcedente a questão da prescrição das dívidas que estão a ser exigidas ao
Reclamante, ora Recorrente, com base na seguinte argumentação:
− Nos termos do art. 48.º n.º 1 da LGT as dívidas tributárias prescrevem no prazo de 8 anos e
nos termos do art. 49.º n.º 1 da LGT, a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o
pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição;
− Com a citação da sociedade devedora, ocorrida com a emissão do aviso-citação em 14/09/2001,
surgiu a interrupção da prescrição, a qual, por força do n.º 2 do art. 48º da LGT, aproveita não só ao
devedor principal como aos responsáveis subsidiários;
− O responsável subsidiário, ora reclamante, foi citado para a execução em 22/05/2009 e apesar
de a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produzir efeitos quanto ao responsável subsidiário se a citação deste for efectuada após o 5.º ano posterior ao da liquidação (art.º 48.º
n.º 3 da LGT), não há que aplicar tal norma dado que em face dos «prazos de pagamento voluntário
constantes das certidões das dívidas revertidas (2004 e 2006), verifica-se que a citação do responsável
subsidiário não ocorreu após o 5º ano posterior, pelo que se conclui que as dívidas revertidas ainda
não estão prescritas»;
− Por outro lado, quanto à paragem dos processos executivos por período superior a um ano por
facto não imputável ao sujeito passivo, embora o n.º 2 do art. 49º da LGT estipule que essa paragem
faz cessar o efeito interruptivo decorrente da citação, obrigando a contar o tempo decorrido até à data
da autuação, o certo é que, efectuada a contagem do prazo, conclui-se que o prazo prescricional de
8 anos ainda não decorreu.
Inconformado, vem o Reclamante manifestar a sua divergência quanto à interpretação dada ao n.º 1
do artigo 49.º da LGT, argumentado que o aviso-citação emitido para a sociedade não constitui um acto
interruptivo da prescrição, por não representar um acto de citação pessoal, não se saber se chegou ao
conhecimento da sociedade ou a data em que isso possa ter ocorrido. Por outro lado, diverge do alcance
dado ao n.º 3 do artigo 48.º, porquanto, na sua óptica, mesmo que tivesse ocorrido essa interrupção, ela
não podia produzir efeitos relativamente a si, dado que só foi citado em 22/05/2009, isto é, para além
do 5.º ano posterior à liquidação dos impostos.
Contudo, e salvo o devido respeito, esses preceitos não são necessários nem decisivos para a solução da questão da prescrição das dívidas cujo pagamento está a ser exigido ao Recorrente. Decisivo é,
antes, o facto de as execuções que contra ele reverteram terem sido autuados muito depois da emissão
daquele aviso-citação e não estarem por ele abrangidas.
Com efeito, resulta dos pontos 13º, 14º e 15º da materialidade fáctica assente que os processos
revertidos contra o Recorrente foram autuados nas seguintes datas:
− n.º 2240200501000632 - relativo ao IRC de 2000 - foi autuado em 16/01/2005, tendo ficado
parado desde essa data até 10/02/2009;
− n.º 2240200601005278 - relativo ao IRC de 2001 - foi autuado em 22/02/2006, tendo ficado
parado desde essa data até 10/02/2009;
− n.º 2240200501000063 - referente a IVA de 2000, 2001 e 2002 - foi autuado em 07/01/2005,
tendo ficado parado desde essa data até 10/02/2009.
Aliás, bastava consultar o teor do aviso-citação para se constatar que ele se destinou a citar a
sociedade apenas para o processo de execução n.º 2240200101010514, chamando-a a pagar a dívida
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de IVA do ano de 1999, no montante de Esc. 1.112.529$00, não englobando, assim, quaisquer outros
processos executivos.
Neste contexto, o referido aviso-citação nunca poderia relevar como acto interruptivo da prescrição
relativamente às dívidas em cobrança nas execuções fiscais apensas, tornando-se desnecessário saber se
o conteúdo normativo do n.º 1 do artigo 49º comporta ou não esse aviso e se ele produziu ou não efeitos
interruptivos em relação ao ora Recorrente nos termos previstos no n.º 3 do artigo 48.º da LGT.
Deste modo, e visto que após o momento em que as aludidas execuções deixaram de estar paradas (que coincidiu com a data em que foram apensadas ao processo principal com vista à efectivação
da reversão – cfr. fls. 8 a 10), não foi realizado qualquer acto de citação da sociedade, o único facto
interruptivo que pode relevar é o acto de citação pessoal do responsável subsidiário, ora Recorrente,
em harmonia com o disposto no artigo 49.º, n.º 1 da LGT.
É, pois, neste contexto que importa analisar a questão da prescrição das dívidas de IVA e de IRC
em causa nos presentes autos.
Comecemos pelas dívidas de IRC (dos anos de 2000 e 2001).
Segundo o disposto no artigo 48.º, n.º 1 da LGT, 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.
Pelo que, estando em causa um imposto periódico, o prazo de prescrição destas dívidas iniciou-se
em 1/01/2001 relativamente ao IRC do ano de 2000 e em 1/01/2002 relativamente ao IRC do ano de
2001. Consequentemente, na ausência de factos interruptivos ou suspensivos, estas dívidas prescreveriam em 1/01/2009 e em 1/01/2010, respectivamente.
Constata-se, porém, que o Recorrente foi citado pessoalmente em 22/05/2009, o que acarretou a
interrupção da prescrição à luz do disposto no n.º 1 do artigo 49.º da LGT, com a consequente inutilização de todo o período de prescrição anteriormente decorrido (artigo 326.º, n.º 1 do Código Civil).
Com efeito, não decorre da letra da lei que só a citação do devedor originário tenha eficácia interruptiva,
e já não a do devedor subsidiário. Aliás, operando a reversão uma alteração subjectiva da instância
executiva, chamando pela primeira vez à execução outro devedor, não se vê qualquer justificação para
retirar eficácia interruptiva a esta citação do devedor subsidiário para efeitos de prescrição da sua dívida.
Assim sendo, tendo em conta que à data da citação ainda não decorrera o prazo de 8 anos iniciado
em 1/01/2002 quanto ao IRC/2001, e que a interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido,
torna-se inquestionável que o prazo prescricional ainda não se completou no que toca a esta dívida.
O mesmo não acontece com a dívida de IRC de 2000, que se extinguiu por prescrição em 1/01/2009,
isto é, antes daquela citação.
Quanto às dívidas de IVA (dos anos de 2000, 2001 e 2002).
Relativamente a este imposto, o artigo 48.º, n.º 1 da LGT dispõe, na redacção dada pela Lei
n.º 55-B/2004, de 30.12, que as dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo
de oito anos contados, no imposto sobre o valor acrescentado, a partir do início do ano civil seguinte
àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto.
Consideramos que esta redacção é aplicável a este prazo de prescrição em curso à data da sua
entrada em vigor, porquanto a prescrição, constituindo um facto extintivo do crédito tributário, só
ocorrerá no futuro, no termo do prazo de 8 anos que a lei prevê para a ocorrência desse facto extintivo,
pelo que a aplicação desta lei aos prazos em curso não implica qualquer efeito retroactivo. Ou, dito de
outro modo, porque o facto extintivo da obrigação tributária (prescrição) só sobrevém pelo decurso
de determinado lapso de tempo e, como tal, ainda não havia ocorrido no momento do início de vigência da nova redacção do n.º 1 do artigo 48.º, nada obsta à sua imediata aplicação ao prazo em curso,
passando a reger a forma da sua contagem para se poder dar por constituído, no futuro, o respectivo
facto extintivo.
Como esclarece BAPTISTA MACHADO, in “Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador”, Coimbra, Almedina, 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».
É, aliás, por esta razão que temos defendido que a lei nova é competente para determinar os efeitos
que sobre os prazos de prescrição em curso têm os factos interruptivos e suspensivos ocorridos já na
sua vigência, não representando essa aplicação imediata da lei nova um efeito retroactivo pois que,
achando-se uma situação jurídica em curso de constituição, o respectivo processo constitutivo fica
imediatamente subordinado à lei nova.
Assim, e considerando que não é o início do prazo, mas o seu integral decurso, o facto extintivo
da obrigação tributária, facto que ainda não tinha ocorrido à data da entrada em vigor da nova redac-
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ção do mencionado preceito legal, 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 LGT, de que é essa nova redacção a
aplicável aos casos dos autos.
Posto isto, conclui-se que o prazo prescricional das dívidas de IVA relativas aos anos de 2000,
2001 e 2002 tem de ser contado nos termos que constam do n.º 1 do artigo 48.º na redacção dada pela
Lei n.º 55-B/2004, iniciando-se em 1/01/2001, 1/01/2002 e 1/01/2003, respectivamente.
Por conseguinte, tal como acontece com as dívidas de IRC, apenas se encontra extinta, por prescrição, a dívida relativa ao ano de 2000, atenta a citação do Recorrente em 22/05/2009, que constitui
um acto interruptivo da prescrição.
Termos em que, com esta fundamentação, procede parcialmente a questão da prescrição.
3.3. A segunda questão colocada traduz-se em saber se a falta de notificação do despacho de reversão
na pessoa do mandatário constituído pelo Recorrente constitui, como este advoga, uma irregularidade
que gera a nulidade desse despacho e dos actos subsequentes, designadamente do acto de citação, da
penhora de bens que na execução foi efectuada.
Não suscita dúvidas que o Reclamante se encontrava judiciariamente representado na execução
por advogado, justamente o advogado que subscreveu a presente reclamação, e que o despacho de
reversão não lhe foi notificado, apenas tendo sido realizado o acto de citação pessoal do Reclamante
face à qualidade de responsável subsidiário que lhe foi atribuída naquele despacho.
Todavia, tal questão não pode proceder.
Desde logo, porque não constituindo a notificação um elemento integrante do acto comunicando,
mas, tão só, um acto complementar que assegura a sua eficácia, nunca aquela falta poderia afectar a
validade do despacho de reversão e dos actos que se lhe seguiram. Ou seja, a invocada falta de notificação do mandatário não é susceptível de gerar a nulidade ou a anulação do despacho de reversão, do
acto de citação e do despacho que determinou a penhora de bens, pois que não respeita à legalidade
desses actos, não inquinando a sua validade.
Pelo que, nunca o Recorrente poderia obter, como pretende, a anulação do acto que constitui o objecto da presente reclamação – despacho que determina a penhora dos seus bens - com tal argumentação.
Quando muito, poderia suscitar, no próprio processo executivo, perante o órgão da execução, a questão
da nulidade processual cometida nesse processo judicial por falta da aludida notificação, a qual, sendo
aí reconhecida, determinaria a anulação dos termos subsequentes considerados como absolutamente
dependentes da formalidade omitida (artigo 201.º n.º 2 do CPC), e de cuja decisão poderia reclamar-se
para tribunal nos termos previstos nos artigos 276º e 278º do CPPT.
Assim, e com esta fundamentação, nunca poderia proceder esta segunda questão.
4. Por todo o exposto, acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em,
concedendo parcial provimento ao recurso, julgar extintas, por prescrição, as dívidas de IRC e de IVA
relativas ao ano de 2000, revogando-se nessa parte a sentença recorrida, que no demais se confirma
embora com diversa fundamentação.
Custas pelo Recorrente, na medida do decaimento, com procuradoria de 1/6.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Execução de julgado. Anulação de despacho que julgou não existir dever legal de
decidir pedido de revisão do acto tributário.
Sumário:
I — Tendo a decisão judicial anulado despacho de Director de Alfândega que declarou
não existir dever legal de decidir um pedido de revisão oficiosa formulado por
um contribuinte, mostra-se cumprido o julgado se o referido director pronunciou
despacho apreciando tal pedido, ainda que tal despacho tenha sido desfavorável
ao contribuinte, uma vez que aquele apenas estava obrigado a decidir e não a
decidir em sentido favorável ao contribuinte.
II — Perante a decisão desfavorável, cabia ao contribuinte reagir, não podendo essa
reacção ocorrer pela via de execução de julgado, uma vez que este foi cumprido.
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Processo n.º 239/10-30.
Recorrente: P. R. Pinto & Ramalho, L.da
Recorrido: Direcção Geral das Alfândegas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. P. R. PINTO & RAMALHO, LDª, melhor identificada nos autos, veio recorrer da decisão do
Mmª Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que julgou extinta a instância por inutilidade
superveniente, a execução de sentença por si deduzida, com o fundamento de que o Director da Alfândega
do Freixieiro não cumpriu adequadamente a decisão no processo de impugnação judicial n.º 106/02/12,
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:
A)- Na execução do julgado anulatório, a AT deve reintegrar totalmente a ordem jurídica violada.
B) - O caso julgado administrativo de decisão anulatória abrange a estatuição judicial dos efeitos
jurídicos (sua extensão e natureza) feita pela sentença e a causa de ilegalidade julgada procedente.
C) - Respeitando a ilegalidade ao conteúdo jurídico do acto tributário, como é o caso, nunca a AT
o poderá renovar, sem entrar em ofensa do caso julgado constituído sobre a decisão anulatória.
D) - Numa hipótese de unicidade da causa de ilegalidade do acto tributário (violação do artº. 90º
do TR, pelo DL n.º 40/93), nunca se poderá configurar uma situação de cindibilidade do conteúdo do
acto tributário e, por isso, também não pode ocorrer a renovação parcial do acto.
E) -. Face à decisão anulatória do acto de indeferimento do pedido de revisão do IA, a Alfândega
do Freixieiro está obrigada, a pronunciar-se sobre o mérito do pedido e a decidi-lo em conformidade
com as normas aplicáveis, por forma a efectuar a reintegração da ordem jurídica violada pelo acto de
liquidação cuja revisão lhe foi pedida, devendo praticar os actos e operações materiais necessárias a
tal reintegração, dentro dos limites do respeito pelo caso julgado pela referida decisão judicial e do
direito aplicável.
F) - Ao não proceder ao agir em conformidade com esses ditames, pretendendo redefinir a situação
do impugnante em moldes diferentes daqueles que resultam da sentença anulatória e do direito que regia
o acto de liquidação, procedendo a nova liquidação na qual conclui que não haver lugar à devolução
integral do IA, a AT praticou um acto nulo.
G).- Como a dimensão jurídica violada pelo acto de liquidação em causa respeitava ao seu próprio
conteúdo e não aos seus aspectos formais ou procedimentais, estando-se, assim, perante uma ilegalidade
material ou substancial, e não perante uma ilegalidade instrumental ou procedimental era à AT vedado
renovar o acto anulado. Assim, o acto de indeferimento por ela prolatado é nulo.
H) - Em vez de dar execução ao assim decidido, a Alfândega procedeu a nova liquidação onde
retém o IA pago, o qual teve por base a pretensa aplicação directa do artº. 90.º do TR, considerando,
para esse efeito, a depreciação comercial do veículo e a aplicação proporcional do imposto, tomando
por base valores constantes de revistas que constituem referência no sector e até sem a intervenção dos
membros da comissão de avaliação, imposta pela Portaria n.º 1.291/2001. Recorreu, assim, a critérios
subjectivos, não fixados na lei, o que colide com a lei.
I) - O segundo acto de indeferimento do pedido de revisão é acto nulo, por contrariar o disposto
no n.º 3 dos artºs 103º e 106º da CRP e artº 100º da LGT.
J) - A sentença recorrida, por errada aplicação ou interpretação, violou o disposto nos arts. 98º,
n.º 4 do CPPT, 100º da LGT, 659º e 673.º do CPC, 103º, n.º 3 e l06º, n.º 3 da CRP e a jurisprudência
deste STA, designadamente a firmada no seu ac. de 26.06.2002, proferido no proc. n.º 0502/02.
Termos em que, e nos do douto suprimento, deve ser dado provimento ao recurso e revogada a
sentença recorrida, como acto de Justiça.
II. Não foram apresentadas contra alegações.
III. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 83/84, no qual se pronuncia pela improcedência do
recurso, uma vez que, ao contrário do alegado pela recorrente, o julgado se mostra cumprido.
Com efeito, no caso sub judice, “a execução de julgados consubstancia-se na decisão do Director
da Alfândega do Freixieiro apreciando o pedido da exequente e pronunciando-se sobre o mesmo”.
Ora, a entidade executada foi condenada a apreciar o pedido e não a deferir o pedido que a então
impugnante apresentou, pelo que, tendo apreciado aquele pedido na sequência da decisão judicial
anulatória, se mostra cumprido o julgado.
IV. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) A exequente deduziu, em 30/04/2002, impugnação judicial “visando o despacho de arquivamento
do Director da Alfandega do Freixieiro de 27/02/2002, notificado em 04/03/2002, o qual declarou não
existir dever de decidir o pedido de revisão do impostos automóvel (IA) relativo à importação de um
veículo ocorrida em 1998, conforme o preceituado na alínea b) do n.º 2 do artº. 56º da LGT, por já se
encontrar ultrapassado o prazo de 90 dias, contado do termo do prazo do pagamento voluntário” (cf.
doc. de fls. 74 a 76 do processo apenso).
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b) Por sentença proferida em 05/11/2003, no processo de impugnação judicial n.º 106/02/12, que
correu termos neste Tribunal, e já transitada em julgado, foi anulado o acto recorrido (cf. doc. de fls. 74
a 76 do processo apenso que aqui se dá por integralmente reproduzido).
c) Por considerar que aquela decisão não foi executada o exequente apresentou em 21/04/2004 a
presente execução (cfr. doc. de fls. 2 a 4 dos autos).
d) Pelo oficio n.º 13443, de 31/12/2004, o Director da Alfandega do Freixieiro remete ao mandatário do ora exequente notificação com vista ao exercício da “audição prévia - pedido de revisão do
acto tributário” remetendo para o efeito o projecto de decisão onde se solicitava que o exequente fizesse
“prova da gravidade ou notoriedade da injustiça ínsita na liquidação efectuada, sob pena de liminar
indeferimento do pedido de revisão da matéria tributável” (cfr. doc. de fls. 17 a 19 dos autos).
e) O exequente exerceu aquele direito nos termos referidos a fls. 20/21 dos autos que aqui se dão
por reproduzidos.
f) Pelo oficio n.º 3643, de 01/04/2005, remetido ao mandatário do exequente, foi comunicado o
indeferimento do pedido de revisão do acto de liquidação n.º 98/053145, proferido por despacho do
Director da Alfandega do Freixieiro em 31/03/2005, com os fundamentos da informação que seguiu em
anexo donde se destaca “nestes termos, e dado que o pedido de revisão, que é da matéria tributável, não
apresenta fundamento quanto a qualquer injustiça grave ou notória, deve ser indeferido nos termos do n.º 3
do artº. 78º da Lei Geral Tributária” (cfr. doc. de fls. 22 a 26 dos autos que aqui se dão por reproduzidos).
VI. Na presente execução de julgado, invoca a exequente que a entidade recorrida (executada) – Director da Alfândega do Freixieiro – não cumpriu o decidido na sentença de 05.11.2003 no processo de
impugnação judicial n.º 106/02/12, que correu pelo TAF do Porto.
Isto porque a referida executada pretendeu redefinir a situação da impugnante em moldes diferentes
daqueles que resultam da sentença anulatória e do direito que rege o acto de liquidação, procedendo a
nova liquidação na qual conclui não haver lugar a devolução integral do IA (conclusão 7ª das alegações).
O MºPº, por sua vez, entende que a execução de julgado se mostra cumprida, uma vez que, na sequência da decisão anulatória da decisão recorrida, ao Director da Alfândega do Freixieiro apenas se impunha
proferir decisão sobre o pedido de revisão formulado pela impugnante, ora exequente, o que foi feito.
Assim, de modo algum essa entidade estava, em face da sentença anulatória obrigada a proferir
decisão favorável à exequente.
Vejamos então se o julgado se mostra ou não cumprido.
5.1. Conforme resulta do probatório supra, a exequente deduziu, em 30/04/2002, impugnação
judicial “visando o despacho de arquivamento do Director da Alfandega do Freixieiro de 27/02/2002,
notificado em 04/03/2002, o qual declarou não existir dever de decidir o pedido de revisão do impostos
automóvel (IA) relativo à importação de um veículo ocorrida em 1998, conforme o preceituado na
alínea b) do n.º 2 do artº. 56º da LGT, por já se encontrar ultrapassado o prazo de 90 dias, contado do
termo do prazo do pagamento voluntário” (alínea a)).
Por sentença proferida em 05/11/2003, no processo de impugnação judicial n.º 106/02/12, que
correu termos neste Tribunal, e já transitada em julgado, foi anulado o acto recorrido [alínea b)].
Na sequência desta decisão foi proferido despacho do Director da Alfandega do Freixieiro em
31/03/2005, donde se destaca “nestes termos, e dado que o pedido de revisão, que é da matéria tributável, não apresenta fundamento quanto a qualquer injustiça grave ou notória, deve ser indeferido nos
termos do n.º 3 do artº. 78º da Lei Geral Tributária” (alínea f)).
5.2. Resulta do disposto no artº 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”
Do mesmo modo, o artº 173º, n.º 1 do CPTA, aplicável por força do disposto no artº 146º, n.º 1
do CPPT, estabelece o seguinte:
1. Sem prejuízo do eventual poder de praticar novo acto administrativo, no respeito pelos limites
ditados pela autoridade do caso julgado, a anulação de um acto administrativo constitui a Administração
no dever de reconstituir a situação que existiria se o acto anulado não tivesse sido praticado, bem como
de dar cumprimento aos deveres que não tenha cumprido com fundamento no acto entretanto anulado,
por referência à situação jurídica e de facto existente no momento em que deveria ter actuado.
Então, perante a decisão judicial anulatória, a entidade executada estava obrigada a praticar os
actos jurídicos e materiais necessários à reintegração da ordem jurídica violada. Isto é, se a ordem jurídica, no entendimento da sentença, foi violada porque a entidade executada entendeu não ser obrigada
a apreciar o requerimento da recorrente, quando estava obrigada à sua apreciação, com a apreciação
daquele pedido, foi restabelecida a legalidade violada.
Por outras palavras, e tal como se escreveu na decisão recorrida, a execução de julgado, no caso
em apreço, traduzia-se na obrigação de o Director da Alfândega do Freixieiro apreciar o pedido da
exequente pronunciando-se sobre o mesmo, e só. Quer isto significar que a entidade executada foi
condenada a apreciar o pedido, não a deferir o pedido que a então impugnante apresentou.
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Desta feita, o dever de executar o julgado cumpriu-se com o retomar do procedimento administrativo e a emissão de um novo acto, desta feita que apreciasse o pedido do exequente.
E esse novo acto poderia ser, assim, um acto de deferimento ou de indeferimento do pedido então
formulado, em face do qual ficaria executada a decisão anulatória.
Ora, tudo isto resulta do probatório, pelo que dúvidas não restam do cumprimento do julgado
anulatório.
5.3.Discordando do decidido quanto ao julgado, veio a recorrente alegar que “Em vez de dar
execução ao assim decidido, a Alfândega procedeu a nova liquidação onde retém o IA pago, o qual teve
por base a pretensa aplicação directa do artº. 90.º do TR, considerando, para esse efeito, a depreciação
comercial do veículo e a aplicação proporcional do imposto, tomando por base valores constantes de
revistas que constituem referência no sector e até sem a intervenção dos membros da comissão de
avaliação, imposta pela Portaria n.º 1.291/2001. Recorreu, assim, a critérios subjectivos, não fixados
na lei, o que colide com a lei” (alínea H) das conclusões das alegações).
E alegou ainda que o segundo acto de indeferimento do pedido de revisão é acto nulo, por contrariar o
disposto no n.º 3 dos artºs 103º e 106º. da CRP e artº 100º da LGT (alínea I) das conclusões das alegações).
Ora, nunca esteve em causa na apreciação judicial a legalidade do acto de liquidação, mas apenas
o acto que não apreciou o pedido de revisão.
Deste modo, e como a recorrente também concluiu (v. E) das conclusões das alegações) face à
decisão anulatória do acto de indeferimento do pedido de revisão do IA, o Director da Alfândega do
Freixieiro estava obrigada a pronunciar-se sobre o mérito do pedido e a decidi-lo em conformidade com as
normas aplicáveis, por forma a efectuar a reintegração da ordem jurídica violada pelo acto de liquidação
cuja revisão lhe foi pedida, devendo praticar os actos e operações materiais necessárias a tal reintegração,
dentro dos limites do respeito pelo caso julgado pela referida decisão judicial e do direito aplicável.
E foi o que a entidade executada fez. Agora, o que esta não estava era obrigada a decidir no sentido
da procedência do pedido, uma vez que o objecto da decisão anulada era apenas o de saber se existia
ou não dever de decidir e não de decidir em certo sentido.
Assim, e tal como se escreveu na decisão recorrida, não concordando a exequente com o novo
despacho proferido pela entidade recorrida, poderia ter impugnado o mesmo, o qual não pode ser aqui
apreciado por extravasar o objecto de um pedido de execução de julgado.
A esta mesma conclusão se chegou no Acórdão do STA (1ª Secção - 2ª Subsecção), de 10.01.2006
- Recurso n.º 0341A/03 onde ficou escrito o seguinte:
“I – Na execução de julgado deve a Administração reconstituir a situação que existiria se o acto
anulado não tivesse sido praticado.
II – É de rejeitar o pedido de execução de julgado se a Administração procedeu nos termos referidos
em I, dando, dessa forma, execução ao acórdão anulatório, exorbitando do objecto da execução eventuais
vícios de que possa enfermar o novo acto, os quais poderão ser objecto de nova impugnação autónoma”.
Pelo que ficou dito improcedem as conclusões do recurso.
VII. Nestes termos e pelo exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso, confirmando-se
a decisão recorrida.
Custas pela recorrente fixando-se em um sexto a taxa de justiça.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Brandão
de Pinho.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Impugnação judicial. Caducidade do direito à liquidação. Mais-valias. Declaração de
reinvestimento. Liquidação adicional. Dispensa de audição prévia.
Sumário:
I — A redução do prazo de caducidade do direito à liquidação para três anos, prevista
no n.º 2 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária, sucede, designadamente, nos casos
em que ocorrer «erro evidenciado na declaração do sujeito passivo».
II — É claro que não ocorre «erro evidenciado na declaração do sujeito passivo»,
quando o contribuinte faz uma declaração de reinvestimento de mais-valias, à
qual não dá inteiro cumprimento.
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III — Tendo o contribuinte feito constar na sua declaração de rendimentos, relativa
ao ano de 2003, a venda de um prédio e a intenção de reinvestir a totalidade da
mais-valia obtida — nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 10.º do CIRS (na
redacção, aqui aplicável, anterior ao Decreto-Lei n.º 361/2007, de 2 de Novembro) —, a liquidação adicional de IRS, operada, por falta de reinvestimento, nos
dois anos seguintes, não carece de audição prévia do contribuinte declarante,
por, nos termos dos n.os 1, alínea a), e 2 do artigo 60.º da Lei Geral Tributária, «a
liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte».
Processo n.º 364/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Constantino Teixeira Cardoso e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem recorrer da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga,
na qual «decide-se julgar procedente a presente impugnação, anulando-se a liquidação impugnada»,
nestes autos em que são impugnantes Constantino Teixeira Cardoso, e mulher.
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
I. A presente impugnação versa sobre a liquidação adicional de IRS do ano de 2003 com o n.º 2007
5002805603, no valor de € 2.471,53.
II. Na douta sentença ora recorrida julgou-se procedente a impugnação deduzida por ter o M.mo
Juiz entendido que, se verificou in casu a caducidade do direito à liquidação do tributo e a falta de
notificação para o exercício do direito de audição.
Porém, salvo o devido respeito, não pode a Fazenda Pública concordar com a decisão ora recorrida, pelos argumentos que de seguida se expõem.
III. A questão que se coloca nos presentes autos, reconduz-se a saber:
– Por um lado, se na sentença recorrida se fez correcto julgamento ao considerar que há um erro
evidenciado na declaração dos sujeitos passivos, e, consequentemente, se revela aplicável ao caso ora
em apreço o prazo especial de caducidade do direito à liquidação dos tributos previsto no art. 45º, n.º 2
da LGT, a saber, o de 3 anos.
– e por outro lado, se ocorreu a preterição do dever de audiência prévia, violando, assim o disposto
no art. 60º, n.º 1 da LGT.
Vejamos então,
IV. Desde já se diga que a FP entende que não se verifica qualquer erro na declaração do sujeito
passivo, muito menos um erro que possa ser qualificado como “evidenciado na declaração”,
V. e que determine, portanto, a aplicabilidade do prazo especial e mais curto previsto no art. 45º,
n.º 2 da LGT.
VI. Com efeito, o n.º 2 do art. 45º da LGT determina a aplicação de um prazo mais curto que o prazo
supletivo previsto no n.º 1 quando ocorram casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo.
VII. Como é notório, aquele prazo de caducidade só tem aplicação – no que para o presente caso
importa – nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo, sendo que, como refere Diogo
Leite Campos, tal erro “é aquele que é detectável mediante simples análise da declaração”.
VIII. Assim, a questão que se impõe é de saber se da (simples) análise da declaração do sujeito
passivo resulta um erro evidente.
IX. Como consta da matéria de facto dada como provada, na declaração de rendimentos do ano
de 2003, apresentada em 18-05-2004, os impugnantes declararam pretender reinvestir o produto da
venda de um imóvel.
X. Tal declaração corresponde, como se retira da posição assumida pelos impugnantes nos presentes autos, à sua efectiva vontade.
XI. Donde se pode, desde logo, concluir pela absoluta inexistência de um erro, de uma divergência
entre o declarado e a vontade real.
XII. Sendo, igualmente, certo que mesmo que tal erro tivesse ocorrido teria o mesmo de ser detectável mediante simples análise da declaração do sujeito passivo.
XIII. Ora, salvo o devido respeito por opinião contrária, entende a FP que da análise da declaração
dos impugnantes não se pode concluir nem pela existência de um erro, nem tão-pouco que o mesmo, a
existir, se revele evidente, desde logo, porquanto é perfeitamente admissível e possível que a intenção
manifestada pelos sujeitos passivos não tivesse passado disso mesmo, um mero propósito.
XIV. Acontece que o referido artº 45º, n.º 2 da LGT tem em vista apenas e só os erros manifestos e patentes nas declarações dos sujeitos passivos, o que, como se disse, não acontece no caso em
apreciação.
XV. Em face do que se expôs é imperioso que se conclua pela impossibilidade de aplicação ao
caso sub judicio do prazo especial de 3 anos previsto naquele normativo legal, mas sim o prazo de
quatro anos, previsto no artº 45º, n.º 1 da LGT.
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XVI. Esse prazo, relativamente ao IRS, que é um imposto periódico, conta-se a partir do termo
do ano em que se verificou o facto tributário, como determina o n.º 4 do mesmo normativo legal.
XVII. Assim o prazo de caducidade do direito de liquidação do IRS iniciou-se em 01.01.2004 e
terminou em 31.12.2007, ora e tendo a liquidação sido notificada aos Impugnantes em Agosto de 2007
tem de se concluir que ela foi tempestivamente efectuada e notificada, não enfermando do vício que
os mesmos lhe imputaram.
XVIII. O M.mo Juiz “a quo”, considerou, ainda, que no caso concreto não deveria ter sido dispensada a audiência prévia imposta pelo art. 60º, n.º 1 da LGT, posição com a qual a FP não concorda.
XIX. Tal como já foi acima referido, os impugnantes manifestaram, na respectiva declaração de
rendimentos que apresentaram em 18-05-2004, que pretendiam reinvestir a totalidade da mais valia
obtida.
XX. Tal manifestação determina – até que os prazos legalmente previstos para que aquele reinvestimento ocorra – a suspensão da liquidação na parte da matéria tributável relativa a tal rendimento.
XXI. No entanto, e da análise às declarações de rendimentos entregues pelos impugnantes relativas aos anos de 2004 e 2005 constatamos que não foi por eles declarado o reinvestimento do restante
valor de realização,
XXII. ou seja, não obstante a intenção de reinvestimento total, manifestada pelos impugnantes
na declaração de rendimentos do ano de 2003, só podemos concluir que os mesmos não procederam
efectivamente àquele reinvestimento, uma vez que não o declaram como era sua obrigação.
XXIII. Assim, e sendo o acto tributário consequência dos factos constantes das ditas declarações
(a intenção de reinvestimento declarada à AT na declaração de rendimentos relativa ao ano de 2003 e a
não consumação da dita intenção declarada à AT nas declarações de rendimentos relativas aos anos de
2004 e de 2005) e não de qualquer alteração às declarações por parte da AT, é dispensada a notificação
dos sujeitos passivos para exercer o direito de participação.
XXIV. No sentido pugnado pela FP, entre outros, o Ac. do STA, proc. n.º 759/06, datado de
15-11-2006.
“Tendo o contribuinte feito constar na sua declaração de rendimentos, relativa ao ano de 1998, a
venda de um prédio e a intenção de reinvestir o respectivo preço, a liquidação adicional, efectuada com
base na falta de declaração, nos dois anos seguintes, desse reinvestimento, não precisa de ser precedida
da audição do contribuinte nos termos dos nºs 1 alínea a) e do 2 do art. 60º da Lei Geral Tributária.”
XXV. Por tudo o que ficou exposto, é entendimento da FP, que a liquidação ora em apreciação
não padece das invocadas ilegalidades, ao contrário do que foi decidido pelo M.mo Juiz “a quo” na
douta sentença recorrida, pelo que deverá manter-se na ordem jurídica.
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
improcedente a impugnação judicial.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso merece provimento
– apresentando a seguinte fundamentação.
Objecto: Saber se há erro evidenciado na declaração do sujeito passivo e, consequentemente,
se é aplicável o prazo especial de caducidade do direito à liquidação de 3 anos, previsto no n.º 2 do
artigo 45º da LGT. Apurar se ocorreu preterição do dever de audiência prévia, violando-se, desse modo,
o disposto no artigo 60º, n.º 1 do mesmo diploma legal.
No que concerne à primeira questão, tanto a Doutrina como a Jurisprudência têm vindo a entender,
que a aplicação do prazo de caducidade encurtado previsto no n.º 2 do artigo 45º da LGT se restringe a
situações de evidente facilidade de fixação da matéria tributável, em que o erro é detectável pela mera
análise da declaração sem necessidade de recorrer a diligências especiais (Diogo Leite de Campos,
Benjamin Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa em “Lei Geral Tributária, anotada e comentada”, anotação
ao artigo 45º e acórdão do STA de 26/09/2007, processo n.º 481/07).
Julgamos que neste ponto a posição da Recorrente e a defendida na decisão recorrida são coincidentes. Com efeito, nesta última, entendeu-se que “a liquidação em causa não resulta, directamente
da declaração do contribuinte, mas antes da ponderação desta com a circunstância de nos dois anos
seguintes não ter sido declarado o reinvestimento da mais-valia auferida”.
Assim sendo e porque, de facto, do probatório não se extrai estarmos perante uma situação de erro
evidenciado na declaração do contribuinte, o direito de liquidar o tributo caduca no prazo previsto no
n.º 1 do citado preceito legal, ou seja, a liquidação terá de ser validamente notificada ao contribuinte
no prazo de 4 anos.
No que respeita à segunda questão, relativa à eventual preterição do direito de audiência prévia,
deve atentar-se que esta constitui uma manifestação do princípio do contraditório e uma garantia de
defesa do direito do contribuinte, cuja violação ou incorrecta realização pode determinar violação de
formalidade essencial e, consequentemente conduzir à ilegalidade do acto.
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Deve, no entanto, ponderar-se que isso não acontecerá sempre que a formalidade preterida se
degradar em formalidade não essencial, o que ocorrerá quando se está perante decisão que não pudesse
ser outra que não a efectivamente tomada, seja por força de uma actividade vinculada seja por resultar
de mera operação aritmética (neste sentido o acórdão do STA de 25/06/2008, processo n.º 392/08).
Será que, no caso concreto, a audição prévia do sujeito passivo era obrigatória ou apenas uma
formalidade não essencial?
Sobre esta questão sufragamos o entendimento adoptado pelo acórdão de 15/11/2006, processo
n.º 759/06, citado pela Recorrente, segundo o qual “Tendo o contribuinte feito constar na sua declaração de rendimentos, relativa ao ano de 1998, a venda de um prédio e a intenção de reinvestir
o respectivo preço, a liquidação adicional, efectuada com base na falta de declaração, nos dois
anos seguintes, desse reinvestimento, não precisa de ser precedida da audição do contribuinte
nos termos dos n.ºs 1, alínea a), e 2 do artigo 60º da Lei Geral Tributária.”
Como se refere naquele douto aresto que, com a devida vénia, passamos a transcrever, “O artigo 60º
da LGT, epigrafado “princípio da participação”, obriga a administração tributária a ouvir o
contribuinte antes de tomar decisões que o afectem, sendo que, nos termos do seu n.º 1, por via
de regra, a participação do contribuinte é assegurada através do exercício do direito de audição.
Pretendeu, deste modo, o Legislador fiscal concretizar o princípio constitucional da “participação
dos cidadãos nas decisões ou deliberações que lhes disserem respeito” (artigo 265º, n.º 5, da Constituição), criando uma disposição legal que evita que o contribuinte sofra uma decisão desfavorável
da administração sem que tenha previamente oportunidade de expor a sua opinião.
Ora a ratio deste preceito não é prejudicada pela excepção constante do seu n.º 2 do mesmo
artigo 60º da LGT. Aliás, bem se compreende que não seja necessária a audição do contribuinte
quando “a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável” (segunda parte
deste último inciso normativo). E, do mesmo modo, a participação do contribuinte também não
sai prejudicada, por não poder exercer o direito de audição, que é dispensado pela lei, “no caso
de a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte” – artigo 60º, n.º 2, primeira
parte, da LGT.”
Conclui-se depois naquele douto acórdão, com situação fáctica em tudo idêntica à do caso sub
judicio, que para beneficiar da exclusão de tributação, o contribuinte tinha de demonstrar, no prazo
de 24 meses, que havia reinvestido o valor realizado na venda. “Não bastava, pois, a mera intenção
de reinvestir, constante na declaração de rendimentos relativa ao ano de 1998. Contudo, nas
declarações de 2000 e 2001, o recorrente não demonstrou ter efectuado tal reinvestimento, pois
que não apresentou o competente anexo G, motivando a liquidação adicional. Que, assim, se
efectuou “com base nas declarações do contribuinte” de 1999, 2000 e 2001, pelo que, nos termos
do artigo 60º, n.º 2, da LGT, não era necessária, por dispensada a sua audição”.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da posição do Ministério Público, as questões que aqui se colocam são as de saber se se verifica a caducidade do direito à liquidação impugnada;
e se ocorre a violação do direito de audiência dos contribuintes.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
1. Em Julho de 2003 os impugnantes alienaram o prédio urbano inscrito na matriz predial sob o
artigo 486, da freguesia de Mire de Tibães, Braga, pelo valor de € 105.000,00.
2. Aquando da apresentação da respectiva declaração de rendimentos para o ano em causa, os
impugnantes juntaram à mesma o anexo G, inscrevendo no campo 401 do quadro 4 o valor de realização
de € 105.000,00, em Julho de 2003, e de aquisição de € 48.883,19, em Outubro de 1998.
3. Inscreveram ainda no quadro 5 do mesmo anexo as quantias de € 105.000,00, no campo 504
(valor a reinvestir) e de € 55.000,00 no campo 506 (valor reinvestido no ano de alienação).
4. A referida declaração deu origem à liquidação n.º 5113229571, de 21-08-2004, com imposto
a pagar de € 85,55.
5. Em 11-07-2007 foi reliquidada a declaração referente ao ano de 2003, tendo em conta que, nas
declarações respeitantes aos dois anos seguintes ao da realização não foi declarado o reinvestimento
do restante valor de realização, o que deu origem à liquidação n.º 5112805603, com valor a pagar de
€ 2.298,85, que acrescida de acertos, estorno e juros compensatórios deu origem à nota de cobrança
n.º 2007846907, com o valor a pagar de € 2.285,98.
6. Em 18-10-2007 foi apresentada reclamação graciosa da liquidação em causa.
7. A mesma foi indeferida por decisão de 26-03-2008.
8. Desta decisão foi interposto recurso hierárquico em 28-04-2008, que foi igualmente indeferido
por decisão de 22-01-2009.
2.2 Sob a epígrafe “Caducidade do direito à liquidação” o artigo 45.º da Lei Geral Tributária
estabelece 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» [n.º 1]; e que «nos casos de erro
evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos indirectos por motivo da
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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» [n.º 2].
O erro a que se refere o n.º 2 deste art. 45º é «aquele que é detectável mediante simples análise
da declaração» (cfr. Diogo Leite Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, 3ª Edição, 2003, Anotação 9 ao art. 45º), ou, no dizer de Lima
Guerreiro (Lei Geral Tributária, Anotada, Rei dos Livros, Nota 2 ao art. 45º, pag. 214), «o erro que a
AT possa detectar por um mero exame da coerência dos seus elementos, sem recurso a qualquer outra
documentação externa, mesmo quando esta esteja em poder da administração tributária, e obtida por
inspecção interna ou externa ou por meios de qualquer outra natureza.» – cf. o acórdão desta Secção
do Supremo Tribunal Administrativo, de 28-04-2010, proferido no recurso n.º 1001/09.
De outra banda, encontra-se assegurada “a participação dos contribuintes na formação das decisões
que lhe digam respeito”, através do exercício do direito de audiência, “sempre que a lei não prescrever
em sentido diverso” – de acordo com o disposto no artigo 60.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária. E, por força
do n.º 2 deste artigo 60.º, a obrigação de audição é dispensada mormente “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”. Ou seja: o artigo 60.º da Lei Geral Tributária, epigrafado “princípio da participação”,
obriga a administração tributária à audição do contribuinte antes de tomar decisões que o afectem, sendo
que, nos termos do seu n.º 1, por via de regra, a participação do contribuinte é assegurada através do
exercício do direito de audiência. Pretendeu, deste modo, o legislador fiscal concretizar o princípio
constitucional da “participação dos cidadãos nas decisões ou deliberações que lhes disserem respeito”
(artigo 265.º, n.º 5, da Constituição), criando uma disposição legal que evita que o contribuinte sofra
uma decisão desfavorável da administração tributária sem que tenha previamente oportunidade de expor
a sua opinião. Ora, a ratio deste preceito não é prejudicada pela excepção constante do n.º 2 do mesmo
artigo 60.º da Lei Geral Tributária. Aliás, bem se compreende que não seja necessária a audiência do
contribuinte quando “a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável” (segunda
parte deste último inciso normativo). E, do mesmo modo, a participação do contribuinte também não
sai prejudicada, por não poder exercer o direito de audiência, que é dispensado pela lei, “no caso de a
liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte” – artigo 60.º, n.º 2, primeira parte, da
Lei Geral Tributária. É que, nesta última situação, a intervenção da administração tributária é também
realizada de acordo com o declarado pelo contribuinte. Daí que a lei “dispense” o direito de audiência,
já que o conteúdo deste direito seria idêntico ao conteúdo da declaração ao abrigo da qual a administração tributária age. Cf. Pedro Machete, Problemas Fundamentais de Direito Tributário, pp. 322-324, e
Diogo Leite Campos e outros, Lei Geral Tributária anotada, 2.ª edição, p. 254. Como escrevem estes
últimos autores, “nos termos do n.º 2, nos casos de liquidação, a audiência poderá ser dispensada se
aquela for efectuada ‘com base na declaração do contribuinte’ – cf. o que vem de dizer-se, a bem dizer
textualmente, no acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 15-11-2006, proferido
no recurso n.º 759/06.
2.3 No caso sub judicio – e consoante se assenta no probatório – os impugnantes, ora recorridos,
na declaração de rendimentos relativa ao ano de 2003, «juntaram à mesma o anexo G, inscrevendo no
campo 401 do quadro 4 o valor de realização de € 105.000,00, em Julho de 2003, e de aquisição de
€ 48.883,19, em Outubro de 1998»; e «inscreveram ainda no quadro 5 do mesmo anexo as quantias de
€ 105.000,00, no campo 504 (valor a reinvestir) e de € 55.000,00 no campo 506 (valor reinvestido no
ano de alienação)»; «a referida declaração deu origem à liquidação n.º 5113229571, de 21-08-2004,
com imposto a pagar de € 85,55»; sendo que «em 11-07-2007 foi reliquidada a declaração referente ao
ano de 2003, tendo em conta que, nas declarações respeitantes aos dois anos seguintes ao da realização não foi declarado o reinvestimento do restante valor de realização, o que deu origem à liquidação
n.º 5112805603, com valor a pagar de € 2.298,85, que acrescida de acertos, estorno e juros compensatórios deu origem à nota de cobrança n.º 2007846907, com o valor a pagar de € 2.285,98».
Foi em face desta factualidade que a sentença recorrida julgou procedente a impugnação judicial,
por considerar, por um lado, verificar-se a «caducidade do direito à liquidação»; e, por outro, por considerar ocorrer «a preterição do dever de audiência prévia».
A sentença recorrida considerou verificada a «caducidade do direito à liquidação», no prazo de três
anos, sob a invocação do n.º 2 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária, por haver pressuposto a existência
de «erro evidenciado na declaração do sujeito passivo».
E considerou a sentença recorrida ter ocorrido «a preterição do dever de audiência prévia», por
ter entendido, no essencial, que «a liquidação em causa não resulta, directamente da declaração do
contribuinte, mas antes da ponderação desta com a circunstância de nos dois anos seguintes não ter
sido declarado o reinvestimento da mais-valia auferida».
Mas – e em primeiro lugar – a liquidação em causa, segundo julgamos, não derivou de erro evidenciado na declaração dos impugnantes, ora recorridos. Os impugnantes, ora recorridos manifestaram
uma declaração que não cumpriram, mas isso não constitui qualquer erro, muito menos erro evidente ou
«erro evidenciado na declaração do sujeito passivo». Desde logo, na questionada declaração de IRS de
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2003 não se evidencia qualquer erro, nomeadamente qualquer divergência entre o declarado e vontade
real do sujeito passivo. A Administração Fiscal não procedeu a qualquer alteração do declarado pelo
sujeito passivo, limitando-se, antes, a proceder à liquidação do imposto (liquidação que ficara suspensa
quanto aos rendimentos em causa), logo que decorreu o prazo de tal suspensão, ou seja, o prazo para a
realização do declarado reinvestimento, sem que se tenham verificado os requisitos legalmente previstos
ou o sujeito passivo tenha informado que havia efectivamente procedido ao anunciado reinvestimento –
conforme se diz no supracitado acórdão desta Secção, de 28-04-2010, proferido no recurso n.º 1001/09.
E, assim, o caso em apreço não é de verificação de uma situação enquadrável no n.º 2 do artigo 45.º da
Lei Geral Tributária – pelo que não há fundamento para aplicar o referido prazo reduzido (de três anos)
de caducidade do direito de liquidar imposto. Não se aplicando esse prazo de três anos, nem qualquer
prazo especial, o prazo de caducidade a aplicar é o de quatro anos, previsto no n.º 1 do mesmo artigo.
Esse prazo, relativamente ao IRS, que é um imposto periódico, conta-se a partir do termo do ano em
que se verificou o facto tributário (n.º 4 do mesmo art. 45.º, em qualquer das suas redacções). Assim,
o prazo de caducidade do direito de liquidação do IRS em causa, iniciou-se em 1-1-2004 e terminou
na data de 31-12-2007 – data que não se mostra, nem se alega, que tenha sido excedida, sendo certo
que a liquidação em foco está datada de 11-07-2007 (cf., a respeito de caso semelhante, o acórdão
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 26-09-2007, proferido no recurso n.º 481/07).
Por outro lado – e já no âmbito do direito de audiência dos contribuintes –, nos termos da alínea a)
do n.º 5 do artigo 10.º do CIRS (na redacção, aqui aplicável, anterior ao Decreto-Lei 361/2007, de 2 de
Novembro), são excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis
destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, se, no
prazo de vinte e quatro meses contados da data de realização, o valor da realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel, for reinvestido na aquisição da
propriedade de outro imóvel, de terreno para a construção de imóvel, ou na construção, ampliação ou
melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, e desde que esteja situado em
território português.
Os impugnantes, ora recorridos, na declaração de rendimentos relativa ao ano de 2003, «juntaram
à mesma o anexo G, inscrevendo no campo 401 do quadro 4 o valor de realização de € 105.000,00, em
Julho de 2003, e de aquisição de € 48.883,19, em Outubro de 1998»; e «inscreveram ainda no quadro 5
do mesmo anexo as quantias de € 105.000,00, no campo 504 (valor a reinvestir) e de € 55.000,00 no
campo 506 (valor reinvestido no ano de alienação)»; e «a referida declaração deu origem à liquidação
n.º 5113229571, de 21-08-2004, com imposto a pagar de € 85,55».
Por isso que a liquidação em causa é (apenas) aquela adicional «nº 5112805603, com valor a
pagar de € 2.298,85, que acrescida de acertos, estorno e juros compensatórios deu origem à nota de
cobrança n.º 2007846907, com o valor a pagar de € 2.285,98», operada em 11-07-2007 referente ao
ano de 2003.
E acontece que essa liquidação adicional em causa foi efectuada «tendo em conta que, nas declarações respeitantes aos dois anos seguintes ao da realização não foi declarado o reinvestimento do
restante valor de realização».
Portanto: a liquidação adicional em causa resulta da declaração de rendimentos dos impugnantes,
ora recorridos, relativa ao ano de 2003 – à qual juntaram «o anexo G, inscrevendo no campo 401 do
quadro 4 o valor de realização de € 105.000,00, em Julho de 2003, e de aquisição de € 48.883,19, em
Outubro de 1998» – e de não terem declarado (nem efectuado), nas declarações respeitantes aos dois
anos seguintes ao da realização, o reinvestimento da totalidade do valor de mais-valias realizado, e
primeiramente declarado.
E, assim, os impugnantes, ora recorridos – que não demonstraram ter efectuado o reinvestimento
declarado, pois nem apresentaram o competente anexo G – viram a liquidação ser operada “com base
nas declarações do contribuinte” ditas em 1., 2. e 3. do probatório.
Pelo que, assim sendo, como é, não era necessária, por dispensada, a audição dos impugnantes, ora
recorridos – de harmonia com os termos do artigo 60.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária (cf., neste sentido,
por todos, o supracitado acórdão desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 15-11-2006,
proferido no recurso n.º 759/06).
Estamos deste modo a concluir, e em resposta às questões decidendas, que não se verifica a
caducidade do direito à liquidação impugnada; e nem ocorre a violação do direito de audiência dos
contribuintes.
E, então, havemos de convir, em síntese, que a redução do prazo de caducidade do direito à liquidação para três anos, prevista no n.º 2 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária, sucede, designadamente,
nos casos em que ocorrer «erro evidenciado na declaração do sujeito passivo».
É claro que não ocorre «erro evidenciado na declaração do sujeito passivo», quando o contribuinte
faz uma declaração de reinvestimento de mais-valias, à qual não dá inteiro cumprimento.
Tendo o contribuinte feito constar na sua declaração de rendimentos, relativa ao ano de 2003,
a venda de um prédio e a intenção de reinvestir a totalidade da mais-valia obtida – nos termos da
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alínea a) do n.º 5 do artigo 10.º do CIRS (na redacção, aqui aplicável, anterior ao Decreto-Lei 361/2007,
de 2 de Novembro) –, a liquidação adicional de IRS, operada, por falta de reinvestimento, nos dois
anos seguintes, não carece de audição prévia do contribuinte declarante, por, nos termos dos n.ºs 1,
alínea a), e 2 do artigo 60.º da Lei Geral Tributária, «a liquidação se efectuar com base na declaração
do contribuinte».
3. Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, julgando-se não verificada a caducidade do direito à liquidação e dispensada a audição prévia dos contribuintes, e revogando-se a
sentença recorrida, na parte impugnada, devendo o Tribunal a quo conhecer dos demais fundamentos
da impugnação judicial, se a tal nada obstar.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Execução fiscal. Reclamação. Causa prejudicial. Suspensão da instância.
Sumário:
A acção de anulação de deliberação social do órgão de direcção de uma pessoa
colectiva, de constituir hipoteca de determinadas fracções prediais suas, a favor
da entidade executada em execução fiscal, apresenta-se como causa prejudicial
em relação aos autos de reclamação de actos do órgão da execução fiscal, onde
aquela pessoa colectiva visa «a nulidade da garantia prestada» com fundamento na
invalidade da deliberação de constituição daquela hipoteca – causa prejudicial cuja
pendência baseia [ao abrigo do n.º 1 do artigo 279.º do Código de Processo Civil,
por remissão da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário] a decisão de suspensão da instância nesses autos de reclamação, até
decisão final daquela acção de anulação de deliberação social.
Processo n.º 409/10-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Boavista Futebol Clube.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 A Fazenda Pública vem interpor recurso do despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto, que, nos presentes autos de reclamação de actos do órgão da execução fiscal, decidiu ordenar «a
suspensão da presente instância até à prolação da decisão com trânsito em julgado, a proferir nos autos
que correm seus termos sob o n.º 403/09.5TVPRT, 4ª Vara Cível, 2ª Secção do Porto».
1.2 Em alegação, a recorrente Fazenda Pública formula as seguintes conclusões.
A. Foi proferido despacho interlocutório a ordenar “a suspensão da presente instância até à prolação
da decisão com trânsito em julgado, a proferir nos autos que correm seus termos sob o 403/09.5TVPRT,
4ª Vara Cível, 2ª Secção do Porto”, o qual foi objecto de Recurso pata o Supremo Tribunal Administrativo (STA), com o fundamento de erro de julgamento em MATÉRIA DE DIREITO.
B. Vem a presente Reclamação, apresentada na sequência do Despacho que ordena a subida com
o recurso interposto da decisão final, do Recurso interposto da decisão que ordenou a suspensão da
instância à margem identificada.
C. Coexistem no despacho de que se reclama, dois “thema decidendum” em primeiro lugar, foi
decidido que este será processado como o de Apelação, tendo ainda sido ordenada a sua subida a final
“(...) com o recurso interposto da decisão final, com efeito devolutivo (...)”.
D. Salvo melhor opinião, o Recurso interposto pela FP da decisão de Suspensão da instância não
poderá ser processado como o de Apelação, devendo, ao invés, ser processado como os Agravos em
processo civil, cf. resulta taxativamente previsto no artigo 281º do CPPT e no artigo 736º do CPC.
E. A referida norma reveste-se de carácter imperativo, tendo que ser obrigatoriamente considerada pelo
intérprete na sua aplicação concreta, não podendo este desconsiderar a sua aplicação quando tal se justifique.
F. Como bem escreve J. Lopes de Sousa em anotação ao artigo 281º do CPPT, “Faz-se aqui uma
remissão especial, para o regime dos recursos de agravo em processo cível, pelo que a legislação para
que se remete será aplicável prioritariamente em relação à legislação subsidiária geral (…)”.
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G. Também discorda a FP do momento da subida atribuído ao Recurso interposto, entendendo
que o mesmo deverá subir imediatamente e nos próprios autos, nos termos conjugados do disposto
no n.º 2 do artigo 285º do CPPT e nos artigos 734º n.º 2 e 736º do CPC, ambos aplicáveis ex vi do
artigo 281º do CPPT.
H. O Recurso deve subir imediatamente, na medida em que, como resulta do n.º 2 do artigo 285º
do CPPT, não respeita ao objecto do processo, da mesma forma que o diferimento da sua subida tornará
desnecessário e inútil o seu conhecimento, quer procedam ou improcedam os autos que correm seus
termos sob o n.º 403/09.5TVPRT, 4ª Vara Cível, 2ª Secção do Porto, por nunca se chegar a saber da
bondade da decisão recorrida, i.e., a da admissibilidade legal da ordenada suspensão da instância, o
que, no entendimento da FP é inaceitável.
I. Como bem refere Jorge Lopes de Sousa in “CPPT Anotado e Comentado” Vol. II, pág. 828, Anotação 6, (nota n.º 2), “um exemplo perfeito do recurso que com subida diferida perderia qualquer efeito
útil é o do despacho que determine ou recuse determinar a suspensão da instância”. (negrito nosso)
J. Acrescente-se que a Reclamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal, tem como características muito particulares as de correr no próprio PEF, cf. resulta da alínea n) do n.º 1 do artigo 97º e
dos nºs 2 e 3 do artigo 278º, todos do CPPT, e a da sua equiparação aos processos urgentes, cf. dispõe
o n.º 5 do artigo 278º do CPPT.
K. Esta equiparação, é um reflexo do interesse eminentemente publico ínsito na cobrança de créditos tributários objecto do processo de execução fiscal, o que por si só, justifica a tramitação imediata
de todo e qualquer incidente suscitado na instância em questão.
L. Por conseguinte, é fundamental que o Tribunal ad quem se pronuncie sobre o seu objecto, o
mais rapidamente possível, pronunciando-se desde já sobre a legalidade da suspensão ordenada no
âmbito da presente acção.
M. O despacho reclamado, violou o disposto nos artigos 281º e n.º 2 do artigo 285º do CPPT,
bem como os artigos 734º n.º 2 e 736º do CPC, aplicáveis ex vi do artigo 281º do CPPT, por erro de
subsunção.
Termos em que, deve ser dado provimento à presente reclamação, ordenando-se a subida
do Recurso interposto pela FP, do despacho interlocutório que ordena a suspensão da instância,
o qual deve seguir o processamento dos Agravos em processo civil.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o seguinte parecer.
Objecto do recurso: possibilidade de suspensão da instância por determinação do juiz no processo
de execução fiscal (art. 279º, n.º 1 do Código de Processo Civil).
Alega a entidade recorrente que à semelhança do que já sucedia no n.º 3 do artigo 108º do CPT, a
suspensão do processo de execução fiscal só ocorrerá, nas situações taxativamente previstas em normas
de suspensão referentes a este tipo especial de execução, afastando, assim, a aplicabilidade das normas
que prevêem situações de suspensão da execução comum.
E que este regime de excepção se encontra expressamente previsto no nosso ordenamento jurídico
no n.º 3 do artigo 85º do CPPT, norma que constitui um afloramento do princípio da indisponibilidade
dos créditos tributários, previsto no n.º 2 do artigo 30º e n.º 3 do artigo 36º, ambos da LGT.
Conclui que, de entre as normas de suspensão da execução comum que se pretenderam afastar da
aplicação ao processo de execução fiscal, consta, necessariamente, a norma constante no artigo 279º
do Código de Processo Civil.
Afigura-se-nos que carece de razão.
É certo que o crédito tributário é indisponível.
Como sublinha Manuel Henrique Freitas Pereira (Fiscalidade, 3ª edição, pag. 251) «esta característica da obrigação fiscal acentua o facto de, ao contrário do que se verifica no plano privado, estar
vedado ao sujeito activo da relação jurídica de imposto a renúncia ou a disponibilidade do crédito tributário. É, por isso, aliás, que a lei estabelece claramente que “o crédito tributário é indisponível” (art.
30º, n.º 2, da LGT) e configura a “indisponibilidade do crédito tributário” como princípio fundamental
a respeitar nos contratos a celebrar entre a Administração e o contribuinte (art. 37º, n.º 2, in fine, da
LGT), não podendo a administração tributária “conceder moratórias no pagamento das obrigações
tributárias, salvo nos casos expressamente previstos na lei” (art. 36º, n.º 3, da LGT)».
Esta indisponibilidade da relação jurídico-fiscal tem reflexos na disponibilidade da instância,
nomeadamente para efeito do acordo de suspensão da instância previsto no art. 279º, n.º 4 do Código
de Processo Civil, constitui um modo de disposição da tutela jurisdicional, e emana do princípio dispositivo (ver neste sentido José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de Processo Civil
anotado, vol 1, pág. 380).
Mas no caso presente não se trata de suspensão da instância por acordo das partes mas sim por
determinação do juiz (art. 279º, n.º 1 do Código de Processo Civil), a qual é possível no processo de
execução fiscal, desde que se verifiquem os respectivos pressupostos.
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Ora nos termos do art. 279º, n.º 1 do Código Civil o tribunal pode ordenar a suspensão quando a
decisão da causa estiver dependente do julgamento de outra já proposta, isto é, quando pender causa
prejudicial, ou quando ocorrer outro motivo justificado.
Entende-se por causa prejudicial aquela que tenha por objecto pretensão que constitui pressuposto
da formulada, ou seja aquela em que se discute, em sede principal, uma questão que é essencial para
a decisão de outra.
Parece-me ser esse o caso dos autos.
Com efeito, e como se sublinha na decisão recorrida, a execução fiscal foi instaurada contra a
Boavista Futebol Clube SAD, e as penhoras foram efectuadas sobre bens do Boavista Futebol Clube,
pessoa colectiva de utilidade pública.
Trata-se de duas pessoas juridicamente distintas, sendo que só com a constituição da hipoteca
unilateral a favor da Administração Fiscal efectuada pelo Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de
utilidade pública, para garantia de vários processos executivos, a Fazenda Pública passou a ter legitimidade para penhorar os referidos bens, que não os da Boavista SAD.
Daí que se conclua que existe uma dependência entre a presente reclamação e o pedido de anulação
de deliberação social pendente junto da 4ª Vara Cível, a que se refere a decisão recorrida.
Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-se o julgado recorrido.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Foi decidido pelo Relator originário deste recurso que este tem «o regime de subida imediata, com
efeito devolutivo» – o qual, devolvido que foi à 1.ª instância, subiu de novo a este Supremo Tribunal
Administrativo em demanda de resolução.
Portanto: as questões do processamento do recurso (apelação ou agravo; subida imediata, ou
diferida) são questões sobre as quais já se formou caso julgado formal.
Das conclusões da alegação do recurso alinhadas em 1.2, nesta peculiar situação, interessará (apenas)
o teor da conclusão L., em que a Fazenda Pública recorrente diz ser «fundamental que o Tribunal ad quem
se pronuncie (…) sobre a legalidade da suspensão ordenada no âmbito da presente acção» – conclusão
que, aliás, tem sobejo respaldo nomeadamente no artigo 22. da alegação da recorrente Fazenda Pública
neste recurso.
À primeira vista, a questão a resolver seria, então, a de saber da «legalidade da suspensão ordenada
no âmbito da presente acção» (executiva).
Acontece, porém, que a «suspensão ordenada» se verifica no âmbito estrito da presente reclamação
– e não na própria execução fiscal, como poderá entender-se da expressão da recorrente Fazenda Pública.
Ou seja: a questão da «legalidade da suspensão ordenada» a resolver é a que implicará «uma
dependência entre a presente reclamação e o pedido de anulação de deliberação social pendente junto
da 4ª Vara Cível, a que se refere a decisão recorrida» (para dizermos com o Ministério Público neste
Tribunal).
E, assim, e em síntese, resolvidas as questões do processamento do recurso, a única questão
que agora se coloca neste recurso é a de saber da «legalidade da suspensão ordenada» no despacho
recorrido.
2.1 O despacho sob recurso apresenta o seguinte teor integral, ipsis verbis.
“Encontrando-me a elaborar a sentença, constatei do estudo dos autos o seguinte:
A presente reclamação foi interposta no processo de execução fiscal n.º 3387200501002368
instaurado contra “Boavista Futebol Clube Futebol SAD”.
As dívidas do processo de execução, acima identificado, e outras, foram incluídas no Processo
Extra-Judicial de Conciliação (PEC) n.º 499, regulado pelo Decreto-Lei 316/98, de 20.10, tendo sido
constituída hipoteca voluntária sobre as fracções autónomas I, J, K e A do prédio sob o artigo 8037, da
matriz predial urbana da freguesia de Ramalde, pelo “Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de
utilidade pública”, a favor da Direcção-Geral dos Impostos – Serviço de Finanças do Porto-7, para
garantia de tais dívidas – cfr. folhas 141 e ss dos autos.
As fracções autónomas pertencentes ao “Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de utilidade
pública”, dadas em hipoteca, foram penhoradas nos autos de execução a que se reporta a presente
Reclamação – cfr. autos de penhora de folhas 364, 373, 382 e 391 dos autos.
A presente reclamação foi deduzida pelo “Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de utilidade
pública” e alicerçou-se na ilegalidade da penhora das fracções autónomas acima identificadas, realizadas no seguimento da hipoteca constituída, uma vez que a Direcção do Clube não tinha poderes para
constituir tal hipoteca. Consideraram que sendo aquela nula, de acordo com os estatutos do “Boavista
Futebol Clube, pessoa colectiva de utilidade pública”, também as penhoras efectuadas pelo SF o são.
De acordo com o deliberado por Acta de 23.01.2009, foi interposto um pedido de anulação de
deliberação social junto da 4ª Vara Cível, 2ª Secção das Varas Cíveis do Porto, que se encontra em fase
de articulados – cfr. folhas 613 dos autos.
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A reclamante, veio suscitar a existência de tal questão prejudicial a dirimir relativamente aos
presentes autos. Será que a mesma existe?
Parece-me que a resposta só poderá ser afirmativa. Senão, vejamos:
A execução fiscal foi instaurada contra o Boavista Futebol Clube SAD, e as penhoras foram efectuadas sobre bens do Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de utilidade pública. Ora, tratam-se de
duas pessoas juridicamente distintas, o que nos remete para a hipoteca constituída.
Só com a constituição da hipoteca unilateral a favor da Administração Fiscal para garantia de
vários processos executivos, a Fazenda Pública passou a ter legitimidade para penhorar bens de uma
terceira pessoa, que não os da Boavista SAD.
E tanto assim foi, que a Fazenda Pública referiu, em sede de contestação na presente reclamação
“as penhoras (…) foram efectuadas no seguimento da já identificada hipoteca unilateral”.
Assim, uma acção em que se discute a anulabilidade da deliberação social que conferiu poderes a
uma determinado órgão para a constituição da hipoteca acima referida, é necessariamente uma acção,
cuja decisão, vai influir inelutavelmente na decisão a tomar na presente reclamação, dado, e sublinhe-se, as penhoras agora em apreciação decorrerem da constituição da dita hipoteca.
Dispõe o artigo 279º, n.º 1 do CPC que “O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa estiver dependente do julgamento de outra já proposta ou quando existir outro
motivo justificado”.
Existe, pois, uma dependência da presente acção de reclamação relativamente àquela que se
encontra a decorrer nas Varas Cíveis, uma vez que esta última vai influir, modificar ou afectar o julgamento da primeira, a reclamação, e caso este TAF não sobrestar na decisão para efeitos de dirimir
a questão prejudicial pode levar a um certo desencontro ao nível de decisões jurisdicionais. Como se
afirmou no douto Acórdão do TCAN de 29.06.2006, in processo n.º n01673/04.0BEPRT “uma das
situações que se pretende tutelar com o “parar” a decisão, ao abrigo do citado artº 279º do CPC,
tem a ver, precisamente com a coerência de julgamentos, procurando-se evitar pronúncias não
coincidentes sobre a mesma questão”.
Destarte, ordeno a suspensão da presente instância até à prolação da decisão com trânsito em julgado,
a proferir nos autos que correm seus termos sob o n.º 403/09.5TVPRT, 4ª Vara Cível, 2ª Secção do Porto.
Notifique.
Dê conhecimento ao processo n.º 403/09 acima identificado, solicitando a remessa imediata da
decisão, quando proferida, com trânsito em julgado”.
2.2 “Questão prejudicial” é uma questão de cuja resolução depende o conhecimento e resolução de
uma outra. Em processo civil, a lei dispõe que, existindo relativamente a uma causa uma “questão prejudicial” (que seja da competência do tribunal criminal ou do tribunal administrativo), o juiz pode suspender o
andamento do processo e aguardar que o tribunal competente se pronuncie sobre a questão – cf. os termos
do artigo 97.º do Código de Processo Civil. Se a “questão prejudicial” não for de natureza criminal ou
administrativa e surgir no decurso da acção, o regime a aplicar será o do artigo 96.º do Código de Processo
Civil, que determina que tem competência para a sua apreciação o tribunal competente para a acção. E
“causa prejudicial” é um processo que se encontra pendente em tribunal de cuja solução depende uma outra
acção. Escreve Lebre de Freitas, Código de Processo Civil anotado, 1.º, p. 501: «Entende-se por causa
prejudicial aquela que tenha por objecto pretensão que constitui pressuposto da pretensão formulada. A
acção de nulidade de um contrato é, por exemplo, prejudicial relativamente à acção de cumprimento das
obrigações dele emergentes».
Entre as “causas de suspensão da instância”, a alínea c) do n.º 1 do artigo 276.º do Código de
Processo Civil prevê a circunstância de «quando o tribunal ordenar a suspensão».
E, no tocante a “suspensão por determinação do juiz”, reza o n.º 1 do artigo 279.º do Código de
Processo Civil que «O tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa estiver dependente
do julgamento de outra já proposta ou quando ocorrer outro motivo justificado».
2.3 Do plasmado no despacho recorrido (o que melhor se colhe da consulta dos autos) resulta
assente o seguinte:
a. A presente reclamação foi interposta no processo de execução fiscal n.º 3387200501002368
instaurado contra “Boavista Futebol Clube Futebol SAD”;
b. As dívidas do processo de execução, acima identificado, e outras, foram incluídas no Processo
Extra-Judicial de Conciliação (PEC) n.º 499, regulado pelo Decreto-Lei 316/98, de 20.10;
c. Tendo sido constituída hipoteca voluntária sobre as fracções autónomas I, J, K e A do prédio
sob o artigo 8037, da matriz predial urbana da freguesia de Ramalde, pelo “Boavista Futebol Clube,
pessoa colectiva de utilidade pública”, a favor da Direcção-Geral dos Impostos – Serviço de Finanças
do Porto-7, para garantia de tais dívidas – cfr. folhas 141 e ss dos autos;
d. As fracções autónomas pertencentes ao “Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de utilidade
pública”, dadas em hipoteca, foram penhoradas nos autos de execução a que se reporta a presente
Reclamação – cfr. autos de penhora de folhas 364, 373, 382 e 391 dos autos;
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e. A presente reclamação foi deduzida pelo “Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de utilidade
pública”;
f. E alicerçou-se na ilegalidade da penhora das fracções autónomas acima identificadas, realizadas no seguimento da hipoteca constituída, uma vez que a Direcção do Clube não tinha poderes para
constituir tal hipoteca;
g. Consideraram que sendo aquela nula, de acordo com os estatutos do “Boavista Futebol Clube,
pessoa colectiva de utilidade pública”, também as penhoras efectuadas pelo SF o são;
h. De acordo com o deliberado por Acta de 23.01.2009, foi interposto um pedido de anulação de
deliberação social junto da 4ª Vara Cível, 2ª Secção das Varas Cíveis do Porto, que se encontra em fase
de articulados – cfr. folhas 613 dos autos.
i. A reclamante, veio suscitar a existência de tal questão prejudicial a dirimir relativamente aos
presentes autos.
Quer dizer: a reclamante, ora recorrida, “Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de utilidade
pública” – com o fundamento de que foram penhoradas nos autos de execução fiscal as fracções
autónomas I, J, K e A do prédio sob o artigo 8037, da matriz predial urbana da freguesia de Ramalde, pertencentes ao “Boavista Futebol Clube, pessoa colectiva de utilidade pública”, «dadas
de hipoteca voluntária» por esta entidade «a favor da Direcção-Geral dos Impostos, Serviço de
Finanças do Porto-7», e, «uma vez que a Direcção do Clube não tinha poderes para constituir tal
hipoteca» – vem pedir a procedência destes autos de reclamação de actos de órgão de execução
fiscal e o reconhecimento da «nulidade da garantia prestada pela ora reclamante», «ou, se assim
não se entender (…) sustando a decisão da presente reclamação até que o Tribunal competente se
pronuncie» (cf. fls. 440 dos autos).
Para ter decidido ordenar «a suspensão da presente instância até à prolação da decisão com
trânsito em julgado, a proferir nos autos que correm seus termos sob o n.º 403/09.5TVPRT, 4ª Vara
Cível, 2ª Secção do Porto», o despacho recorrido laborou na base da existência de uma “questão
prejudicial”.
Essa “questão prejudicial” – nas próprias palavras do despacho recorrido – é «uma acção cuja
decisão vai influir inelutavelmente na decisão a tomar na presente reclamação», pois «as penhoras agora
em apreciação decorreram da constituição da dita hipoteca», e aquela é «uma acção em que se discute
a anulabilidade da deliberação social que conferiu poderes a um determinado órgão para a constituição
da hipoteca acima referida».
Ora, assim sendo, como é, julgamos que o despacho recorrido – ao ter decidido «a suspensão da
presente instância até à prolação da decisão com trânsito em julgado, a proferir nos autos que correm
seus termos sob o n.º 403/09.5TVPRT, 4ª Vara Cível, 2ª Secção do Porto» – julgou com essencial acerto,
e com fundamento legal no n.º 1 do artigo 279.º do Código de Processo Civil [aplicável por remissão
da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário], pois que, «de acordo
com o deliberado por Acta de 23.01.2009, foi interposto um pedido de anulação de deliberação social
junto da 4ª Vara Cível, 2ª Secção das Varas Cíveis do Porto, que se encontra em fase de articulados»
(cf. folhas 613 dos autos).
E, na verdade, do desfecho desta dita acção de anulação de deliberação social (causa prejudicial)
poderá resultar a invalidade da deliberação da Direcção da reclamante, ora recorrida, de constituir
hipoteca voluntária das questionadas e identificadas fracções, objecto de penhora na execução fiscal,
e por mor das quais a reclamante, ora recorrida, se movimenta nos presentes autos de reclamação dos
actos do órgão da execução fiscal (causa prejudicada).
Como assim, estamos, deste modo, a dizer, e em resposta à questão decidenda, que, nestes autos de
reclamação de actos do órgão da execução fiscal, não se encontra beliscada a «legalidade da suspensão
ordenada» – razão por que deve ser confirmado o despacho recorrido a ordenar tal suspensão (sem
prejuízo, evidentemente, afora a suspensão da reclamação, do prosseguimento dos trâmites normais
da respectiva execução fiscal).
E, então, a terminar, havemos de convir, em síntese, que a acção de anulação de deliberação
social do órgão de direcção de uma pessoa colectiva, de constituir hipoteca de determinadas fracções
prediais suas, a favor da entidade executada em execução fiscal, apresenta-se como causa prejudicial
em relação aos autos de reclamação de actos do órgão da execução fiscal, onde aquela pessoa colectiva
visa «a nulidade da garantia prestada» com fundamento na invalidade da deliberação de constituição
daquela hipoteca – causa prejudicial cuja pendência baseia [ao abrigo do n.º 1 do artigo 279.º do Código
de Processo Civil, por remissão da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário] a decisão de suspensão da instância nesses autos de reclamação, até decisão final daquela
acção de anulação de deliberação social.
3. Termos em que se acorda negar provimento ao recurso e confirmar o despacho recorrido.
Custas pela recorrente Fazenda Pública, fixando-se a procuradoria em um oitavo.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.
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Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Execução Fiscal. Reclamação. Intempestividade da Reclamação. Multa. artigo 145.º
números 5 e 6 do Código de Processo Civil.
Sumário:
1 — É de 10 dias, contados da notificação da decisão reclamada, o prazo para interposição da reclamação (artigo 277.º n.º 1 do CPPT);
2 — Tendo o acto reclamado sido notificado ao reclamante por carta registada com
aviso de recepção, a data da sua notificação corresponde à do dia em que o aviso de
recepção foi assinado (artigo 39.º n.º 3 do CPPT), sendo-lhe obviamente inaplicável
a presunção de notificação no terceiro dia posterior ao do registo estabelecida
para as notificações por mera via postal (artigo 39.º n.º 3 do CPPT);
3 — Se a petição de reclamação deu entrada, por fax, no Serviço de Finanças, já depois do terceiro dia útil seguinte ao do termo do prazo para a sua apresentação,
não impendia já sobre o Serviço a obrigação legal de notificar o reclamante para
pagamento da multa como condição de validade do acto, ex vi do disposto do
artigo 145.º números 5 e 6 do Código de Processo Civil.
Processo n.º 488/10-30.
Recorrente: Grupo Soares da Costa, SGPS, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.mo Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Relatório
1 – GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 12 de Abril de 2010, que julgou
intempestiva, abstendo-se de conhecer do respectivo mérito, a reclamação por si deduzida contra o
despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças Porto-4, datado de 25/05/2007, que ordenou a prestação
de novas garantias, apresentando as seguintes conclusões:
A. O despacho reclamado foi proferido no dia 25/05/2007 e notificado à Reclamante através de
carta cujo registo ocorreu em 28/05/2007, devendo a Reclamante ser considerada notificada no dia
31/05/2007 (o terceiro dia útil seguinte), por força da presunção contida na lei.
B. Desse modo, o prazo de 10 dias previsto para a apresentação da Reclamação decorreu até
ao dia 10/06/2007; no entanto, tratando-se de um Domingo, esse prazo transferiu-se para o dia útil
seguinte – 11/06/2007, Segunda-feira.
C. A Reclamação foi apresentada no serviço de Finanças competente, conforme a lei prescreve,
no dia 14/06/2007, por fax e correio registado.
D. O dia 14/06/2007 constituiu, no caso em apreciação, o terceiro dia útil seguinte ao fim do prazo
judicial em causa, no qual, contra o pagamento de uma multa, o acto podia ainda ser praticado.
E. Apesar de dispor para tal de apenas oito dias (de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 278.º do CPPT), o Serviço de Finanças decidiu remeter a Reclamação ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto apenas por despacho de 28/08/2009 - portanto, mais de 2 anos depois
de a ter recebido.
F. A Reclamante ficou então a aguardar que a secretaria do Tribunal em questão a notificasse
a multa devida pela apresentação da Reclamação no terceiro dia útil seguinte ao fim do respectivo
prazo, conforme resulta da lei ser sua obrigação – o que nunca chegou a acontecer.
G. Feita a subsunção dos factos ao direito vigente, dúvidas não restam de que a Recorrente
apresentou a Reclamação em causa num prazo dentro do qual a lei permite que esse acto fosse
praticado, não podendo ser prejudicada por uma omissão da Secretaria, que a não notificou para
o pagamento da multa devida pela entrada da Reclamação em causa no terceiro dia seguinte ao
fim do prazo geral.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado, com todas as demais
consequências legais, designadamente a anulação da sentença recorrida e a sua remessa ao Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, para decisão sobre a matéria de facto cuja apreciação lhe foi com
a Reclamação apresentada solicitada.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
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3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal pronunciou-se nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: decisão de abstenção do conhecimento do mérito da reclamação apresentada
contra decisão proferida pelo órgão da execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
Contrariamente à sua alegação (Conclusão A.) a recorrente foi notificada do despacho reclamado,
proferido pelo CSF Porto 7 em 29.05.2007 (docs. fls. 55/56)
Assim sendo, o termo do prazo contínuo de 10 dias para apresentação da reclamação ocorreu
em 8.06.2007 (art. 277º, n.º 1 CPPT).
O terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo correspondeu a 13.06.2007, pelo que a apresentação da reclamação via fax no Serviço de Finanças em 14.06.2007 não obrigava a secretaria à
notificação para apresentante para pagamento da multa, como condição da validade do acto (art.
145º nºs 5/6 CPC)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
Fundamentação
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, é intempestiva, ou se, pelo contrário, foi interposta em tempo, a
reclamação judicial apresentada pela ora recorrente.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
I. Encontra-se pendente pelo Serviço de Finanças de Porto 4, o processo de execução fiscal
n.º 3387200501068610 instaurado contra a ora reclamante, por dívidas de IRC relativas ao exercício
de 2002, no montante global de € 17 136 692,31;
II. Em 06.02.2006 a Reclamante/executada apresentou requerimento solicitando que lhe fosse
fixada o valor da garantia relativamente aos valores por si parcialmente impugnados, resultantes da
liquidação de IRC exercício de 2002;
III. A reclamante/executada, com a finalidade de obter a suspensão do processo de execução fiscal
em 15.02.2006 ofereceu como prestação de garantia a titularidade de 5.000.000 acções da sociedade
CIAGEST – Imobiliária e Gestão S.A.;
IV. Em 25.07.2007 foi proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças Porto 7 com o seguinte teor:
“1 – Vem a executada oferecer o penhor de 5.000.000 de acções, do valor nominal de € 5,00 cada,
de que é proprietária, da sociedade “CIAGEST – Imobiliária e Gestão, S.A.”, NIF 500 525 463, com
o capital social de € 50.000.000,00, sendo, assim, titula de € 25.000.000,00 (cfr. fls. 8 e 602).
2- Refere que aquelas participações sócias têm um valor de mercado muito superior ao valor
nominal, face ao património imobiliário da sociedade e ao seu volume de negócios.
3 – Tendo por referência o disposto no artigo 15º, n.º 3 alínea a) do Código do Imposto do Selo,
o valor de cada acção, para efeitos de liquidação do mesmo imposto, será de € 2,09 pelo que o valor
da participação será de € 10.450.000,00.
4 – No entanto, tendo em vista que o valor de mercado não é constante, o património imobiliário
é alienável, se trata de garantir dívida relativa a liquidação objecto de impugnação judicial cujo termo
não se pode prever, e face às eventuais dificuldades numa possível alienação das referidas participações
sociais para efeitos de efectiva realização dos créditos que se destina garantir, considero prudente e
adequado valorar o penhor oferecido em € 2.028.230,33.
5 – Dado que o valor da garantia, já antes notificado, é de € 22.028.230,33, haverá que proceder à apresentação de novas garantias no valor de € 20.000.000,00, no prazo de 15 dias a contar
da notificação a efectuar, nos termos do artigo 169º, n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo
tributário (CPPT).
6 – Face ao respectivo pedido, autorizo a executada a permanecer fiel depositária das referidas
acções, dispensando a sua entrega, devendo, no entanto, ser entregue, no prazo indicado em 5, documento que confira a exclusiva disponibilidade das acções à Direcção Geral dos Impostos …” – acto
objecto de reclamação (cfr. fls. 54 dos autos);
V. Aquele despacho foi notificado a executada/reclamante em 29.05.2007 (cfr. fls. 56 e 56 v.º dos autos);
VI. A presente reclamação foi apresentada via fax no Serviço de Finanças em 14.06.2007 (cfr. fls. 20).
6 – Apreciando.
6.1 Da extemporaneidade da reclamação judicial
A decisão recorrida, a fls. 159 a 165 dos autos, julgou a reclamação intempestiva, com a consequente abstenção do conhecimento do respectivo mérito, por ter concluído pela procedência da excepção
da caducidade do direito de deduzir reclamação (cfr. sentença recorrida, a fls. 164 e 165 dos autos).
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Para assim decidir, considerou que da natureza judicial do processo de execução fiscal (art.
103.º n.º 1 da LGT) decorre que para efeitos de notificação, citação e apresentação de requerimentos
lhe são aplicáveis as regras processuais judiciais, pelo que o prazo de 10 dias para a reclamação,
contados da notificação da decisão, nos termos do n.º 1 do artigo 277.º do CPPT, se conta nos termos
do art. 144º do CPC por remissão do art. 20º do CPPT e que a reclamação não pode deixar de ser
considerada intempestiva, pois que o reclamante foi notificado do despacho ora objecto de reclamação a 29.05.2007, e a presente reclamação deu entrada no dia 14.06.2007, ou seja, ultrapassado
que se mostra em muito o prazo estipulado dos dez dias para reclamar previsto no art. 277º, n.º 1 do
CPPT, o qual contado nos termos supra referidos, terminou em 06.06.2007 (cfr. sentença recorrida
a fls. 163/164 dos autos).
Discorda do decidido a recorrente, em especial quanto à data em que entende dever ser considerada
como notificada - o dia 31/05/2007 (o terceiro dia útil seguinte), por força da presunção contida na lei
-, contando a partir daí o prazo de 10 dias, que, coincidindo com um domingo, se transferiu para o dia
útil seguinte – 11/06/2007, Segunda-feira, pelo que tendo a reclamação sido apresentada no Serviço
de Finanças competente, conforme a lei prescreve, no dia 14/06/2007, por fax e correio registado, e
constituindo o dia 14/06/2007 (…), o terceiro dia útil seguinte ao fim do prazo judicial em causa, no
qual, contra o pagamento de uma multa, o acto podia ainda ser praticado, ficou então a aguardar que
a secretaria do Tribunal em questão a notificasse a multa devida pela apresentação da Reclamação
no terceiro dia útil seguinte ao fim do respectivo prazo, conforme resulta da lei ser sua obrigação – o
que nunca chegou a acontecer, pelo que entende ser a reclamação tempestiva, pois que apresentou
a Reclamação em causa num prazo dentro do qual a lei permite que esse acto fosse praticado, não
podendo ser prejudicada por uma omissão da Secretaria, que a não notificou para o pagamento da
multa devida pela entrada da Reclamação em causa no terceiro dia seguinte ao fim do prazo geral
(cfr. conclusões A. a D. e F) e G) das suas alegações de recurso, supra transcritas).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos e
supra transcrito sustenta o não provimento do recurso, pois que contrariamente à sua alegação (Conclusão A.) a recorrente foi notificada do despacho reclamado, proferido pelo CSF Porto 7 em 29.05.2007
(docs. fls. 55/56), o termo do prazo contínuo de 10 dias para apresentação da reclamação ocorreu em
8.06.2007 (art. 277º, n.º 1 CPPT), o terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo correspondeu a
13.06.2007, pelo que a apresentação da reclamação via fax no Serviço de Finanças em 14.06.2007
não obrigava a secretaria à notificação para apresentante para pagamento da multa, como condição
da validade do acto (art. 145º nºs 5/6 CPC).
Vejamos pois.
Dispõe o n.º 1 do artigo 277.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) que:
«A reclamação será apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão e indicará expressamente os fundamentos e conclusões».
Do probatório fixado (cfr. o seu n.º VII) consta expressamente que o despacho reclamado foi
notificado a executada/reclamante em 29.05.2007 (cfr. fls. 56 e 56 v.º dos autos), sendo este o prazo
relevante, e não o decorrente de qualquer outra presunção legal, para o efeito da determinação, em
concreto, do termo inicial do prazo de reclamação judicial. É que, estando tal facto assente e documentalmente provado junto aos autos (cfr. a assinatura do aviso de recepção, a que foi aposto o carimbo
da sociedade de advogados a que pertence a mandatária da recorrente, a fls. 56 dos autos), não há que
recorrer a presunções, pois que nenhum facto é desconhecido, tanto mais que a lei tributária é clara ao
afirmar – cfr. o n.º 3 do artigo 39.º do CPPT – que havendo aviso de recepção, a notificação considera-se efectuada na data em que ele foi assinado.
Não há, por conseguinte, que recorrer a quaisquer presunções legais para fixar a data da notificação
do despacho reclamado, e muito menos a presunções estabelecidas para formas de notificação que não
foram as adoptadas no caso concreto, pois que o recorrente invoca em favor da sua tese a presunção
do n.º 1 do artigo 39.º do CPPT, quando o acto lhe foi notificado por carta registada com aviso de
recepção - fls. 56 dos autos -, e não por mera carta registada, sendo para esta, e não para aquela forma
de notificação, que a presunção do n.º 1 do artigo 39.º do CPPT é estabelecida.
Assim, como muito bem observa o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal,
tendo a recorrente sido notificada do despacho reclamado em 29.05.2007, o termo do prazo contínuo
de 10 dias para apresentação da reclamação ocorreu em 8.06.2007, que foi uma sexta-feira, sendo o
terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo o dia 13.06.2007.
Ora, fixado que está no probatório (cfr. o seu n.º VI.) que a reclamação foi apresentada via fax no
Serviço de Finanças em 14.06.2007 (cfr. fls. 20 dos autos), forçoso é concluir que a sua apresentação
ocorreu no dia seguinte ao do termo do prazo para a prática do acto mediante o pagamento de multa,
pelo que não estava já a secretaria obrigada, ex vi do n.º 6 do artigo 145.º do Código de Processo Civil,
à notificação para pagamento da multa, como condição da validade do acto.
Improcedem, pois, as alegações da recorrente, sendo de confirmar o julgado recorrido por ser
efectivamente intempestiva a reclamação judicial deduzida.
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Decisão
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Brandão de Pinho — António Calhau.

Acórdão de 30 de Junho de 2010.
Assunto:
Sentença. Decisão e fundamentos: oposição. Nulidade.
Sumário:
A sentença, a julgar «a presente reclamação rejeitada, por não se verificarem os pressupostos da subida e conhecimento imediatos», é nula por «oposição dos fundamentos
com a decisão», nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário.
Processo n.º 494/10-30.
Recorrente: Albano Manuel Carvalho da Mota.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Jorge Lino.
1.1 Albano Manuel Carvalho da Mota vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Leiria, a julgar «a presente reclamação rejeitada, por não se verificarem os pressupostos da
subida e conhecimento imediatos, não se conhecendo do fundo da causa».
1.2 Em alegação, o recorrente formula as seguintes conclusões.
A) A douta sentença recorrida rejeitou a reclamação apresentada contra o acto do órgão de execução fiscal, que havia indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição da dívida de IRS do ano
de 2000, em cobrança coerciva, com fundamento na inexistência de factos alegados que constituam
prejuízo irreparável.
B) Contudo, da inexistência de prejuízo irreparável, não se retira como consequência a rejeição
da reclamação, tendo em conta o disposto no aludido art.º 278º no que tange ao regime de subida.
C) Assim, e porque se verifica a contradição da decisão da sentença recorrida com a fundamentação nela expressa, deve a douta sentença recorrida ser declarada nula, nos termos da alínea c) do n.º 1
do art.º 668º do CPC.
D) Acresce que, a douta sentença recorrida ajuizou erroneamente o regime de subida da reclamação, ao decidir-se pela não subida e conhecimento imediatos da reclamação apresentada contra o
indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição da dívida.
E) Devem subir de imediato as reclamações cuja subida diferida retiraria toda a utilidade à reclamação.
F) Se a presente reclamação apenas for conhecida a final após a cobrança através da venda do património do executado/recorrente, já o processo executivo estará extinto pelo pagamento, não podendo,
haver lugar a uma segunda extinção pela prescrição.
G) Diferida a apreciação da presente reclamação, apenas a final, torna inútil a eventual decisão
que aprecie a prescrição da dívida, pois não evitará a extinção da execução por venda de todo o património do recorrente.
H) Pelo que, a douta sentença recorrida que rejeitou a reclamação violou o disposto no n.º 1 e
n.º 3 do artº 278º do CPPT.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada
a douta sentença de indeferimento, ordenando-se a baixa deste processo com vista ao conhecimento
do mérito da presente reclamação.
1.3 Não houve contra-alegação.
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer de que o recurso merece provimento –
apresentando a seguinte fundamentação.
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A jurisprudência do STA vem defendendo de modo uniforme que, não obstante o carácter taxativo
do disposto no artigo 278º, n.º 3 do CPPT, deve ter subida imediata, sob pena de inconstitucionalidade
material do preceito, por violação do princípio da tutela judicial efectiva (artigo 268º da CRP), a reclamação de qualquer órgão de execução fiscal que, com a subida diferida, perca toda a utilidade.
Deste modo, entende-se que a reclamação deverá subir imediatamente quando a retenção a torne
completamente inútil, ou seja, quando o prejuízo eventualmente decorrente daquela decisão não possa
ser reparado.
No caso sub judicio, o Recorrente, alegou junto do órgão da execução fiscal a prescrição da dívida
exequenda que, desse modo, não podia ser exigida coercivamente em processo de execução fiscal. Em
reclamação da decisão que indeferiu aquele pedido, alegou serem ilegais todas as diligências tendentes
à realização da venda do imóvel penhorado, cuja consumação constituiria prejuízo irreparável.
O Recorrente não alegou, concretamente, quais os factos em que funda a irreparabilidade do
prejuízo, de modo a afastar a regra do conhecimento a final da execução deste tipo de processos. De
qualquer modo, no caso concreto, está em causa a prescrição da dívida exequenda, que o Recorrente
quer ver reconhecida, sendo certo que a prossecução da execução implica a venda do imóvel penhorado,
ou seja, a subida diferida da reclamação traz-lhe a desvantagem da venda daquele bem.
E, como se observa no douto acórdão deste STA de 9/08/2006, processo n.º 229/06, “… realizada
a venda, breve se alcança o fim da execução pelo pagamento e, depois, não pode ter lugar uma
segunda extinção pela prescrição.
Deste modo, o diferimento da subida da reclamação torna previsivelmente inútil a decisão
judicial que sobre ela recair, ao não evitar a venda dos bens da reclamante.”
De facto, uma vez paga a dívida exequenda, a prescrição já não poderá ser invocada com utilidade, visto o seu reconhecimento não conduzir à extinção da execução, resultado esse já alcançado
pelo pagamento.
Entendemos, por conseguinte, que a reclamação deve ser imediatamente apreciada, pois a sua
retenção torná-la-á absolutamente inútil.
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência.
Em face especialmente do teor das conclusões B) e C) da alegação do recurso, a questão que,
antes de todas, aqui se coloca é a da nulidade da sentença recorrida, por oposição da decisão com os
seus fundamentos.
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o seguinte.
A) Os autos (PEF) começaram contra Albano Manuel Carvalho da Mota, por dívidas de IRS, CA
e IMI;
B) Em 2010-03-08, o executado requereu ao OEF recorrido a apreciação da prescrição da dívida,
devido a tratar-se de IRS do ano de 2000, a citação ter ocorrido em 2002-11-21, e que o processo esteve
parado até 2003-11-22, contando como prazo para a prescrição, o tempo entre, a data de 2001-01-01 até
à citação (1 ano e 10 meses) e a partir de 2003-11-22, como sendo a data em que terminou em último
lugar o efeito interruptivo da citação;
C) Os presentes autos (PEF) correm termos por dívidas de IRS do ano de 1999, (certidão 2002/84103,
já totalmente paga) e IRS do ano 2000, no montante de € 30.439,29, (certidão 2002/84104), sendo os
ditos autos instaurados em 15/11/2002;
D) A citação do processo ocorreu em 2002-11-21, cfr. fls. 4 do PEF;
E) O executado, ora reclamante, apresentou acção de impugnação judicial para Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (TAF), em 02/12/2002, referente ao IRS do ano 2000, cfr. fls. 5 do PEF e
fls. 16/ss da presente;
F) O ora reclamante foi notificado para apresentar garantia em 19/09/2003, a qual nunca apresentou, cfr. fls. 20, do PEF;
G) Por sentença do TAF de Leiria, de 25/02/2004, cuja cópia se mostra junta a fls. 27/ss, da presente, a acção de impugnação referida em “E” foi julgada não provada e improcedente;
H) Em 11/03/2004, o executado, ora reclamante interpôs recurso, para o Tribunal Central Administrativo Sul (TCA-S);
I) Por Acórdão de 12/12/2006, o TCA-S, negou provimento ao recurso e confirmando a sentença
recorrida, referida em “G”;
J) Em 30/04/2007, a AF penhorou o imóvel urbano inscrito na matriz urbana sob o n.º 1601 Fracção
E, da freguesia de Coimbrão, concelho de Leiria, cfr. fls. 40 a 47 do PEF;
K) O executado, ora reclamante, em 28/06/2007, deu início a pagamentos por conta, tendo
efectuado, novos pagamentos, em 07/08/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 28/04/2008, 31/10/2008,
28/11/2008 e 30/12/2008;
L) Em 11/02/2009, o ora reclamante foi notificado pelo nosso ofício n.º 1093/2ª, de 06/02/2009, do
incumprimento dos pagamentos por conta, não tendo efectuado, mais qualquer pagamento, cfr. fls. 52,
do PEF;
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M) Em 15/05/2009, foi avaliada a prescrição do processo, tendo sido considerado que apenas,
ocorreria em 01/12/2014, cfr. fls. 54 do PEF;
N) Por despacho de 15/05/2009, do Exmo. Chefe de Finanças, foi marcada, a venda do imóvel
penhorado, para o dia 21/09/2009, cfr. fls. 63 a 64 do PEF;
O) O executado, ora reclamante, foi notificado 20/05/2009, pelo nosso ofício n.º 5339/2ª de
15/05/2009, cfr. fls. 68 e 69 do PEF;
P) Em 18/06/2009, o executado solicitou pagamentos por conta no valor mensal de € 7.500,00,
dando como garantia o imóvel em venda, cfr. fls. 80, tendo efectuado pagamentos em 18/06/2009,
28/07/2009, 30/07/2009 e 21/09/2009;
Q) Por despacho de 21/09/2009, do Exmo. Chefe de Finanças, a venda do imóvel foi marcada
para o dia 05/02/2010, cfr. fls. 87 a 88 do PEF;
R) Em 26/01/2010, o ora reclamante efectuou um pagamento no valor de € 22.453,71, em outros
PEF’s envolvidos na venda, mas não envolvendo o PEF supra, a que a presente reclamação se reporta,
tendo sido, por despacho do Exmo. Chefe de Finanças, a abertura das propostas sido suspensa até ao
dia 06/04/2010, cfr. fls. 117 a 118 do PEF;
S) Em 09/03/2010, o Exmo. Chefe de Finanças proferiu o despacho cuja cópia se mostra junta a
fls. 5, da presente reclamação, sobre o requerimento de 08/03/2010, do ora reclamante, cuja cópia se
mostra junta a fls. 54, do qual destaco o seguinte: «(…) Considerada a informação que antecede, considero que o processo, nunca esteve parado por período superior a um ano, nem se encontra prescrito.
Determino, que os procedimentos com vista na venda do imóvel, continuem os seus trâmites. O
executado, querendo, poderá reclamar da decisão, nos termos do artigo 276º do C.P.P. T.
Notifique. (...)»
T) O ora reclamante foi notificado do despacho referido em “S”, pelo ofício n.º 1931/2ª de
09/03/2010, a fls. 3;
U) O ora reclamante deu entrada à presente reclamação no dia 23/03/2010, cfr. carimbo aposto
na petição a fls. 6.
2.2 De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário [“Nulidades da sentença”], «Constituem causas de nulidade da sentença (…) a oposição dos
fundamentos com a decisão (…)».
Cf., com regime idêntico, a alínea c) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil [“Causas
de nulidade da sentença”].
Quando os fundamentos estão em oposição com a decisão, a sentença enferma de vício lógico
que a compromete. A lei quer que o juiz justifique a sua decisão. Como pode considerar-se justificada
uma decisão que colide com os fundamentos em que ostensivamente se apoia? Cf. Alberto dos Reis,
in Código de Processo Civil Anotado, V, p. 141.
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. 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 (art. 193-2-b) – cf. Lebre de Freitas,
e outros, em anotação ao artigo 668.º do seu Código de Processo Civil Anotado.
2.3 No caso sub judicio, a sentença recorrida – para ter concluído e decidido «a presente reclamação rejeitada, por não se verificarem os pressupostos da subida e conhecimento imediatos, não se
conhecendo do fundo da causa» – partiu da consideração essencial de que «o presente caso não se
subsume nas situações taxadas no artigo 278-3, do CPPT e, bem assim, que, a subida a final da presente
reclamação não torna esta absolutamente inútil, de modo a preencher, o conceito da irreparabilidade
do alegado prejuízo».
Como se vê, a sentença recorrida fundamenta a rejeição da presente reclamação (de actos do órgão
da execução fiscal) na inexistência de factos alegados que constituam prejuízo irreparável.
No entanto, da premissa ou pressuposto da inexistência de prejuízo irreparável não se retira juridicamente como consequência lógica e necessária a rejeição da reclamação.
A inexistência de prejuízo irreparável (rectius: a não verificação dos requisitos de conhecimento
imediato da reclamação) tem como consequência adequada, e legal, a subida diferida da reclamação
nos termos do n.º 1 do artigo 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário – e não a
rejeição da reclamação.
Tendo sido pela sentença recorrida «a presente reclamação rejeitada, por não se verificarem os
pressupostos da subida e conhecimento imediatos», ocorre realmente uma situação de oposição da
sentença pronunciada com os fundamentos na mesma expressos.
Quer dizer: no caso, a oposição entre a decisão e os seus fundamentos não é apenas aparente, mas
real, pois os fundamentos invocados conduziriam logicamente, nunca à rejeição, mas ao conhecimento
da reclamação, ainda que diferidamente.
O que revela uma construção viciosa da sentença, determinante da sua nulidade.
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E, então, havemos de concluir, a terminar, e em síntese, que a sentença, a julgar «a presente
reclamação rejeitada, por não se verificarem os pressupostos da subida e conhecimento imediatos», é
nula por «oposição dos fundamentos com a decisão», nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário.
3. Termos em que se acorda dar provimento ao recurso, declarando-se nula a sentença recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 30 de Junho de 2010. — Jorge Lino (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

1140

Depósito legal n.º 25 495/89

APÊNDICE
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Publicação periódica ordenada pelo Decreto-Lei n.º 267/85, de 16 de Julho,
e pelo artigo 30.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro.

